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 مقدمة دار ابن سالم
 

 ثم أما بعد: الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

غة العربية وتعلَُّمها وتعليَمها ونشرها من أولى الخطوات يف إن االهتمام بالل   

هنضة األمة اإلسالمية؛ ذلك ألن اللغة العربية هي مفتاح العلوم اإلسالمية كلها، هبا 

والسيرة العطرة وكتب الفقه  ،واألحاديث النبوية الشريفة ،نفهم القرآن الكريم

 ضارهتا.والتاريخ اإلسالمي وكل تراث األمة وح ،والتفسير

ويعد المحافظة على اللغة العربية وتعلمها  من الدين، وهي خصيصة عظيمة 

 لهذه األمة:

، وقال شيُخ «تعلَّموا العربيَة؛ فإنَّها من دينِكم» :◙قال عمر بن الخطاب

ين، ومعرفتها فرٌض واجب؛ فإن »اإلسالم ابن تيمية:  فإنَّ نفَس اللغة العربية من الدِّ

فرض، وال يفهم إال بفهِم اللغة العربية، وما ال يتمُّ الواجب إال فهم الكتاب والسنة 

 .«به فهو واجب

وال شكَّ أنَّ علم اللغة من الدين؛ ألنه من فروِض » ׃ويقول السيوطي  

 .«الكفايات، وبه ُتعرُف معاين ألفاظ القرآن والسنة

: فلذلك «الصاحبي يف فقِه اللغة وسنن العرب يف كالمها»وقال ابُن فارس يف    

قلنا: إّن علم اللغة كالواجب َعَلى أهل العلم، لئال يحيدوا فِي تأليفهم، َأْو ُفتياهم "
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عن َسنن االستواء، وكذلك الحاجة إَِلى علم العربية فإن اإلعراب هو الفارق َبْيَن  

َلْم يفّرق َبْيَن التعجب  «ما أحسن زيد»المعاين؛ أال ترى أن القائل إذا قال: 

،  َوَما «ضرب أخوك أخانا»والذّم إاِلَّ باإلعراب؛ وكذلك إَِذا قال:  واالستفهام

 ."أْشَبه َذلَِك من الكالم المْشَتبه

 وتعُد اللغة العربية مصدَر عزٍّ لألمة:  

فال بد من النظِر إلى اللغة العربية على أهنا لغُة القرآن الكريم والسنة     

كون االعتزاُز هبا اعتزاًزا باإلسالم، المطهرة، ولغُة التشريع اإلسالمي؛ بحيث ي

وتراثه الحضاري العظيم، فهي عنصٌر أساسي من مقوماِت األمة اإلسالمية 

والشخصية اإلسالمية، والنظر إليها على أهنا وعاء للمعرفِة والثقافة بكلِّ جوانبها، 

َة التي هتمل لغتَ  ها أمٌة تحتقر وال تكون مجرَد مادٍة مستقلة بذاهتا للدراسة؛ ألنَّ األمَّ

 نفَسها، وتفرُض على نفِسها التبعية الثقافية.

، " مبينًا هذا: يقول مصطفى صادق الرافعي     ما ُذلَّت لغُة شعٍب إالَّ ُذلَّ

 المستعمر 
ُّ
وال انحطَّت إال كان أمُره يف َذهاٍب وإدباٍر، ومن هذا يفرُض األجنبي

ِة المستعَمرة، ويركبهم  هبا، وُيشعرهم عظمَته فيها، لغَته فرًضا على األمَّ

ا األول:  ويستلِحُقهم من ناحيتِها، فيحكم عليهم أحكاًما ثالثًة يف عمٍل واحٍد؛ أمَّ

ا الثاين: فالحكُم على ماضيهم بالقتِل محًوا  فَحْبس لغتهم يف لغته سجنًا مؤبًَّدا، وأمَّ

ا الثالث: فتقييد مستقبلهم يف األغالِل التي يصنعها ، فأمُرهم من بعدها ونسياًنا، وأمَّ

 ."ألمره َتَبعٌ 

وعلى هذا؛ ينبغي لمن يعرُف العربيَة أال يتكلَّم بغيِرها، وكره الشافعي ذلك،     

 وينبغي لمن دخل اإلسالَم من األعاجِم أن يتعلََّم العربية.

لذلك يجب على المسلم أن يعرَف أهميَة هذه اللغة ومكانتها، وأنه ال غنى     
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جُب أن يعتزَّ هبا ال بغيرها من اللغات كما هو الحاصل عند بعِض لنا عنها، كما ي

النَّاِس مع األسف، وعلينا أن نعلَم أنَّ اللغَة بحٌر ال تكفي السباحة فيه، بل أن 

نغوَص يف مكنونِه، ونستخرج منه المعاين الجميلة والبديعة التي تصنعه وتلبسه 

 لباًسا جذاًبا.

سالمية أن حف  لها هذا الدين برجاله وإن من نعم اهلل على األمة اإل

المخلصين، وعلمائه العاملين الذين كانوا أعالًما يهتدى هبم، وأئمًة يقتدى هبم، 

لهذا كان على األمة أن تعرف حقهم وتقوم بما يجب لهم،  وذلك بالدعاء لهم،  

ونشر علمهم بين شباب األمة حتى يستفيَد منه العام والخاص، وإن علم النحو من 

إن األئمة من السلف ": قال ابن األنباريأشرف علوم العربية على االطالق فقد 

وأن المجتهد لو جمع كل والخلف أجمعوا قاطبًة على أنه شرٌط يف رتبة االجتهاد، 

العلوم لم يبلغ رتبة االجتهاد حتى يتعلم النحو فيعرف به المعاين التي ال سبيل 

  ."ة عليه ال تتم إال بهلمعرفتها بغيره فرتبة االجتهاد متوقف

أفضلها النحوية تأليًفا وشرًحا وتدريًسا، ولعل من المتون ولقد اهتم العلماء ب

التى ما زالت تحظى باهتمام  األلفيةهذه  وأكثرة شهرة، ألفية ابن مالك 

لإلمام العالمة  «ألفية ابن مالك يف النحو والصرف»: العلماء وطلبة العلم حتى اآلن

وقد تناولها كثير من العلماء بالشرح والدرس والتفسير، منهم  ،  مالكابن 

فضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز العيوين فقد قام بشرحها لطلبة 

 .(1)العلم، وكانت عبارة عن دروس صوتية وتم تفريغها

                                                           

مكتب ابن سالم للبحث العلمي والتفريغ قام بإعدادها  رغة،هذا رابط المادة الصوتية المف (1)

 :(شرح ألفية ابن مالك يف جامع الراجحي بمدينة الرياض) الصوتي
https://www.youtube.com/playlist?list=PLctC7p20Ak9au7jw90KuSQMNsgRSuQpYN 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLctC7p20Ak9au7jw90KuSQMNsgRSuQpYN
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ولقد كان لمكتب دار ابن سالم للبحث العلمي وتحقيق الرتاث، عظيم  

ه الشروح، وعمل عليها بالتدقيق  والمراجعة اللغوية، فقد قمنا الشرف يف تفريغ هذ

بتصحيح األخطاء النحوية واإلمالئية التي وقعت من مفرغ الصوت، كما قمنا 

بالتفقير والرتقيم للكتاب،  وضبط الكلمات التي يشتبه على القارئ نطقها، وضبط 

 ،فالحمد هلل وحده.متن األلفية على أصح الطبعات المطبوعة، كما قمنا بتنسيقها

 الشيخ الدكتور / سليمان بن عبد العزيز العيوين،هذا وقد تميز شرح 

باألسلوب السهل الواضح، فهو يمتاز عن سابقيه بمواكبته لغة العصر 

ومصطلحات العلم، ومناسبته للمبتدئين من طلبة العلم وغيرهم، فقد جاء الشرح 

 التكلف.واضح العبارة سهل األلفاظ بعيد عن التعقيد و

وكان لحسن أدب الشيخ مع طالبه وعفة لسانه، أثره الواضح يف إقبال طلبة 

العلم على الدرس، واستيعابه للشرح وأنا أدعو طالب العلم ومريدي العربية، 

 وكل صاحب غيرة على هويته العربية أن يحرص على اقتناء هذا الكتاب الطيب.

 مهم تنبيه: 

 منها االستفادة من يمنع ال ولكنه المواد هذه عيراج لم تعالى اهلل حفظه الشيخ

 .هبا المتاجرة عدم بشرط

 باب من فإهنا التفريغات هذه أما الصوتية للدروس الرجوع هو األصل أن وننبه

 .العلم لطالب المساعدة

 له يتميز لم الصوتيه للمادة المفرغ أن بيان( @)  العالمة هذه ضعنا وقد

 .الصويت للشرح الرجوع فنرجو هلل،ا حفظه الشيخ كالم من الصواب
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 لرضوانه موجبة الكريم لوجهه خالصة أعمالنا يجعل أن تعالى اهلل نسأل

 . العظيم

 لكي عليها ومالحظاتكم تعليقاتكم وننتظر لكم رفعها سيتم تعالى اهلل شاء إن

 .(1)تعالى اهلل بإذن لها الثاين اإلخراج يف نستدركها

به وأن يجزل لصاحبه المثوبة واألجر وأن يرزقنا  وأسأل اهلَل العظيم أن ينفع

كل من يقرأه، وكل من ساهم يف أن ينفع به مؤلفه وسأله سبحانه أاالخالص، كما  

واجعله عماًل نا المسلمين، به وإخواناللهم  اوانفعنإخراج هذا العمل للنور، 

لى، فيه، وأنت يا رب أعلم وأعلنا  وباركمنا وتقبله خالًصا لوجهك الكريم 

وظاهًرا وباطنًا، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله  اوالحمد لك أواًل وآخرً 

  وصحبه وسلم.

 

 

 كتبه

 للبحث العلمي وحتقيق الرتاث

00201098546682 

 جمهورية مصر العربية

                                                           

(1)  aboammarsalam@gmail.com 



 

 
e 

g h 

f  10 
 شرح ألفية ابن مالك

  

 

 

 ترمجة ابن مالك 
 

 ،ونسبه. امسه 

المة األوحد، جمال الدين، أبو محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالك، الع هو:

 .(1)عبد اهلل الطائي، الجياين، الشافعي

 مولده : 

 ولد بجيان سنة ستمائة أو سنة إحدى وستمائة.

 .طلبه للعلم وذكر مشاخيه الذين أخذ عنهم العلم 

أخذ القراءات والنحو عن ثابت بن خيار فيما ذكر جماعة وذلك ببلده جيان، 

بي الحسن علي بن محمد السخاوي، وسمع منه، ومن ثم قدم دمشق فأخذ عن أ

أبي الفضل مكرم بن محمد بن أبي الصقر، وأبي صادق بن الصباح، ومحمد بن 

أبي الفضل المرسي، ثم توجه إلى حلب فنزل هبا وبحماة ، وأخذ عنه هبذين 

البلدين ثم قدم دمشق مستوطنا ونزل بالعادلية الكربى وولي مشيختها الكربى التي 

وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حتى بلغ فيه شرطها القراءات والعربية ، من 

، وابن يعيش الحلبي ذكر ابن الغاية، وحاز قصب السبق، وأربى على المتقدمين

 . (2) إياز يف أوائل شرح التصريف أنه أخذ عنه

                                                           

 (.250/ 15تاريخ اإلسالم ) (1)

غية ب(، 180/ 2وغاية النهاية يف طبقات القراء ) (،250/ 15ينظر: تاريخ اإلسالم ) (2)

 (.130/ 1الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة )
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 :تالميذه 

ن، روى عنه ولده اإلمام بدر الدين محمد، واإلمام شمس الدين ابن جعوا

واإلمام شمس الدين ابن أبي الفتح، وعالء الدين ابن العطار، وزين الدين أبو بكر 

المزي، وشيخنا أبو الحسين اليونيني، وأبو عبد اهلل الصيريف، وقاضي القضاة ابن 

 جماعة ،والنووي، وطائفة سواهم.

 :ثناء العلماء عنه 

ة يف زماننا بال شيخنا أبو عبد اهلل بن مالك إمام العربي"وقال النووي :

  (1)"مدافعة

كان إماما يف علم النحو خبيرا باللغة متضلعا منها، مقدما يف " :وقال ابن جماعة

علم القراءات المشهورة، وغير المشهورة، مربزا يف علم التصريف، متثبتا يف نقله، 

صادق اللهجة، ال يجرتئ أن يقول فيما ال يعرفه شيًئا، حسن السمت، مهيبا، طاهر 

سان، يعتني بالفقراء من طلبته، عزيز الدمعة، كان يكثر البكاء عند قراءة القرآن الل

العظيم والحديث النبوي، ويقوم بالقرآن ليال، ويديم صيام االثنين والخميس، 

 .(2)"وكان شريف النفس، منقطعا عن الناس

 كان إماما يف القراءات وعللها؛ صنف فيها قصيدة دالية مرموزة يف قال الذهبي:

، وأما اللغة فكان إليه المنتهى يف اإلكثار من نقل غريبها "الشاطبية  "مقدار 

واإلطالع على وحشيها، وأما النحو والتصريف فكان فيه بحرا ال يجارى وحربا ال 

يبارى، وأما أشعار العرب التي يستشهد هبا على اللغة والنحو فكانت األئمة 

أيت هبا، وكان نظم الشعر سهال عليه، األعالم يتحيرون فيه ويتعجبون من أين ي

                                                           

 (.79/ 4المجموع شرح المهذب ) (1)

 .(491/ 2لغرب )مشيخة ابن جماعة ط ا ( 2)
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رجزه وطويله وبسيطه وغير ذلك، هذا مع ما هو عليه من الدين المتين وصدق  

اللهجة وكثرة النوافل، وحسن السمت، ورقة القلب وكمال العقل والوقار 

 .(1)والتؤدة

 ."إمام زمانه يف العربية":وقال ابن الَجَزِري

 مصنفاته : 

 أشهر كتبه  من

 . ية  يف النحواأللف -1

  .أجوبة على مسائل سألها النووي يف ألفاظ من الحديث -2

حيح  -3  .َشَواِهد التَّوضيح َوالتَّصحيح لمشكالت الجامع الصَّ

 .إكمال األعالم بتثليث الكالم  -4

 . األلفاظ المختلفة يف المعاين المؤتلفة -5

 .إيجاز التعريف يف علم التصريف  -6

 .تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  -7

 . تسهيل الفوائد شرح -8

 .شرح الكافية الشافية  -9

من ذخائر ابن مالك يف اللغة مسألة من كالم اإلمام ابن مالك يف  -10

 .االشتقاق

                                                           

 (.250/ 15تاريخ اإلسالم ) (1)
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  .ذكر معاين أبنية األسماء الموجودة يف المفصل -11

 الضرب يف معرفة لسان العرب. -12

 .سبك المنظوم وفك المختوم -13

 .المية األفعال -14

 عدة الحاف  وعمدة الالف . -15

 .ريفإيجاز التع -16

 .شواهد التوضيح -17

 .إكمال األعالم بمثلث الكالم -18

 .تحفة المودود يف المقصور والممدود -19

 .العروض  -20

  .االعتضاد يف الفرق بين الظاء والضاد -21

 وفاته :  

بدمشق ليلة األربعاء ثالث عشر شعبان سنة اثنتين وسبعين  مات 

 .(1)وستمائة وصلي عليه بالجامع األموي، ودفن بسفح قاسيون
 



                                                           

 (.181/ 2غاية النهاية يف طبقات القراء ) (1)
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 ترمجة موجزة لفضيلة الشيخ األستاذ 
 سليمان بن عبد العزيز العيوني الدكتور

 

بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل نبينا محمٍد وعلى آله وصحبه ومن 

 بعد: أما وااله.

سليمان بن عبد العزيز لفضيلة الشيخ األستاذ الدكتور/  فهذه ترجمة موجزة     

دكتور يف قسم النحو والصرف بجامعة اإلمام محمد بن سعود األستاذ ال العيوين

 اإلسالمية يف الرياض.

له جهوٌد مباركٌة طيبٌة نافعٌة يف التدريس، والتأليف  -ه اهللحفظ -وفضيلته     

 والتحقيق.

  :-حفظه اهلل -فمن مؤلفاته     

 .متن النحو الصغير وفتحه وشرحه -1

  .متن الصرف الصغير وفتحه وشرحه -2

 .عراب وفتحه وشرحهمتن الموطأ يف اإل -3
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  :ومن تحقيقاته

 .والتصريف بن مالك يف النحواتحقيق ألفية -1

  .تحقيق جزٍء من كتاب إرشاد الطالب إلى لف  اللباب ألحمد الغنيمي-2

 تحقيق منظومة الزمزمي يف علوم القرآن.-3

 :وله من الشروح الصوتية والمرئية

 شرح اآلجرومية  -1

 رح النحو الصغير ش -2

  شرباويلالمية اشرح  -3

 شرح الصرف الصغير  -4

 شرح قواعد اإلعراب  -5

 شرح الموطأ يف اإلعراب -6

 شرح ملحة اإلعراب -7

 شرح المقدمة األزهرية -8
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، موجودة على قناة الشيخ وغيرها الكثير نفع اهلل بعلمهوهذه الشروحات 

 .(1)الرسمية

 :مشايخ وعلماء أجالء، فعلى رأسهمعلى  -حفظه اهلل -وقد درس فضيلته

 .عبد العزيز بن بازسماحة الشيخ -1

 .محمد بن صالح العثيمينالشيخ العالمة الفقيه -2

  .عبد اهلل بن عبد الرحمن بن جربينالشيخ العالمة -3

 .-حفظه اهلل تعالى – صالح بن فوزانالشيخ -4

 ة:ومن مشايخه يف اللغة العربي

 .-حفظه اهلل تعالى - د المفدىمحمالدكتور النحوي/ -1

 .-حفظه اهلل تعالى - ناصر الطريفالدكتور/ -2

 .-حفظه اهلل تعالى -حسن الحفظيوكذلك سيادة األستاذ الدكتور/ -3

 .-حفظه اهلل تعالى -عبد اهلل سالم الدوسريوكذلك األستاذ الدكتور/ -4

 

 

                                                           

 قناة المفتي اللغوي  (1)

https://www.youtube.com/channel/UC_LMVcg-m-8tNwIcWy3cTgw
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 الكالم على األلفية
 

رز أعالم النحاة، فقد القت مؤلفاته عناية خاصة يعد ابن مالك النحوي أحد أب 

منذ أيامه، فتلّقاها المتعلمون والمعلمون على السواء، وذاع بعضها ذيوعًا واسعًا 

استمر إلى هذه األيام. وكان للنظم نصيب وافر من مؤلفاته، فربز من منظوماته 

ة الشافية( أرجوزته الكربى التي نظم فيها قواعد النحو والصرف وسماها )الكافي

وبلغت عدة أبياهتا نحو ثالثة آالف، ثم اختصرها يف أرجوزته الصغرى التي عرفت 

بـ )الخالصة( ألهنا تلخيص للكافية الشافية، واشتهرت أيضًا بـ )األلفية( ألن عدة 

 .أبياهتا قرابة األلف

ولم تلق منظومة نحوية مالقيتُه ألفية ابن مالك من حرٍص على حفظها وَدْرسها 

رحها عرب العصور، فحجبت األنظار عن األصل الذي ُلخصْت منه )الكافية وش

الشافية( وعن قصائد ابن مالك وأراجيزه األخرى التي لخص فيها كثيرًا من مسائل 

اللغة والنحو والقراءات. بل يمكن القول: إهنا حجبت األنظار عن المنظومات 

هـ( وغير 911طي )ت هـ( والسيو628النحوية األخرى كألفيتي ابن معط )ت 

 .(1)ذلك 

وقد سبق ابُن معط ،ابَن مالك يف عمل ألفيته النحوية ، ثم جاء ابن مالك فنظم 

 ألفيته هذه، وفيها يقول: فائقة ألفية ابن معط.

                                                           

 للدكتور محمود عبد الكريم نجيب. ( بتصرف 1)
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وتمتاز ألفية ابن مالك عن ألفية ابن معط بأهنا من بحر واحد هو كامل الرجز،  

 ًا منها.وتلك من السريع والرجز، وأهنا أكثر أحكام

فائقة ألفية ابن  وألفية جالل السيوطي زاد فيها على هذه كثيرًا، وقال يف أولها:

يقول: فائقة ألفية ابن مالك لكوهنا واضحة المسالك  مالك، لكن السيوطي 

 وليست أوضح من ألفية ابن مالك، فهي ال تكاد يفهم منها شيء.

 فائقة ألفية السيوطي. قال:ولألجهوري المالكي ألفية زاد فيها على السيوطي و

إن ألفية ابن مالك هي التي كتب لها البقاء وعم  والذي نستطيع أن نقوله:

االنتفاع هبا، فهي مراد لكل مريد للعربية، وهي التي تناولها كثير من العلماء 

 .(1) بالشرح والتبسيط والتوضيح

 .شراح األلفية  

ة النحو، فتناولوها بالشرح حازت ألفية ابن مالك عناية الكثيرين من أئم

والتفسير، ومن شراحها المؤلف وابنه بدر الدين محمد وبرهان الدين إبراهيم 

األبناسي الهاشمي، وهباء الدين بن عقيل، والشيخ عبد اهلل األودكاوي وبدر الدين 

الحسن المصري المعروف بـ ابن أم قاسم، ونور الدين أبو الحسن األشمورين، 

ه، وزين الدين عبد الرحمن المعروف بـ العيني، وأبو زيد عبد والمختار بن بون

الرحمن المكودي، وأبو محمد القاسم الرعيني األندلسي، وشمس الدين أبو عبد 

 اهلل الهواري األندلسي وغيرهم.

 .(2) وأكثر شروحها ذيوعًا وانتشارًا شرح ابن عقيل وشرح األشموين
 

                                                           

 (.13/ 1شرح ألفية ابن مالك للعثيمين ) (1)

 (.13/ 1رح ألفية ابن مالك للعثيمين )ش (2)
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 (1) ألفية ابن مالك منهجها وشروحها
 

وعلى آله وصحبه الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد 

ين، أما بعد، فإننا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور: سليمان بن عبد العزيز عأجم

جامعة  العيوين أستاذ النحو والصرف وفقه اللغة والعروب بكلية اللغة العربية يف

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية يف محاضرة يمتعنا هبا هذه الليلة بعنوان ]ألفية 

 ابن مالك منهجها وأبرز شروحها[.

أحد أئمة النحو الكبار، وله منعطف خطير يف تاريخ   وابن مالك

العربية، وهذه المحاضرة إنما هي افتتاح للدورة المكثفة يف حف  وإسماع المتون 

 لمقامة يف جامع األميرة نورة بنت عبد اهلل يف حي النخيل بمدينة الرياض.العلمية ا

بدء نرحب بفضيلة الشيخ الكريم الدكتور/  ذييف مطلع المحاضرة وبادئ 

سليمان، ونسأل اهلل أن يلهمه التوفيق والسداد وأن يثيبه على شخوصه إلينا ولنا 

 ولكم بالخير والهدى وتقبل اهلل.

لمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العا

 أجمعين، أما بعد؛

وبارك اهلل فيكم يف هذه الليلة المباركة ليلة االثنين السادس  ،حياكم اهلل وبيَّاكم

                                                           

 : هذه المحاضرة ليست ضمن شروح األلفية.تنبيه (1)
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والعشرين من جمادى اآلخرة من سنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف، يف هذه 

مالك، ألفية ابن مالك منهجها وشروحها الليلة إن شاء اهلل سنتكلم على ألفية ابن 

يف هذا الجامع المبارك جامع األميرة نورة بنت عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود يف 

يف أول هذه الكلمة أن يطرح  حي النخيل يف مدينة الرياض، نسأل اهلل 

 فيها التوفيق والنفع للجميع.

-، نتكلم إن شاء اهلل يف البداية، يا إخوان، أسرد لكم عناصر هذه المحاضرة

 على: -تعالى

 .تاريخ النحو إلى ابن مالك 

 .لمحة عن ابن مالك 

 .لمحة عن كتب ابن مالك 

  ،ثم ندخل إلى ألفية ابن مالك: اسمها، عدد أبياهتا، أين ألفها ابن مالك

[، وماذا بقي من ]الباقية ةومتى ولمن وكيف ألفها وما عالقتها بـ ]الكافية الشافي

 ا، ومنهجها، وترتيب النحو فيها.الشافية[ فيه

  ثم نتكلم على شروحها، نبين أول من شرحها ونتكلم على شروحها

 وشروحها المسموعة. ةالقديمة وشروحها الحديث

تعجل يف بعض هذه ْس هذه هي العناصر بسرعة وألن الوقت ال يكفي قد أَ 

 العناصر مستميًحا منكم العذر.

، وقد يصعب على مثلي أن أختصر ]ألفية[ ابن مالك أمر ضخٌم يف النحو

الكالم عليها يف هذا الوقت اليسير، ولكن نأخذ من الكالم على ]ألفية[ ابن مالك 

 ما تمس إليه الحاجة وما ينتفع به الطالب الذي يريد أن يتعرف عليها أو يحفظها.
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  تاريخ النحو إىل ابن مالك: 

حتى اختلطت العرب  تعلمون جميًعا أن اللغة ما زالت سليقة عند العرب

باألعاجم بعد انتشار اإلسالم وخروج العرب من جزيرة العرب لنشر اإلسالم، 

أي الخطأ يف كالم العرب مما  ،هذا االختالط بين العرب واألعاجم أدخل اللحن

 دفع العلماء إلى محاولة استنباط القواعد التي تضبط هذا الكالم العربي.

به اإلنسان شيًئا فشيًئا ومعنى قولنا )السليقة(، )السليق ة( أمٌر غير شعوري يتَشرَّ

من مجتمعه، فهو أمر له عالقة كبيرة بالمجتمع، فاإلنسان الطفل إذا كان كل 

والمجتمع القريب والبعيد ال يسمع إال هذه  ،مجتمع يتكلم بلغة أبوه وأمه وإخوانه

 ،رب يف الجاهليةاللغة، فمن الطبيعي أنه ال يتكلم إال هبذه اللغة وهكذا كانت الع

وصدر اإلسالم ال يسمعون إال الفصحى فال يتكلمون إال الفصحى وليس هبم 

 حاجة إلى أن يتعلموا قواعدها وقوانينها.

وأول من اهتم باستنباط قواعد هذه اللغة الشريفة من كالم العرب هو التابعي 

 من الجليل أبو األسود الدؤلي 
ّ
وكان يف البصرة هو  ◙كبار أصحاب علي

هذه القواعد إلى أن من وتالميذه، وما زال هو وتالميذه يستنبطون ما تيسر 

أوصلوها إلى طبقة شيوخ سيبويه، وكل هؤالء كانوا يف البصرة؛ ألن البصرة أقرب 

 مدن الحاضرة إلى جزيرة العرب.

 ،وهم أئمة النحو العظام الكبار ،فلما وصل هذا العلم إلى طبقة شيوخ سيبويه

ن ب، والخليل (ه154) :ى سنةلعالء البصري القارئ السبع المتوفَ كأبي عمرو بن ا

، وكيوسف بن حبيب البصري وكأبي زيد (ه170:)ي سنةأحمد الفراهيدي المتوفَ 

زى عاألنصاري، وكاألخفش األكرب، وغيرهم، هذه الطبقة طبقة شيوخ سيبويه يُ 

 إليها أعظم الفضل يف استنباط قواعد اللغة التي ندرسها اآلن.
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بعضهم بقي يف جزيرة العرب أربعين سنة يحف  عن العرب  تعلم أنَّ  في أنْ يك

 ةويستنبط القواعد مما حف  وكتب، ثم يعود بعد ذلك إلى البصر ،ويكتب ويسجل

ي ما عنده من رواية ومن استنباط إلى تالميذه، أربعين سنة يرتك البصرة لقِ ليُ 

إلى جزيرة العرب حيث ويخرج  ،وكانت ُتعد حينذاك من أفضل المدن رفاهية

لى هذه اللغة؛ ألهنم كانوا يقومون هبذه عالحر وقلة األمن من أجل المحافظة 

، ما خدموها األمور وهم يعلمون أهنا أمور يرجون ثواهبا من اهلل 

لسواد عيوهنا، وإنما خدموها ألهنا الوسيلة الوحيدة للمحافظة على الوحيين 

السنة بلغة العرب وال ُيفهمان إال بأن ُتفهم لغة الشريفين القرآن والسنة، فالقرآن و

 العرب على أصولها الصحيحة.

فلهذا ال نتعجب عندنا نسمع هذه المجهودات العظيمة التي بذلها هؤالء 

 وغيرهم، ثم وصلنا بعد ذلك إلى سيبويه، سيبويه كان يف البصرة، وسيبويه 
لنحو؛ ألنه هو إمام أئمة أهل هو عمرو بن عثمان بن قنرب، سيبويه عالمة فارقة يف ا

اللغة قاطبة دون مدافعة، هذا فتى فارسي كان يف أول حياته يطلب الحديث على 

إمام أهل السنة والجماعة يف وقته حماد بن سلمة، فأخطأ يف قراءة حديث، فقال له 

( يعني أخطأت، واللحن يف ذلك الوقت نَت يا سيبويه( )لحَ  نَت شيخه حماد: )لحَ 

المصائب العظيمة، مع أنه فتى صغير، يعني ربما عمره يف ذلك الوقت  عد منكان يُ 

وفارسي ليس عربًيا، ويف مجال  ،ال يتجاوز ثنتي عشرة سنة أو ثالث عشرة سنة

( كُبر ذلك يف صدره وقال لشيخه: التعلم، ومع ذلك عندما قال له شيخه )لحنَت 

ل على )ال جرم، ألطلبن علًما ال ُتلِحنُني فيه(، وسأل عن أنح ى أهل زمانه، فدُّ

 الخليل، فلزمه أكثر من عشر سنوات حتى أنفد ما عنده.
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هجري وعمره على  180هذا سيبويه الفتى الفارسي مات يوم مات سنة  

الصحيح ثالثة وثالثون سنة، وقد عمل أعماالً عظيمة لهذه اللغة الشريفة، نكتفي 

 :ببيان عملين عظيمين، أعظم أعمال هذا الفتى الفارسي

أنه جمع ما تفرق بين شيوخه العظام، شيوخه العظام الذين  :األمر األول

ذكرناهم قبل قليل كل واحد منهم كان عنده مجموعة من الطالب إلى خمسمائة 

إلى ستمائة طالب، هؤالء يأخذون عنه النحو، وهؤالء اللغة، وهؤالء القراءات، 

كل ما عند الخليل من  وهؤالء الروايات، أما هو فقد عكس المسألة، فقد أخذ

اللغة والنحو ثم انتقل إلى الثاين والثالث والرابع حتى جمع ما تفرق عندهم؛ ألن 

أبا زيد األنصاري روى أموًرا يف اللغة ما رواها اآلخرون، وأبو عمرو روى أيًضا 

أموًرا ما رواها اآلخرون، فتفرقت اللغة بينهم، وهذا العالم استنبط ما لم يستنبطه 

الثاين، والثاين استنبط ما لم يستنبطه الثالث، فتفرقت اللغة والنحو بين هؤالء  العالم

الجبال، فسيبويه جمع ما تفرق عند هؤالء من أمور اللغة والنحو، فهذا أمر عظيم 

 .ال تبلغه طاقة البشر إال بتوفيق الرحمن الرحيم 

ل المشافهة إلى الذي عمله سيبويه أنه نقل اللغة والنحو من مجا :األمر الثاين

مجال الكتابة فألف أول كتاب يف اللغة هو ]النحو العربي[ وهو كتاب سيبويه وهو 

 قد وصلنا وهلل الحمد، وهو مطبوع أكثر من طبعة، كتاب سيبويه، وإن كان مات

  ،قبل أن ينقحه وأن ينظر فيه ويجعل له مقدمة وخاتمة وقبل أن يسميه

]الكتاب[، فإذا قيل ]الكتاب[ فيريدون لذلك  فاتفق العلماء بعده على تسميته بـ

ف يف اللغة والنحو إلى اليوم وهو كتاب واضح كتاب سيبويه، وهو أعظم كتاب ُألِّ 

 وسهل جًدا، وال يفوقه أي كتاب نحوي آخر يف كثرة الشواهد واألمثلة.

ل القارئ من كثرة أمثلته وشواهده، ففيه  يمثل على المسألة أمثلة كثرة حتى يمَّ

األبيات الشعرية أكثر من ألف وخمسمائة بيت، فقط الشواهد الشعرية، فما  من
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بالك بالقراءات واألمثلة، األمثلة باآلالف ذكرها، لكن صعوبته تأيت من اختالف 

اصطالحاته، المصطلحات تطورت بعده وتغيرت، فربما القارئ غير المختص إذا 

يه يريد هبا غير المصطلح قرأ فيه ال يفهم بعض المصطلحات التي يذكرها سيبو

 الذي نستعمله اآلن.

لوا أن ييسروا النحو و، بعد ذلك اجتهد النحويون وحاهذا سيبويه 

ليكون تعليمًيا، ليتعلمه العرب وغير العرب، ولهم يف ذلك جهود عظيمة جًدا 

وكبيرة، نتوقف عند أهم الكتب التي ألفوها لهذه المحاولة، فمن أهم الكتب بعد 

يه لتيسير النحو وتقريبه إلى الطالب وإعادة تنظيمه وترتيبه، يأتينا كتاب كتاب سيبو

مل يف النحو[ ألبي القاسم الزجاجي يف منتصف القرن الرابع، وهو كتاب ]الجُ 

سيطر على الدرس  واضح وسهل، وهو كتاب تعليمي، وعندما ألفه 

 .النحوي يف زمانه ويف المشرق والمغرب، وله شروح كثيرة جًدا 

 الفارسي يف كتابه ]اإليضاح[، وهو كتاب  وثم يأيت يف آخر القرن الرابع أب
ّ
علي

علمي رصين إال أنه انتشر يف المشرق اإلسالمي، وبعده بقليل يأيت تلميذه الويف أبو 

الفتح عثمان بن جنِّي، وجني بتخفيف الياء وال تثقل؛ ألهنا مرتجمة من كلمة 

اللمع يف العربية[ يف آخر القرن الرابع الهجري، ف كتاب ]فارسية وهي )كنِّي(، وألَّ 

 الفارسي، فاستطاع أن 
ّ
وهو كتاب ماتع وعبارته أسهل وأوضح من شيخه أبي علي

يسحب البساط من تحت كتاب شيخه ويسيطر على الدرس النحوي يف المشرق 

 مل[ للزجاجي.العربي، أما المغرب العربي فبقوا يدرسون كتاب ]الجُ 

ك إلى القرن السادس لنجد أبا القاسم الزمخشري اإلمام ثم ننتقل بعد ذل

فصل[ يف المفسر الكبير المعتزلي، ولكنه يف العربية إمام كبير ليؤلف كتاب ]المُ 

عبارته تكاد  علم العربية، ويسميه بعض النحويين بكتاب سيبويه الصغير؛ ألنَّ 

الشروح عدد  تكون عبارة سيبويه إال أهنا مختصرة اختصاًرا غير مخل، وله من
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 كبير. 

ثم يأتينا بعد ذلك يف القرن السابع قرن العلم والعلماء، القرن السابع يأتينا يف 

منتصفه ابن الحاجب اإلمام األصولي الكفيف ليؤلف لنا كتاًبا يف النحو سماه 

]الكافية يف النحو[، ثم يؤلف كتاًبا آخر يف التصريف يسميه ]الشافية يف التصريف[ 

ل من فصلوا بين النحو والتصريف فصالً واضًحا منهجًيا، وإن كان فيكون من أوائ

يف محاوالت سابقة لكن ليست هبذه الصورة المنهجية كهذه ]الشافية[، وكتاب 

 ]الكافية[ و]الشافية[ انتشر انتشاًرا عظيًما وبخاصة عند غير العرب.

نا ابن مالك ويف هذا القرن نفسه القرن السابع قرن العلم والعلماء يأتينا إمام

قاضي القضاة، ابن مالك هذا رجل أندلسي اسمه محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن 

مالك، وقيل محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالك األندلسي، ُولد 

أعادها اهلل إلى المسلمين، ويف قرابة العشرين  –ونشأ يف مدينته جيَّان يف األندلس

ط الصليبيون على األندلس وصاروا ينتزعوهنا بلدة بعد بلدة من عمره عندما تسل

هاجر مع كثير من العلماء الذين هاجروا من األندلس إلى المشرق العربي، هاجر 

وهو فتى يف قرابة العشرين، مرَّ بمصر وحجَّ ثم أتى إلى الشام بالد العلم يف ذلك 

س يف مدرستها الزمان، فدار بين مدهنا فذهب إلى حلب وبقي فيها وقًتا  طويالً ودرَّ

السلطانية، ونَجم وُعرف وألَّف منظومته الطويلة يف النحو ]الكافية الشافية يف 

النحو[، ثم بعد ذلك دار يف الشام، ذهب إلى دمشق ثم ذهب إلى حماة، ثم استقر 

 .بعد ذلك يف دمشق عالًما ملء سمع الدنيا وبصرها، هذا ابن مالك 

 :مكانته 

ب يجهل مكانته، لكن سنبين أموًرا يف مكانته قد يجهلها بعض ليس هناك طال

الطالب، إمامه النووي من تالميذ ابن مالك، اإلمام النووي المشهور يقول عن 

عصار بال ألشيخه ابن مالك يقول: )شيخنا وهو إمام أهل اللغة واألدب يف هذه ا
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ى بلغ يف الغاية مدافعة(، ويقول الصفدي: )سبق أئمته إلى إتقان لسان العرب حت

وأربع على المتقدمين(، وانظر إلى هذه القصة يذكرها شهاب الدين محمود من 

كبار تالميذ ابن مالك، يقول: )كنا يف مجلس من المجالس فأتت مناسبة، فذكر ابن 

 مالك ما انفرد به صاحب المحكم عن األزهري(.

، كتاب يف أبو منصور األزهري صاحب ]هتذيب اللغة[ يف سبعة عشر مجلًدا

ه ُطبع أخيًرا يف أحد عشر مجلًدا، هذا يف مناسبة يقول داللغة، و]المحكم[ البن سي

ه ولم يذكرها األزهري يف يدفذكر األمور التي انفرد فيها صاحب ]المحكم[ ابن س

]التهذيب[، يقول تلميذه محمود: )وهذا أمر معجز(؛ ألنه احتاج إلى اتقان ما يف 

ل يف اللغة كما أنه جبل يف النحو، وله كتب كثيرة يف اللغة الكتابين، وابن مالك جب

 كما سيأيت بيان شيء من ذلك.

)كان إماًما يف القراءات وعللها، وصنَّف فيها قصيدة دالية  قال الصفدي أيًضا:

مرموزة يف قدر الشاطبية(، له قصيدة مشهورة سيأيت ذكرها بعد قليل يف القراءات، 

ء، ترجم له يف طبقات القراء، وتولى ابن مالك وعده ابن الجزري من القرا

المشيخة الكربى يف العادلية، من أشهر المدارس والجامعات يف ذلك الزمان يف 

دمشق، وهي أكرب مدرسة يف دمشق، وكان من شرطها أال يتوالها إال من كان إماًما 

 يف القراءات والعربية.

اليونيني قرأ  اري، إنَّ قال ابن حجر إن اليونيني من كبار رواة صحيح البخ

]صحيح البخاري[ على ابن مالك تصحيًحا، وسمع منه ابن مالك رواية 

( عليه قواعد مشهورة، قال اليونيني عن ابن مالك قال: )إنه شيخ 00:19:35)

اإلسالم(، وقال ابن مالك عن نفسه إنه أعلم الناس بالعربية والحديث، أما يف 

ُيشق ضده، ولما سئل تاج الدين الفزاري: أكان النحو والصرف فهو البحر الذي ال 

ابن مالك مثلك يف النحو؟ قال: واهلل ما أنصفته، كان يف النحو مثل الشافعي يف 
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 هجرًيا يف دمشق، هذا ابن مالك.672سنة  الفقه، تويف  

 :أما كتبه 

، فكان إماًما يف النحو والصرف ويف اإلعراب فتنوعت علومه وثقافاته 

كثيرة، وُعرف عنه القدرة الفائقة على النظم حتى  وله يف كل ذلك كتٌب والقراءات، 

لو شاء أن يجعل كالمه نظًما لفعل، وله يف ذلك منظومات كثيرة، له: ]الكافية 

بيًتا، وهي أصل األلفية كما سنذكر  1750الشافية يف النحو[ ذكرناها قبل قليل يف 

أبيات،  2704الم بمثلث الكالم[ يف بعد قليل، وله منظومتان يف اللغة سماها ]اإلع

وله ]األلفية[ المشهورة، وله ]المالكية[ يف القراءات، ألف بيت يف القراءات على 

 نسق ألفية الشاطبي، و]المالكية[ يف القراءات البن مالك ستطبع إن شاء اهلل قريًبا.

 :أما كتبه النحوية 

ا، لكن أعظمها ]تسهيل أشهرها ]األلفية[ ألفية ابن مالك، هذه أشهره فإنَّ 

الفوائد[ يسمى ]التفسير[، ]تسهيل الفوائد[ أعظم كتاب ألفه ابن مالك، لو لم 

 إال ]التسهيل[ لكفى بأن ُيعد من كبار أئمة النحو. يؤلف ابن مالك 

 :طريقته يف التأليف 

يف أغلب  طريقته يف تأليف الكتب وبخاصة كتب النحو، ابن مالك 

س يف دمشق حياته كان مدرًسا يد س يف حلب يف المدرسة السلطانية، ودرَّ س، درَّ رِّ

، كان يؤلف متنًا صغيًرا، ثم بعد ذلك يشرحه ايف المدرسة العادلية، كان مدرًس 

للطالب، ويكتب هذا المتن، ويكتب الشرح، ثم يجب يف المتن والشرح عيوًبا 

ما هو ويؤلف وتقصيًرا، كيف يتالىف هذا العيب والتقصير؟ يجعل المتن األول ك

كتاًبا جديًدا يتالىف فيها العيوب السابقة، ففعل ذلك عدة مرات، فلهذا ألَّف كتًبا 

آخر ويشرحه وهكذا، فلهذا أكثر كتبه  نًاثم يشرحه، ثم يؤلف مت اكثيرة، يؤلف متنً 
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 .متون وهو يشرحها 

، ولم يشرحها، ولعلنا نذكر أما ]األلفية[ فكانت من أواخر ما ألَّف 

 تعالى.–يما يأيت إن شاء اهلل ذلك ف

 :ألفية ابن مالك 

ما اسمها؟ ما اسم ألفية ابن مالك يا إخوان؟ أنا ربما أستعجب ألن الكالم كثير 

يف األلفية، ألفية ابن مالك ما اسمها؟ ألفية ابن مالك اسمها ]الخالصة يف النحو[، 

 لقول ابن مالك يف آخرها؟

ِعااااهِ   لَقااااد  َكَماااا ُعنِيااااُ   َوَمااااا بَِجم 

 

اااَتَمل   َنظ ًماااا َعَلاااى ُجااالَّ الُمِهَمااااِت اش 

َياااااِة ال ُخاَلَصاااااه   
َصاااااى ِماااااَن ال َكافِ  َأح 

 

َتَضااااى ِغنااااًى بِاااااَل َخَصاَصااااه     َكَمااااا اق 

فسماها الخالصة، لكنها اشُتهرت بعد ذلك باسم ]ألفية ابن مالك[، وصرح  

 ال: باسمها صاحب المنظومة يف كتب ابن مالك، عالم نظم كتب ابن مالك ق

 فقااد ضاام شاامل النحااو ماان بعااد شااته 

 

 وبااااااين أقااااااوال النحاااااااة وفَصاااااال 

 ب ألفيااة تساامى الخالصااة قااد حااوت  

 

 خالصة علم النحاو والصارف مكماال 

 ومن اللطائف أن ناظًما أخذ من اسمها ما يزجر به عائبها، فقال:  

 يااااااا عائًبااااااا ألفيااااااة اباااااان مالااااااِك 

 

 وغائًبااااااا عاااااان حفظهااااااا وفهمهااااااا 

 ت فضاااااائالً أماااااا تراهاااااا قاااااد حاااااو 

 

ِمَهااااااكثيااااارة ً    َفاااااالَ َتُجااااار  فِاااااي حك 

َفُظَهاااا   ُجااار  لَِمااان  َجااااَدَل َمااان  َيح   َواز 

 

ااااااِمَها  َِ ِمااااااِن اس   بِرِابِااااااَع َو َخاااااااِم

يعني تقول له صه للخالصة، وصرح باسمها ابُن ابِن مالك، ولد ابن مالك بدر  

صة(، واشُتهرت الدين سيأيت ذكره، فقال: )ما زال والدي يخضب حتى نظم الخال

بعد ذلك باسم ألفية ابن مالك أو األلفية يف النحو؛ ألهنا ألف بيت من مزدوج 

 الرجز، وقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله: 
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اااااااااي أل ِفَياااااااااه  .3 
اااااااااتِعيُن اهللَ فِ  َوَأس 

 

ِوَيااااااه    ااااااِو بَِهااااااا َمح   َمَقاِصااااااُد النَح 

ألفية ابن مالك يف وليس بمستبعد أن تكون ]الخالصة[ عرفت باأللفية أو ب 

ويف حياة ابن مالك وبعد  ،، فإن هذا االسم كان معروًفا قبل ابن مالكحياته 

ابن مالك، أي تسمية المنظومات التي يف ألف بيت بألفية فالن، فقبله نظم ابن معٍط 

ألفيًة يف النحو، وسماها لكنها ُعرفت بألفية ابن معط، وكثيرون قبله وبعده، 

ث ألَّف ألفية وسماها، لكنها ُعرفت بـ ]ألفية العراقي[ واآلثاري فالعراقي يف الحدي

 لفية اآلثاري[ وهكذا.أألَّف ألفية يف النحو ثم ُعرفت بـ ]

 كم عدد أبيات األلفية؟ 

 ألٌف وبيتان، قال يف آخر األلف: 

ِعاااااِه ُعنِياااااُ  َقاااااد  َكَمااااال    َوَماااااا بَِجم 

 

ااَتَمل     َنظ مااع َعَلااى ُجاالَّ ال ُمِهَماااِت اش 

َياااااِة ال ُخاَلَصاااااه   
َصاااااى ِماااااَن ال َكافِ  َأح 

 

َتَضااااى ِغنااااًى بِاااااَل َخَصاَصااااه     َكَمااااا اق 

هذا هو األلف، ثم أكمل ببيتين حمل حمد اهلل فيهما وأثنى عليه وصلى على  

ي أل ِفَيه  ، وصفها ابن مالك بأهنا ألفية كما سبق بقوله: )نبيه 
تِعيُن اهللَ فِ (، ما َوَأس 

(؛ ألهنم يعطون 00:26:35على عادة العرب الذين ال يعتدون ) اعتد بالبيتين

 الشيء ما قاربه.

 أين ألفها ابن مالك؟ ومتى؟ وملن؟ 

هجري، لمن؟  660نقول باختصار ألفها ابن مالك يف مدينة حماة، قرابة سنة 

هجري، ولذلك قصة  788ى سنة لشرف الدين هبة اهلل البارزي تلميذه المتوفَ 

عندما كان يف حلب أول ما  صرها باآليت فأقول: ابن مالك طويلة جًدا اخت

 
َّ
ف يف أكثر من عشر سنوات يف حلب، وُعرِ  جاء إلى الشام استقر يف حلب وبقي

حلب، مما ألَّف يف حلب منظومته الطويلة يف النحو ]الكافية[ أو ]الشافية[ يف 
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، ]الكافية الشافية النحو، وهذه الكافية والشافية يف النحو، ما عندي األصل صورهتا

 بيت. 2700يف علم العربية[ يف النحو، قلنا يف أكثر من 

بعد ذلك انتقل ابن مالك إلى دمشق، بقي مدة قصيرة يف دمشق ثم حدثت فتنة 

التتار المعروفة، وطلب هوالكو من أمير دمشق أن يخضع له وأن يرسل إليه ما 

نعم وهو الملك الناصر،  يثبت والءه فرفض، اسمه عندي لكن قد أحتاج إلى...،

زو مملكة الملك الناصر، غفرفض الملك الناصر أن يقبل ذلك فعزم هوالكو على 

رجح أنه كان ومما تحت مملكة الناصر حلب ودمشق، وابن مالك يف أحدهما وأُ 

حينئٍذ يف دمشق، فهرب الناس من وجه هوالكو كل مهرب، ومنهم الملك الناصر، 

لى حماة، لماذا إلى حماة؟ ألهنا لم تكن تحت وممن هرب ابن مالك، وهرب إ

سلطة الملك الناصر، بل إن أهل حماة سلموا لهوالكو وقبلوا منه ما أراد وعين 

حت آمنة، فذهب ابن مالك إليها وبقي فيها قرابة بعليهم حاكًما من عنده، فأص

 سنتين.

أبوه  هناك يف حماة يف قاضي قضاهتا وهو أبو شرف الدين هبة الدين البارزي،

 البن مالك، فعندما أتى ابن مالك إلى حماة قال هذا ابني شرف الدين اًل وكان زمي

هبة اهلل اجعله غالًما عندك يستفيد منك، فبقي عنده سنتين، قال هبة اهلل البارزي: 

)ألَّف ابن مالك األلفية لي(، يعني ربما ابن مالك ألفها إكراًما له وألبيه لحسن 

اة، لكن هذا هو السبب الظاهري، أما السبب الحقيقي يف استضافتهم إياه يف حم

الشافية[ وهي أصل ألفية ابن  تأليف ابن مالك لـ]األلفية[ أنه منذ ألَّف ]الكافية

مالك، وهو ما زال يعدل فيها ويغير، وهناك نسخة مخطوطة للكافية الشافية عليها 

ة أبيات، يف أبيات تغييرات ابن مالك، يغير يبدل يف األبيات، وربما اختصر عد

قليلة، وتغييرات تشابه األلفية، ثم إن ]الكافية الشافية[ ما ُعرفت وانتشرت بين 

طلبة اللغة وال غيرهم، وربما كان ذلك لطولها فأراد ابن مالك أن يتالىف هذه 
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 العيوب وهذا التقصير يف ]الكافية الشافية[ سواء العيوب العلمية أو الطول. 

يغير، فاتخذ طريقته المعروفة فألَّف من جديد منظومة فبدل أن يصلح فيها و

جديدة تالىف العيوب والتقصير السابق العلمية والطول، فألَّف ]الخالصة[ التي 

ح يف آخرها كما قلنا خالصة الكافية ) َيِة ال ُخاَلَصه  صرَّ
َصى ِمَن ال َكافِ ( يعني َأح 

 الكافية الشافية[.خالصة ]الكافية[، إذن فـ ]ألفية[ ابن مالك اختصار ]

هذا ما يتعلق بكيف ألفها ولمن ألفها، األصل ]الكافية الشافية[ وهي أصل 

]ألفية[ ابن مالك، ماذا بقي منها يف ]ألفية[ ابن مالك؟ غيرها تغييًرا تاًما أم أبقى 

منها أشياء؟ أبقى كل األبواب التي يف ]الكافية الشافية[ إال بابين أهملهما، األبيات 

بيًتا بلفظها  223ًرا من أبيات ]الكافية الشافية[ بلفظها يف ]األلفية[، فأبقى أبقى كثي

شطًرا من ]الكافية  28أبيات بأغلب لفظها، وأبقى  106يف ]األلفية[، وأبقى 

الشافية[ بلفظها، كل ذلك أبقاه من ]الكافية الشافية[ بلفظه أو قريًبا من لفظه يف 

 اختصره بمعناه يف ]األلفية[. ]الكافية الشافية[، ما سوى ذلك فقد

 :منهجها وترتيب النحو فيها 

وهذا من أهم ما نتكلم عليه منهج ]ألفية[ ابن مالك وترتيب النحو فيها، منذ 

]األلفية[ والنحويون معجبون هبا، ألهنم أعجبوا برتتيب  أن ألَّف ابن مالك 

لنحو فيها، ابن مالك كما النحو فيها، ابن مالك أبدع ترتيًبا جديًدا لم ُيسبق إليه ل

قلنا قبل قليل كان مدرًسا، والمدرس الذي يعاين التدريس ويعرف مشكالت 

التدريس يستطيع أن يعالجها أكثر من الذي ال يعانيه وال يمارسها، فأبدع هذه 

الطريقة التي تقوم على نظرية تربوية معروفة اآلن، وهي االنطالق من الجزء إلى 

 لى الكبير.الكل، أو من الصغير إ

م أصول النحو على فروع النحو، أصول النحو  ابن مالك أتى إلى النحو فقدَّ
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ر فروع النحو، أصول النحو ماذا نسميها؟ نسميها األحكام  قدمها يف البداية وأخَّ

اإلفرادية، أما فروع النحو فنسميها األحكام الرتكيبية، فقدم األحكام اإلفرادية على 

حكام اإلفرادية أحكام تركيبية، ما معنى أحكام إفرادية األحكام الرتتيبية، األ

 وتركيبية؟ 

األحكام اإلفرادية هي التي تستحقها الكلمة بصفتها مفردة دون النظر إلى 

جملتها إلى ما قبلها أو بعدها، هذا حكم إفرادي للكلمة، فإذا أخذنا مثالً كلمة 

تى تجعلها يف جملة مسجد، )مسجد( اسم أم فعل أم حرف؟ أنت تقول ال أدري ح

تعرف أهنا اسم، هذا حكم إفرادي اكتسبته الكلمة بصفتها مفردة دون أن ترتكب يف 

 –جملة، )مسجد( معرب أم مبني؟ أما تدري حتى تكون يف جملة، نعرف )مسجٌد 

مسجٍد( هذه كلمة معربة فالحكم إفرادي، )مسجد( نكرة أم معرفة؟  –مسجًدا 

حكام اإلفرادية التي تكتسبها الكلمة بصفتها نعرف أهنا نكرة، كل ذلك من األ

 المفردة قبل أن ترتكب يف جملة، فقدم كل تلك األحكام اإلفرادية يف البداية.

( أو قلنا الصغير، األصول األحكام اإلفرادية جعلها 00:35:10@هذا قلنا )

 يف أول النحو، ورتبها على ثالثة أبواب:

 :باب الكلمة والكالم. الباب األول 

 باب المعرب والمبني. باب الثاين:ال 

 :باب النكرة والمعرفة. الباب الثالث 

هذه األبواب الثالثة ماذا جمع فيها ابن مالك؟ جمع فيها ابن مالك أصول 

النحو أي جمع فيها األحكام اإلفرادية، ثم ذكر يف األخير األحكام الرتكيبية أو 

هي األحكام التي ال تكتسبها نقول فروع النحو، ما المراد باألحكام الرتكيبية؟ 

الكلمة إال بعد أن تدخل يف جملة، الكلمة إذا أدخلتها يف جملة تكتسب أحكاًما 
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جديدة لم تكن لها من قبل، لم تكتسبها إال بعد أن دخلت يف جملة، تركبت يف  

جملة نسميها أحكام تركيبية، فجعلها ابن مالك يف آخر النحو، ورتبها على ثالثة 

؟ ألن الكلمة إذا دخلت يف جملة، فإن الجملة يف اللغة العربية ال أبواب، لماذا

تكون إال جملة اسمية أو جملة فعلية، أخذ الجملة االسمية وجمع وحصر 

أحكامها النحوية، هذا هو الباب األول من أبواب األحكام الرتكيبية )األحكام 

 النحوية للجملة االسمية(.

حكام النحوية للجملة الفعلية، ثم ذهب إلى الجملة الفعلية وحصر األ

األحكام النحوية هذا الباب الثاين من أبواب األحكام الرتكيبية، األحكام النحوية 

للجملة الفعلية، بقي الباب الثالث يف األحكام الرتكيبية وهي األحكام المشرتكة 

، بين الجملتين، هناك أحكام ال تختص باالسمية وال بالفعلية، تأيت هنا وتأيت هنا

 وجعلها يف آخر النحو األحكام المشرتكة بين الجملتين.

 :إذن فاألحكام الرتكيبية رتبها على كم باب؟ على ثالثة أبواب 

 باب األحكام النحوية للجملة االسمية، وأحكام الجملة  :الباب األول

 االسمية حكمان:

 االبتداء والخرب. -

 والنواسخ، نواسخ االبتداء. -

جعل له باب سماه باب االبتداء ثم ذكر النواسخ التي  هذا باب المبتدأ والخرب

ظن( هذه أحكام الجملة االسمية،  –إن  –تدخل على الجملة االسمية: )كان 

 انتهينا من أحكام الجملة االسمية.

 األحكام الرتكيبية، األحكام النحوية للجملة الفعلية، جمعه  :ثم الباب الثاين

 ما فيها األحكام النحوية والفعلية، ذكر: وحصر ابن مالك بالرتتيب يف ألفيته،



 

 
e 

g h 

f  35 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 الفاعل. -

 نائب الفاعل. -

 االشتغال والتنازع للمفاعيل الخمسة، المفعول به وله ومعه والمطلق. -

ثم يف األخير ذكر األحكام المشرتكة بين الجملتين تأيت هنا وتأيت هنا،  -

 ذكرها يف األخير.

 .وذكر بقية المنصوبات )الحال والتمييز واالستثناء( -

 والمجرورات )المجرور بحرف الجر والمجرور باإلضافة(. -

 والتوابع )النعت والعطف والتوكيد والبدل(. -

 ثم ذكر بعض األساليب العربية كالتعجب وأسلوب المدح والذم. -

 هكذا رتب ابن مالك النحو يف ألفيته.

نعود نلقي نظرة أقرب على )ألفية ابن مالك( يف مثل بعض أبياهتا لنلطف هذه 

محاضرة بأبيات ابن مالك، ولتعلموا ما قد قيل من أن منظومة )ألفية ابن مالك( ال

هي أسهل المنظومات العلمية، هي أسهلها نظًما، ومن عرف المنظومات العلمية 

 األخرى عرف فضل ألفية ابن مالك من حيث السهولة.

ه ابن مالك يف البداية، قلنا ألف وبيتين، ذكر يف البداية سبعة أبيات، هذ

 : المقدمة، ثم بيتين يف األخير خاتمة، وما بينهما النحو، يف المقدمة يقول 

 َقاااااَل ُمَحَمااااد ُهااااَو ابااااُن َمالِااااِك .1

 

َمااااااُد َربَّااااااي اهللَ َخي ااااااَر َمالِااااااِك    َأح 

اااَطَفى .2  َيع َعَلاااى النَبِااايَّ ال ُمص   ُمَصااالَّ

 

ِمِليَن ال َشااااااااَرَفا  ااااااااَتك   َوآلِااااااااِه ال ُمس 

اااااااااَتِعي  .3  اااااااااي َأل ِفَياااااااااه  َوَأس 
 ُن اهللَ فِ

 

ِوَيااااااه    ااااااِو بَِهااااااا َمح   َمَقاِصااااااُد ال نَح 

َجِز .4  ااااَ  ُمااااو  َصااااى بَِلف  ُب األَق   ُتَقاااارَّ

 

ااااااَد ُمن َجاااااازِ   َل بَِوع   َوَتب ُسااااااُط ال َبااااااذ 
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ِط .5  َتِضااااي ِرَضااااع بَِغي اااارِ ُسااااخ   َوَتق 

 

طِااااااااي   َفائَِقااااااااًة َأل ِفَيااااااااَة اب ااااااااِن ُمع 

اااااَو بَِساااااب َ  َحاااااائِ .6  ِضاااااي الً َوه   ٌز َتف 

 

َي ال َجِمااااااااي الَ  
ِجٌب َثنَااااااااائِ ااااااااَتو   ُمس 

اااااااَره  .7 
ِضاااااااي بِِهَبااااااااَت َوافِ  َواهللُ َيق 

 

اااااي َدَرَجااااااِت ا ِخاااااَره   
 لِاااااي َوَلاااااُه فِ

هذه المقدمة، ثم يذكر باب الكالم والكلمة، هذا الباب األول يف األحكام  

 اإلفرادية باب الكالم والكلمة يبتدئه بقوله: 

اااااَتِقم  َكالَمُ .8 اااااٌ  ُمِفي اااااٌد َكاس   نَاااااا َلف 

 

ٌف ال َكِلاااام    ااااٌل ُثااااَم َحاااار  ع 
ااااٌم َوفِ  َواس 

ُل َعااااام  .9   َواِحاااااُدُه َكِلَماااااٌة َوال َقاااااو 

 

َمااااااٌة بَِهااااااا َكااااااالٌَم َقااااااد  ُيااااااؤم     َوَكل 

 بِاااااال َجرَّ َوال َتن اااااِوي ِن َوال نَّاااااَدا َوَأل  .10 

 

يِي اااااٌز َحَصااااال    اااااِم َتم  ااااانََد لاِلس   َوُمس 

م، منظومة سهلة جًدا وال تخلو من بعض األبيات التي فيها إلتواء، كأنه كال 

لكن أغلبها سهل، هذا الباب األول من أبواب األحكام اإلفرادية، الباب الثاين من 

 أبواب األحكام اإلفرادية )باب المعرب والمبني(، يقول يف أوله: 

ااااَرٌب َوَمب نِااااي .15 ااااُم ِمن ااااُه ُمع   َواالس 

 

نِيلَِشاااااااَبَه ِماااااااَن   ِف ُماااااااد   ال ُحاااااااُرو 

ْ َتنَاا .16  اَمي  ِج ي اس 
ِعيَّ فِ  َكال َشَبِه ال َوض 

 

ااااي ُهنَااااا 
نَااااِويَّ فِااااي َمَتااااى َوفِ  َوال َمع 

ااااااِل بِااااااالَ .17   َوَكنَِياَبااااااَة َعااااااِن ال ِفع 

 

اااااااااااال  تَِقااااااااااااَر ُأصَّ  َتاااااااااااَاثترَ َوَكاف 

لنكرة إلى آخر ما قال، والباب الثالث من أبواب األحكام اإلفرادية )باب ا 

 والمعرفة( يقول: 

َرًا .52  َنكِاااااااااَرٌة َقابِاااااااااُل َأل  ُماااااااااؤثَّ

 

ِقاااااَع َماااااا َقاااااد  ُ كِاااااَرا   َأو  َواِقاااااٌع َمو 

رَِفاااااااٌة َكُهااااااام  َوِ ي .53   َوَغي ااااااُرُه َمع 

 

 َوِهن اااااَد َواب ناااااِي َوال ُغاااااالَِم َواَلاااااِذي 

ويف ذلك ينتهي كالمه على األحكام اإلفرادية ليتكلم بعد ذلك على األحكام  

  :الرتكيبية يف ثالثة أبواب
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 األحكام النحوية للجملة االسمية يقول يف أوله، يف باب االبتداء: الباب األول: 

اااااٌد َوَعااااااِ ٌر َخَبااااار  .113  ُمب َتاااااَدأ َزي 

 

َتااااَذر    ااااٌد َعاااااِ ٌر َمااااِن اع  ااااَ  َزي   إِن  ُقل 

 َوَأَوٌل ُمب َتااااااااااااَدأ َوال َثااااااااااااانِي .114 

 

نَاااااااى فِاااااااي َأَسااااااااَر    َ انِ َفاِعاااااااٌل اغ 

إلى آخر ما قال، والباب الثاين من األحكام الرتكيبية باب األحكام النحوية  

 للجملة الفعلية، يف أولها باب الفاعل، يقول يف باب الفاعل: 

ُفااوَعيى َأَتااى .225  ال َفاِعااُل اَلااِذي َكَمر 

 

اااااَم ال َفَتاااااى  ُهاااااُه نِع  اااااٌد ُمنِي اااااَرًا َوج   َزي 

ااال َفاِعاااٌل َفااا.226  ع 
اااَد فِ  إِن  َظَهااار  َوَبع 

 

ااااااااااَتَتر    ااااااااااَو َوإاِلَ َفَضااااااااااِمي ٌر اس   َفه 

ثم بعد ذلك الباب الثالث من أبواب األحكام الرتكيبية وهو األحكام المشرتكة  

 بين جملتين اسمية وفعلية، بدأه ببقية المنصوبات يف الحال، قال يف الحال: 

ااَلٌة ُمن َتِصااُب .332 ٌَ َفض  اا  ال َحاااُل َوص 

 

ِهااااُم فِااااي َحاااا  َهااااب  ُمف  دًا َأ    اِل َكَفاااار 

ااااااااَتَقا .333  ُنااااااااُه ُمن ااااااااَتِقالً ُمش   َوَكو 

 

ااااااَتِحقىع  َِ ُمس  ِلااااااُب لكِاااااان  َلااااااي   َيغ 

 ثم يختم ألفيته بقوله:  

ِعااِه ُعنِي ااُ  َقااد  َكَماال  .999  َوَمااا بَِجم 

 

ااَتَمل     َنظ َمااع َعَلااى ُجاالَّ ال ُمِهَماااِت اش 

َياِة ال ُخالَ .1000 
َصى ِماَن ال َكافِ  َصاه  َأح 

 

َتَضااااى ِغنًااااى بِااااالَ َخَصاَصااااه     َمااااا اق 

َيع َعَلاااااى .1001  َماااااُد اهللَ ُمَصااااالَّ  َفَاح 

 

ِسااااااااالَ    ُمَحَماااااااَد َخي ااااااارِ َنبِااااااايٍّ ُأر 

 َوآلِااااه ال ُغاااارَّ ال كِااااَراِم ال َبااااَرَره  .1002 

 

بِِه ال ُمن َتَخبِاااااااي َن ال ِخَياااااااَره     َوَصاااااااح 

ا قدم للعلم والعلماء، هذا ما يتعلق رحمة واسعة وجزاه خيًرا على مرحمه اهلل  

بـ ]ألفية[ ابن مالك، يبقى الكالم على شروحها، لـ]ألفية[ ابن مالك شروح كثيرة، 

يصعب إحصاؤها، إن لم نقل يتعذر إحصاؤها، لكن من أول من شرحها؟ هل 

شرحها ابن مالك كعادته يف شرح أغلب كتبه؟ ولألسف ما شرحها ابن مالك، ربما 

اخر ما ألف، أو ربما لم يظن أهنا ستشتهر هذا االشتهار، وتكون أشهر ألهنا من أو
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كتبه، أو ألنه )قلنا هذه األصل، أصل الكافية الشافية(، ]الكافية الشافية[ البن  

مالك، ابن مالك شرحها والشرح موجود ومطبوع ومحقق، فبعضهم قال اكتفى 

 بشرح األصل عن شرح المختصر، يعني كالم مضبوط.

، قيل له كما ذكر الذهبي يف ]تاريخ اإلسالم[، أنه ما شرحها  الخالصة

ى شرحها، هذا من تالميذه، قال ابن  قيل له لو شرحت )ألفيتك(؟ قال: ابن المنجَّ

ى شرحها لك، وهو زين الدين بن المنجى، اسمه أبو الربكات الُمنجى بن  المنجِّ

ي من تالميذ ابن هجر 695عثمان بن أسعد بن المنجى السنوخي المتوىف سنة 

 مالك، هو أول من شرحها، إال أن شرحه لم يصل إلينا.

لكن ما أول إلينا لـ ]ألفية[ ابن مالك؟ ابن الناظم، من ابن الناظم؟ من الناظم؟ 

له ثالثة أوالد، سمى األول  أول من شرحها ولد ابن مالك، ابن مالك 

باأللقاب، فهذا بدر الدين، محمًدا، والثاين محمًدا، والثالث محمًدا، وفرق بينهم 

وهذا شمس الدين، هذا تقي الدين، وتكرار األسماء هذا معروف يف عائلة ابن 

مالك، كما قلنا قبل قليل، اسم أبيه عبد اهلل بن عبد اهلل بن عبد اهلل، وهذا معروف يف 

 بعض العوائل قديًما وحديًثا.

معروف بالبالغة، هو المهم أن ابن هذا بدر الدين عالم كبير يف النحو، وهو 

عالم كبير بالبالغة، وله كتاب معروف يف البالغة اسمه ]المصباح[، ولكنه أيًضا 

عالم كبير يف النحو، وهو أول من شرح ]ألفية[ ابن مالك شرًحا وصلنا، إنه ]الدرة 

ابن مالك بعده استفاد من  المضيئة[، وهو أول شرح، وكل من شرح ]ألفية[

المقدمات؛ ألنه أول شرح، بعض العبارات فيها التواء،  شرحه، يف شرح فيه عيوب

بعض األمور يعني يُلف يُلف لكن يف األخير ما يتحل منه ما يريد أن يقول، وإن 

كان من الشروح الجيدة لكنه ما يصح إال للمتخصصين، هذا شرح ابن الناظم، 

 .وقد خطأ والده يف بعض المواضع 
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ذه الشروح، نقول من أفضل من حاول قبل أن نبدأ ونطرد أيًضا يف ذكر ه

إحصاء شروح ]ألفية[ ابن مالك هو محقق كتاب ]إتحاف ذوي االستحقاق ببعض 

مراد المراد وزوائد أبي إسحاق[، هذا الكتاب ألبي غازي المكناسي حققه األستاذ 

حسين عبد المنعم بركات، هو أفضل من حاول أن يحصي شروح ]ألفية[ ابن 

ن وثالثة وستين، ذكر خمسة وعشرين شرًحا مطبوًعا وأربعة مالك، وقد ذكر مائتي

وخمسين شرًحا مخطوًطا، وأربعة وخمسين شرًحا مفقوًدا، وأربعة وسبعين 

هجري،  1420حاشية وستة وخمسين كتاًبا يتعلق بـ ]األلفية[، وقد طبع ذلك سنة 

 .ثم ُطبع بعده عدة شروح لـ ]ألفية[ ابن مالك 

بن مالك ُشرحت بالعربية، وهذا أكثر شروحها، من أهم شروح ]ألفية[ ا

وُشرحت بغير العربية بالفارسية وبالرتكية وبلغات أخرى، وُشرحت بالنثر وهذا 

هو األكثر، وُشرحت بالنظم تصور شرح ]ألفية[ ابن مالك الشرح بالنظم وسنذكر 

مثااًل لذلك، وُشرحت شروًحا متوسطة ومتوسعة وموجزة وشروحها كثيرة جًدا 

 ، ثم من أول شرح هو شرح بدر الدين ولد ابن مالك، وُيعرف يف النحو

باسم ابن الناظم؛ ألن الناظم يف النحو هو ابن مالك، وأفضل طبعات هذا الشرح 

التي ُطبعت باعتناء محمد بن سليم اللبابيدي، طبعة قديمة لكن هذه أفضل 

  تخلو من أخطاء.الطبعات، ثم ُطبعت بعد ذلك بتحقيق عبد الحميد السيد طبعة ال

شرح أبي حيان األندلسي صاحب ]البحر المحيط[ المعروف  :الشرح الثاين

هجري، أدرك ابن مالك لكن ما تتلمذ عليه، تتلمذ على تالميذه،  745المتوىف سنة 

له شرح لـ ]ألفية[ ابن مالك سماه ]منهج السالك يف الكالم على ألفية ابن مالك[ 

 ت شديدة البن مالك والبنه بدر الدين.إال أنه لم يتمه، وفيه مقاال

]توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك[ البن أم  :الشرح الثالث

هجري يف القرن الثامن، وهذا من كبار تالميذ أبي  749قاسم المرادي المتوىف سنة 
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حيان، وهذا شرح من الشروح الجيدة لـ ]ألفية[ ابن مالك، شرح كامل وأكثر فيه  

شواهد وعبارته واضحة، إال أنه أكثر فيه من ذكر الخالفات النحوية، وُطبع من ال

 بتحقيق الدكتور عبد الرحمن علي سليمان.

نحن نذكرها طبًعا بالرتتيب التاريخي، الشرح الرابع: ]أوضح  ،الشرح الرابع

المسالك إلى ألفية ابن مالك[ وهذا الشرح معروف؛ ألنه مقرر يف كثير من دوائر 

هجري،  761النحوي، وهو البن هشام األنصاري المصري المتوىف سنة الدرس 

وهو شرح مختصر، بل مخرت جًدا، بل يكاد يكون نثًرا لـ ]ألفية[ يعني حول 

]األلفية[ من نظم إلى نثر، وهو مختصر جًدا، أغفل فيه ذكر أغلب الخالفات 

اض عن كثير النحوية، ويتميز بوضوح العرض ودقة التقسيم وكثرة الشواهد وإعر

من الخالفات، هذا من أهم ميزاته أنه عبارته واضحة ال غموض فيها صريحة تقع 

على المراد مباشرة، وتقسيماته دقيقة بحيث تستطيع أن تعرف المسألة بدقة، 

المسألة تنقسم إلى هذه األقسام، وهذه األقسام ال تكون إال هبذه الشروط، ويف 

ن الخالفات النحوية، ولهذا اختاره كثير من شواهد كثيرة جًدا، وأغفل كثيًرا م

المعاهد والجامعات لتدريس النحو وهو جدير بذلك؛ ألنه كتاب تعليمي علمي، 

وهذا ]أوضح المسالك[، هذا كل ]أوضح المسالك[ متن صغير جًدا شرح صغير 

 ]أوضح المسالك[ فهو شرح صغير جًدا مختصر.

رحها وحققها الشيخ الجليل الطبعة األولى التي ش أفضل طبعاته طبعتان:

محمد محيي الدين عبد الحميد، هذا الشيخ خدم كتب ابن هشام خدمة كبيرة، فـ 

]أوضح المسالك[ حققه وشرحه ثالث مرات شرًحا وجيًزا وشرًحا متوسًطا 

وشرًحا كبيًرا، والمشهور اآلن هو الشرح الكبير لمحمد محيي الدين عبد الحميد، 

قيق أوضح المسالك[، ومطبوعة اآلن يف أربع مجلدات سماه ]عدة السالك إلى تح

وهو المشهور، وهو أفضل طبعة لـ ]أوضح المسالك[؛ ألنه اعتنى بإعراب جميع 
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الشواهد الشعرية إعراًبا كامالً، وهذا يفيد الطالب الذي يريد أن يتمرن على 

عراب اإلعراب، البيت عندك معرب إعراًبا كامالً، خذ البيت أعربه ثم انظر يف إ

 .محمد محيي الدين عبد الحميد، هذا أكثر ميزة عنده 

هي الطبعة التي بشرح وتحيقيق الشيخ محمد عبد العزيز  والطبعة الثانية

 النجار، وسماها ]عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك[ يف أربعة أجزاء.

]أوضح المسالك[ بعد أن ذكرنا فيه هذه الميزات حتى اختارته كثير من 

معات والمعاهد التعليمية فيه عيوب، فمن عيوبه شدة اختصاره لبعض الجا

المواضع حتى أحوجه ذلك إلى الشرح، فصار النحويون يتعاملون معه على أنه 

متن يحتاج إلى شرح، فلهذا شرحه أكثر من نحوي وأفضل شروح ]أوضح 

 905المسالك[ هو ]التصريح بمضمون التوضيح[ لخالد األزهري المتويف سنة 

هجري، شرح ]أوضح المسالك[، هذا الكتاب جيد بل ممتاز لمن أراد أن يقرأ 

وأن يفهم ]أوضح المسالك[، ومفيد للذين يدرسون ]أوضح المسالك[ يف 

الجامعات أو يف غيرها، البد أن يكون مع الطالب ]التصريح[ لكي يستطيع أن 

 يفتح ]أوضح المسالك[.

محققة بتحقيق الدكتور عبد الفتاح ]التصريح[ له طبعات، أفضل طبعاته طبعة 

ُبَحْيري يف خمسة أجزاء تحقيًقا علمًيا جيًدا، وُطبع طبعة قديمة يف مجلدين، طبعة 

متعبة، لكنه تتميز بوجود حاشية مهمة على ]أوضح المسالك[، حاشية مهمة على 

 ]التصريح[ وهي حاشية الشيخ ياسين الحمصي.

أبيات األلفية، هو شرح لـ ]ألفية[ ومن عيوب ]أوضح المسالك[ أنه لم يذكر 

ابن مالك، ]أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك[، ويشرح على ترتيب ]ألفية[ ابن 

مالك، لكنه لم يذكر األبيات، فالبد أن تكون معك ]األلفية[ المتن وتمشي مع 

شرحها، ولو ذكر األبيات لكان ذلك أفضل بكثير، لكن يف عهدهم كان الطالب ما 
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 ]أوضح المسالك[ إال وقد حف  ]األلفية[.يصل إلى  

 769شرح ابن عقيل، هباء الدين المصري المتوىف سنة  :الشرح الخامِ

هجري، وهو شرح معروف ومشهور لـ ]ألفية[ ابن مالك، وهو شرح سهل العبارة 

واضح مناسب لمتوسطي الثقافة النحوية، قريب من أذهان المبتدئين، وهو يشرح 

زة كافية بحيث يقف المتعلمون على شرح ]األلفية[، إذن هو األلفية بعبارة موج

شرح لـ ]ألفية[ ابن مالك حًقا، وليس شرًحا للنحو، مهمته أن يشرح ]ألفية[ ابن 

مالك ال أن يشرح النحو، فلهذا من أراد أن يفهم ]ألفية[ ابن مالك، هذا شرح 

–ح ابن عقيل[ المبتدئين ]شرمناسب له إذا كان من غير المتخصصين أو كان من 

، ووضوحها عبارته لسهولة المتخصصين غير به ُينصح الشرح وهذا 

]األلفية[، وعدم توسعه مع كثرة  بشرح واكتفائه النحويين خالفات عن وإعراضه

 الشواهد واألمثلة.

 1287وعليه حاشية مهمة مشهورة وهي حاشية اإلمام الخضري المتوىف سنة 

بالرجوع إلى هذه الحاشية، لكن يمكن أن هجري، ولكن ال ُينصح المبتدئون 

يرجعوا إليها إذا أتقنوا شرح ابن عقيل، ثم أرادوا أن يقرأوا الشرح مرة ثانية أو مرة 

 ثالثة، ربما يستفيدون من هذه الحاشية.

وله طبعات، أفضلها طبعتان: الطبعة األولى بشرح وتحقيق الشيخ محمد عبد 

التكميل لشرح ابن عقيل[ وهذه افضل وسماها: ]التوضيح و العزيز النجار 

الطبعتين؛ ألهنا تتميز بوجود تمرينات جيدة بل ممتازة يف هناية كل باب، والطبعة 

وسماها  الثانية بشرح وتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 

 ]منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل[.

صد الشافية يف شرح ]المقا :الشرح السادسالشرح التالي كم رقمه؟ السادس، 

خالصة الكافية[ ألبي إسحاق الشاطبي اإلمام األصولي المشهور صاحب 
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هجري، وهذا الشرح هو  790]الموافقات[ وصاحب ]االعتصام[ المتويف سنة 

آخر ما ُطبع من الشروح المهمة لـ ]ألفية[ ابن مالك، ُطبع يف السنة الماضية، وهو 

لم، وقد ُطبع يف عشر مجلدات، بتحقيق لفيف أكرب شروح ]ألفية[ ابن مالك فيما أع

من أساتذة جامعة أم القرى، وهنا نشكر جامعة أم القرى على طباعتها لهذا الشرح 

 الكبير.

هذا الشرح يتميز بأنه أكرب شرح لـ ]ألفية[ ابن مالك، فيه من التحقيقات الدقيقة 

، وليس هذا غريًبا والمسائل النادرة ومناقشة مسائل لم تتعرض لها أكثر كتب النحو

على أبي إسحاق الشاطبي الذي استطاع أن يناقش مسائل نحوية كثيرة بنفس 

األصوليين، فأتى لنا بنتائج مبهرة وجيدة، وخاصة بعدما ُطبع الكتاب تعرفنا على 

كثير من كنوزه، وإن كان النحويون يعودون إليه عندما كان مخطوًطا لمعرفتهم 

 أهميته.

المكودي، المكودي عبد الرحمن بن علي الفاسي شرح  :الشرح السابع

هجري، له شرحان، شرح كبير وصغير، والمطبوع المشهور  807المتوىف سنة 

اآلن بتحقيق الدكتورة فاطمة الراجحي هو ]الشرح الصغير[ أما ]الكبير[ فما ُطبع 

وال ُيعرف اآلن له مخطوطات، وهو شرح متوسط سهل العبارة، اعتنى كثيًرا 

متن ]األلفية[ إال أنه لم يشتهر كغيره، عليه حاشية مهمة جًدا البن حمدون بإعراب 

 بن الحاج، وهي مطبوعة.

وهو األخير من الشروح المهمة التي سنكتفي هبا وهي أهل  الشرح الثامن

هجري، وهو  900السنة شروح ]ألفية[ ابن مالك: شرح األشموين المتوىف سنة 

 لسالك إلى ألفية ابن مالك[.علي بن محمد، واسم شرحه: ]منهج ا
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قلنا الشرح الثامن من شروح ]ألفية[ ابن مالك المهمة شرح األشموين،  

واسمه ]منهج السالك إلى ألفية ابن مالك[، هذا االسم يذكركم بشرح آخر، شرح 

من؟ هو شرح أبي حيان هبذا االسم أيًضا ]منهج السالك[، هذا الكتاب متوسط، 

، رتبه على شكل أبواب وفصول ونقاط وتنبيهات وعبارته واضحة ومرتب جًدا

جًدا، ويأيت يف الوضوح والمناسبة للمبتدئين وغير المتخصصين بعد ]شرح ابن 

عقيل[، وربما كان أنسب لمن يريد دقة الرتكيب من ]شرح ابن عقيل[، وأكثره 

أن له ميزة مأخوذ من شرح المرادي الذي سبق أن ذكرناه قبل قليل باللف ، إال 

التنظيم والرتتيب، وشرح األشموين عليه حاشية مهمة وكبيرة وتعد من كتب النحو 

هجري وهي  1206المهمة وهي حاشية الصبان، محمد بن علي المتوىف سنة 

مطبوعة معه، وراء ذلك تأيت شروح كثيرة ال ترقى إلى أهمية الشروح المذكورة 

 آنًفا.

شرح برهان الدين ابن القيم، وهو ولد ابن  نذكر شيًئا منها، فمن هذه الشروح

القيم الجوزية المشهور، ومنها شرح الهواري األندلسي، ومنها شرح ابن 

الجزري، ومنها شرح السيوطي سماه ]البهجة المرضية[، ومنها شرح ابن طولون، 

 وهذه كلها شروح مطبوعة.

، ومن الشروح المنظومة شرح محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزّي 
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سماه ]البهجة الوفية بحجة الخالصة يف األلفية[، ويقع يف عشرة آالف بيت، شرح 

األلفية، يعني كل بيت شرحه يف كم بيت؟ يف عشرة أبيات، يأيت بالشواهد وباألمثلة 

وبالخالفات وباألقوال كلها بالنظم، وهي مخطوطة، ولها عدة نسخ، يأيت بكالم 

جميل، فمن ذلك أن ابن مالك مما ذكر  ابن مالك يف ضمن كالمه ويشرحه بنسق

( من كالم مالك، يقول كل حرف وكل حرف مستح  للبناءيف ]ألفيته[ قوله: )

 مستحق للبناء؛ ألن يأيت الناظم يكتب هذا الكالم ويستمر يف شرحه، يقول: 

 وكاااااال حاااااارف مسااااااتح  للبناااااااء 

 

 لاااااو قاااااال مبناااااي لكاااااان أحسااااانَ  

 فلااااااايِ كااااااال مساااااااتح  أمااااااار  

 

 اك األماااااارِ يكااااااون موصااااااوًفا بااااااذ 

( 01:06:45@وهكذا، أما شروحها الحديثة فال أعرف لها شروًحا كثيرة ) 

المعاصرة، ال أقصد يف القرن الماضي والذي قبله، أقصد المعاصرة لنا اآلن أو 

الذين توفوا قريًبا، فمنها مما أعرف: ]القواعد األساسية للغة العربية[ للشيخ أحمد 

شرح ميسر ومناسب لغير المتخصصين الهاشمي من علماء األزهر، وهو 

والمبتدئين، ومنها شرح الشيخ عبد اهلل بن صالح الفوزان شرح مطبوع اآلن 

المعروف، ومنها ]شرح ميسر على ألفية ابن مالك[ للدكتور عبد العزيز الحربي، 

 دكتور يف جامعة أم القرى يف مكة، وهو شرح مختصر جًدا.

على الناس بتسجيل األصوات،  اهلل أما شروحها المسموعة فبعد أن منَّ 

ل كثيٌر من الشارحين شروحهم، وهذه نعمة عظيمة؛ ألن بعض الناس يفهم  سجَّ

من الشرح المسموع أكثر من الشرح المكتوب، فمن الشروح المسموعة لـ ]ألفية[ 

، وله شرحان معروفان، ومنها شرح ابن مالك شرح شيخنا ابن عثيمين 

تور يف كلية اللغة العربية يف جامعة اإلمام، وقد قد شرح الدكتور محمد الفاضل دك

وهو شرٌح لـ ]أوضح المسالك[ إال أنه لم يتمه، وهناك قراءة لـ ]أوضح المسالك[ 

قرأها الشيخ الدكتور توفيق سُبع، ومنها شرٌح لمحدثكم وقد بدأنا به منذ الفصل 
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ة على استمراره يف الماضي يف جامع الراجحي يف حي جزيرة الرياض والنية معقود 

 تعالى.–الفصول القادمة إن شاء اهلل 

يف األخير مما يحسن ذكره بالمناسبة أن ]لأللفية[ تسجيالت صوتية أيًضا، 

لمن أراد أن يحف  ينبغي أن يضبط اللف  قبل أن يحف  على متقن، أو على األقل 

ا على هذه التسجيالت إذا تأكد من صحة قراءهتا، منها تسجيل بصوت أخين

اس وهو من أفضل  الدكتور محمد السبيعي، وتسجيل بصوت األخ عبد اهلل الحوَّ

من قرأ ]األلفية[ ممن استمعت إليهم، وتسجيل بصوت حيدر الجوادي وهذا أظنه 

عراقًيا، ومنها تسجيل بصوت الشيخ هَزيِّل، وله قراءتان األولى فيها أخطاء كثيرة، 

سسة أشجع وهو من أفضل التسجيالت والثانية أقل أخطاء، ومنها تسجيل عن مؤ

لـ ]ألفية[ لقلة األخطاء فيه، وهناك تسجيل سيصدر حديًثا بصوت األخ سليمان 

الشهري، علًما أن لألخ سليمان الشهري تسجيالً اآلن موجود لـ ]ألفية[ ابن مالك 

يف األسواق ولكنه مليء باألخطاء جًدا ولألسف الشديد، ولكنه استدرك ذلك 

ل اآلن  وأرجو أن يكون خالًيا من األخطاء. وسجَّ
ّ
 تسجيالً آخر قرأه علي

أخيًرا أشير إلى محاضرة قد يكون لها مساس هبذه المحاضرة وهي محاضرة 

تعالى، واهلل أعلم وصلى -عن طريقة طلب علوم اللغة ستكون بعد غٍد إن شاء اهلل 

 اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ليكم وأثابكم على هذا التقسيم البديع وعلى هذا الشرح أحسن اهلل إ

المستوِعب ولدينا جمهرة من األسئلة، كثير منها متعلق بالموضوع، وطائفة أخرى 

 ال تعُلق لها ولكن نرجئها.

يقول السائل: فضيلة الشيخ يقول الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة، : سؤال

ذا وجهين يف كتابه يف ]شواهد  كان كتبها بالظاء وهي الضاد: إن ابن مالك 

 الجامع الصحيح للبخاري[ وكتبه األخرى(، فما معنى هذا؟
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الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة أقل من أن أتكلم عليه، فهو شيخ  الشيخ:

تغرب منه هذا الكالم، فقد ُعرف بشدة النقد، فقد ُيس ال مشايخي، إال أنه 

ء السلف، قال إنه سارق، يعني أنه قال عن عالم كبير ال أحب أن أذكره من علما

ينقل دون أن يذكر من أين نقل، فربما تخونه العبارة التي يريد أن يوصل المعنى من 

 خاللها.

فيما أفهم وفهمت من كالمه أن ابن مالك يف كتبه  هو يريد أن يقول 

النحوية يكاد يكون نحوًيا، ثم عندما ذهب يف كتابه ]شواهد التصحيح والتوضيح[ 

ألفه على صحيح البخاري، انتقى األحاديث المشكلة التي تكلم النحويون  وقد

على إعراهبا، وحاول أن يخرجها ويتكلف لها كل تكلف، وكثير من كالمه يف هذا 

الكتاب واضح التكلُّف، لكنه أراد أن ينتصر لهذه التوجيهات بطريقة لم ترِض 

 كتبه النحوية، ربما أراد ذلك، كثيًرا من النحويين، فرتك طريقته التي ُعرفت عنه يف

نحن ال نوافق هذه الطريقة وال هذه الطريقة وإنما أبين كالم شيخنا محمد عبد 

 .الخالق عضيمة 

يقول السائل: فضيلة الشيخ إذا اختلف ترجيح ابن مالك يف ]األلفية[  سؤال:

ابن  عن كتبه األخرى، فما هو قوله الصواب؟ قوله األخير هو قوله الصواب، نعم،

ككثير من النحويين له عدة كتب، والنحويون من أكثر الناس حرية  مالك 

( إذا بدا له صحة األمر غيَّر رأيه يعني من دون إشكال كبير، إذا 01:12:40@يف )

تبين له أن األدلة تدل على هذا القول غيَّر قوله، كابن هشام يف كتبه تجد أن األقوال 

 تختلف وابن مالك وغيرهم.

يبين لنا قول ابن مالك الذي اختاره هو أن نعرف آخر كتبه، أو الكتاب فمما 

الذي أراد أن يبين فيه آرائه العلمية؛ ألن بعض الكتب يؤلفها العلماء ال لتبيين 

آرائهم العلمية، وإنما يؤلفوهنا لغيرهم، يعني تسجيل للنحو، فلهذا ما يمكن أن 
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قال يف ]اآلجرومية[ كذا، ال، نقول رأي اآلجرومي يف مسألة كذا وكذا ألنه  

]اآلجرومية[ ليست كتاًبا علمًيا، هي كتاب تعليمي، وكذلك ابن هشام ربما يكتب 

يف كتبه التعليمية آراًء تخالف آراءه التي ذكرها يف كتبه العلمية كـ ]مغني اللبيب[؛ 

يريد ألن العالم قد يتساهل يف الكتب التعليمية يف المسائل التي ال تتعلق باألصول، 

فقط أن يوصل المعلومة إلى الطالب بأقرب طريقة، وإن كان هذا يخالف الرأي 

 الذي يراه، وهذا معروف عن كثير من العلماء.

لكن من كتب ابن مالك التي تؤخذ آراؤه منها ]شرح التسهيل[ قلنا التسهيل 

ر فيه النحو على ما  يراه هو كتابه العظيم، هو الكتاب العلمي البن مالك الذي حرَّ

الصواب، ثم شرحه إال أنه يكمله؛ ألنه تويف قبل ذلك، فآراؤه يف ]شرح التسهيل[ 

فيه آراؤه النهائية، أما يف ]األلفية[ فال تكاد تخالف كثيًرا آراؤه النهائية، لكن لو وقع 

تخالف بين ]ألفية[ و]شرح التسهيل[ فإن ]شرح التسهيل[ هو المقدم لمعرفة رأي 

 ابن مالك األخير.

أثابكم اهلل، هل ُيعد ابن مالك من البصريين المتحررين الذين يجنحون  ال:سؤ

 إلى المذهب الكويف؟

المذهب البصري والمذهب الكويف انتهيا يف هناية القرن الثالث،  الشيخ:

فخاتمة البصريين المربِّد أبو العباس، وخاتمة الكوفيين ثعلب أبو العباس، وقد 

ارت قاعدة الحكم وعاصمة الخالفة، فاجتمع فيها اجتمعا يف بغداد؛ ألن بغداد ص

المربِّد خاتمة البصريين وثعلب خاتمة الكوفيين، ويف بغداد أخذ الطالب عنهما، 

فال تجد بعد ذلك من يقال إنه بصري أو كويف، لكن قد تجد من العلماء من يميل 

ات، إلى البصريين يعني من يميل إلى أصولهم وإن كان يخالفهم يف بعض الفرعي

 أو يميل إلى الكوفيين أي إلى أصولهم وإن كان قد يخالفهم يف بعض الفرعيات.

ثم إن النحو بعد ذلك توسعت الكتب فيه واآلراء، فانتقل من بغداد إلى مصر 
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ثم انتقل إلى األندلس، ويف األندلس حدثت االنطالقة الكربى للنحو سمي 

ر، يعني أصبح العالم بعد ذلك مجتهًدا ير جح ما تدل عليه األدلة، فابن بالتحرُّ

مالك من هؤالء العلماء المجتهدين الذين ال يقال إنه بصري وال كويف، إنما هو 

مجتهد يتبين له الرأي ويأخذ به، ولهذا من األمور التي ذكرنا يف مكانته وكان يأيت 

( من يأيت هبا من سعة حفظه، وكان يحف  01:16:20@بالشواهد ال يدري )

ولهذا الشواهد التي زادها ابن مالك يف النحو أكثر من جميع  دواوين العرب،

الشواهد التي زادها كل من قبله، ولهذا يف دراسات علمية رسائل علمية اآلن 

دراسة لشواهد ابن مالك التي زادها على النحويين، زادها من كالم العرب من 

 دواوين العرب، واحتج هبا على ما خالف فيه النحويين.

ال يقال إنه بصري وال كويف، إال أن النحويين عموًما يميلون إلى  فابن مالك

أصول البصريين، ال ألهنم بصريون، ولكن ألن األصول النحوية أصالً هي بصرية، 

قلنا أبو األسود أول من اهتم بالنحو ثم استمر النحو يف البصرة ولم ينشأ يف الكوفة 

أن استقرت األصول يف البصرة خرج إال بعد مائة سنة، نشأ النحو يف الكوفة، بعد 

الكوفيون يناقشون بعض األصول البصرية، ما يأتون بنحو جديد كامل، هذا نحو 

وهذا نحو، ال هم خرجوا ليناقشوا بعض األصول النحوية، فأغلب األصول 

النحوية هي أصول بصرية متفق عليها عند الجميع، فالذي يقول هبا يقول هبا؛ ألنه 

 ي واهلل أعلم.نحوي ال ألنه بصر

بالحديث هل ألنه من  يقول، أثابكم اهلل: سبب عناية ابن مالك  سؤال:

 أهل الحديث، أم انتصاره ذاك لعاطفة عنده؟ 

ما فهمت السؤال تماًما، ولكن العلماء يختلفون فبعضهم يكون له  الشيخ:

هتم ..، لماذا ابن تيمية ا.عناية بالحديث، وبعضهم له عناية بالقراءات، وبعضهم

هبذا الجانب وما اهتم هبذا الجانب، لماذا البخاري اهتم هبذا الجانب، يعني أمور 
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 بين الناس. يقسمها اهلل  

لكن ابن مالك ألنه كان مدرًسا، عندما نقول تولى المشيخة الكربى يف 

العادلية، العادلية مثل الجامعة، والمشيخة الكربى مثل المدير، هو كان المدير يف 

ة، وهو كان أكرب المدرسين وتحته المدرسون اآلخرون، فألنه مدرس هذه الجامع

س يف  يف هذه الجامعة كان ينبغي له أن يكون محيًطا بأهم العلوم الشرعية التي تدرَّ

هذه الجامعة يف هذه المدرسة، فلهذا كان محيًطا بل عالًما بل إماًما يف أمور اللغة 

كبيًرا، وإن كان يقول إنه أعلم الناس  ويف القراءات وكان ملًما بالحديث إلماًما

بالحديث بالعربية، لكن مكانته يف الحديث ال تصل أبًدا إلى مكانته يف اللغة والنحو 

 والقراءات.

بارك اهلل فيكم، لم تذكروا الصرف الذي يف آخر ]األلفية[ وقيمته، فهل  سؤال:

 ُيغني هذا عن غيره؟

حو والتصريف، ولذلك سماها نعم ابن مالك ]ألفيته[ وضعها للن الشيخ:

]الخالصة يف النحو[؛ ألن النحو يشمل النحو والتصريف، وآخر ]األلفية[ هي 

للتصريف، وضع باًبا للتصريف ثم وضع بعد ذلك أبواب التصريف، وأنا ما 

تكلمت عليها اكتفاء بالنحو؛ ألن الطالب الذي سيفهم النحو يدرس النحو يف 

ثمانين بالمائة، فلن يعجزه األمر بإذن اهلل أن ينهي ]ألفية[ ابن مالك، هذا قرابة 

الصرف الذي فيها، لكن هو ينهي النحو إن شاء اهلل الذي فيها، فلن يعجزه 

 الصرف.

أحسن اهلل إليكم، يقول بالنسبة لمن يدرس يف الجامعة، ماذا يعتمد من  سؤال:

 الشروح المساندة؟

س ال الشيخ: نحو من خالل ]أوضح إن كان يعني الجامعات التي ُتدرِّ
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المسالك[ يعني كلية اللغة العربية يف جامعة اإلمام أو كلية الشريعة وأصول الدين، 

فقلنا ينبغي له أن يتأبط ]التصريح[، ]التصريح[ شرح ]أوضح المسالك[، فهو 

يفك جميع عبارات ]أوضح المسالك[ ويبينها، بل كما يقول أحد أساتذتنا يقول 

لسري عند مدرسي النحو، الذي يشرح ]أوضح المسالك[ ]التصريح[ هو الكتاب ا

من أين سيأيت بالشرح؟ سيأيت به من الكتب، وأعظم كتاب لـ ]أوضح المسالك[ 

هو ]التصريح[، فإذا أحطَّ بـ ]أوضح المسالك[ وأحطَّ بـ ]التصريح[ فمعنى ذلك 

أنك أحطت بأغلب النحو، فـ ]التصريحي و]أوضح المسالك[ كالهما يخدمان 

لفية[ ابن مالك، أما إذا كنت تسأل عن جامعات أخرى تدرس غير ]أوضح ]أ

 المسالك[ فيحتاج األمر إلى كالم آخر.

أحسن اهلل إليكم، يقول أريد من فضيلتكم ترشيح كتاب لنا يف إعراب  سؤال:

 القرآن.

إعراب القرآن الكريم، أما الكتب القديمة يف إعراب القرآن الكريم،  الشيخ:

اب قديم أعرب القرآن الكريم كله فيما أعلم، وإنما كانوا يعربون فال يوجد كت

المشكِل من القرآن، يعني العبارات والكلمات التي تحتاج إلى إعراب، أما 

الكلمات الواضح فإهنم ما يعربوهنا، وأفضل كتاب متقدم يف إعراب المشكل من 

كتاب ]الدرة القرآن الكريم، يكاد يكون أعرب كثيًرا من القرآن الكريم هو 

المصون[ للسميم الحلبي، من تالميذ أبي حيان، حاول أن يجمع كل ما قيل يف 

إعراب القرآن الكريم، وجمعه يف هذا الكتاب وُطبع اآلن يف عدة مجلدات ]الدرة 

المصون يف علوم الكتاب المكنون[، وأغلبه مأخوذ من كتاب شيخه ]البحر 

ه )بحر محيط( فيه تفسير وفيه لغات المحيط[ إال أن ]البحر المحيط[ على اسم

.. ستضيع يف هذا البحر قبل أن تصل لإلعراب الذي تريد، أما .وفيه قراءات وفيه

 ]الدرة المصون[ فهذا خاص فقط باإلعراب.
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أما كتب إعراب القرآن الكريم الحديثة فنعم، فيها كتب كثيرة أعربت كل  

يبدو لي كتاب ]الجدول يف القرآن الكريم المشكل والواضح، فمن أفضلها فيما 

إعراب القرآن الكريم وصرفه وبيانه[ لمحمود صابي يف عدة مجلدات يعرب كل 

كلمة إعراًبا واضًحا كامالً، ويبين ما فيها من إعراب ومن صرف ومن بيان، وكتاب 

آخر وهو كتاب محيي الدين درويش أيًضا ]إعراب القرآن الكريم[ لكن يبدو لي 

 ب األول أوضح من الكتاب الثاين.واهلل اعلم أن الكتا

هذا سؤال نختم به ويكون دعاء للجميع، يقول: أحبكم يف اهلل يا فضيلة  سؤال:

 الشيخ، وما معنى قولهم )ال ُفضَّ فوك(، ونحن نقول للجميع ال فضت أفواهكم؟

ال ُفضَّ فوك( هذه عبارة تقولها العرب للدعاء للشخص، ومعناه ) الشيخ:

الفض هو الشق أما فوك فهو الفم، أي يدعو لإلنسان بأال تسقط اللغوي الدقيق أن 

أناس هذه عبارة تقولها العرب للدعاء للشخص، ومعناه اللغوي الدقيق أن الفض 

هو الشق أما فوك فهو الفم، أي يدعو لإلنسان بأال تسقط أسنانه وتبقى سليمة لكي 

ك فيما قلت، ويقول إن ما كالمه واضًحا وبيانه واضًحا، أي أنه عبارة عن أنه يوافق

 قلته هو الصواب الحق.

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 األولالدرس 
 

السالم عليكم ورحمـة اهلل وبركاتـه، وحيـاكم اهلل وبيـاكم جمعًيـا يف هـذه الليلـة 

ذا الجــامع المبـارك جـامع الراجحـي بحـي الجزيــرة يف المباركـة، ليلـة االثنـين يف هـ

 .من هجرة المصطفى  1429الثامن عشر من شهر صفر من سنة 

الـدرس  -تعـالى-يف هذه الليلة المباركة وهذا المكان المبارك، نعقـد بـإذن اهلل 

 متـوكلين بـاهلل مسـتعينين األول من دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك يف النحو 

 .عليه

كر يف البداية أن النية معقودة على أن نشرح هذه ]األلفية[ يف سـنتين، أحب أن أذ

تعالى، وإن جد جديـد فلكـل حـادث حـديث، ونسـأل اهلل –فإن تم ذلك فالحمد هلل 

  يف أول هذا الدرس بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلـه خالًصـا

علـى كـل شـيء قـدير، لوجهه الكريم، وأن يرزقنا فيه التوفيق واإلفـادة والفهـم، إنـه 

 فبيده األمر وإليه األمر وهو على كل شيء قدير.

ف، أن من أشهر ]ألفية[ ابن مالك   بـدايات يف العـادة جـرت ولكـن ُتعـرَّ

 الكتــاب هــذا ولصــاحب المشــروح، للكتــاب ســريع تعريــف ذكــر علــى الــدروس

ف أن وصاحبه الكتاب حق فمن المشروح،  ففـي سـريًعا، تعريًفـا كان ولو هبما، نعرِّ

 .الىعتء اهلل شا إن كبيرة فائدة ذلك

أما الناظم لهذه ]األلفية[ فهو ابن مالك، وكان يكفـي أن أقـول ابـن مالـك؛ ألنـه 
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 مالـك بـن اهلل عبـد بـن اهلل عبد بن محمد اهلل عبد أبو هو معروف، ابن مالك 

 ندلسـياأل طـيء، قبيلـة مـن ألنـه نسبًة؛ فالطائي الدمشقي، الديَّاين األندلسي الطائي

 الجيَّـاين اإلسـالم، إلـى اهلل أعـاده المفقـود األنـدلس أهـل مـن ؛ ألنه الجيَّاين

 بعـد ارتحـل ثـم العشـرين قرابـة بلـغ حتـى فيهـا ونشـأ األندلس يف البلدة هذه يف ُولد

 آخـر يف اسـتقر ألنـه الدمشـقي رحالته، على الكالم يف سيأيت كما المشرق إلى ذلك

 هجـري، 672 سـنة الزمان دمشق، وهبا وفاتـه  لكذ يف العلم مدينة يف حياته

 العلـم قـرن كـان تعرفـون كمـا السـابع والقـرن السـابع القـرن منتصـف قرابة يف يعني

 عبـد بـن محمد أي مرات، ثالث نسبه يف اهلل عبد إن مرتجميه بعض وقال والعلماء،

نـه كـان مـن عائلة ابـن مالـك؛ أل على مستبعًدا ليس وهذا اهلل، عبد بن اهلل عبد بن اهلل

المعروف عنهم كثرة ترديد األسماء يف اآلباء واألجداد واألوالد، فابن مالـك نفسـه 

 ثـم محمـًدا، مـنهم واحـد كـل سـمى سـماهم؟ مـاذا ذكور أوالد بثالثة ُرزق 

 المشـهور البالغـي النحـوي العـالم وهـو الـدين بـدر فـأكربهم باأللقاب، بينهم فرق

 خر شمس الدين، والثالث نسيت لقبه اآلن.بدر الدين، وُيعرف بابن الناظم، وآ

فتكرار األسماء موجود يف هذه العائلة، فإذا قال قائل ابن مالك يف نسبه هل هـو 

جده القريب، يعني هل هو أبو عبد اهلل محمد بن عبـد اهلل بـن عبـد اهلل بـن مالـك، أم 

ا وحـديًثا إلـى أنه جٌد بعيد تنتسب إليه هذه العائلة كما تنتسب كثير من العوائل قديمً 

جٍد مشهور من أجدادها، فيقال محمد بن مانع، ومانع قد يكون جده البعيـد الثالـث 

أو السابع أو أبعد من ذلك، فكل ذلك محتمل، وإن كان هذا يؤثر يف اإلعراب، فـإذا 

كان هذا هو الجد القريب فنُجر )ابن(؛ ألنه صفة لعبد اهلل، وعبد اهلل حينئٍذ مجـرور، 

ل هو محمـد بـُن عبـد اهلل بـِن عبـد اهلل بـِن مالـك، وإذا كـان هـو جـده محمد بِن، نقو

البعيد فابن مالك حينئـٍذ مـن صـفة محمـد، وهـو صـاحبنا، يعنـي محمـد بـُن مالـك، 

 فيكون حينئٍذ من صفة محمد.
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 كمـا  نشـأته وكانـت وحضـارة، علم بالد وهي األندلس يف نشأ  

 أن وتعرفـون هجري، 600 سنة لصحيحا على ُولد ألنه السابع؛ القرن أوائل يف قلنا

 يأخـذون وصـاروا الصـليبيون وتسلط اضطراب، وقت كان األندلس يف الوقت هذا

 بعضـهم بمقاتلـة مشـتغلون ولألسـف كـانوا والمسـلمون بلـدة، بعـد بلـدة األندلس

مـن األنـدلس إلـى المغـرب القريـب أو إلـى المشـرق  العلمـاء مـن كثيـر هاجر حتى

مر الصليبيين يف األندلس، وكـان ممـن هـاجر ابـن مالـك اإلسالمي، حتى استفحل أ

 هجري، يعني عمره قرابة العشرين سنة. 620يف قرابة سنة 

، ثـم قصـد الشـام بلـد  ومرَّ على بعض البالد اإلسالمية كمصـر والحجـاز فحـجَّ

العلم يف ذلك الوقت واستقر يف حلب طويالً وفيها ألَّف منظومته الطويلـة يف النحـو 

كافية الشافية[ يف النحو والتصـريح، وسـيأيت أن هـذه المنظومـة الطويلـة المسماة ]ال

هي أصل ]األلفية[ التي اختصر منها ]األلفية[، وبعد ذلـك سـكن حمـاة، ويف حمـاة 

ألَّف ]األلفية[ أو اختصرها من ]الكافية الشافية[، ثم بعد ذلك يف آخـر حياتـه اسـتقر 

لبـة إليـه وكثـروا وصـار إمـام المدرسـة يف دمشق إماًما ملء سمع الـدنيا وتسـابق الط

العادلية يف دمشق، والمدرسة العادلية يف دمشـق كانـت مـن أشـهر المـدارس، يعنـي 

بمـا يشـبه الجامعـات اآلن، كانـت المدرســة العادليـة يف دمشـق عبـارة عـن قســمين: 

القسم األول عن القراءات والعربية، والقسـم الثـاين يف العلـوم الشـرعية، وكـان ابـن 

 المشـهور اإلمـام بعـد والعربيـة القـراءات قسم وهو الثاين القسم إمام مالك 

 .شامة ابن

واستقر فيهـا وألَّـف فيهـا أعظـم كتبـه وهـو كتـاب ]التسـهيل[، واسـمه ]تسـهيل 

هـو أعظـم كتبـه، وإن كانـت ]األلفيـة[ هـي أشـهر كتبـه  الفوائد[ البن مالـك 

 .هجري 672 سنة قلنا كما فيها حتى تويف 

ته، فابن مالك إمام كبير يف النحو ويف اللغة، هو إمام كبيـر يف اللغـة كـان أما مكان
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حافًظا لكالم العرب شعًرا ونثًرا حتى كان العلماء يتعجبون مـن الشـواهد التـي يـأيت 

ــرة مــا كــان  ــأيت هبــا، فلهــذا أدخــل يف النحــو شــواهد كثي ــن ي هبــا، ال يعرفــون مــن أي

يف كتبهم؛ ألنه كـان حافًظـا ألشـعار العـرب النحويون من قبله يعرفوهنا أو يذكروهنا 

وفاهًما لها، ولهـذا كـان يسـتطيع أن يـأيت بمواضـع االستشـهاد منهـا، وهنـاك رسـالة 

علمية كاملة يف شواهد ابن مالك، الشواهد التي أضـافها ابـن مالـك لشـواهد النحـو 

 بكثرهتا وتميزها.

كان مدرًسـا، كثيـر مـن  وابن مالك من العلماء الذين تميزوا بأمور كثيرة منها أنه

العلماء علماء كبار، لكن ابن مالك تميز بالتدريس، بقي وقًتا طويالً مدرًسا، فعنـدما 

كان يف حلب أيًضا كان مدرًسا يف المدرسـة السـلطانية، وعنـدما كـان يف دمشـق قلنـا 

ــدريس  ــا للت ــل المــدير اآلن، كــان متفرًغ ــي مث ــة يعن هــو كــان إمــام المدرســة العادلي

فلهـذا ألَّـف  ،ده أشـكال وأنـواع مبتـدئون ومتوسـطون وكبـار ومنتهـونوالطالب عن

 كثيرة كتًبا. 

ــا صــغيًرا، ويشــرحه  ــة، كــان يؤلــف متنً ــأليف طريقــة جميل ــه يف الت وكــان طريقت

للطالب، ويف هناية الشرح يشرحه مرة أو مرتين أو ما تيسر، ثم بعـد الشـرح يـرى أن 

يلجأ إلى تغيير هذا المتن وإصـالحه يف هذا المتن نواقص وبعض العيوب، فما كان 

ونحو ذلك، وإنما كان يؤلف متنًا جديًدا يـتالىف فيـه العيـوب السـابقة، وأحياًنـا كـان 

 نحويـة متـون عـدة بعد يؤلف المتن يكتب عليه شرًحا، هبـذه الطريقـة ألَّـف 

 مـتن النحـو يف[ الالفـ  وعـدة الحـاف  عمـدة] فلـه موجـود، منهـا وكثيـر وشرحها،

[ الشــافية الكافيــة] المنظومــة قبــل مــن قلنــا كمــا ولــه اضــن موجــود ووهــ وشــرحه

 المنوال. هذا على وكتٌب  وشرحه،[ الفوائد تسهيل] التسهيل وله وشرحها،

ومما تميز به ابن مالـك أيًضـا أنـه رتـب النحـو ترتيًبـا يخـالف ترتيـب مـن قبلـه، 

لعالم اإلسالمي إلـى وهذا الرتتيب صار ترتيًبا معتمًدا يف أغلب الدارسين النحو يف ا
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اليــوم؛ ألن هــذه الطريقــة كانــت تعتمــد علــى مــا يســمونه اآلن بالنظريــات الرتبويــة  

للتعليم، رتب النحو بحيث يبدأ الطالب المتعلم بالتدريج باالنتقال مـن الجـزء إلـى 

الكل ومن الصـغير إلـى الكبيـر، فلهـذا أحسـن جمـع مقـدمات النحـو يف أولـه، أتـى 

النحو يدرسـها الطالـب؛ ألنـه سـيحتاج إليهـا يف كـل النحـو  بمقدمات النحو يف أول

ويف كتب كثيرة قبل ابن مالك كانت هذه المقدمات التي يحتاج إليها الطالب يف كل 

النحو مبعثرة إلى آخر الكتاب، فكانت كتـب ابـن مالـك وبخاصـة ]األلفيـة[ تسـيطر 

رت تعرفـون كمـا فلهـذا على الدرس النحـوي بعـده   لمعاهـدا أغلـب يف ُقـرِّ

 التعلـيم معاهد المعاهد، بعض كان وإن اليوم، إلى اإلسالمي العالم يف والجامعات

س صارت اآلن  كتًبا حديثة يف النحو. تدرِّ

ل أنه ومن ميزاته   كالمـه يجعـل أن شـاء لـو: )قيـل حتى النظم، عليه ُسهِّ

 نمـ ُتعـد كثرهتـا وعلى طويل، نفس وفيها كثيرة منظوماٌت   وله ،(لفعل نظًما

لعلميـة ا المنظومات دارسو قال حتى كثرهتا على العلمية المنظومات وأفضل أجود

والتعليمية إن ]األلفية[ ابن مالك التي تصل لأللف هي أفضل المنظومـات العلميـة 

من حيث اللف ، أما من حيث المعاين فكل علـم لـه معانيـه، لكـن مـن حيـث جـودة 

تيــان بـالمعنى مــن بعيــد ونحــو الـنظم وعــدم ارتكــاب الضـرورات واإلغمــاض واإل

 ذلك، ]األلفية[ ابن مالك تعد من أفضل المنظومات من هذه الناحية.

وُحقَّ لها أن ُتعد كذلك، والناس أكَيس من أن يمدحوا رجـالً مـا لـم يـروا عنـده 

آثــار إحســان، فانتشــارها وحفظهــا وبقاؤهــا إلــى اليــوم دليــٌل علــى جودهتــا، مــع أن 

لها، وقد ذكر أشهرها ابن مالك يف مقدمة ]األلفيـة[ كمـا  المنظومات المنافسة كثيرة

–(، وســيأيت الكــالم عليهــا إن شــاء اهلل فائقااًة ألفيااة اباان معطاايســيأيت عنــدما قــال: )

 يف حينه. -تعالى

ومن منظوماته أيًضا: ]الكافية الشافية[ يف النحو، وهي منظومـة طويلـة ألَّفهـا يف 
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أكثـر مـن خمسـين وسـبعمائة وألفـي بيـت،  أول حياته العلمية كما قلنـا يف حلـب يف

ـــ  ــن مالــك، وســيأيت الكــالم علــى عالقتهــا ب وهــي موجــودة ومشــروحة شــرحها اب

]األلفيــة[ عنــد الكــالم علــى تعريــف ]األلفيــة[، ولــه منظومــات كثيــرة يف اللغــة، لــه 

]اإلعالم يف مثلث الكالم[ منظومة طويلة يف قرابة ثالثة آالف بيت عن اللغة المثلثـة 

الكلمــة واحــدة لكــن مــرة تــأيت الضــم ومــرة بــالفتح ومــرة بالكســر واخــتالف يعنــي 

المعـاين بنـاء علـى ذلـك وشـرحها، ولــه منظومـة يف القـراءات كانـت ُتعـد كمنظومــة 

الشاطبي يف القراءات، إال أن البقاء ُكتب لمنظومة الشاطبي واشـُتهرت، ولـم ُتشـتهر 

شـهورة وُتحفـ  مـن الطـالب، بعد ذلك منظومة ابن مالك، مع أنـه يف وقتـه كانـت م

وسـماها ]المالكيـة يف القــراءات[ يف قرابـة ألــف بيـت، وســتطبع إن شـاء اهلل محققــًة 

 قريًبا.

هذه إلمامٌة سريعة للتعريف بإمامنا وشيخنا وشيخ النحويين ابن مالك، ويكفي 

أن يقال أن ابـن مالـك هـو أشـهر النحـويين بعـد سـيبويه، ال يتفـوق عليـه يف الشـهرة 

 م إال إمام النحويين أبو بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه.والتقد

أما ]األلفية[ نفسها فنلقي عليها بعض الضوء، وربما كان التعريف هبا أولى مـن 

التعريف بابن مالك، ]األلفية[، ما اسم ]األلفية[؟ ]األلفية[ اسمها الذي أطلقـه ابـن 

ة يف النحــو(، )يف النحــو( مالــك عليهــا )الخالصــة(، والنحويــون يقولــون )الخالصــ

 يف آخر ]األلفية[، فقال:  صفة للخالصة، وقد ذكر ذلك ابن مالك 

ِعاااااِه ُعنِياااااُ  َقاااااد  َكَمااااال    َوَماااااا بَِجم 

 

ااَتَمل     َنظ مااع َعَلااى ُجاالَّ ال ُمِهَماااِت اش 

َياااااِة ال ُخاَلَصاااااه   
َصاااااى ِماااااَن ال َكافِ  َأح 

 

َتَضااااى ِغنااااًى بِاااااَل َخَصاَصااااه     َكَمااااا اق 

يــة[ يعنــي منظومتــه الكاف] خالصــة هــو نظمتــه الــذي الــنظم هــذا  يقــول 

 الطويلة ]الكافية الشافية[، وسماها ]الخالصة[.

والشيء الواحد قد يسمى بعدة أسـماء وتسـمى أعالًمـا، قـد يكـون  أما شهرتها،
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اسمك )محمد( هذا علٌم عليك، و)أبو خالد( هـذا علـم عليـك، و)زيـن العابـدين(  

ذا، قد يكون للشيء الواحد أكثر مـن علـم، فــ )محمـد( هـذا وهذا علم عليك، وهك

االسم الذي أطلقه أبوك عليك )محمـد(، لكـن )أبـو خالـد( ربمـا لـم يطلقـه عليـك 

أبوك، الناس أو أنت، فاألعالم قـد تـأيت بـأكثر مـن طريقـة، فاسـمها العلـم المشـهور 

ذا علم بالغلبـة، الذي ُأطلق عليها بعد ذلك واشُتهر هو ]ألفية[ ابن مالك، ويسمى ه

هــذا هــو العلــم الــذي غلــب عليهــا ]ألفيــة[ ابــن مالــك، ويقــال ]ألفيــة ابــن مالــك يف 

النحو[، وبعضهم يقول ]يف النحو والصرف[، وهـذه يعنـي زيـادات غيـر معروفـة يف 

( يف النحـو[، أو ]يف النحـو 00:22:00@االسم القديم، هي ]ألفية[ ابن مالـك، و)

 والتصريف[.

 [ ابن مالك؟كم عدد أبيات ]ألفية 

 وبيتـان، ألـف ]األلفية[ كم ستكون؟ قرابة ألف، عدد ]ألفية[ ابن مالك 

 ال أهنـم وحـديًثا قـديًما العـرب عـادة مـن يعنـي ألفيـة تسـمى لكـن بيت، وألف بيتان

 :  قليل قبل قلناه الذي البيت يف[ األلفية] وتتم ،(00:22:40@)ب يعتدون

َصاااااى ِماااااَن ال َكافَِياااااِة ال ُخاَل   َصاااااه  َأح 

 

َتَضااااى ِغنااااًى بِاااااَل َخَصاَصااااه     َكَماااا اق 

، وكثيـر مـن فيهما وصلى علـى نبيـه  ثم ذكر بيتين يف الخاتمة حمد اهلل  

العلماء الذين ألفوا ألفيات وسميت ألفيات هي ال تكاد تكون ألًفا، إما أن تزيد وإمـا 

بحان سـ–أن تنقص، كـ ]ألفيـة[ العراقـي يف الحـديث وهـي مشـهورة، وهـي كـذلك 

 ألف وبيتان، وهكذا. -اهلل

  أين أ َّلف ابن مالك ألفيته[؟[ 

هذا سؤال أوجهه إليكم؛ ألين ذكرته قبل قليل يف ترجمته، ألفها أو اختصرها يف 

حماة، وحماة من مدن الشام المشهورة، ألَّفها لتلميذه شرف الدين هبة اهلل البـارزي 

ماة، هو القاضي المشهور، عندما هجري، أبوه كان القاضي يف ح 788المتوىف سنة 
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جاء ابن مالك إلى حماة يف قصة طويلة تتعلق بحرب التتار فطلب القاضـي مـن ابـن 

س ابنــه أو أن يــدُرس ابنــه عليــه، فــدرس عليــه واختصــر لــه ]الكافيــة  مالــك أن يــدرِّ

الشافية[ يف هذه المنظومة القصيرة، متى ألَّفها؟ يذكر الدارسون أنه ألفهـا قرابـة سـنة 

هجري، يعني قبـل أن يتـوىف بكـم؟ نعـم، بـاثنتي عشـرة سـنة، وهـذه المعلومـة  660

 ستفيدنا بعد قليل.

  ما عالقتها مبنظومته الطويلة يف النحو ]الكافية الشافية[؟ 

هذه بنتها، ]ألفية[ ابن مالك مختصر من ]الكافية الشافية[، و]الكافيـة الشـافية[ 

طـات، هـي مخطوطـات قديمـة ترقـى لها عدة مخطوطات، وُوجد يف هـذه المخطو

إلى عصر ابن مالك نفسه وبخط تالميذه، ُوجد عليها أن ابن مالك نفسـه قـد غيَّـر يف 

]الكافية الشافية[، فكان يضرب على بعض األبيـات ويغيرهـا، وأحياًنـا يزيـد بعـض 

األبيات، وأحياًنا بعض األبيات الطويلة يختصرها يف أبيات أقصـر أو أبيـات قصـيرة 

 اإلغماض فينظمها مرة أخرى بأبيات أوضح، وهكذا. إلى حد

وهذا ليس غريًبا على ابن مالك؛ ألن عرفنا طريقته يف تأليف الكتب، فكـأن ابـن 

ــة] إصــالح أن وجــد مالــك  [ الشــافية الكافيــة] وأن صــعًبا،[ الشــافية الكافي

ن مــن األفضــل أن يختصــر منهــا أ فوجــد لطولهــا، العلــم طلبــة علــى صــعبة صــارت

يتالىف فيها هذين العيبين، يختصر منظومة يصلح فيها كل العيوب التي كـان  منظومة

يراهــا يف ]الكافيــة الشــافية[ وتكــون مختصــرة قصــيرة يمكــن لمجمــل الطــالب أن 

يحفظوها، فاختصرها يف قرابة ألف بيت، وألف بيت وخاصـة يف ذلـك الزمـان كـان 

 أما السهل على طالب العلم أن يحفظوها.

 يف بلفظهـا[ الشـافية الكافيـة] مـن األبيات من كثيًرا الك وقد أبقى ابن م

 بلفظهـا كثيـرة أشـطًرا وأبقـى ،[األلفيـة] يف بلفظها بيت مائة من أكثر أبقى ،[األلفية]

ن مـن أن الدارسـو يقولـه مـا يؤكـد وهذا يسير، بتغيير كثيرة أبياًتا وأبقى ،[األلفية] يف
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 .]األلفية[ هي مختصر للـ ]الكافية الشافية[ 

بعد ذلك ماذا عن شـرح ]ألفيـة[ ابـن مالـك، فيتبـادر إلـى الـذهن بعـد أن عرفنـا 

 كثيـًرا شـرح كمـا شـرحها طريقة ابن مالك يف تعريف الكتب، أن ابن مالـك 

 .طيب يفعل، لم  أنه إال السابقة، كتبه من

 هل بقي بعد تأليفه إياها وقٌت طويل يتمكن فيه ابن مالك من شرحها؟ 

بـين التـأليف والوفـاة؟ قلنـا مـن قبـل ثنتـا عشـر سـنة، يمكـن أن  كم بقي من سنة

 أن بعـد أنـه منهـا بـأمور ذلـك يعللـون يؤلف شروًحا فيها، لكـن مـا شـرحها 

دمشـق مـلء الـدنيا عالًمـا كبيـًرا، وُأعطـي  إلـى سـنتين أو سـنة بعد عاد حماة يف ألفها

ة، كمـا أنـه انشـغل المدرسة العادلية فانشـغل بـأمور كثيـرة علميـة وإداريـة بالمدرسـ

بتأليف كتب أخرى عظيمة، ومن ذلك أعظم كتبه ]التسهيل[ الذي لو لم يؤلف ابـن 

مالك سواه لُعد من أعظم النحويين، ثم بعد ذلـك شـرع يف شـرح ]التسـهيل[ إال أنـه 

 .منه كثيًرا شرح أنه مع الشرح، يتم أن قبل تويف 

 فمن أول من شرح ]ألفية[ ابن مالك؟ 

ك لمـاذا ال تشـرح منظومتـك ]األلفيـة[؟ فقـال: )كفـاين ذلـك ابـن قيل البن مال

ى فقد شرحها( يعني تلميذه من تالميـذه، ابـن المنجـى مـن تالميـذه فهـو أول  المنجَّ

من شرح ]ألفية[ ابن مالك، وكـان ذلـك يف حيـاة ابـن مالـك، إال أن هـذا الشـرح لـم 

رح ابن الناظم ولـد ابـن يصل إلينا، فما أول شرح وصلنا لـ ]ألفية[ ابن مالك؟ هو ش

مالك بدر الدين، أكرب أوالد ابن مالك وهو عـالم كبيـر يف النحـو ويف البالغـة، وهـو 

محمد بن محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالك، وشرحه موجود وُيعد مـن أفضـل 

وأعظم شـروح ]األلفيـة[، وكـل مـن شـرح ]األلفيـة[ بعـد ذلـك هـو عالـة علـى ابـن 

 الناظم.
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ت شـروح ]األلفيـة[ وتنوعـت حتـى صـارت بالمئـات وصـار مـن بعد ذلك كثر

ــة بغيــر العربيــة، ومنهــا الشــرح المنثــور  الصــعب إحصــاؤها، فمنهــا الشــرح بالعربي

والمنظوم، والشـرح المـوجز والمتوسـط والكبيـر والقصـير، فمـن أهـم الشـروح لــ 

يف  ]ألفية[ ابن مالك بعد ذلك شرح ابن هشام األنصاري المصري الحنبلي المتـوىف

القرن الثامن، واسم شرحه: ]أوضح المسالك إلى ألفية ابـن مالـك[، وهـذا الشـرح 

ــارة وضــبط المســائل، فلهــذا  ــة العب ــه أضــبط الشــروح يف دق وإن كــان صــغيًرا إال أن

اعتمدته كثيـر مـن الجامعـات، ومـن شـروحها شـرح اإلمـام الشـاطبي أبـي إسـحاق 

شرحه: ]المقاصـد الشـافية  اإلمام األصولي المشهور صاحب ]الموافقات[، واسم

يف شرح خالصة الكافية[ وهو أكرب شروح ]ألفيـة[ ابـن مالـك وأوسـعها، وقـد ُطبـع 

 قريًبا قبل أقل من سنة يف عدة أجزاء.

ومن الشروح شرح ابن عقيل المصري المتوىف أيًضا يف القرن الثامن، وهـو مـن 

يه حاشـية نفسـية أوضح شروح ]ألفية[ ابن مالك، وُيعد من الشروح المتوسطة وعل

جًدا للخضري، تسـمى ]حاشـية الخضـري علـى شـرح ابـن عقيـل[، ومـن شـروحه 

المشهورة ]شرح األشموين[ المتـوىف يف القـرن العاشـر، وعليـه حاشـية مهمـة وهـي 

]حاشية الصبان على شرح األشموين[ وتعـد مـن الكتـب الكبيـرة يف النحـو، وهنـاك 

ادي ]توضـيح المقاصـد والمسـالك[، شروح كثيرة لـ ]ألفية[ ابن مالك كشرح المـر

وشرح الهواري، وشـرح برهـان الـدين ابـن القـيم وهـو مـن أوالد اإلمـام ابـن القـيم 

 المشهور، وكل هذه الشروح مطبوعة.

ي، شـرحها يف عشـرة  ومن الشروح لمحمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزِّ

لتـي يف عشـرة آالف بيت، وهو من الشروح المنظومة شْرٌح كله بـالنظم، شـرح كـل ا

 أبيات، وهي منظومة جميلة وسهلة جًدا، إال أهنا لم تطبع.

 ...طالب:
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 نسيت اآلن، نسيت اسمها. الشيخ: 

 .. .طالب:

 خمسة محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزي. الشيخ:

ولـــ ]األلفيــة[ شــروح كثيــرة يف هــذا الــزمن، فمــا زالــت تحظــى بمكانتهــا، أمــا 

ألساسـية[ ألحمـد الهاشـمي وهـو مـن شـيوخ األزهـر الشروح الحديثة: ]القواعـد ا

المتأخرين، و]الشرح الميسر[ للدكتور الفاضل عبـد العزيـز العربـي وهـو يف مجلـد 

واحــد، ولهــا شــروح مســموعة وال أعــرف لهــا شــرًحا مســموًعا كــامالً، ومــن هــذه 

 وشـرح أوائلهـا، شـرح فقـد ،الشروح المسموعة شرح شـيخنا ابـن عثيمـين 

 أوضـح] وهـو شـروحها من شرًحا شرح فقد الفاضل، محمد لدكتورا ألستاذنا آخر

 .الشروح هذه من يستفيد أن للطالب ويمكن ،[المسالك

شرًحا لـ ]األلفية[ نفسها غير مـرتبط  -تعالى-أما هذا الدرس فسيكون بإذن اهلل 

 .بشرح من هذه الشروح، غايته معرفة النحو الذي يف ]ألفية[ ابن مالك 

خوان، ال يخفى عليكم أهمية النحو وما أتيـتم إلـى هـذا الـدرس وبعد ذلك، يا إ

إال ألنكــم تعرفــون أهميــة النحــو، إال أننــي أريــد أن ُأذكــر بشــيء مــن أهميتــه لتبقــى 

الحماسة قائدكم إلى تعلم هذا العلم الشريف، وأنبه يف أول هذا الكـالم إلـى كتـاب 

يف فضـل اللغـة العربيـة وذم جيد وهو بحر العلم بعنوان ]األحاديث واآلثار الـواردة 

اللحن رواية ودراية[ للدكتور أحمد بن عبد اهلل الباكلي وهو دكتـور يف كليـة أصـول 

الدين يف جامعة اإلمام، ذكر جملة من األحاديث واآلثار الواردة يف هذا الموضـوع، 

وخرجها تخريًجـا حـديثًيا، وسنقتصـر علـى شـيء ممـا صـحَّ ونـرتك غيرهـا ممـا لـم 

 يصح.

أنـه كتـب: )أن تعلمـوا الفـرائض والسـنة  ◙حَّ يف ذلك عـن عمـر فمما ص
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ث به يزيد بـن هـارون، وقيـل لـه مـا اللحـن؟ قـال:  واللحن كما تعلمون القرآن( حدَّ

 )النحو(.

وقال أبو العالية: كان ابن عباس يعلمنـا اللحـن، اللحـن لـه معـاٍن يف اللغـة، مـن 

ن يف الكالم بمعرفة اللغة، ومـن معانيه الخطأ ومعرفة تجنبه وإنما يكون تجنب اللح

 أهم علوم اللغة النحو.

وقد جاء عن اإلمام أيوب السختياين وهو من كبـار أئمـة أهـل السـنة والجماعـة 

 أنه كان إذا لحن يف كالمه قال: )استغفر اهلل(.

أنه كـان يضـرب ولـده علـى اللحـن، وجـاء نحـوه  وصحَّ عن ابن عمر 

جمعين، وهذا األمر كان معروًفا عـن أ عن علي بن أبي طالب وابن عباس 

السلف أهنم كانوا يؤدبون أوالدهم ويعلموهنم اللغة والنحو وال يرضون أن يلحنـوا 

 وكــان[: )الفتــاوى] يف يف كالمهــم منــذ الصــغر، ويف ذلــك يقــول ابــن تيميــة 

 اسـتحباب أمر أو إيجاب أمر مأمورون فنحن اللحن، على أوالدهم يؤدبون السلف

م فهــ طريقــة لنــا فيحفظــوا عنــه المائلــة األلســنة ونصــلح العربــي نونالقــا نحفــ  أن

الكتاب والسنة واالقتداء بالعرب يف خطاهبا، فلو ُترك الناس على لحنهم كان نقًصـا 

 وعيًبا(.

ثم كالم العلماء يف أهمية تعلم اللغة والنحو لعلـوم الشـريعة فكثيـر جـًدا، وقـال 

 من تعلم الفصاحة(.اإلمام الزهري: )ما أحدث الناس مروءة أ
ّ
 عجب إلي

كالم طويـل يف أهميـة اللغـة العربيـة يف كتابـه العظـيم  ولإلمام ابن تيمية 

]اقتضــاء الصــراط المســتقيم مخالفــة أصــحاب الجحــيم[ إذ عــدَّ اللغــة العربيــة مــن 

 ممـا الصفات التي ينبغي أن يتحلى هبا أهل الصـراط المسـتقيم، فلهـذا قـال 

العربيـة مـن الـدين، وتعلمهـا  اللغـة نفـس فـإن: )قال نصه، وهذا الكتاب هذا يف قال
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فــرٌض واحــب، فــإن الكتــاب والســنة جــاء بالعربيــة وال ُيفهمــان إال هبــا، ومــا ال يــتم  

 الواجب إال به فهو واجب( انتهى كالمه.

فنفس اللغة العربية من الدين، فلهذا ما نتعجب عندما نعرف مـاذا فعـل العلمـاء 

علماء الخليل وأبي عمرو البصري وأبي زياد األنصاري مـن يف خدمتها، فنجد من ال

تركوا البصرة وبالد الحضارة والرفاهية يف ذلـك الوقـت وذهبـوا إلـى داخـل جزيـرة 

العرب حيث الحر والرمال وقلة األمـن، يبقـى أحـدهم أربعـين سـنة يـدرس، يتنقـل 

اسـتنباط  بين هذه القبائل لكي يحف  كالم العرب ويكتبه، وذلك يف أول محاوالت

القواعد وجمع النحو؛ ألنه كانوا يفعلون ذلك بـدافع إيمـاين لطلـب الثـواب مـن اهلل 

  يف حف  هذه اللغة التي هبا ُيفهم القرآن والسنة، وإال لو لم يكن عنـدهم هـذا

 الدافع القوي لما بقي أحدهم أربعين سنة.

عار اإلســالم وممــا قالــه ابــن تيميــة لكــن يف ]الفتــاوى[، قــال: )اللغــة العربيــة شــ

وأهله(، أي الشعار الذي ُيعرف به المسـلمون هـو اللغـة العربيـة، لهـذا يجـب علـى 

المسلمين أجمعين عرًبا وغير عرب أن يهتموا باللغة العربية ال لسواد عينيها ولكـن 

ألهنا لغة الكتاب والسنة أي لغة دينهم، وال يمكن أن ُيفهم هذا الدين علـى مـراد اهلل 

  ومراد نبيه  إال هبا، وكثيـر مـن األخطـاء يف العقيـدة الشـريعة والبـدع كانـت

ألسباب، مـن هـذه األسـباب الخطـأ يف اللغـة بحيـث يفهـم العـالم مـن الـنص فهًمـا 

 يخالف فهم العرب.

فبعض الذين وقعوا يف البدع مـا نشـك يف ديـنهم، أئمـة كبـار ومعـروفين بالزهـد 

خطـاء، فلهـذا عنـدما نـاقش أحـد ومعروفين بالورع، ولكن وقعوا يف هذه البدع واأل

المعتزلة وهو بشر المريسي اإلمام أبا عمرٍو البصري اللغـوي النحـوي الكبيـر وهـو 

القارئ السبع المشهور يف مسألة عقدية، قـال لـه أبـو عمـرو البصـري: )إنمـا أوتيـت 

 مــن فهمــك العجمــي(، األدلــة التــي يــذكرها صــحيحة للقــرآن وثابتــة عــن النبــي 
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  األدلة، المشكلة يف الفهم أنك فهمتها على غير مراد العرب.ليست المشكلة يف

ومن األمثلة على ذلك المسألة المشهور يف خلـق القـرآن التـي ابتلـي فيهـا إمـام 

ــة تقــول القــرآن  أهــل الســنة والجماعــة أحمــد بــن حنبــل  إذ كانــت المعتزل

ــر مخ ل غي ــزَّ ــرآن كــالم اهلل من ــون الق ــوق، وأهــل الســنة والجماعــة يقول ــوق، مخل ل

المعتزلة منهم علماء كبار وكانوا يحتجون بآيات وأدلة، فحجـتهم الكـربى يف ذلـك 

ــاب إن اهلل  ــال:  الب صــح،  ،[16الرعااد:] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)ق

والقرآن شيء أم ليس شيًئا؟ شيء، النتيجة القرآن مخلوق، هـذه يسـموهنا مقـدمات 

 كربى وصغرى ونتيجة.

غـة؛ ألن اآليـة مـاذا تقـول فاآليـة غيـر فالجواب على هؤالء يكون مـن طريـق الل

ـــرآن  ـــة يف الق ـــذه آي ـــر صـــحيحة؟ ه ـــة أو غي  (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)ثابت

نعم والقرآن شيء فالقرآن مخلوق، والجـواب علـى ذلـك أن يقـال إن  ،[16الرعد:]

ــة  ــل شــيء  [16الرعااد:] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)اآلي ــدل علــى أن ك ال ت

مخلوق، وإنما تفهم العرب مـن  مخلوق، ال تفهم العرب من هذه اآلية أن كل شيء

هذه اآلية فهًما مرتبًطا بكلمة )خالق(، اهلل خالق إذن ُيلفت لـ )خالق(، فمعنـى اآليـة 

يف لغة العرب كل شيء مخلوق فخالقه اهلل، وليس أحد غيـر اهلل، أي شـيء مخلـوق 

 ( متأكد أنه مخلوق، فإن كان مخلوًقا فاعلم أن خالقه اهلل.00:46:25@هو )

شيء كما قـال  يكن الشيء مخلوًقا فال يدخل يف اآلية أصاًل، فاهلل فإن لم 

 :(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پپ) [:19األنعااام]،  ــدخل يف ــك ال ي ــع ذل وم

اآلية، لمـاذا؟ ألن اآليـة ال تـدل علـى ذلـك، ألنـه غيـر مخلـوق فلهـذا مـا دخلـت يف 

 اآلية.
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 (ڱ ڱ ں)يف ريـــــح عـــــاد:  ويـــــدل علـــــى ذلـــــك قولـــــه 

مرت السموات واألرض؟ بل هل دمـرت مسـاكنهم بيـوهتم، فهل د ،[25األحقاف:]

إذن مــا  ،[25األحقاااف:] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ)فلهــذا تقــول بقيــة اآليــة: 

يعنـي ، (ڱ)العربـي يفهـم ويـرتبط بــ  ؟[25األحقاف:] (ڱ ڱ ں)معنى 

..، األقـوام اآلخـرون مـا .تدمر كـل شـيء ُأمـرت بتـدميره، الـذي مـا ُأمـرت بتـدميره

مرهم، وعنــدما ترســل ابنــك إلــى ســوق الخضــرة وتقــول ُأمــرت بتــدميرهم فلــم تــد

اذهب اشرت لنا، يقول ماذا أشرتي؟ اشرت كل شيء، مـاذا يفهـم هـذا االبـن الصـغير؟ 

يفهم هل يشـرتي سـيارة وال يشـرتي عمـارة؟ يشـرتي كـل شـيء ممـا يبـاع يف سـوق 

 الخضرة، فهكذا تفهم العرب، فيجب أن ُيفهم القرآن والسنة بطريقة العرب.

كـــالم جيـــد عـــن اللغـــة يف كتابـــه العظـــيم  لإلمـــام الشـــافعي  وكـــذلك

 ]الرسالة[، ويمكن أن تعودوا إلى هذه الكتب اختصاًرا للوقت.

قبل أن تبدأ بالشرح، أريد أن أتكلم علـى أمـٍر هـو يف نفسـي منـذ زمـن، وسـئلت 

عنه كثيًرا كنت أجيب عنه إجابات مختصرة، فلعنـا يف أول الـدرس نـذكر إجابـة عـن 

سؤال لكيال ُأسأل عنه مرة أخرى من ناحية، وأهـم مـن ذلـك لعـل مـن يحتـاج هذا ال

إلى الجواب عن هذا السؤال يستفيد، فكثير من الطالب يسأل عـن الطريقـة المثلـى 

لتعلُّم النحو وتحصيله، وهذا سؤال مشروع، وأنا أجيـب عـن ذلـك بحسـب خـربيت 

 يف التدريس وتعاملي مع كثير من الطالب.

ــ ــدنا يف ذل ــر ويفي ــوم الطــالب ألكث ــي لعم ــا كالم ــا إخــوان، وأن ــرف، ي ك أن نع

الطالب، قد يوجد من الطالب من يخرج عن هـذا الكـالم، أكثرنـا قـد درس النحـو 

من قبل عـدة مـرات يف االبتـدائي يف المتوسـط يف الثـانوي، وربمـا أيًضـا يف الجامعـة 

وقد تكـون  وتخرج، وأيًضا لم يفهم، فليست المشكلة يف المعلومات، يف معلومات
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هذه المعلومات كثيرة؛ ألن النحو هو النحو إال أنه يزيد ويتوسـعون فيـه كلمـا تقـدم 

 األنسان يف الطلب، إذن أين المشكلة؟ 

 :أظن أن املشكلة يف أمرين 

عدم ترتيب هذه المعلومـات، هـو يأخـذ هـذه المعلومـات متتابعـة  :األمر األول

فيد منهـا، فـإذا أراد أن يسـتعيد شـيًئا مـن كثيرة لكن ال يحسـن ترتيبهـا، فلهـذا ال يسـت

هذه المعلومات ال يستطع أن يستعيده؛ ألنه مبعثر يف ذهنـه، أيـن يبحـث عنـه يف هـذا 

يف هـذا  شـيًئا الكم الكبيـر مـن المعلومـات، مثـل كـيس كبيـر ملـيء، أنـت تعـرف أنَّ 

الكيس، لكن كيف تستخرجه من هذا الكيس، يحتاج إلـى وقـت طويـل، وكثيـر منـا 

ب ويقول ال أعرف، أما المعلومة عنده لكن المشكلة أنه لم يستفد منها؛ ألنه لـم يتع

 يضعها ويرتبها يف مكاهنا الصحيح.

وجود ثغرات علميـة يف بنائنـا النحـوي، نعـم، نحـن لـم نحصـل  والسبب الثاين:

كل المعلومات وربما تفوتنا معلومات مهمة، هذا صحيح، لكن تبقى ثغـرات كسـٍد 

كثيـًرا  لكن فيه ثغـرات كثيـرة تنفـذ المـاء فيخـرج المـاء، فلـو سـألُت كبير وموجود و

ــدك؟ هــذه  ــدك يف النحــو تقــول مــا أعــرف، مــا المشــكلة عن ــا المشــكلة عن مــنكم م

المشكلة ما يعرفها، هو يعرف أنه ما يعرف النحـو وال يسـتطيع أن يعـرف، كيـف مـا 

ويف الجامعـة تعرف النحو وما تعرب وأنت درست سنوات يف االبتدائي والمتوسط 

أيًضا، كيف؟ ما المشكلة؟ ما يستطيع أن يحدد المشكلة؛ ألن عنده ثغرات كثيرة مـا 

 يستطيع أن يتتبعها.

ليس عنده طريقة علمية لتتبع هـذه الثغـرات لكـي يقـف عليهـا ثغـرة ثغـرة، فـإذا 

عرفها عرف أهنا ثغرة سدها، ثم ينتقل عند ثغرة أخرى ثم يسـدها، مـع الوقـت يجـد 

ثغــرات كثيــرة وأنــه يعــرف أن هــذه الثغــرات موجــودة عنــده فيســدها يف  ســد أنــه قــد

المستقبل، ها الطريقة يسير بطريقة مريحة، ويعرف أنه إن شاء اهلل بعد شهر، فصـل، 
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ل هذا األمر واستفاد.   سنة يكون قد قطع هذا الشوط وقد حصَّ

وبنــاء علــى ذلــك أرى أن هــذه الطريقــة التــي ســأذكرها طريقــة مفيــدة لتحصــيل 

العلم، أقول، يا إخوان، هذه الطريقة أرجو أن تكـون مفيـدة، وقـد وصـيت هبـا كثيـًرا 

الطريقـة تبـدأ بـأن يأخـذ  همن الطلبة فأخذوا هبا ثـم زعمـوا أهنـم قـد اسـتفادوا، وهـذ

ــة[  ــون ]اآلجرومي ــون الصــغيرة يف النحــو، وأشــهر هــذه المت ــا مــن المت ــب متنً الطال

ــى يســتظهرها علــى األ ــفيقرأهــا عــدة مــرات حت ــإن حفظهــا فطي ــإن  بقــل، ف وإال ف

االستظهار فطيب، يقرأها ما يتيسر، وهي قصيرة يمكن أن يقرأها يف اليـوم مـرتين أو 

 ثالثة، فيقرأها خمًسا أو سبًعا أو عشًرا.

أن يقرأ عليها شرًحا، وأفضل من ذلك وهـو الـذي أوصـي بـه أن  الخطوة الثانية

فيمــا أعلــم شــرح شــيخنا ابــن يســمع عليهــا شــرًحا ســماًعا، وأفضــل هــذه الشــروح 

على ]اآلجروميـة[ فـإن لشـروحه بركـة وفيهـا وضـوح، وهـو شـرٌح  عثيمين 

ليس طويالً يف سـتة عشـر شـريًطا، لكـن يسـمعها هبـذه الطريقـة، يسـمعها متتابعـًة يف 

قرابة أسبوع سماًعا سريًعا ولو يف السيارة وأنت ذاهـب وآيت؛ ألن الغـرض مـن هـذا 

 له.السماع أن تسمع الشرح ك

ثم بعد ذلك تعود إلى هـذا الشـرح إمـا مباشـرة بعـد انتهـاء األسـبوع، أو بعـد أن 

( عدة أيام خمسة أيام أسبوع، ثم تستمع إليـه مـرة أخـرى 00:54:45@تنقطع أن )

استماًعا سريًعا ولو بالطريقة السـابقة، أيًضـا الغـرض مـن هـذا االسـتماع أن تسـتمع 

ــا ويف  ــة إلــى الشــرح كلــه مــرة أخــرى متتابًع وقــت قصــير ال يتجــاوز أســبوع أو قراب

أسبوع، ثم بعد ذلـك تسـتمع إلـى هـذا الشـرح أو تقـرأه؛ ألنـه مطبـوع اسـتماًعا بتـأٍن 

شيًئا من األمثلة لإلعـراب  وتمهل وتفهم وتعليق مع الشيخ وإذا ذكر الشيخ 

تعرب قبل أن يعرب الشيخ، وتحل معه هـذه التمرينـات، وهـذا االسـتماع قـد يبقـى 

عين أو ثالثــة أســابيع، فــإذا انتهيــت أرجــو أن تكــون قــد اســتفدت فائــدًة معــك أســبو
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 كبيرة.

هذه الطريقة، يا إخوان، فيها فوائد تربوية وتراعي شـيًئا مـن خصـائص اإلنسـان 

وعقله، فبعض الطالب يريد أن يأخـذ العلـم لكـن ال يطـرق البيـت مـن بابـه، فلهـذا 

ه حـدود وخاصـة يف هـذا الـزمن يكون تحصيله ضعيًفا، فالعقل البشري مهما كان لـ

ــه المشــكالت والملهيــات، فاإلنســان عنــده يف هــذا اليــوم مواعيــد  الــذي كثــرت في

وأذكار ومسؤوليات، فيحتاج أن يراعي عقله وأن يأخذه بالتدرج، فيستمع إلـى هـذا 

الشرح يف المـرة األولـى سـماًعا لكـي يمـر عليـه العلـم كلـه وتـرابط العلـم مـن أهـم 

 لم.األمور يف طلب الع

فلهذا ما زال العلماء يوصون الطالب يف أول طلبه للعلم أن يقرأ متنًا، لـيس مـن 

المهم أن يفهم كل ما فيه، تجد بعض الطالب يقرأ على الشيخ...، جاء إلـى الشـيخ 

فقط اقرأ اقرأ، ربما يعلق بعض التعليقات الخفيفة؛ ألن المراد هبذه القـراءة أن تقـرأ 

لم، مـروره عليـك يفيـدك فوائـد كثيـرة جـًدا مـن حيـث كل المتن، يمر عليك كل الع

ترابط المعلومات ومعرفة كيـف ترتـب العلـم وآخـر العلـم يكشـف كثيـًرا مـن أولـه 

وهكذا نفس العقل يكتشف هذه األمور ولو توقف عنـدها، مهمـا كـان ولـو سـمعته 

وجيـد  استماًعا سريًعا ستفهم شيًئا ما ولو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة، هذا كثيـر

 بركة.و

ثم تعود وتستمع إلى هذا الشرح مرة أخرى أيًضا؛ لتعويد عقلك هذا األمـر ألن 

العقل أيًضا يحتاج أن ُيعَود هذا العلم، سمعته مرة ثم تسمعه المرة الثانيـة، تجـد أنـه 

يف المرة الثانية تفهم أشياء ما فهمتها يف المرة األولى، هذا ليس شيًئا غريًبا، هذا أمـر 

 اإلنســان أنــه ال يســتطيع أن يفهــم يف المــرة األولــى مثــل مــا يفهــم يف المــرة طبعـي يف

الثانية، مع أن الكالم نفسه، لكن هذه طبيعة اإلنسان والناس يتفاوتون يف قـوة الفهـم 

واإلدراك، يتفاوتون، لكن يبقى أن اإلنسان مهما كان يفهم مـن القـراءة الثانيـة مـا ال 
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 يفهمه من القراءة األولى. 

انتهيت من هـذا االسـتماع الثـاين تكـون قـد فهمـت نقـول عشـرة بالمائـة أو  فإذا

عشرين بالمائة، أضـفها إلـى النسـبة السـابقة، ثـم باالسـتماع الثالـث ستسـتمع علـى 

تمهل وتأن وقد هتيأ عقلـك، واسـتطاع أن يـرتبط هـذا العلـم بعضـه مـن بعـض، وأن 

مشكالت التي كانـت تمـر ألوله، وصار مهيًأ للوقوف عند بعض ال هيستفيد من آخر

عليك من قبل، فتكون متهيًئا إلى المشكلة التي ستأيت يف هذا الشـريط، اآلن سـيتكل 

الشيخ عن المسألة هذه سـأنتبه لهـا، لـيس كاإلنسـان خـالي الـذهن الـذي تمـر عليـه 

المعلومات، ما يعرف المهم وغير المهم، الذي يفهمه والذي مـا فهمـه، ال، فيكـون 

 يًئا للفهم.العقل أصاًل مته

فتجد أنك يف القراءة الثالث أو االستماع الثالث بإذن اهلل قد فهمت أشياء كثيـرة 

تستغرب، تقول كيف ما فهمتها يف المرة األولـى، أو ربمـا تقـول مـا سـمعت الشـيخ 

قال ذلك يف المرة األولى، هذا العقـل البشـري مـا يسـتطيع أن يفهـم هبـذه الكميـة يف 

ة هـذا االسـتماع أو القـراءة تجـد أنـك فهمـت نقـول ثالثـين المرة األولى، ففـي هنايـ

أنــك فهمــت مــن  -تعــالى-بالمائــة أو أربعــين بالمائــة، فســتكون النتيجــة بــإذن اهلل 

 ]اآلجرومية[ وشرحها خمسين بالمائة أو ستين بالمائة، وهذا شيء جيد طيب.

فإن وجدت أنك لـم تفهـم الفهـم المطلـوب، فـيمكن أن تعـود وتسـتمع لشـرح 

يخ مرة أخرى هبذه الطريقة، لكني أحذرك من أن تنتقـل إلـى كتـاب نحـوي آخـر الش

وأنت لم تفهم النحو، ابق على ]اآلجرومية[ وشرحها البن عثيمين وال تنتقـل عنهـا 

أبًدا حتى تفهم النحو؛ ألن النحو واحد وفهمه يؤخذ من أي كتاب، فأنت بدأت من 

انتهيـت مـن مرحلـة الفهـم يمكـن أن هذا الكتاب، ابق عليه حتى تفهـم النحـو، فـإذا 

تنتقل بعد ذلك إلى كتاب نحوي آخـر، وإذا لـم تفهـم مـا يجـب فهمـه يف النحـو فـال 

 تنتقل عن هذا الكتاب.
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علـوم فاتخـذ لـك كتاًبـا مـن لوهذا يقال يف كل العلوم، عنـدما تبـدأ يف علـم مـن ا

الًثا واقرأ عليـه الكتب المهمة المشهورة واستشر العلماء فيه واقرأه مرة أو مرتين وث

شرًحا، نفس الشرح ال تتجاوز هذا الشرح إلى الشروح األخرى، واقرأ هـذا الشـرح 

مرتين أو ثالًثا حتى تتقن هذا العلم وتفهمه، فـإن لـم تطعنـي يف ذلـك وانتقلـت إلـى 

كتاب نحوي آخر كما يفعل كثير من طلبة العلم مـثالً، تجـده اليـوم يف ]اآلجروميـة[ 

، وغًدا يف كتـاب ثالـث، وكـذلك يف العلـوم األخـرى، فإنـك مـن وغًدا يف كتاب آخر

الكتاب األول تفهم عشرين بالمائة، ثم تنتقل إلـى كتـاب نحـوي آخـر أو إلـى شـرح 

آخر لـ ]اآلجروميـة[ فـتفهم عشـرين بالمائـة هـي نفسـها العشـرون األولـى، وكتـاب 

لعشــرين ثالــث أو شــرح ثالــث لـــ ]اآلجروميــة[ تفهــم عشــرين بالمائــة هــي نفســها ا

األولــى، فســتبقى طــول حياتــك يف هــذه العشــرين؛ ألنــك أنــت الــذي جنيــت علــى 

 نفسك يف عدم سلوكك الطريق الصحيح لطلب العلم.

فأرجو يا إخوان أن تستفيدوا من هذه الطريقة، وهذا كالمـي عـن الـذي يجـد يف 

ذه نفسه ضعًفا، أما الـذي انتهـى مـن مرحلـة الفهـم فهـذا ال يتوجـه إليـه كالمنـا، وهبـ

ـــ ـــة[ لمـــن انتهـــى مـــن ]األجرومي ــــ ]األلفي ـــأن شـــرحنا اآلن ل ـــر ب [ ةالمناســـبة أذكِّ

و]األزهريــة[، فأنــا ســأراعي ذلــك، أمــا الطالــب الــذي مــا انتهــى مــن ]اآلجروميــة[ 

و]األزهرية[ يعني ُيعد من المبتدئين، فقد يكون شرحنا لـ ]األلفية[ غير مناسب لـه، 

يحـاول أن يتـدارك نفسـه بـأن يتخـذ هـذه فإما أن يبحث عن شرح مناسب لـه، أو أن 

الطريقة يف خالل شـهر أو شـهرين ويسـتمع لشـرح للــ ]األلفيـة[ بحيـث يسـتطيع أن 

 يستفيد من شرحنا.



 

 
e 

g h 

f  74 
 شرح ألفية ابن مالك

 
 :والكتب النحوية كغريها من كتب أهل العلم أربعة أقسام 

 فكتب للمبتدئين. -

 وكتب للمتوسطين. -

 وكتب للكبار. -

 وكتب للمنتهين. -

آلجروميـة[ وهـو أشـهرها، وكـذلك مـتن ]قطـر النـدى[ ]ا فمن كتب المبتادئين

 البن هشام.

مـل[ للزجـاجي، ]شذور الـذهب[ البـن هشـام، و]الجُ  ومن كتب المتوسطين:

 وشرح ]قطر الندى[ البن هشام و]األزهرية[ للشيخ خالد األزهري.

]األلفيــة[ البــن مالــك، وشــروحها المختصــرة كـــ ]أوضــح  ومان كتااب الكبااار:

عقيل، ومن كتب الكبار يف النحـو ]الكافيـة[ البـن الحاجـب،  المسالك[ وشرح ابن

و]المفصل[ ألبي القاسم الزمخشري، ومن كتـب المنتهـين يف النحـو وهـي الكتـب 

الكبيرة المبسوطة الشـروح الكبيـرة كــ ]التـذييل والتكميـل[ ألبـي حيـان األندلسـي 

المفســـر المشـــهور، وهـــو شـــرح لكتـــاب ]التســـهيل[ البـــن مالـــك، ومنهـــا شـــرح 

 ]المفصل[ البن يعيش، ومنها ]مغني اللبيب[ البن هشام.

فالبد أن تعرف الكتاب المناسب قبل أن تقبل على قراءته وهذا يقـال يف جميـع 

 العلوم.

بالنسبة إلى حف  األلفية وتسمعيها، من أراد أن يحف  ]األلفية[ فـإين أفضـل لـه 

هـذا أفضـل يف تثبيـت  أن يحفظها بعد الشرح، بعد أن نشرح ]األلفية[ يحفظها، فـإن

المعلومات وأسهل يف الحف ، وأنا سأبقى بعد صالة العشـاء يف يـوم الـدرس نفسـه 
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ع لـه؛ ألننـي أظـن أن العـدد قليـل، ولهـذا سأسـمع  ع ]األلفية[ أسمِّ لمن أراد أن يسمِّ

 لهم، وإن كان العدد كبيًرا فحينئٍذ لكل حادث حديث.

ــُت  ــ بعــد هــذه المقــدمات التــي أحبب ــاب أن ألقيهــا ب ين يــدي شــرحنا لهــذا الكت

العظيم، أرى أنه من غير المناسب بـ ]األلفية[ ولم يبَق عندي شيًئا أقوله، فـيمكن أن 

نؤخر الكالم على ]األلفية[ يف الدرس القادم وأستمع إلى بعـض األسـئلة إن كانـت 

 عندكم أسئلة.

 ...طالب:

لشـرح كلـه ال بأس، ولكن ستطيل عليك الوقـت، وهـذا فيـه أن تسـمع ا الشيخ:

 متتابع يف أقصر وقت، أنا غايتي التتابع.

 ...طالب:

قــد نختلــف مــن درس إلــى درس، لكــن ربمــا بعــد درس أو درســين أو  الشاايخ:

 ثالثة تتضح هذه األبيات.

 ...طالب:

نعم، أنا لي تحقيق على ]األلفية[ سيصدر قريًبا إن شـاء اهلل، لكـن يعنـي  الشيخ:

 وقفت أمامه بعض العوائق فتأخر.

 ...الب:ط

ـ ]األلفيـة[، مـن أفضـلها لـ]األلفية[ نعم نبهتني أحسنت، هناك قراءات ل الشيخ:

قراءة األخ الحواس يف شريطين، وهي ال بأس هبا، ال أعرب اسمه الحـواس شـريط 

واحد، نعم، الحواس، ويف هناك قراءة أخرى أيًضا وهي أفضل من إصـدار مؤسسـة 

ا بعيد العهد هبا اآلن، لكنها هي مـن ( بإشراف الشيخ الشنقيطي، أن01:08:05@)
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ــاتين   ــى ه ــة[ حت ــراءات ]األلفي ــب ق ــة[؛ ألن أغل ــراءات ]األلفي أفضــل أو أفضــل ق

 القراءتين المذكورتين ال تخلوان من أخطاء لكنها أفضل القراءات.

 ...طالب:

ال بــأس، هــذه معــاين لغويــة، ليســت معــاين اصــطالحية؛ ألن ]الكافيــة  الشاايخ:

أما سورة الفاتحة فالكافية الشافية فيها الرقية ومسائل أخـرى، ال  الشافية[ يف النحو،

إشــكال يف ذلــك، وبــن القــيم ســمى منظومتــه ]الكافيــة الشــافية يف االنتصــار للفرقــة 

الناجية[، وبالمناسبة ابن مالك قبل ابن القـيم، واختلـف الدارسـون هـل تتلمـذ ابـن 

مدينة، وابن تيمية عاصر ابن مالـك تيمية على ابن مالك أم ال؛ ألهنما كانا يف نفس ال

 يف آخر حياته، يعني أدركه لو شاء تتلمذ عليه، لكن ال ُيعرف بأنه تتلمذ عليه.

 ...طالب:

نعم، جيد بالنسبة لإلعراب نحن سنعرب شيًئا مـن الكلمـات المشـكلة  الشيخ:

من أجل تدريبكم على اإلعراب، وهذا أيًضـا ممـا يفيـد الطالـب أن يكثـر مـن قـراءة 

ب اإلعراب، أن يكثر من القراءة يف الكتب التي أعربـت آيـات أو أعربـت أشـعاًرا كت

أو أعربت أحاديث أو أمثال أو نحو ذلك، ومن ذلك إعرابات الشيخ محمـد محيـي 

الدين عبد الحميد شيخ األزهر ألغلب مـا حققـه يف تحقيقـه لــ ]أوضـح المسـالك[ 

ندى[، فـيمكن أن تقـرأ إعرابـه، وتحقيقه لشرح ابن عقيل وكثير من الكتب و]قطر ال

 هذا يفيدك كثيًرا.

وإعرابات للدكتور أحمد الخـوام، وإعرابـات للـدكتور أحمـد الراجحـي، هـذه 

إعرابــات جيــدة، وهــذه القــراءة يف كتــب اإلعــراب مــن أهــم مــا تكشــف لــك  اكلهــ

الثغرات التي ذكرهتا قبل قليل، كيـف أكتشـف الثغـرات التـي عنـدي؟ نقـول اقـرأ يف 

راب، مثالً قرأت يف هذا اإلعراب أنـه قـال مـثالً جملـة مـا فهمـت مـثالً مـا كتب اإلع
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معناها )ال محل له من اإلعراب(، ما معنى هـذه الجملـة، أو قـال حـال وأنـت تظـن 

أهنا تمييز، أو نحو ذلك من الكلمات، ضع خًطا على هذه الكلمة واسـأل؛ ألن هـذه 

 ثغرة عندك.

غرة، بإذن اهلل ما تنتهـي مـن قـراءة كتـاب فإذا أتاك الجواب وفهمته فقد سددت ث

من كتب اإلعراب إال وقد سددت ثغـرات كثيـرة هبـذه الطريقـة، ووجـدت أن األمـر 

 أسهل بكثير مما كنت تظن.

 ...طالب:

ر مـن األشـرطة المسـموعة أو  الشيخ: ر، قلنا يمكن أن تحضِّ إذا أردت أن تحضِّ

ر من شرح ابن عقيل، شرح طيب ال بأس جيد.  تحضِّ

 ...لب:طا

يكفينا الشـرح، شـرح ابـن عقيـل، إن شـئت أن تتوسـع أنـت فتعـود إلـى  الشيخ:

ضري لخضري فتستفيد، لكن إذا كنت غير مؤهل لالستفادة من حاشية الخحاشية ا

 فال تقرأ فيها؛ ألنك لن تزيدك إال تشويًشا، فكل طالب يعرف نفسه.

 ...طالب:

اطبي تميَّـز هبـذا الطـول، أنـا ال فيها كثير، فيها الشروح كثيـرة، لكـن الشـ الشيخ:

أعرف شرًحا يف طول شرح الشاطبي، لكن هناك شروح كثيرة تعتمد علـى األسـئلة، 

.. مطبوع، شرح أبي حيـان .فإن قال )قلنا( أو نحو ذلك فيه الهواري كذلك استعمل

 على ]األلفية[ أيًضا مطبوع هبذه الطريقة.

 على آله وأصحابه أجمعين.واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد و

 





 

 
e 

g h 

f  78 
 شرح ألفية ابن مالك

  

 

 

  
 الكالم على األلفية

 الثاني الدرس 
 

ــدرس، نســأل اهلل  ــة ال ــدعاء الخاشــع أن  ويف بداي ــه بال ونتوجــه إلي

يحفــ  إخواننــا المســلمين يف كــل مكــان، وأن ينصــرهم علــى أعــدائهم وأعدائــه يف 

يـا قيـوم، يـا فلسطين والعراق وغيرهما، وخاصة أهلنا المحاصرين يف غزة، يـا حـي 

حي يا قيوم، يا حي يا قيوم احف  إخواننا من بين أيدهم ومن خلفهـم وعنـه إيمـاهنم 

 وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم.

اللهــم احفــ  علــيهم ديــنهم ودنيــاهم، اللهــم احفــ  علــيهم قــاداهتم المســلمين 

راهم، اللهـم اسـرت علـى المؤمنين، اللهم ارحم موتاهم واشـِف مرضـاهم وفـك أسـ

 أيتامهم وعلى أراملهم إنك على كل شيء قدير.

، ويف هـذه كنا قد تكلمنا من قبل عن مقدمة تتعلـق بــ ]ألفيـة[ بـن مالـك 

الليلة نشرع بإذن اهلل يف الكالم على ]األلفية[، ونلقي بـين يـدي هـذا الـدرس أسـئلة 

 سريعة على ما كنا شرحناه من قبل.
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 م ما اسم شيخنا ابن مالك؟نسأل األخ الكري 

 محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالك. طالب:

نعم، محمد بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالـك، وقيـل عبـد اهلل  الشيخ:

 ثالث مرات، هو مشرقي أم مغربي؟

 هو أندلسي. طالب:

من عمره واسـتقر فيهـا أندلسي يعني مغربي، ثم انتقل يف قرابة العشرين  الشيخ:

 ، متى مات؟إلى أن مات 

 ....طالب:

هجـري، مـا أعظـم كتـاب البـن مالـك؟ ]التسـهيل[ ]تسـهيل  672سنة  الشيخ:

 الفوائد يف النحو[، وما أشهر كتاب البن مالك؟

 ...طالب:

 ]األلفية[، أحسنت، ]األلفية[. الشيخ:

يــذكر فيهــا  ]ألفيتــه[ بمقدمــة، كعــادة النــاظمين بــدأ شــيخنا ابــن مالــك 

ــه  ــاظم ويحمــد اهلل ويصــلي علــى نبي ــاد اســم الن ــذكر كالمعت ــم ي ، ث

غرضه من المنظومة، وقد يمدح منظومته بما هي أهٌل لـه، وهكـذا فعـل شـيخنا ابـن 

م بمقدمــة تقــع يف ســبعة أبيــات، قــال فيهــا  ــا  مالــك يف أول ]ألفيتــه[ إذ قــدَّ أن

 نقرأها مرة أو مرتين.سأقرأها ثم أطلب من طالب أن يقرأها وبعد شرحها س
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 يف أول ]ألفيته[ بعد البسملة: قال 

 َقاااااَل ُمَحَمااااٌد ُهااااَو اب ااااُن َمالِااااك.1

 

َمااااااُد َربَّااااااي اهللَ َخي ااااااَر َمالِااااااِك    َأح 

اااطَفى.2  يع َعَلاااى النَبااايَّ ال ُمص   ُمَصااالَّ

 

ِمِليَن الَشااااااااَرَفا  ااااااااتك   وآلِااااااااِه الُمس 

اااااااااتِعيُن اهللَ .3  اااااااااي أل ِفَياااااااااه   َوَأس 
 فِ

 

ِوَيااااااه    ااااااِو بَِهااااااا َمح   َمَقاِصااااااُد النَح 

ااااَ  ُمااااوَجزِ .4  ُب األق صااااى بَِلف   ُتَقاااارَّ

 

ااااااَد ُمن َجاااااازِ   َل بَِوع   َوَتب ُسااااااُط ال َبااااااذ 

طِ .5  َتضااااي ِرضااااع بَِغياااارِ ُسااااخ   َوَتق 

 

طِااااااااي   َفائَِقااااااااًة أل ِفَيااااااااَة اب ااااااااِن ُمع 

ِضااااايالَ .6  ٌز َتف 
اااااَو بَِساااااب َ  َحاااااائِ  َوه 

 

ااااااااتَ   ِجٌب َثنَااااااااائَِي ال َجِماااااااايالُمس   و 

اااااااَره  .7 
ِضاااااااي بِِهَبااااااااَت َوافِ  واهللُ َيق 

 

 لِااااااي َوَلااااااُه يف َدَرَجاااااااِت ا ِخااااااره   

بدأ المنظومة بذكر اسمه، وهذه عادة انتشرت يف المنظومات العلمية، ثم حمد  

يف  وعلى آله، فإن قال قائل لما لم يذكر ابن مالك  اهلل وصلى على نبيه 

 ابة الكرام والتابعين، إذ صلى على النبي وصحبه فقط؟التصلية الصح

الجواب عن ذلك أن يقال إن اآلل لها إطالقان بحسب استعمالها، فإن ُأفردت 

فالمراد هبا أتباع الرجل على مذهبه أو دينه أو باطله، فعلى ذلك إذا قلت: صلى اهلل 

نه، فيدخل يف ذلك على دي على محمد وعلى آله، فالمراد بـاآلل هنا أتباع النبي 

كل المؤمنين من أهله وأقاربه والمؤمنين الذين يف عصره والمؤمنين بعد ذلك إلى 

 يوم القيامة.

وإذا ُذكر مع اآلل غيرهم كأن تقول )صلى اهلل على محمد وعلى آله وعلى 

أصحابه وأتباعه( ونحو ذلك، فالمراد باآلل حينئٍذ أهل بيته وأقرباؤه األدنون، أهل 

اجه، أوالده، وأقرباؤه األدنون من أبناء عمومته كعلي بن أبي طالب وعمه بيته أزو

 العباس ونحو ذلك.
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ي أل ِفَيه  : )ثم قال ابن مالك  
تِعيُن اهللَ فِ ( طلب اإلعانة من اهلل؛ ألنه َوَأس 

يعلم أنه إذا لم يعنه اهلل على ما يريد فإنه لن يبلغ مراده، واالستعانة أمٌر عظيم يف 

 مسلم، بل إن المسلم إنما يجُرد يف هذه الحياة قاطًعا الطريق إلى اهلل حياة ال
متنقالً بين منزلة إلى منزلة من منازل العبادة واالستعانة، فإن فقد شيًئا من منازل 

، ولشيخ العبادة أو منازل االستعانة انقطع يف الطريق ولم يصل إلى اهلل 

ذا المعنى سماه ]مدارج السالكين يف اإلسالم ابن قيم الجوزية كتاب عظيم يف ه

 بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين[.

قال: )واهلَل أستعين( لكان ذلك أفضل، اقتداء  ولو أن شيخنا ابن مالك 

؛ ألن تقديم المفعول يف نحو ذلك يدل [5الفاتحة:] (إِيَّاكَ نَسْتَعِني)تعالى: -بقوله 

تِعيُن اهللَ ) على الحصر، وتأخير المفعول كما يف البيت ( معناه يف ظاهر اللغة أن َوَأس 

اهلل مستعاٌن به وليس فيه الداللة على حصر االستعانة باهلل، تقول )أستعين محمًدا( 

وربما تستعين به وبغيره، ولعل النظم اضطره إلى ذلك، وإال ابن مالك ال تفوت 

 عليه مثل هذه المعاين.

( كثير من الناظمين والمؤلفين تراهم يف طِ َوَتق َتضي ِرضع ِبَغيرِ ُسخ  ثم قال: )

أول كتبهم يطلبون من القارئ أن ينظر يف كتبهم بعين الرضا؛ ألنك إذا نظرت بعين 

السخط فلن تستفيد من الكتاب ولو كان كتاًبا عظيًما مليًئا بالعلم والفوائد، ولكن 

فإنك بإذن اهلل  إذا نظرت إليه بعين الرضا، وأنت تبتغي من االطالع عليه االستفادة،

تستفيد، وإذا كنت تقرأ الكتاب وغرضك النقد وتتبع زالت هذا العالم فلَّما تستفيد 

 من هذا الكتاب.

 وعااين الرضااا عاان كاال عيااب كليلااةٌ 

 

 كما أن عين الساخط تبادي المسااويَ  

( يف هذا الشطر يمدح ابن َفائَِقًة أل ِفَيَة اب ِن ُمع طِي: )ثم قال ابن مالك  
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لفيته[ بما هي أهٌل له، وإنما خصَّ يف الذكر ]ألفية[ ابن معطي؛ ألهنا كانت مالك ]أ

اإلمام ابن معطي هو زين الدين أبو الحسين يحيى بن معٍط بن ومشهورة يف وقته، 

عبد النور الزوازي المغربي، تويف قبل ابن مالك بقرابة أربعين سنة، يعني يف القرن 

ن معطي، وكانت هي المنتشرة حينذاك يف دراسة نفسه، وقد قرأ ابن مالك ]ألفية[ اب

النحو، وسماها ابن معٍط ]الدرة األلفية[، وهي مشهورة باسم ]ألفية[ ابن معطي، 

 ولها شروح كثيرة.

وال عجب يف أن يمدح ابن مالك ]ألفيته[ وهو يعتقد ذلك، واإلنصاف أن يقال 

ت وأعذب، فـ أجمع وأوعب، و]ألفية[ ابن معط أسل إن ]ألفية[ ابن مالك 

]ألفية[ ابن معٍط أعذب وسهلة؛ ألن الرجل فيه مسحة أدبية، ولكن ]ألفية[ ابن 

 مالك تميزت على ]ألفية[ ابن معط بأهنا أجمع لمسائل النحو وأوعب ألبوابه.

لكن انظروا إلى أخالق العلماء، فبعد أن ذكر أن ]ألفيته[ تفوق ]ألفية[ ابن 

تخاًرا، استدرك خوًفا من أن ُيفهم من ذلك شيٌء معطي، هو قال ذلك اعتقاًدا ال اف

 ال يريده، فقال: 

ِضااااايالَ .6 ٌز َتف 
اااااَو بَِساااااب َ  َحاااااائِ  َوه 

 

ِجٌب َثنَااااااااائَِي ال َجِماااااااايال  ااااااااَتو   ُمس 

ر بعضهم بعًضا بما هو فيهم من األخالق كْ فمن أخالق العلماء والصالحين ذِ  

ابن معطي أهل سابقة يف هذا الطيبة، وذكر سابقتهم وبخاصة إذا كانوا أهل سابقة، و

له التفضيل بكونه سبق إلى هذا الباب وعبَّد هذا الطريق  الباب، فذكره بالخير، وأمَّ

ويستحق منا الثناء والتفضيل لهذا الجانب، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم أن 

 يمدح إخوانه وأقرانه لما هو فيهم.

من حقهم علينا أن نذكر ه ومشايخه ومن لهم سابقة، فهؤالء أما مع علمائ

سابقتهم وأن نثني عليهم وأن نمدحهم، وإن كانت لهم أخطاء ُتغمر يف حسناهتم، 

 فلنستفد من ابن مالك هذا الخلق العظيم.
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لم يسلم من مثل ما فعله بابن معٍط، إذ جاء  ومع ذلك فإن ابن مالك  

يف النحو مشهورة،  بعده اإلمام السيوطي تويف يف أواخر القرن العاشر، فنظم ]ألفية[

وقال يف أولها )فائقة ألفية ابن معط(، وذكر أسباب التفوق، إال أن النحويين ال 

يقرون له بذلك، فلهذا لم تشتهر كما اشتهرت ]ألفية[ ابن مالك، ثم جاء بعد ذلك 

متأخر ونظم ]ألفية[ يف النحو وقال يف أولها: )فائقة ألفية السيوطي(، لكن يبقى 

 .لـ ]ألفية[ ابن مالك المكان العالي 

 األسئلة تكون يف اآلخر يا إخوان، أنا أحب أن تكون يف اآلخر.

 ثم قال:

اااااااَره  .7
ِضاااااااي بِِهَبااااااااَت َوافِ  واهللُ َيق 

 

 لِااااااي َوَلااااااُه يف َدَرَجاااااااِت ا ِخااااااره   

أيًضا ما زال ملًحا يف أن ال ُيفهم منه ما ال يريد، أنه ينتقص من ابن معطي أو  

دعا له ولنفسه بالهبات العظيمة من اهلل والدرجات العليا يف يفتخر عليه، فلهذا 

أن يعمم الدعاء لهما وللمسلمين، فإن  الجنة، وكان األفضل من ابن مالك 

 التعميم يف الدعاء من أسباب اإلجابة، وهذه عادة الرسل، فإبراهيم 

نوح  ،[41إبراهيم:] (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ)يقول: 

ىب حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ): يقول ♠

يب جت حت )بذلك فقال:  أمر نبينا محمًدا  واهلل  ،[28نوح:] (يب

 .[19محمد:] (خت مت ىت يت جث مث ىثيث

 فلهذا أصلح بعض الناظمين هذا البيت ببت آخر قال فيه: 

 فااااااهلل يقضااااااي بجميااااااع الرحمااااااة

 

 لااااااااي ولااااااااه ولجميااااااااع األمااااااااة 

ان والذي يظهر، واهلل أعلم، أن ابن مالك ال تفوت عليه هذه المعاين، ولكنه ك 

يريد وهو يقول هذا البيت دفع اإللباس الذي ذكرناه وهو أن ُيظن أنه إنما قال: 
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ه َفائَِقًة أل ِفَيَة اب ِن ُمع طِي)  ( يريد أن االفتخار عليه والتنقص منه، فلهذا خصَّ
 ببيتين يف ]ألفية[ يثني عليه فيهما ويدعو له.

َره  مالك: ) لفإن قال قائل يف قو
( جمع هبة، ِهَباَت شكال، فـ )( إبِِهَباَت َوافِ

َره  و)
( مفرد، فكيف وصف الجمع بالمفرد؟ أن يقول كما الظاهر أن يقال َوافِ

 )هببات وافرات(، أو )هببة وافرة(.

 ...والجواب على ذلك نعم

 ...طالب:

يصح أن تكون الصفة مفردة والموصوف جمًعا، النعت نقول النعت  الشيخ:

كل شيء التعريف والتنكير يف  نعوتع المتبيدفع المنعوت، النعت الحقيقي ي

والتثنية والجمع واإلفراد واإلعراب، تقول: )جاء المحمدون المجتهدون(، 

( )جاء المحمدون المجتهد(، )جاءت المعلمات المخلصات(، 00:18:25@)

 ما تقول )جاءت المعلمات المخلصة(، إذن فالجواب ليس مستقيًما.

 ...طالب:

القاعد قبل أن نأيت بالشواهد، كالم ابن مالك مستقيم، ال، أنا أريد  الشيخ:

 فمالك إمام النحويين، نريد أن نفهم كالمه.

 ...طالب:

 مؤنث مجازي، طيب جواب أخير آخر جواب؟ الشيخ:

 ...طالب:

 طيب. الشيخ:

 ...طالب:
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طيب ال بأس أحسنت، الجمع إن كان لغير عاقل فيجوز يف وصفه  الشيخ: 

ك يف فعله، الجمع إن كان لغير عاقل ثبت يف وصفه ويف الجمع واإلفراد، وكذل

مؤنًثا سالًما كـ  ًافعله اإلفراد والجمع سواء كان غير العاقل مجموًعا جمع

 –بيوت  –قطارات( أو كان مجموًعا جمع تكسير كـ )جبال  –طائرات  –)سيارات 

قات( جبال شاه –أغصان( فلك حينئٍذ فيه اإلفراد والجمع، تقول )جبال شاهقة 

سيارات جديدات(، وتقول )السيارات انطلقت( هذا يف الفعل،  –و)سيارة جديدة 

 و)السيارات انطلقن( وهكذا.

 بعد ذلك نريد أن نقرأ األبيات مرة أخرى، حاف  اقرأ المقدمة تفضل.

 )طالب يقرأ المقدمة(

أحسنت، وأحسنت إذ ذكرت يف أولها البسملة؛ ألن البسملة يف أول  الشيخ:

 ية[ من ]األلفية[، هل هناك طالب آخر يحف  األبيات؟]األلف

 )طالب يقرأ المقدمة( 

يع َعَلى أحسنتم، نشير إلى بعض الروايات يف األبيات، قال: ) الشيخ: ُمَصلَّ

طَفى لـ ل( هذا الذي يوجد يف المخطوطات القديمة الرسول(، )الرسول ال ُمص 

( الرسول]األلفية[ مكان ) لـل]األلفية[، ويوجد يف بعض المخطوطات الحديثة 

 (.النبي)

ِمِليَن الَشَرَفاثم قال: ) تك  ( هذه الرواية الثابتة يف ]األلفية[، وذكر وآلِِه الُمس 

َرَفا( )الَشَرَفابعض الشراح أنه جاء يف بعض نسخ ]األلفية[ مكان ) (، فتكون الشت

 الكلمة حينئٍذ مقصورة بالمد، واألصل الشرفاء.

 :إعراب األبيات

َقاَل ُمَحَمٌد قف عند بعض الكلمات المهمة فقط بعد أن نعرب البيت األول )ن
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 ( نعرب إعراب سريع:ُهَو اب ُن َمالِك

 ( إعرابه؟ فاعل.ُمَحَمٌد )

 ( ضمير هذا نوعه، االسم إذا أردت أن تعربه تبين موقعه يف الجملة.ُهوَ )

 ...طالب:

َمُد َربَّي اهللَ ماذا قال؟ قال: ) (َقاَل ُمَحَمٌد مبتدأ، هذه جملة جديدة ) الشيخ: َأح 

( ُهَو اب ُن َمالِك(، وما بينهما جملة معرتِضة، جملة إذن جملة اسمية، )َخي َر َمالِِك 

 ( مبتدأ، وأين الخرب؟ هو من؟ ُهوَ )

 ( خرب مرفوع.اب نُ )

 ( مضاٌف إليه.َمالِك)

َمُد )  ( فعل مضارع، أين فاعله؟َأح 

 هو. طالب:

 هو أو أنا؟ الشيخ:

 ...طالب:

َمُد ) الشيخ: ( أحمد أنا أو أحمد هو؟ أحمد أنا يعود إلى ابن َقاَل ُمَحَمٌد َأح 

 مالك، إلى محمد.

 ( مفعول به، والياء مضاف إليه.َربَّي)

 ( الرب هو مفعول به، الحمد وقع على الرب، )أحمد ربي اهلل(.اهللَ )

 ...طالب:

بالمشتق، واهلل ليس نعم؟ هو تابع لكن ليس صفة، الصفة يكون  الشيخ:
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 علم. مشتق، هذا علم، هذا اسم اهلل  

 ...طالب:

 حال البد أن تكون نكرة، واهلل أعرف المعارف بإجماع النحويين. الشيخ:

 بدل. طالب:

َمُد َربَّيبدل أو عطف بيان؛ ألنه يقع موقع األول ) الشيخ: ( أحمد اهلل، بدل َأح 

 أو عطف بيان.

 ( من يعرف؟ َخي َر َمالِِك )

 حال. طالب:

( كالهما َربَّي( أو )اهللَ ( نكرة، و)َخي َر َمالِِك حال وليس نعًتا؛ ألن ) الشيخ:

ف تكون حااًل ) رة بعد الموصوف المعرَّ ( حال، َخي رَ معرفة، والصفة الُمنكَّ

 ( مضاف إليه.َمالِِك و)

 ( حال أحسنت.ُمَصلَّيع)

ِط َفائَِقةً )  (؟َوَتق َتضي ِرضع بَِغيرِ ُسخ 

 ...:طالب

 حال )لكوهنا فائقة(. الشيخ:

ِضيالَ ) ٌز َتف 
َو بَِسب َ  َحائِ ِضيالَ ( ما إعراب )َوه   (؟َتف 

 ...طالب:

 الخرب مرفوع، وهذا منصوب. الشيخ:

 ...طالب:
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 نعم، نبهه أجل. الشيخ:

 ...طالب:

 مفعول به أحسنت، أين ناصبه؟ الشيخ:

 ...طالب:

ِضيالَ ) ( اسم فاعل يعمل عمل فعله،َحائِزٌ ) الشيخ: ٌز َتف 
َو بَِسب َ  َحائِ ( أي َوه 

 يحوز تفضيالً، أحسنت.

انتهينا من الكالم على المقدمة، نبدأ بالكالم على الباب األول، ونجمع 

 األسئلة بين األذان واإلقامة.

من الكالم على المقدمة، شرع يف ذكر أبواب ]األلفية[  بعد أن انتهى 

يت هو باب الكالم وما يتألف منه، والباب أبواب النحو، فالباب األول كما سيأ

يف أكثر من مناسبة  الثاين )باب المعرب والمبني(، ذكر شيخنا ابن عثيمين 

مثااًل جميالً للنحو يذكره عن مشايخه، فيقول ذكروا أن النحو كبيت من قصب بابه 

من حديد، وهذا مثاٌل جيد، النحو كبيت من قصب بابه من حديد، القصب تعرفون 

قصب، قصب السكر بعدما ييبس ويجف يكون قوًيا أو ضعيًفا؟ يكون ضعيًفا، ال

بيت من قصب ضعيف يعني يمكن أن تقتحمه بسهولة، لكن المشكلة أن بابه من 

 حديد.

البابين  يريدون بذلك أن النحو سهل وصعوبته يف أوله، صعوبته فيما بين

ول النحو والقواعد األولين منه باب الكالم وباب المعرب والمبني فيهما أص

العامة التي تحكم لك مسائل النحو وفروعه، فأنت إذا أتقنت هذين البابين سُهل 

عليك بعد ذلك النحو وصرت مؤهالً أن تفهم ما ُيشرح لك، وإذا لم تفهم هذين 

البابين وتتقنهما صار النحو بعد ذلك صعًبا؛ ألنك محتاج أتم االحتياج ومفتقٌر كل 
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اب النحو إلى هناية النحو إلى هذين البابين، ال تنفك محتاًجا االفتقار يف كل أبو 

 إليهما يف كل مسائل النحو.

فإذا ما أتقنت هذين البابين معنى ذلك أنك تجد صعوبة يف كل أبواب النحو 

بعد ذلك؛ ألن األحكام القادمة بعد ذلك سُتفصل بناء على أنك فهمت هذين 

ابين، يا إخوان، وإتقان أصول النحو وقواعده البابين، فالبد من االهتمام هبذين الب

ها يكون يف ضبط طليسهل بعد ذلك عليكم فروعه وجزئياته وهي كثيرة، ولكن ضب

األصول والقواعد العامة، وعكسه علم الفرائض يقول هو بيت من حديد بابه من 

قصب، فأول الفرائض سهل جًدا باب الفرائض، ثم بعد ذلك يف آخره تأيت أبواب 

 صعوبة.فيها 

هذا مثال ذكرته لتعلموا أن أهم النحو أوله، فتهتموا هبذين البابين وال يكفي 

فيهما المعرفة بل حتى الفهم، البد من اتقان هذين البابين لكي تفهم بعد ذلك باقي 

 أبواب النحو الكثيرة.

)باب الكالم وما يتألف منه( نظمه ابن مالك يف سبعة أبيات  الباب األول:

 :ل فيها أيًضا، يقو

اااااَتِقم  .8 اااااٌ  ُمِفياااااٌد كاس   َكالُمنَاااااا َلف 

 

ٌف ال َكِلاااام    ااااٌل ُثااااَم َحاااار  ع 
ااااٌم َوفِ  َواس 

ُل َعااااام  .9   واِحاااااُدُه َكِلَماااااٌة والَقاااااو 

 

َمااااااٌة بَِهااااااا َكااااااالٌَم َقااااااد  ُيااااااَؤم     َوكِل 

 باااااالَجرَّ َوال َتن اااااِويِن َوالنَّاااااَدا َوَأل  .10 

 

يِياااااٌز َحَصااااال    اااااِم َتم  ااااانََد لاِلِس   َوُمس 

َعِلاااي.11  اااَ  َوَأَتااا   َوَياااا اف   بَتاااا َفَعل 

 

اااااااٌل َين َجِلاااااااي  ع 
ااااااابَِلَن فِ  َوُناااااااوِن أق 

ُف َكَهاال  َويف َوَلاام  .12   ِسااَواُهَما ال َحاار 

 

ٌَ َيِلاااااي َلااااام  َكَيَشااااام    اااااٌل ُمَضااااااِر ع 
 فِ

َعاااِل بِالَتااا ِمااز  َوِساام  .13   َوَماِضااَي األف 

 

ااااٌر ُفِهاااام    اااارِ إِن  أم  ااااَل األم  ع 
 بِااااالنتوِن فِ

ااُر إن  َلاام  َيااُك لِلنتااوِن َمَحاال  .14   وَاألَم 

 

اااُو َصاااه  َوَحَيَهااال    اااٌم َنح  ياااِه ُهاااَو اس 
 فِ

تعريف الكالم والكلم والكلمة والقول، وذكر  يف هذه األبيات ذكر  
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أنواع الكلم الثالثة )االسم والفعل والحرف( وذكر العالمات المميِّزة التي تميز 

 ز الحروف.األسماء وتميز األفعال وتمي

 –الكلم  –إذن يف البداية ذكر تعريف أربعة مصطلحات نحوية: )الكالم 

 .القول( وتعريفاهتا سهلة وواضحة جًدا؛ ألن استعمالها كثير –الكلمة 

ٌ  ُمِفيٌد يقول يف تعريف الكالم، يقول ) ( يعني ترى النحويين َكالُمنَا( )َكالُمنَا َلف 

اللغويين وال عند المتكلمين وال عند تعريف الكالم عند النحويين ال عند 

األصوليين، كل علماء عندهم تعريفات اصطالحية تختص هبم، نريد تعريف 

ٌ  ُمِفيٌد النحو عند النحويين، يقول كالمنا معشر النحويين ) ( هو اللف  المفيد، َلف 

 هو ما اجتمع فيه أمران: اللف  واإلفادة فال يسمى الكالم كالًما عند النحويين إال

 إذا كان لفًظا وكان مفيًدا.

)لفظت الحجر(، )لفظت النواة( رميت يعني، اللف  هي  ما معنى اللف ؟

الحروف المرمية من الفم، الخارجة من الفم، الحروف التي تخرج من الفم كأن 

 الفم يلقيها إلى الخارج، هذا هو اللف .

؛ ألن المعنى قد ( المفيد أي له معنى تام كامل يحسن السكوت عليهُمِفيٌد الـ )

يكون معنى كامالً فيسمى مفيًدا، وقد يكون معنى ناقًصا فال يسمى مفيًدا، فإذا قلت 

محمد هذا لف ؛ ألنه حروف من الفم، له معنى أو ليس له معنى، أال تفهم شيًئا من 

)محمد( تفهم أنه حيوان؟ فهمت أنه إنسان، إذن له معنى وفهمت أنه ليس أنثى، 

ذن له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى، يدل على معنى ناقص؛ ذكر، هذا معنى، إ

 صألنك ستقول )محمد( ما باله؟ إذن فـ )محمد( كلمة لها معنى، ولكن معناها ناق

إذا قلت )محمٌد يصلي( هنا تم المعنى حتى إنك تستطيع أن تسكن، إذن فـ )محمٌد 

فالكالم البد أن يكون يصلي( هذا كالم؛ ألنه لف  من الفم ومفيد أي ذو معنى تام، 

 لفًظا وأن يكون مفيًدا، ما معنى مفيًدا؟ أي له معنًى تام كامل.



 

 
e 

g h 

f  92 
 شرح ألفية ابن مالك

أما الكلمة فهي اللف  المفرد الدال على معنى، )اللف ( اللف  عرفنا المراد  

باللف ، )المفرد( أي لف  واحد، )الدال على معنى( يعني لها معنى ناقص؛ لنخرج 

عند العرب،  نٍ العرب، هناك ألفاظ ليس لها معا عند نٍ األلفاظ التي ليس لها معا

يعني لم تستعملها العرب مثل )دْيد( هذا لف  لكن ما استعملته العرب فال يسمى 

 كلمة.

ٌف ال َكِلم  واِحُدُه َكِلَمةٌ ابن مالك يقول: ) ٌل ُثَم َحر  ع 
ٌم َوفِ ( فالمفرد كلمة، َواس 

الكلمة(، فالكلم بمعنى الكلمات، هو جمع ) إً ا ما الكلمة؟وجمع الكلمة )كلِم(، 

معنى الكلم الكلمات إال أن الكلمات تسمى يف اصطالح النحو جمًعا مؤنًثا سالًما، 

 والكلم يسمى عندهم اسم جنس؛ ألن ما يدل على الجمع عند العرب ثالثة أنواع:

الجمع وهو الجمع االصطالحي الذي يسميه النحويون الجمع  األول: -

ا، جمع مذكر سالًما، جمع مؤنث سالًما أو جمع تكسير، هذا سواء كان جمًعا سالمً 

 الذي يسميه النحويون جمًعا، هذا الجمع االصطالحي، فاألول الجمع.

اسم الجنس وهو ما ُيفرق بينه وبين مفرده بالتاء المربوطة أو بالياء  والثاين: -

مة(، أو بالياء كل –بقرة(، )كلم  –تمرة(، )بقر  –المشددة، بالتاء المربوطة كـ )تمر 

عجمي(، فتمر تدل على  –رومي(، )عجم  –عربي(، )روم  –المشددة مثل )عرب 

جمع لكن ال يسمى عند النحويين جمًعا، وإنما يسمى اسم جمع 

 ( تسمى اسم جنس.00:39:20@)

 –اسم الجمع وهو ما ليس له مفرٌد من لفظه مثل )قوم  والنوَ الثالث: -

ل على جمع، لكن ليس لها مفرد من لفظها أمة( هذه كلمات تد –رهط  –شعب 

 فال تسمى يف اصطالح النحويين جمًعا، وإنما تسمى اسم جمع

وعلى ذلك فـ )الكلم( جمع أم اسم جنس أم اسم جمع؟ اسم جنس مفرده 

( جمع مؤنث سالم، ما مفرده )كلمة(، و)الكلم( بمعنى الكلمات)كلمة(، أما )
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 للف  )كلًما(؟الكلمات، )الكلم( على ذلك متى يسمى ا

إذا كان الكلم جمع كلمة وأقل الجمع عند الجمهور كم؟ ثالثة، إذن فـ 

)الكلم( ال يكون إال من ثالث كلمات فأكثر، متى ما اجتمعت ثالث كلمات فأكثر 

 سمي اللف  كلًما.

، القول يعم كل ما تبقى؛ ألنه اللف  الدال على معنى، هو اللف  القولبقي 

نى تام أو معنى النقص، هو اللف  الذي له معنى، فالكالم مهما كان له معنى، مع

يدخل يف القول؟ يدخل؛ ألنه لف  ومفيد، والكلم يدخل يف القول؛ ألنه لف  وله 

 معنى، والكلمة تدخل يف القول؛ ألهنا لف  ولها معنى.

ُل َعم  فلهذا قال ابن مالك: ) ُل َعم  (، ما معنى )والَقو  (؟ أي يعمها ويعم والَقو 

ها كالمركبات اإلضافية كـ )عبد اهلل قوي( ألنه لف  حروف من الفم، وله معنى غير

وإن كان معنى ناقًصا، عبد اهلل ما باله؟ عبد اهلل إنه إنسان ذكر )عبد اهلل(، وال يسمى 

ًما؛ ألنه أقل من ثالث كلمات، وال لِ كالًما )عبد اهلل(؛ ألنه ليس مفيًدا، وال يسمى كَ 

مفرًدا، ولكنه يسمى قواًل؛ ألنه لف  له معنى، فهذا معنى  يسمى كلمة؛ ألنه ليس

ُل َعم  قول ابن مالك: )  (.والَقو 

َمٌة بَِها َكالٌَم َقد  ُيَؤم  ثم قال ابن مالك شطٌر ليته لم يقله وهو قوله: ) ل 
(، قال َوكِ

اإلمام السيوطي هذا الشطر من أمراض ]األلفية[ التي ال دواء لها، وبيان ذلك أن 

ۇۆ ۆ ۈ ۈ ): قد تطلق وُيراد هبا كالم كثير، كقوله  الكلمة

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے )يريد بذلك قوله:  [100المؤمنون:] (ٴۇۋ

ڭ ڭ ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ۓ ڭ ے ۓ

 ، فسمى كل هذا الكالم )كلمة(.[100-99المؤمنون:] (ې

يعني قولهم  [5الكهَ:] (پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ)وكقوله تعالى: 
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لقى الخطيب كلمته( أي خطبته، أويقولون: ) ،[116البقرة:] (ۀ ۀ ہہ) 

 و)ألقى إال لشاعر كلمته( أي قصيدته.

فقول ابن مالك صحيح، ولكنه معنى لغوي، وليس اصطالًحا نحوًيا، وهو إنما 

عقد هذه ]األلفية[ يف علم النحو ال يف علم اللغة، ومما ُيعاب على العلماء أن 

ابن مالك هنا إذا أراد أن يذكر هذه يخلطوا بين العلوم، وكان أقل ما يجب على 

المعلومة أن ينص على أن هذا المعنى معنى لغوي؛ لكيال يظن الدارس أن النحوي 

قد يسمي الكالم كلمة، هذا ال يصح عند النحوي، النحوي ال يسمي الكالم كلمة، 

 الكالم كالم والكلمة كلمة عند النحوي.

اللغة، فلهذا أصلح بعضهم هذا أما إطالق الكلمة على الكالم فهذا عند أهل 

 البيت وتدارك هذا العيب فقال: 

 واحاااااااده كلماااااااة وقاااااااد ياااااااؤم.9

 

 بهااااااا كااااااالم لغااااااًة والقااااااوم عاااااام 

 يمكن أن تستدركوا مع أنفسكم بعد ذلك فإن الوقت يضيق علينا، يقول:  

 واحااااااااده كلمااااااااة وقااااااااد يااااااااؤم

 

 بهااااااا كااااااالم لغااااااًة والقااااااوم عاااااام 

ة والكلم والقول، ومما ذكره طيب، هذا ما يتعلق بتعريف الكالم والكلم 

 ( :ٌف ال َكِلم  يف هذه األبيات أنواع الكلم الثالثة فقال ٌل ُثَم َحر  ع 
ٌم َوفِ ( َواس 

م  يف هذا الشطر تقديم وتأخير، وأصل الرتكيب )الكلم اسم وفعل ثم حرف(، فقدَّ

ر المبتدأ )الكلم(، وتقديم الخرب جائز إذا لم يكن هناك لب س أو الخرب )اسم( وأخَّ

 مانع.

ثم ذكر العالمات المميِّزة التي تميِّز بين األسماء واألفعال والحروف، وهذه 

القضية أعني التمييز بين األسماء واألفعال والحروف هي الضرورة األولى يف 

النحو، وهي من أهم المهمات يف هذا العلم، من األمور التي يجب إتقاهنا وعدم 
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نحو؛ ألهنا معلومة ستدخل يف كل المسائل الضعف فيها لمن أراد أن يدرس ال

 واألحكام واألبواب النحوية.

وال يصح للطالب أن يحكم أي حكم نحوي أو يعرب أي إعراب لكلمة ال 

يعرف نوعها، كيف تعرب الكلمة وأنت ال تعرف نوعها اسم أم فعل أم حرف، 

م على هذه الكلمة أي حكم نحوي وأنت ال تعرف هل الكلمة اسم أ مكحكيف ت

 فعل أم حرف؟

االسم له أحكامه وإعرابه، والفعل كذلك، والحرف كذلك، وكثير من 

 –الدارسين يفرق بين كثير من الكلمات، فكلنا يعرف أن )محمًدا( اسم، وأن )جاء 

الباء( حروف، ولكن وراء ذلك كلمات قد تغمض  –جئ( فعل، وأن )قد  –يجيء 

 فيها وال تجيبوا:على بعض الدارسين وأذكر أمثلة لها، تأملوا 

 لو قلنا مثالً )المسلمون ال يسجدون إال هلل(؛

 )ال( حرف. )المسلمون( اسم.

)يسجدون( أما )يسجد( ففعل مضارع، وأما الواو يف )يسجدون( اسم أم فعل 

أم حرف؟ أريد اإلجابة على حسب السؤال، اسم أم فعل أم حرف؟ ال أريد 

د ذلك هل جوابكم صحيح أم ال، قد الجواب، أريد أن تتأملوا فقط؛ لتعرفوا بع

يقول قائل اسم وقد يقول قائل حرف، والصواب أنه اسم، من أي أنواع األسماء؟ 

 ضمير، والضمائر كلها أسماء.

 )إال( حرف.

)هلل( ليست حرًفا وال اسًما، هذه كلمة األولى الالم حرف، والثاين )اهلل( لف  

 الجاللة اسم.

ركب(  –سم أم فعل؟ اسم، لو قلنا )جلوس راكب( ا –لو قلنا مثالً )جالس 

اسم أم فعل؟ اسم، لو قلنا )صه( بمعنى اسكت اسم أم فعل؟ اسم، قد يقول دارس 
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 كيف نميِّز بين هذه األنواع وبخاصة الكلمات التي ترمز على بعض الدارسين؟ 

فنقول يمكن أن تميز بين هذه األنواع، والتمييز بينها من أوجب الواجبات كما 

 يمكن أن تميز بينها بأكثر من طريقة:قلنا، 

 بطريقة التعريف ولم نذكرها؛ ألن شيخنا ابن مالك لم يذكرها. -

بطريقة ذكر األنواع، أنواع االسم كذا، أنواع الفعل كذا، أنواع الحرف كذا،  -

هذه طريقة جيدة على األقل لو تعرف أهم أنواع االسم وأهم أنواع الفعل وأهم 

ق ابن مالك يف األسماء أنواع الحرف، ولم ي ذكرها ابن مالك ويشير إليها، وإنما فرَّ

واألفعال والحروف بالعالمات المميِّزة، ونقول العالمات المميِّزة تفريًقا بينها 

وبين عالمات اإلعراب، عالمات اإلعراب: الضمة والفتحة والكسرة والسكون، 

 هذه عالمات اإلعراب ال عالقة لنا هبا اآلن.

مات المميِّزة، فهي عالمات تطبقها عليها، فإذا انطبقت عليها فهي أما العال

 اسم أو فعل أو حرف، وإن لم تنطبق عليها فليست كذلك.

  ن مالك لالسم؟ابفما العالمات املميزة اليت ذكرها 

 قال ابن مالك: 

 باااااالَجرَّ َوال َتن اااااِويِن َوالنَّاااااَدا َوَأل  .10

 

يِيااااازٌ   اااااِم َتم  ااااانََد لاِلِس   َحَصااااال   َوُمس 

يقول حصل تمييز لالسم )األخوين( الفعل والحرف بماذا بالجر والتنوين  

والنداء و)ال( واإلسناد، إذن كم ذكر من عالمة؟ ذكر خمس عالمات مميزة، متى 

ما انطبقت هذه العالمات أو بعضها ولو واحدة منها على الكلمة فهي )االسم(، 

 ة فليست اسًما.وإذا لم تنطبق هذه العالمات كلها على كلم

، وُيراد بالجر أن الكلمة التي يمكن أن تضع قبلها حرف العالمة األولى الجر

جر، وتضع على آخرها كسرة فهي االسم؛ ألن االسم هو الذي يمكن أن تضع قبله 
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(، )محمد( اسم حرف جر وتجعل على آخره كسرة، فتقول )سلمت على محمدٍ 

ل: )سلمت على جالس(، )على وضعت قبله حرف جر وعلى آخره كسرة، وتقو

راكض( أسماء، وتقول: )ُأعجبت بجلوٍس(، )بضرٍب( أسماء، فهذا المراد بالجر، 

فال تقول )ذهبت إلى يضرب( أو )نظرت إلى اشرب(، وكذلك ، أما الفعل

 الحرف.

والتنوين معروف ضمتان وفتحتان وكسرتان تلحقان  العالمة الثانية: التنوين،

ئص األسماء، فكل كلمة تقبل التنوين فهي اسٌم، فتقول آخر االسم، وهو من خصا

قاٍض(  –مصٍل  –مسجٌد  –باٌب  –محمٌد  –ركٌب  –جلوٌس  –راكٌب  –)جالٌس 

 هذه كلها أسماء بداللة قبول التنوين.

النداء ال يقع أصاًل إال على اسم؛ ألنك تريد المسمى،  العالمة الثالثة: النداء،

م، تقول )يا محمد(، تريد صاحب هذا االسم، أما تريد المسمى تريد صاحب االس

الفعل ما يف فعل، ما يف )يا يجلس( تريد أن تنادي الجلوس أنت، فمهما ناديت 

يا إبراهيم( أسماء، )يا جباُل( ولو  –يا مريم  –يا نوح  –كلمًة فهي اسٌم )يا محمد 

لوقوع النداء  كان جامًدا ألن وقع عليه النداء إذن اسم، )يا حسرًة(، )حسرة( اسم

 عليها.

)ال( المعرفة  ( العالمة الرابعة قبول )ال( المعرفة،بالَجرَّ َوال َتن ِويِن َوالنََّدا َوَأل  )

الراكب(  –معروفة التي تنقل االسم من التنكير إلى التعريف تقول )الجالس 

اهلل(  –المصلي  –المسجد  –الضرب( أسماء، )الكتاب  –أسماء، تقول )الجلوس 

  ا أسماء بداللة قبولها )ال(.كله

نَدَ قال: ) العالمة الخامسة ( يعني اإلسناد إليه، فإذا كانت العالمات األربع َوُمس 

 ....السابقة عالمات لفظية تظهر يف
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﷽ 
 

قلنا العالمة الخامسة لالسم اإلسناد إليه وهذه عالمة معنوية، والعالمات  

راد باإلسناد إليه وقوع الكلمة فاعالً أو مبتدًأ، األربع السابقة عالمات لفظية، والم

فإن أي كلمة يمكن أن تجعلها فاعالً أو مبتدأ فهي حينئٍذ مسنٌد إليه وال تكون إال 

اسًما، والسر يف ذلك نذكره بسرعة، سر من األسرار يعني نقولها بسرعة لمن 

 يريدها وال نقف عندها كثيًرا.

لى نظرية اإلسناد التي يتم هبا الفهم، وذلك ألن اللغات كل اللغات إنما تقوم ع

أن تسند شيًئا إلى شيء فتتم بذلك الفائدة، كأن تسند االجتهاد إلى محمد، هذا 

المعنى الذي تريد أن توصله للمستمع المخاطب، تريد أن تسند االجتهاد إلى 

من  محمد، فيمكن أن تقوم هبذه العملية عملية اإلسناد يف اللغة العربية بطريقين:

طريق الجملة الفعلية فتقول: )اجتهد محمد( وبطريق الجملة االسمية فتقول 

 )محمد مجتهد(.

والمعنى فيهما واحد من حيث اإلجمال، وإن كان المعنى التفصيلي يختلف، 

وهو إسناد االجتهاد إلى محمد، فالمسند يف هاتين الجملتين )اجتهد محمٌد( 

إليه  الجتهاد، والشيء الذي أسندتدته او)محمٌد مجتهد( المسند الذي أسن

االجتهاد إلى محمد، فالمسند إليه يف الجملتين )محمد(، ولكنه يف الجملة االسمية 

 )محمد مجتهد( هو المبتدأ، ويف الجملة الفعلية )اجتهد محمد( هو الفاعل.
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والمسند إليه ال يكون إال اسًما يف اللغة العربية، أما المسند فقد يكون فعالً كما 

 )اجتهد محمد(، وقد يكون اسًما كما يف )محمٌد مجتهد( فلهذا اختصرنا الطريق يف

 من أوله وقلنا المراد باإلسناد كون الكلمة فاعالً أو مبتدأ.

نعم، فتقول )جاء الراكب( أو )جاء راكٌب(، )جاء( فعل أسندت المجيء إلى 

ال اسًما، )جاء من؟ إذن )الراكب( اسم؛ ألن المسند إليه ال يكون يف العربية إ

أخي(، )شرح األستاُذ(، )صلى اإلماُم( كلها أسماء؛ ألهنا وقعت فاعالً والفاعل ال 

 يكون يف اللغة العربية إال اسًما ألنه مسند إليه.

فهذه العالمات التي تميز االسم عن غيره، وكما رأيتم فبعض األسماء تقبل 

، وبعض األسماء ال تقبل كل هذه العالمات، وبعض األسماء تقبل أكثر من عالمة

إال عالمة واحدة، فـ )راكب( يقبل الجر )نظرُت إلى راكٍب( والتنوين )راكٌب(، 

 و)ال( )الراكب(، والنداء )يا راكب(، واإلسناد )جاء راكٌب(.

طيب، و)هذا( اسم إشارة ال يقبل الجر؛ ألن الكسرة ال تضع على آخره وال 

ن ال تقول )هذٌا( لكن يقبل النداء )يا هذا( )ال( فال تقل )الهذا( وال يقبل التنوي

 ويقبل اإلسناد )جاء هذا(، إذن فهو اسٌم.

والضمائر ال تقبل إال اإلسناد، فتقول )اجتهدُت( أسندت االجتهاد إلى من؟ 

إلى نفسك إلى المتكلم، أين المتكلم يف هذه الجملة؟ )اجتهدُت( ماذا يعود إليه 

تعود إلى المتكلم، أين المتكلم يف هذه الجملة؟  يف هذه الجملة؟ التاء تاء المتكلم

)اجتهدُت(، ماذا يعود إليه هذه الجملة؟ التاء، تاء المتكلم تعود إلى المتكلم، إذن 

أسندت االجتهاد إلى التاء الدالة على المتكلم، فالتاء يف )اجتهدُت( مسنٌد إليه، 

 د.اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، وال يدل على اسميتها إال اإلسنا
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 ثم  كر عالمات األفعال فقال:  

َعِلاااي.11 اااَ  َوَأَتااا   َوَياااا اف   بَتاااا َفَعل 

 

اااااااٌل َين َجِلاااااااي  ع 
ااااااابَِلَن فِ  َوُناااااااوِن أق 

يف هذا البيت أيًضا تقديم وتأخير، يقول ابن مالك الفعل ينجلي وينكشف  

( َعِلياف  ( وبياء )َأَت   ( وبتا )َفَعل َ  بَتا ويتميز عن أخويه االسم والحرف بماذا؟ )

بَِلنَ وبنون ) َ  (، العالمة األولى تاء )أق  ( ما التاء التي يف قوله بَتا َفَعل َ  (، )َفَعل 

(؟ هي تاء الفاعل الضمير الدال على الفاعل، فإن كان الفاعل مخاطًبا فهي َفَعل َ  )

 –نجحَت(، وإن كانت مخاطبًة فهي مكسورة )فعلِت  –ذهبَت  –مفتوحة )فعلَت 

نجحُت(  –ذهبُت  –(، وإن كان متكلًما فهي مضمومة )فعلُت نجحِت  –ذهبِت 

 وهي تاٌء واحدة تاء الفاعل.

تاء الفاعل ال يقبلها إال الفعل، ال يقبلها اسٌم وال حرٌف، فأي كلمة 

تقبل( ال نقول فيها، ما  –( تاء الفاعل، تجد دائًما يقول )تقبل 01:08:10@)

، وإنما ُيشرتط أن تقبل هذه العالمة لو يشرتط أن تكون العالمة موجودة يف الكلمة

ُأدخلت عليها، فـ )سافَر محمٌد إلى مكة(، )سافر( ما فيها التاء، لكن هل تقبل 

 التاء؟ ال تقول )سافرُت( إذن فـ )سافر( فعل.

وتاء المتكلم عالمة مميِّزة للفعل الماضي، فال تدخل على الفعل المضارع 

وال على الحرف، فهي مميِّزة للفعل  وال على الفعل األمر وال على االسم

 الماضي، وسيذكر ذلك ابن مالك بعد قليل.

( يعني جاءت، والتاء َأَت   (، التاء التي يف قوله )َأَت   للفعل تاء ) العالمة الثانية

( تاء ساكنة، وتسمى تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنث ألهنا تدل على أن َأَت   التي يف )

نة( يف تاء تأنيث متحركة؟ يف تاء تأنيث متحركة وهي خاصة الفاعل مؤنث، )الساك

آتيٌة( ال، نريد تاء التأنيث الساكنة، ال  –ذاهبٌة  –جالسٌة  –باألسماء، مثل )قائمٌة 
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يقبلها إال األفعال، ال تدخل على اسم، ما تقول )بابت( ما تأيت وال حرف، وإنما 

ا، فهي عالمة مميِّزة للفعل خاصة بالدخول على األفعال على الفعل الماضي أيًض 

(، ذهبت(، )تعالى اهلل  –سافرت(، و)ذهَب  –الماضي أيًضا، فـ )سافَر 
صفاته تعالت( إذن قبل تاء التأنيث  –)تعالى( فعل ماضي، نقول )اسماؤه تعالت 

 الساكنة.

َعِلي) العالمة الثالثة َعِلي( الياء التي يف قوله )َيا اف  (، )اذهبي(، )اجتهدي( اف 

يعني مؤلفة تسمى يف النحو ياء المخاطبة، الياء التي تدل على الفاعل مخاطبة و

يقبلها الفعل، ال يقبلها اسٌم وال حرف، فمهما قبلت كلمٌة هذه  مخاطبة، وهذه الياء

الياء فهي فعٌل، لكن فعل ماضي أم مضارع أم أمر؟ يقبلها الفعل المضارع وفعل 

انتبهي(، وتقول يف  –اجتهدي  –اذهبي األمر دون الماضي، فتقول يف األمر )

المضارع )أنت تذهبين وتجتهدين وتنتبهين(، هذه الياء التي قبل النون هي ياء 

 المخاطبة.

(  –اجتهدنَّ  –نون التوكيد، النون التي يف قوله )أقبَلنَّ  العالمة الرابعة: انتبهنَّ

ن ما الفعل الذي وهي نون التوكيد وال يقبلها إال الفعل دون االسم والحرف، لك

( هذه أفعال أمر،  –أقبلنَّ  –يقبلها؟ األمر وقد يقبلها المضارع، )اذهبنَّ  انتبهنَّ

( أفعال مضارعة. –هل تسافرنَّ  –والمضارع )هل تذهبنَّ   هل تجتهدنَّ

إذن فقد ذكر أن الفعل ينجلي وينكشف ويتميز بكم عالمة؟ بأربع عالمات، 

ت، ثم ميَّز الفعل بأربع عالمات بقي الحرف وبعد أن ميَّز االسم بخمس عالما

األخ األصغر، فكيف يتميز عن أخويه الكبيرين االسم والفعل؟ قال ابن مالك: 

ُف ) ( يعني أن الحرف بعد ذلك صار أمره واضًحا، فإذا تبينت ِسَواُهَما ال َحر 

ات االسمية والفعلية تبينت بعد ذلك الحرفية، هذه الكلمة هل قبلت شيًئا من عالم

االسم؟ نعم، اسم، ما قبلت من عالمات االسم ننتقل للفعل هل قبل شيًئا من 
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عالمات الفعل؟ نعم، فعل، ما قبل شيًئا من عالمات الفعل ومن قبل ما قبل شيًئا  

 من عالمات االسم، ماذا تكون؟ حرف.

ُف فلهذا اكتفى ابن مالك بالعدم، قال: ) ( يعني لم يذكر عالمة ِسَواُهَما ال َحر 

جودية وإنما ذكر عالمة العدمية، يقول عالمة الحرف عدم قبولها أي الكلمة عدم و

قبولها عالمات االسم وعالمات الفعل، وأبو القاسم الحريري يف منظومته السهلة 

]ُملحة اإلعراب[ يف قرابة ثالثمائة بيت أو أقل بقليل، وهي منظومة جميلٌة جًدا 

 حو، يقول: وسهلة؛ ألنه أديب ولكنها ال تحوي الن

 والحااااارف ماااااا لااااايِ لاااااه عالماااااة 

 

 فقااااَ علااااى قااااولي تكاااان عاَلمااااة 

ُف َكَهل  َويف َوَلم  قال ابن مالك: )  ( هذه أمثلة من أمثلة الحرف ِسَواُهَما ال َحر 

)هل( حرف استفهام، و)يف( حرف جر، و)لم( حرف جزم، اآلن ميَّز األسماء وميَّز 

 قال: األفعال وميَّز الحروف، لكنه ما رضي حتى

12.......................... 

 

ٌَ َيِلاااااي َلااااام  َكَيَشااااام    اااااٌل ُمَضااااااِر ع 
 فِ

َعاااِل بِالَتااا ِمااز  َوِساام  .13   َوَماِضااَي األف 

 

ااااٌر ُفِهاااام    اااارِ إِن  أم  ااااَل األم  ع 
 بِااااالنتوِن فِ

أراد أن ينزل إلى مسألٍة أعمق وهي التمييز بين أنواع الفعل؛ ألن الفعل يف  

، والبد من التمييز بينها وإن أمرٌ  عٌل ماٍض وفعٌل مضارٌع وفعٌل قسمته المشهورة ف

كان التمييز بينها واضًحا، فقال الفعل المضارع عالمته المميِّزة قبول )لم(، 

فالكلمة التي تقبل )لم( فعل مضارع، والكلمة التي ال تقبل )لم( ليست فعالً 

لم يشم(،  –م مضارًعا، مثال ذلك )يشم( من )شممت الرائحة أشمها( )يش

لم  –لم نذهب(، )تذهب  –لم أذهب(، )نذهب  –لم يذهب(، )أذهب  –)يذهب 

تذهب( كلها أفعاٌل مضارعة لقبولها )لم(، أما )ذهَب( ما تقول )لم ذهَب(، )اذهب 

 لم اذهب( ما تأيت، فهذا الفعل المضارع. –

َعاِل بِالَتا  َوَماِضيَ أما الفعل الماضي فعالمته المميزة يقول فيها ابن مالك: ) األف 
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بَتا َفَعل َ  ؟ يقول بالتاء التي ذكرهتا لك قبل قليل يف قوله )تاءٍ  ( أي ميِّزه بالتاء، أيُّ ِمز  

( تاء التأنيث َأَت   (، يريد تاء فعلت وتاء أتت، فتاء فعلت تاء الفاعل، وتاء )َوَأَت   

تأنيث أو تاء وكالهما عالمتان مميزتان للفعل الماضي، وكل كلمة تقبل تاء ال

الفاعل فهي فعل ماٍض، وكل كلمة ال تقبل تاء الفاعل وال تاء التأنيث فليست فعالً 

 ماضًيا.

ٌر ُفِهم  بقي فعل األمر، قال: ) ِر إِن  أم  َل األم  ع 
( فعل األمر عالمته َوِسم  بِالنتوِن فِ

رِ إِن   َوِسم  بِالنتونِ المميزة قبول نون التوكيد والداللة على الطلب، يقول ) َل األم  ع 
فِ

ٌر ُفِهم   ( فهنا عالمة مركبة من أمرين: قبول التوكيد والداللة على األمر يعني على أم 

الطلب، فإذا قلت )اذهب( هل يقبل التوكيد فتقول )اذهبن( نعم؟ طيب )اذهب( 

هل يدل على الطلب؟ نعم، تطلب منه أن يفعل الذهاب، إذن فـ )اذهب( فعل أمر، 

( ويف الطلب، فكلها أفعال أمر. –كذلك )انتبه   اجتهد( فاالفتعال )تعالنَّ

لكن لو قلنا )صه( هذه فيها طلب، لكنها ال تقبل التوكيد فليست فعل أمر، 

ُر إن  َلم  َيُك لِلنتوِن َمَحل  فِيهِ فلهذا قال ) ( يعني إذا كانت الكلمة التي تدل على وَاألَم 

ُر إن  لَ األمر ما تقبل النون ) ُو ( ماذا يكون؟ فـ )م  َيُك لِلنتوِن َمَحل  فِيهِ وَاألَم  ٌم َنح  ُهَو اس 

( اسم فعل بمعنى أقبل َوَحَيَهل  ( اسم فعل بمعنى اسكت، و)َصه  (، )َصه  َوَحَيَهل  

 ا ال يقبالن النون فهما اسمان.مأقبل( لكنه –كالهما يدالن على أمر )اسكت 

بقايا يف الشرح فيمكن أن ( علينا اآلن، وإن كان بقيت 01:18:30@لعل )

نبقي الوقت الباقي لألسئلة نأخذ سؤال أو سؤالين ونرجئ باقي الشرح إلى الدرس 

 القادم إن شاء اهلل تعالى، نعم يا إخوان يف سؤال؟

 ...:سؤال

( الكسرة، 01:19:00@نعم، البد أن يتقدم الكلمة حرف جار وأن ) الشيخ:
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ليست دليالً، وإن ظهرت الكسرة ولم فإن تقدم حرف جر فقط ولم تقبل الكسرة ف 

يتقدم حرف جر فليست دليالً؛ ألن الحرف قد يتقدمه حرف جر )عجبت من أن 

أيت الكسرة، وقد تأيت الكسرة فقط كأن تقول تذهبت( فيأيت حرف جر لكن ما 

 )اخرِج اآلن( كسرة لكن بدون حرف جر، فالبد من اجتماع األمرين.

 ...سؤال:

هذا باب نحوي، أن تجعل االثنين يدالن على شيء نعم، اإلضافة  الشيخ:

واحد، هذه اإلضافة، أما اإلسناد أمر معنوي فلهذا يدرس يف البالغة أن تسند معنًى 

 إلى مسمًى، فبينهما فرق.

 ...سؤال:

الذي تشاء، إذا فهمت المثال قل ما تشاء؛ ألنه وقع خالف بين الشراح  الشيخ:

 والصواب أنه مثال.

ل هل اإلنسان ينتهي من ]األلفية[ يف هذه الدورة؟ قلنا ال يف أول األخ يسأل يقو

 الشرح.

يقول: هل حف  ]اآلجرومية[ يغني عن حف  ]األلفية[ للمبتدئ؟ للمبتدئ 

 نعم، أما للمتوسط فال، وللكبير الءان ما تكفي.

 ويف أسئلة طبًعا ما تدخل يف بابنا ولهذا ال نقف عندها.

 على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم
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 الثالثالدرس 
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد؛

فحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الثالثة من ليال الشهر الثالث شهر ربيع األول 

، يف هذا الجامع المبارك جامع الراجحي فى من هجرة المصط 1429من سنة 

يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بعون اهلل وتوفيقه الدرس الثالث من 

 .دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك 

كنا يا إخوان توقفنا يف الدرس الماضي عند الكالم على آخر باب الكالم وما 

ر ما فيه بعد أن قرأنا األبيات وهي يتعلق به، فهذا أول أبواب ]األلفية[، وشرحنا أكث

سبعة أبيات، وبقي يف هذه األبيات بقية مسائل ومعلومات نحب أن نلفت النظر 

 إليها يف هذا الدرس وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد.

يف هذه األبيات التي قرأناها ميَّز بين األسماء واألفعال  فابن مالك 

، وكنا قد قلنا إن التمييز بين األسماء والحروف بالعالمات المميِّزة وشرحنا ذلك

 واألفعال والحروف يكون بثالثة طرق: 
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 بالتعريَ. - 

 وبالعالمات المميَّزة. -

وبمعرفة أنواع كل قسم، أما التعريف ما تعرض له ابن مالك ولن نتعرض له، 

وأما العالمات المميِّزة فهي التي ذكرها ابن مالك للتمييز بين األسماء واألفعال 

ف وشرحنا ذلك، بقي أن نقول إن من المفيد للطالب لكي يميز بين والحرو

األسماء واألفعال والحروف أن يعرف أنواع كل قسم، أو على األقل أن يعرف 

أشهر أنواع األسماء وأشهر أنواع الحروف وأشهر أنواع األفعال، فهذا يضبط له 

قسم من الكلمات التمييز بين األسماء واألفعال والحروف، فمتى ما رأيت هذا ال

تعرف أنه من األسماء، دون طول تفكير أو تطبيق للعالمات المميزة التي درسناها 

 وهكذا.

فنبدأ باألسماء، األسماء باتت أهنا األكثر يف الكالم العربي، أكثر من األفعال 

والحروف ولها أقسام وأنواع كثيرة، نتذكر مًعا يا إخوان شيًئا من أنواع األسماء، 

 ا إخوان، نعم.ذكرونا ي

 ...طالب:

ال، هذا إعراب موقع ال، هذا إعراب موقع تأويل نوع من أنواع  الشيخ:

 األسماء.

 الضمائر. طالب:

الضمائر، كل الضمائر أسماء، أسماء االستفهام وعرفنا أن االستفهام  الشيخ:

 الهمزة( حرفان. –له أدوات كلها أسماء إال )هل 

 العلم طالب:
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الم أسماء، األسماء الخاصة بالناس أو األماكن أو العلم، األع الشيخ:

 الحيوانات ونحو ذلك.

 ...طالب:

 أسماء اإلشارة كلها أسماء. الشيخ:

 األسماء الموصولة. طالب:

 األسماء الموصولة )الذي( وإخوانه كلها أسماء. الشيخ:

 ...طالب:

 المعرف بـ )ال( نعم كلها أسماء. الشيخ:

 ...طالب:

وذو  –فوك  –حموك  –أخوك  –لخمسة، أحسنت )أبوك األسماء ا الشيخ:

 مال(، من األسماء...

 ...طالب:

األسماء المشتقة، واألسماء المشتقة أنواع متعددة نذكر شيًئا من  الشيخ:

األنواع: )اسم الفاعل( االسم الذي يطلق على الفاعل من فعله، الذي يجلس ماذا 

اعل يعني اسم مطلق على فاعل تسمه من الجلوس )جالس( هذا يطلق عليه اسم ف

الجلوس )جالس( وعلى فاعل الشرب )شارب( وعلى فاعل الصالة )مصٍل(، 

 )مصٍل( اسم فاعل هذا من أنواع األسماء اسم الفاعل.

وأيًضا من أنواع األسماء )اسم المفعول( االسم الذي يطلق على من وقع عليه 

عليه الضرب يسمى الفعل الذي وقع عليه الشرب يسمى )مشروب( الذي يقع 

 )مضروب(، والذي يقع عليه اإلكرام )مكَرم( وهكذا.
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ومن أنواع األسماء الظروف، وهو ما دلَّ على زمان أو مكان فهو اسم؛ ألنه  

تحت( أو دل  –فوق  –يسار  –يمين  –بيت  –ظرف إما ظرف مكان مثل )مسجد 

 دقيقة( ونحو هذه. –عال  –وقت  –على زمان مثل )مدة 

( أو مركبة من 10-1ء األعداد سواء كانت أعداًدا مفردة من )بقيت أسما

( إلى 40 – 30 – 20( أو ألفاظ العقود )99 – 21( أو متعاطفة من )19 -11)

 (، أو ألفاظ المئات واأللوف والماليين ونحو ذلك.90)

ال  ل( كـ عِ فَ  –فعيل  –فعول  –مفعال  –وصيغ المبالغة وهي صيغ معينة كـ )فعَّ

اب  اب(. –)ضرَّ  شرَّ

أحسن(، كل هذه  –أصغر  –واسم التفضيل الذي على وزن )أفعل( مثل )أكرب 

 –لة( مثل )َجلسة لة( أو )فِعْ أسماء، ومن األسماء اسم المرة والهيئة على وزن )َفعْ 

 ِجلسة(، واألسماء أنواع كثيرة.

ننتقل بعد ذلك إلى الحروف، حروف المعاين والحروف أيًضا لها أنواع، وإن 

ت أنواع الحروف أقل من أنواع األسماء، ذكرونا يا إخوان ببعض أنواع كان

 الحروف حروف المعاين

 ...طالب:

 –الكاف  –حروف الجر وهي عشرون حرًفا، حروف القسم )الواو  الشيخ:

 واهلل(. –تاهلل  –الباء( نحو )باهلل 

 ...طالب:

 أي(. –هيا  –أيا  –ياء  –حروف النداء )الهمزة  الشيخ:

 ...:طالب
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 ثم(. –أو  –الفاء  –حروف العطف )الواو  الشيخ:

 ...طالب:

 الهمزة(. –حرفا االستفهام )هل  الشيخ:

 ...طالب:

 –ليت  –كأنَّ  –لكنَّ  –أن  –ا )إن هتالحروف الناسخة )إن( وأخوا الشيخ:

 لعل( كلها حروف، حرف االستثناء وهو )إال(.

 ...طالب:

(، 00:08:20@) –كي  – لن –حروف نصب المضارع )أن  الشيخ:

ا  –وحروف جزم المضارع )لم  ال الناهية(، نعم أيًضا بقي من  –الم األمر  –لمَّ

 ...الحروف حروف العطف ذكرناها، ومن الحروف

 ...طالب:

( وحروف التأكيد مثل الم االبتداء يف 00:08:35@حرف التحقيق ) الشيخ:

السين(، ومن  –قولك )لمحمٌد قائم(، ومن الحروف التسويف )سوف 

 ...الحروف

 ...طالب:

 نعم، التعليل وهو من معاين حرف الجر يف المعنى. الشيخ:

 ...طالب:

االستقبال يعني هذه المعاين داخل معاين، نعم، ومن الحروف حروف  الشيخ:

 –جلست(، ومن الحروف النون التوكيد يف )اذهبن  –التأنيث مثل التاء يف )ذهبت 

 نون التوكيد، نون التوكيد حرف. اجلسن( هذا فعل اتصلت به
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أما األفعال فقسمتها المشهورة المعروفة التي ذكرها ابن مالك فهي انقسام  

 الفعل إلى ماٍض ومضارع وأمر وشرحنا ذلك.

ِسَواُهَما ومن المسائل التي نقف عندها يف أبيات ابن مالك السابقة قوله )

ُف َكَهل  َويف َوَلم   الثة أمثلة وهو قلما يفعل ذلك أقصد (، فمثَّل للحروف بثال َحر 

التمثيل بثالثة أمثلة، هو يف العادة يمثِّل بمثال وقد يمثِّل بمثالين أو بأكثر، لكن إذا 

مثَّل بأكثر من مثال فمعنى ذلك أنه يقصد إلى أمر، لكيال يصرح هبذا األمر فيطول 

إلى شيء كما فعل عليه النظم، يشير إليه إشارة بتعدد األمثلة، يعني كل مثال يشير 

ُف َكَهل  َويف َوَلم  ذلك يف الحروف ) ( يعني يريد أن يقول إن الحروف ِسَواُهَما ال َحر 

 ثالثة أنواع: 

النوع األول: الحروف غير المختصة، ال تختص بالدخول على األسماء وال  -

على األفعال، بل تدخل على األسماء وعلى األفعال، مثال ذلك حرفا االستفهام كـ 

الهمزة(، فتدخل )هل( على االسم فتقول )هل أبوك حاضر؟(، وُتدخل  –هل )

)هل( على الفعل تقول )هل حضر أبوك؟(، نقول )هل( حرف لكنه حرٌف غير 

 مختص.

النوع الثاين من الحروف: الحروف المختصة باألسماء أي التي ال تدخل إال  -

رف جر، تقول )صلى ( حيف(، )َكَهل  َويفعلى اسم كحروف الجر وهما الحرف )

 ( وحروف الجر على فعل.يفمحمٌد يف المسجد(، لكن ما يمكن أن تدخل )

والنوع الثالث من الحروف: الحروف المختصة بالدخول على األفعال  -

كحروف الجزم وحروف النصب، ومثَّل ابن مالك لها بـ )لم( من حروف الجزم 

 )محمٌد لم يعق والديه(، ما يمكن أن تدخل على اسم.
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 :عرفنا أن احلروف ثالثة أقسام 

 .غير مختصة 

 .مختصة بالدخول على األفعال 

 .مختصة بالدخول على األسماء 

فينبني على ذلك فوائد، نشير إلى فائدة واحدة فقط اختصاًرا للوقت، من 

الفوائد التي تنبني على هذا التقسيم أن المستقرئ لهذه الحروف يرى أن الحروف 

، ال تعمل أي ال تنصب ما بعدها أو ترفعه أو تجره أو غير المختصة ال تعمل

تجزمه، نعم، )هل أبوك حاضر؟( طيب احذف )هل( الجملة قبل )هل( )أبوك 

حاضر(، )أبوك( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو؛ ألنه من األسماء الخمسة، 

و)حاضٌر( خربه مرفوع، أدخل )هل(، )هل أبوك حاضٌر؟( ما اإلعراب؟ 

 .ابق؛ ألن )هل( ال عمل لها، ال تؤثر يف العمل ال تؤثر يف اإلعرابكاإلعراب الس

 )هل( حرف استفهام.

 )أبوك( مبتدأ.

 )حاضٌر( خرب.

( طرف يف اإلعراب، ما فائدهتا؟ فائدهتا يف المعنى، أدخلت 00:13:55@)

معنى االستفهام، لكن هل لها أثر يف اللف  يف اإلعراب؟ ال، أما الحروف المختصة 

ت مختصة بالدخول على األفعال أو بالدخول على األسماء نجد أهنا سواء كان

تعمل، القياس فيها أهنا تعمل، فتجد حروف الجر تعمل الجر يف األسماء، 

وحروف نصب المضارع تنصب المضارع، وحروف جزم المضارع تجزم 

 المضارع.
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 )إن وأخواهتا( مختصة أم غير مختصة؟ مختصة بالدخول على األسماء؛ ألهنا 

( إذن ما تدخل إال على اسم، إذن 00:14:55@من نواسخ االبتداء، واالبتداء )

تعمل أو ال تعمل؟ تعمل عند العرب تنصب المبتدأ اسًما لها وترفع الخرب خربًا 

 لها.

أصل  ،[40الحج:] (ڇ ڇ ڇ)الم االبتداء يف قولك: )لمحمٌد قائم(، 

، )إن اهلل (ڇ ڇ ڇ)داء الجملة لغوًيا )إن اهلل قوٌي( ثم أدخلت الم االبت

ليحكم بين الناس(، يف الجملة األولى دخلت الالم على اسم، ويف الجملة الثانية 

دخلت الالم على فعل، مختصة أم غير مختصة؟ غير مختصة ال تعمل وهكذا، فإن 

وجدت خالًفا بين النحويين على حرف من الحروف وقال بعضهم يعمل وقال 

 ذلك أن نعود إلى هذه القاعدة.اآلخرون ال يعمل، فالحكم يف 

وقد تأيت أحرٌف تخالف العرب فيها القياس؛ ألن العرب هم أهل اللغة، فمن 

ذلك )ما( الحجازية النافية كقولك )ما محمٌد بخيل(؛)ما( نافية، )محمٌد بخيل( 

هذه جملة اسمية ُندخل عليها )ما(، العرب اسمع الحجازيون يعملوهنا على 

الً(، والتميميون يعني بقية العرب يهملوهنا يجعلوهنا حرًفا )كان( )ما محمٌد بخي

غير عامل، يقولون )ما محمٌد بخيل(، القياس مع الحجازيين أم مع التميميين يف 

 )ما(؟ 

تدخل على االسم )ما محمٌد ننظر إليها مختصة أم غير مختصة؟ غير مختصة 

 اس مع التميميين.كريٌم(، وقد تدخل على الفعل )محمٌد ما يهمل(، إذن فالقي

ٌَ َيِلي َلم  َكَيَشم  أيًضا يف األبيات نجد أن ابن مالك قال: ) ٌل ُمَضاِر ع 
(، مثَّل فِ

(؟ ما وجد َيَشم  (، لماذا مثَّل ابن مالك بالمضارع لـ )َيَشم  للفعل المضارع بالفعل )

لغوي كبير  (؟ الجواب على ذلك هو أن ابن مالك َيَشم  من األفعال إال )
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كبار اللغويين مع أنه من كبار النحويين وله يف اللغة كتٌب ومنظومات  ُيعد من

مشهورة منثورة فأراد أن ينبه إلى األفصح يف هذا الفعل، واألفصح يف هذا الفعل أن 

تقول يف ماضيه )شِممت( ويف مضارعه )أَشُم(، يف الماضي بالكسر ويف المضارع 

ناك لغة أخرى ضعيفة وهي )شَممت أَشم الرائحة(، وه –بالفتح )شِممُت الرائحة 

(، فأراد ابن مالك أن ينبه إلى ذلك. –  أُشمُّ

أخيًرا نريد أن نأخذ تمرينات سريعة على التمييز بين األسماء واألفعال 

والحروف، ميزوا لي االسم والفعل والحرف مكتفين بذكر عالمة مميِّزة واحدة، 

 فلنبدأ؛

 ة مميزة واحدة تدل على أنه اسم)سيبويه( اسم أم فعل أم حرف؟ اذكر عالم

 ...طالب:

 دخول حرف الجر، أدخل حرف الجر. الشيخ:

 ...طالب:

قلنا حرف الجر أن تدخل حرف الجر وتظهر الكسر كسرة اإلعراب  الشيخ:

على )سيبويه(، الكسرة التي على )سيبويه( ليست كسرة إعراب، هذه كسرة بناء، 

 ابحث عن غيرها.

 ...طالب:

 د، اجعله فاعالً يف نحو )جاء سيبويه( أو النداء )يا سيبويه(.اإلسنا الشيخ:

 ...طالب:

 طيب، هذا اسم فعل حرف؟ الشيخ:

 ...طالب:
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( لكن 00:20:00@اسم، باألنواع نقول أسماء إشارة وأسماء ) الشيخ: 

 بالعالمة.

(. طالب:  )إن هذا ألمر عجيب(، ثم أدخل عليه مثالً )إنَّ

باألسماء، طيب لكن العالمة بعيدة ما أدخل عليه حرف مختص  الشيخ:

 ( عالمات الجر والتنوين واإلسناد.00:20:15@ذكرها ابن مالك، يعني )

 يعني من نفس ]األلفية[؟ طالب:

 نعم، العالمات المميِّزة التي شرحناها. الشيخ:

 )على هذا الرجل أن يقوم باألمر( طالب:

 )على( حرف جر، )هذا( هل ظهرت الكسرة؟  الشيخ:

 ...لب:طا

 إذن ما تكفي عالمة، الجر لما تدخل حرف جر فتبدو الكسرة. الشيخ:

 )يا هذا( طالب:

 )يا هذا( نعم، أحسنت، )برك( فعٌل ماذا؟  الشيخ:

 ماضي طالب:

 (، )ليس(00:20:55@ك( )ربماضي، )ي الشيخ:

 حرف. طالب:

 يعني ما يقبل شيء من عالمات االسم وال الفعل؟ الشيخ:

 ...ال، فعل طالب:

أخوات كان، ليس هذا من العالمات المميِّزة، )كان وأخواهتا( نعم  الشيخ:
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 ليست أسماء، نحن نريد اإلعالم بالعالمات.

 ...طالب:

 تقبل تاء التأنيث، )هنٌد ليست متربجة(، إذن ماذا يكون؟ الشيخ:

 فعل. طالب:

نٌد فعل ماٍض، نعم )ليس( فعٌل ماٍض لقبوله تاء التأنيث، يف نحو )ه الشيخ:

 ليست متربجة(، )نعم وبئس( يف أسلوب المدح والذم؟ )نعم الرجل زيد(؟

 ...طالب:

 اسم، ماذا يقبل من عالمات االسم؟ الشيخ:

 ...طالب:

 اإلسناد، اجعله فاعالً، هات فعل ثم تقول )نعم( فاعل الشيخ:

 خرب. طالب:

 نعم؟  الشيخ:

 )هذا نعم الرجل( طالب:

 ماء فتنتقل لألفعال.ما يصلح عالمة يف األس الشيخ:

 )نعمت( طالب:

 تقبل تاء التأنيث، إذن ماذا يكون؟ الشيخ:

 يكون فعالً ماضًيا طالب:

فعالن ماضيان لقبولهما تاء التأنيث )من اغتسل يوم الجمعة فبها  الشيخ:

ونعمت(، وتقول )هنٌد نعمت المرأة(، قلنا األسئلة يف آخر الدرس وإال سيطول 
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 ( اسم بداللة؟الوقت علينا، طيب )ساعٍ  

 ...طالب:

 ( أو التنوين الموجود فيها )ساٍع(، طيب )مسعى(؟00:23:15@) الشيخ:

 ...طالب:

(؟ –)مسعى( اسم بداللة )مسعًى  الشيخ:
ٌ
 المسعى( )ال(، )سعي

 ...طالب:

أم مضارع أم أمر؟ اسم )السعي( اسم، لو قلنا )سعى(  ضٍ فعل ما الشيخ:

جروم، ما ذكرها ابن مالك، ابن مالك ذكر تاء لقبوله قد، هذه عالمة جرها ابن آ

 ، مضارع، أمر؟ضٍ التأنيث )سعت( موجودة )سعت(، طيب )عسى( فعل ما

 ...طالب:

يقبل تاء التأنيث، إي يقبل )محمٌد عسى أن يكرمنا(، )هنٌد  ضٍ ما الشيخ:

عست أن تكرمنا(، طيب )على( حرف جر، ويأيت شيًئا آخر؟ )محمٌد عال فوق 

هند  –ال إلى المسجد( ماذا يكون؟ يكون فعالً ماضًيا، )محمٌد عال الجبل( أو )ع

 علت( فال يكون حرف جر.

 واو الجماعة؟ نعود هنا؟

 ...طالب:

 جلست(؟ –اسم؛ ألهنا ضمير، ماشي، تاء التأنيث؟ يف )ذهبت  الشيخ:

 ...طالب:

(؟ الشيخ:  هو أجاب عنك يقول حرف، نعم حرف، نون التوكيد يف )اذهبنَّ
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 ...طالب:

 )اذهب( هذا فعل، لكن نون التوكيد فقط؟ الشيخ:

 ...طالب:

حرف، طيب لو قلنا )أكرمت زيًدا(؟ ارفع صوتك، حللها إلى كلمات،  الشيخ:

 ، الكلمة التالية )التاء( يف )أكرمُت( اسم فعل حرف؟ضٍ )أكرم( فعل ما

 ...طالب:

ب لو قلنا ضمير، إذن هو اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، )زيًدا( اسم، طي الشيخ:

 )أكرمُتك( حللها إلى كلمات.

 .ضٍ )أكرم( فعل ما طالب:

 .ضٍ )أكرم( فعل ما الشيخ:

 ...طالب:

 والتاء ضمير فهو اسم. الشيخ:

 ...طالب:

والكاف ضمير فهو اسم، أحسنت، لعلنا نكتفي بذلك يف الباب األول  الشيخ:

 باب الكالم وما يتألف منه.

ن أبواب ]ألفية[ ابن مالك وهو باب لننتقل بعد ذلك إلى الباب الثاين م

من أطول  المعرب والمبني، باب المعرب والمبني يف ]ألفية[ ابن مالك 

 أربع مسائل؛ بيًتا، وفيه ذكر ابن مالك  37األبواب، ففيه 

 حصر المعربات والمبنيات. المسالة األولى: -
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 حركات البناء. والمسالة الثانية: - 

 ب.أنواع اإلعرا والمسالة الثالثة: -

 عالمات اإلعراب. والمسالة الرابعة: -

إذن فذكر ابن مالك يف هذا الباب أربع مسائل: األولى: )حصر المعربات 

والمبنيات(، والثانية )حركات البناء(، والثالثة: )أنواع اإلعراب(، والرابعة: 

 )عالمات اإلعراب(.

 :إذا انتهينا من ذلك إن شاء اهلل سنضيف مسألتني 

هي المسألة الخامسة يف هذا الباب: )مصطلحات  المسألة األولى -

 المعربات والمبنيات(.

 والمسألة الثانية وهي السادسة يف هذا الباب: )طريقة اإلعراب وأركانه(. -

إذن سنضيف مسألتين: األولى )مصطلحات المعربات والمبنيات(، والثانية: 

ر ذكِّ أن ننبه وأن نُ  )طريقة اإلعراب ومصطلحاته(، وقبل أن نبدأ يف هذا الباب، البد

بأهمية هذا الباب، فباب المعرب والمبني يا إخوان هو أهم األبواب النحوية؛ ألنه 

 القاعدة العامة التي تبنى عليها كل أبواب النحو القادمة، فهو مفتاحها وإمامها.

فأنت يا طالب النحو محتاج لهذا الباب، باب المعرب والمبني يف كل األبواب 

مة دون استثناء؛ ألنك مطالٌب بتطبيق ما يف هذا الباب لكل أبواب النحوية القاد

النحو دون استثناء، فإذا وصلنا إلى األبواب القادمة وهي كثيرة كالمبتدأ والخرب، 

وكان وأخواهتا، وإن وأخواهتا وظن وأخواهتا، والفاعل ونائب الفاعل، والمفاعيل 

 د تأيت معربًة وقد تأيت مبنية.الخمسة والحال والتمييز إلخ، كل هذه األشياء ق

فإن كانت معربة فالبد أن تعاملها معاملة المعرب، وإن كانت مبنية فالبد أن 

تعاملها معاملة المبني، وإنما تعرف ذلك يف هذا الباب، أما يف باب المبتدأ لن يقال 
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يفه لك ذلك، لن يقال لك إن المبتدأ يأيت معرًبا أو مبنًيا، بل يقال المبتدأ هذا تعر

وينتهي الباب، لكن  ذفوأنواعه وأحكامه من حيث التقديم والتأخير والذكر والح

كيف ُيعرب إذا كان معرًبا، وكيف ُيعرب إذا كان مبنًيا، والمصطلحات المستعملة 

مع المعرب منه والمبني كل ذلك ُيذكر يف هذا الباب الشريف، باب المعرب 

 والمبني.

  فما معنى املعرب واملبين؟ 

ه ظاهرة يراها كل من يتأمل يف الكالم العربي، وقد تبينها النحويون منذ هذ

نظروا يف كالم العرب، فوجدوا أن الكلمات يف اللغة العربية نوعان: كلمات معربة 

 وكلمات مبنية، ما معنى معربة ومبنية؟ 

دعونا نعرف أواًل معنى المعرب والمبني يف اللغة، قبل أن نعرف معنى المبني 

رب يف النحو، يف اللغة يعني عند الجاهليين، ما معنى المعرب والمبني عند والمع

الجاهليين، إذا قلت )أيها العربي( أعربت عما يف نفسك، بمعنى أنك أفصحت 

وبينت ووضحت، بينت ما يف نفسي ووضحته فصار معرًبا، يعني صار بينًا واضًحا، 

 إذن ما معنى المعرب؟ الواضح البيِّن.

 ، يعني الغامض الخفي، نعم، فالكلمات يف اللغة العربية نوعان:وضده المبني

 بعضها واضح بيَّن -

 وبعضها غامض خفي. -

ما الواضح فيها وما الخفي؟ اإلعراب الذي يكشف المعنى، فبعض الكلمات 

 إعراهبا واضح بيِّن، تعرف إعراهبا من لفظها، وبعضها إعراهبا غامض خفي؛ ألنَّ 

مسجٍد(، ما الحكم  –مسجًدا  –إذا قلت مثالً )مسجٌد لفظها ال يبين إعراهبا، ف

اإلعرابي لـ )مسجٌد( الرفع أم النصب أم الجر؟ كلنا سنقول الرفع، واضح؛ ألن 
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عليه ضمة، والحكم اإلعرابي لـ )مسجًدا( النصب، والحكم اإلعرابي لـ )مسجٍد(  

 الجر، واضح.

 –باًبا  –)باٌب  صالٍح(، –صالًحا  –محمٍد(، )صالٌح  –محمًدا  –)محمٌد 

راكٍض( كلمات تدل  –راكًضا  –ضرٍب(، )راكٌض  –ضرًبا  –باٍب(، )ضرٌب 

ألفاظها على إعراهبا، تكون عندما يستمع إلى هذه الكلمات يعرف إعراهبا بسرعة 

 أم ال؟ يعرف.

العربي عندما يسمع هذه الكلمة، مباشرة يعرف إعراهبا من لفظها، أما كلمة 

هذه كلمة مالزمة للسكون يف اللغة العربية، آخرها دائًما ألف )هذا( مثالً، )هذا( 

كألف الساكنة، يف كل مكان يف اللغة العربية هكذا )هذا(، مع أهنا اسم، قد تأيت 

 فاعالً والفاعل حكمه الرفع، مثل )سجد هذا هلل(.

وقد تأيت مفعواًل به، والمفعول به حكمه النصب، مثل )أكرمُت هذا(، )أكرم( 

لتاء العائدة إليها فاعل، وهذا هو الُمكرم المفعول به، وقد تأيت مسبوقة فعل، وا

بحرف جر، واالسم المسبوق بحرف جر حكمه الجر، تقول )سلمت على هذا(، 

هذا( هل تعرف إعراهبا من لفظها؟ ال؛ ألن إعراهبا يف  –هذا  –لكم )هذا  ُت فإذا قل

 جميع إعراباهتا بلف  واحد.

أم خفي؟ خفي غامض، ال يعرف إعراهبا إال من لفظها،  إذن هذا إعراهبا واضح

البد أن تضبط الجملة والمعنى لتعرف بعد ذلك إعراهبا، إذا قلت لك )هذا( ما 

تعرف هو فاعل أو مفعول به رفع أو نصب أو جر حتى أقول لك مثالً )كتب هذا 

بسرعة(، )هذا( أرجع له أشكر لكم عنه، )ركض هذا بسرعة(، )ركض( فعل، 

 ذا( فاعل، إذن ما حكم إعراهبا أم النصب أم الجر؟ و)ه

الرفع، عرفت أن إعرابه الرفع من لفظه أو من الجملة ومعرفة المعنى، وهذا 
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 ( يعني تنظر يف الجملة، والمعنى الذي تعرفه اإلعراب.00:36:45@)

أما )محمٌد( فحكمه اإلعرابي الرفع، وال تقولون نضعها يف جملة؛ ألهنا من 

ا لفظها يكشف اإلعراب من غير جملة، حكمها الرفع، من أي شدة إعراهب

المرفوعات؟ قد تكون مبتدًأ أو خرًبا أو فاعالً أو نائب فاعل، لكن عرفنا حكم 

 الرفع.

 ؛[2الفاتحة:] (پ پ پ پ)وإذا قلنا 

ُد )  ( كلنا نقول إن حكمها اإلعرابي الرفع، لف  الجاللة.ال َحم 

 ( الجر.لَِلهِ )

 هكذا.( الجر َربَّ )

 آية يف سورة الفتح؛ [29الفتح:] (ٱ ٻ ٻٻ)

 ( حكمه الرفع.ُمَحَمٌد )

 ( حكمه الرفع.َرُسوُل )

( 
ِ
 ( حكمها الجر.اهلل

لكن لو أخذنا مثالً )سيبويه( فنعرف أنه اسٌم مبني على الكسر، يف كل اللغة 

 يكسر وُينطق هكذا )سيبويه( سواء جاء يف محل رفع فاعل، أو جاء مفعواُل به يف

محل نصب، أو جاء مسبوًقا بحرف جر، ال تنطقه العرب إال هبذا اللف  )سيبويه(، 

فـ )سيبويه( المالزم للكسر هل تعرف إعرابه من لفظه؟ ال، هل لفظه يكشف 

إعرابه؟ ال، هل )سيبويه( يدل على أن إعرابه الجر؟ ال، إذا عرفت أن )سيبويه( 

ه( حركة بناء أم حركة إعراب؟ بناء، كلمة مبنية، عرفت أن الحركة التي على )سيبوي

 يعني ال عالقة لها باإلعراب.
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الدارس للنحو الذي ال يعرف أن )سيبويه( اسٌم مبني، ثم تقول له )جاء  

سيبويه( يقوله )سيبويه( حكمه الرفع هكذا، يقول )سيبويه( حكمه الجر، انخدع 

يه( هذا مبني، بالحركة وأن الحركة على )سيبويه( حركة إعراب، نقول ال، )سيبو

 كيف عرفت أنه مبني؟ يعني أن الحركة ال عالقة لها باإلعراب، فال تنخدع هبا.

إذن البد للعربي أن يميز بين المعربات وبني المبنيات، لماذا يميز بين 

المعربات وبين المبنيات؟ ألموٍر كثيرة منها: إذا عرف أن هذه المعربات يفتح 

إذا عرف أن هذه مبنيات، نعم، يحذر من حركاهتا يأخذ إعراهبا من لفظها مباشرة، و

فال تغره، ما يغرت بحركات المبني يظنها تدل على إعراب، فإذا علم أن )سيبويه( 

 ال يغرت بالحركة على )سيبويه( فيقول الحكم الجر، وإذا علم أن )الذين( 
ٌ
اسٌم مبني

 يحذر ويعلم أن الفتحة التي على )الذين( ال ي
ٌ
دل على حكم اسٌم موصوٌل مبني

النصب، وإذا علم أن )حيُث( اسٌم مبني ال تضره الحركة فيقول إن حكم الكلمة 

 الرفع.

فمن الحق والعدل والمنطق أن يفعل النحويون ما فعلته العرب من التفريق 

بين المعربات والمبنيات، النحويون يفرقون بين المعربات والمبنيات يف األحكام 

لعرب تفرق بينهما؟ تفرق العرب بينهما، مثال ويف المصطلحات واإلعراب، وا

واحد على تفريق العرب بين المعربات والمبنيات كنحو قولك: )أكرم محمٌد 

خالًدا( إن قلت )أكرم محمٌد خالًدا(، العربي إذا قال )أكرم محمٌد خالًدا( فإن 

المكِرم الفاعل هو )محمد( بداللة الضمة، والمفعول به الُمكَرم هو )خالًدا( 

 بداللة الفتحة، عرفت المكِرم والمكَرم؟ عرفت.

يصح لك أن تقول )أكرَم خالًدا محمٌد(، وال يحدث يف الكالم لبس، فالمكِرم 

هو )محمد( ولو تأخر لوجود الضمة، والمكَرم خالًدا ولو تقدم لوجود الفتحة، 

عنى يعني أن لف  )محمد( ولف  )خالد( يبين إعرابه، فإذا بيَّن إعرابه انكشف الم
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فعرفت المكِرم من المكَرم، فلك أن تتصرف يف الكالم يف التقديم والتأخير، كذلك 

 تفعل العرب.

لكن لو قلت )أكرم هذا سيبويه(، زميلنا هذا أكرم رجالً اسمه )سيبويه(، قلنا 

)أكرم هذا سيبويه(، أين الفاعل؟ )هذا(، والمكَرم المفعول به؟ )سيبويه(، طيب 

علينا رجل فقال لنا )أكرم سيبويه هذا(، فنفهم أن  نحن جالسون اآلن ودخل

الفاعل المكِرم )سيبويه(، والمكَرم المفعول به )هذا(، يقول ال، أنا قصدت أن 

األول مفعول به ولكني قدمته، وعليه فإن التالي فاعل ولكني أخرته، نقول ال، ما 

 يجوز.

مٌد(، ولم يجز يف فإذا قال كيف جاز ذلك يف العبارة األولى )أكرم خالًدا مح

عباريت؟ قلنا الكلمات يف الجملة األولى معربات فإعراهبا واضح، ومن ثم كان 

معناهما واضًحا، أما الكلمات يف الجملة الثانية فمبنيات يعني غامضة خفية، 

 غامض ال ُيعرف إال من الجملة، فإذا كان 
ٌ
إعراهبا خفي غامض، إذن فمعناها خفي

يجب أن تلتزم األصل، واألصل يف الفاعل أن يتقدم، ال ُيعرف إال من الجملة ف

واألصل يف المفعول به أن يتأخر، هكذا تفعل العرب، وعلى ذلك ينبغي أن نفرق 

بين المعربات والمبنيات منذ اآلن؛ ألننا فيما بعد سنفرق يف األحكام بين 

المعربات والمبنيات، فنقول إن كانت الكلمة معربة فهذا حكمها، وإن كانت 

لكلمة مبنية فهذا حكمها، إن كانت الكلمة معربة فهذا المصطلح المستعمل معها، ا

 وإن كانت الكلمة مبنية فهذا المصطلح المستعمل معها.

وهكذا فالبد من اآلن أن تفرق بين المعربات والمبنيات تفريًقا واضًحا ال 

من  لبس فيه يصل إلى درجة اإلتقان؛ ألن التفريق بين المعربات والمبنيات

ضرورات النحو، فهو الضرورة الثانية، أما الضرورة األولى فقد ذكرناها من قبل 

الثانية هذه وهي  ةوهي التمييز بين أنواع الكلمة االسم والفعل والحرف، والضرور
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 التمييز بين المعربات والمبنيات، فهاتان ضرورتان. 

وي قياًما آلًيا قبل ما معنى ضرورتان؟ يعني أمران البد أن يقوم هبما الذهن النح

أي عملية نحوية، قبل أن تقوم بأي عملية نحوية، قبل أن تصدر أي حكم نحوي، 

قبل أن تعرب أي كلمة البد أن يكون عقلك النحوي يف هاتين العملتين آلًيا دون 

تفكير، يعني البد أن تصل إلى هذه الدرجة، الضرورة البد أن تصل هبا إلى هذه 

فلك فيها المعرفة أو الفهم، فإذا وقفنا يف مرحلة الفهم  الدرجة، أما المعلومات

 طيب، فهم وحف  أفضل.

يعني الضرورات يف العلوم البد أن تصل فيها إلى درجة اإلتقان وهي تستطيع 

أن تفهم بعد ذلك العلم، فإذا أردت أن تعرب الكلمة مضافة وضح لك بطريقة ال 

معرب أم مبني، ثم بعد  (00:46:55@شعورية مباشرة يخربك إيش هو فعل )

ذلك أنت تبدأ بإصدار الحكم النحوي أو باإلعراب، فالبد من كثرة التمرين على 

التفريق بين األسماء واألفعال والحروف، وكثرة التمرين على التفريق بين 

المعربات والمبنيات لحاجتنا الملحة الماسة لهاتين الضرورتين يف كل الدروس 

 النحوية.

مهٌم إلى هذه الدرجة، فإن النحويين ميزوا لنا بين المعربات وبما أن األمر 

ر من طريقة، ميزوا لنا بين المعربات والمبنيات بطريق التعريف، ثوالمبنيات يف أك

 يف ]األلفية[ لم يتعرض لذلك. وابن مالٍك 

وميزوا بين المعربات والمبنيات بطريق الحصر، حصر المعربات حصًرا 

وهذه الطريقة المثلى للتمييز بين المعربات والمبنيات،  وحصر المبنيات حصًرا،

بل ال يمكن للطالب أن يميز بين المعربات والمبنيات إال بطريق الحصر، طريق 

التعريف ال يكفي للتمييز بين المعربات والمبنيات، وهذا مذهب ابن مالك وكثير 

 من النحويين.
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دون شرح كثير،  أما التعريف، فهو تعريف مشهور وواضح أذكره بسرعة

فالكلمة المعربة هي الكلمة التي تتغير حركة آخرها لفًظا أو تقديًرا باختالف 

إعراهبا، الكلمة التي تتغير حركة آخرها لفًظا أو تقديًرا باختالف إعراهبا، إذا تغير 

إعراهبا تتغير حركة آخرها، ففي الرفع تأيت على شكل ويف النصب تأيت على شكل، 

على شكل، لكي يدل الشكل األول على أن الحكم اإلعرابي الرفع، ويف الجر تأيت 

ويدل الشكل الثاين على أن الحكم النصب، ويدل الشكل الثالث على أن الحكم 

(، )اهلُل( بالضمة تدل على أن اللف  حكمه الرفع،  –اهلَل  –الجر كما تقول )اهلُل 
ِ
اهلل

( بالكسرة يدل على أن اللف  )اهلَل( بالفتحة يدل على أن اللف  حكمه النصب، )
ِ
اهلل

 حكمه الجر، فهو كلمٌة معربة.

أما الكلمة المبنية فهي التي ال تتغير حركة آخرها لتغير إعراهبا، وإنما تلزم 

حركًة واحدة، فـ )هذه( اسم إشارة، يف كل اللغة العربية مالزٌم للكسر، )وهذا( اسم 

للفتح يف كل اللغة العربية  إشارة مالزم للسكون، )اللذين( اسم موصول مالزم

 سواء كان فاعالً أو مفعواًل أو مسبوًقا بحرف جر، وهكذا يف بقية المبينات.

ولن نطيل أكثر من ذلك يف التعريف، وإنما سننتقل للطريقة الثانية يف التمييز 

بين المعربات والمبنيات وهي التمييز بينهما بطريق الحصر، وهو الذي اتخذه ابن 

 ]األلفية[، فنتبعه يف ذلك ونشرح كالمه. مالك يف هذه

بالحصر بين المعربات يف أول هذا الباب، باب  تميز ابن مالك 

المعرب والمبني يف سبعة أبيات، لعلنا نتمكن من شرحها أو شرح ما تيسر منها، 

 يف أول هذا الباب: فقال 

ااااَرٌب َوَمب نِااااي.15 ااااُم ِمن ااااُه ُمع   َواالس 

 

نِيلَِشاااااااَبَه ِماااااااَن ال ُحااااااارُ    وِف ُماااااااد 

ْ َتنَاا.16  اَمي  ِج ي اس 
ِعيَّ فِ  كالَشَبِه ال َوض 

 

ااااااي ُهنَااااااا 
نَااااااِويَّ يف َمَتااااااى َوفِ  والَمع 

ااااااِل بااااااال.17   َوَكنيِاَبااااااَة َعااااااِن الِفع 

 

اااااااااااال  تَِقااااااااااااَر ُأصَّ  َتاااااااااااَاثترَ َوكاف 
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ااَماِء َمااا َقااد  َسااِلَما.18  ااَرُب األَس   َوُمع 

 

َ  َوُساااَما  ِف كاااَار   ِمااان  َشاااَبِه ال َحااار 

اااااارَ َوُمِضاااااايٍّ ُبنَِيااااااا.19  ااااااُل َأم  ع 
 َوفِ

 

َرُبااااااااوا ُمَضاااااااااِرعع إن  َعرَِيااااااااا   َوأع 

كِياااَد ُمَباِشااارَ َوِمااان  .20   ِمااان  ُناااوِن َتو 

 

َن َمااااان  ُفاااااتِن     َكَياااااُرع 
َْ  ُناااااوِن إَناااااا

بِنَااااا.21  ااااَتِح ت لِل  َف ُمس   َوُكاااالت َحاااار 

 

اااااي ال َمب نِااااايَّ أن  ُيَساااااَكنَا 
اااااُل فِ  َواألَص 

ه األبيات المعرب والمبني من األسماء والمعرب والمبني من فذكر يف هذ 

األفعال وكذلك من الحروف، فنبدأ يف المعرب والمبني من األسماء كما فعل ابن 

مالك يف األبيات، المعرب والمبني من األسماء، قال ابن مالك يف أول األبيات: 

َرٌب َوَمب نِي) ُم ِمن ُه ُمع  اإلعراب والبناء معرب كله أم ( إذن فاالسم من حيث َواالس 

مبني كله؟ أم بعضه معرب وبعضه مبني؟ الجواب صريح يف البيت بعضه معرب 

 وبعضه مبني، أيهما أكثر يف االسم اإلعراب أم البناء؟ اإلعراب.

إذن فاألصل يف األسماء من حيث اإلعراب والبناء اإلعراب، والبناء فرٌع فيه، 

ويون؟ الكثير المعرب أم القليل المبني؟ القليل فماذا تتصوروا أن يحصر لكم النح

المبني، طيب، األسماء المبنية قليلٌة محصورة، لكن بعد أن عرفنا أن األصل يف 

األسماء هو اإلعراب، فإذا جاء االسم معرًبا يعني جاء االسم على أصله، هل ُيسأل 

قدميه ما حينئٍذ عن سبب مجيئه على األصل؟ ال، اإلنسان الذي يأيت يمشي على 

ه، لكن إذا ميُيسأل لماذا يمشي على قدمه، هذا األصل يف اإلنسان يمشي على قد

جاء االسم على غير أصله، أي جاء على البناء، جاء مبنًيا، حينئٍذ ُيسأل عن سبب 

 خروجه عن أصله لماذا خرج االسم عن أصله عن اإلعراب إلى البناء.

ء، السبب الموجب لبناء االسم والجواب عن هذا السؤال أن يقال سبب البنا

هو مشاهبته الحرف، االسم الذي يشبه الحرف ُيبنى، ويف ذلك يقول ابن مالك: 

َرٌب َوَمب نِي) ُم ِمن ُه ُمع  نِي( لماذا مبني؟ مبني )َواالس  َشَبَه ِمَن ال ُحُروِف ُمد 
( الالم يف لِ

ألسماء هو مشاهبة هذا ( هذه الم التعليل، علة البناء سبب البناء يف الَِشَبهَ قوله )
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 االسم للحروف.

فاالسم الذي يشبه الحرف، نعم، االسم الذي يشبه الحرف يكون قد أشبه 

قبيله، أشبه قبيلته أم أشبه شيًئا آخر؟ أشبه شيًئا آخر فخرج عن حكم قبيله يعني 

قبيلته مجموعته وأخذ حكم ما تشبه به، والمرء مع من تشبه به، فالكلمة لها حكم 

 هبا، هذه قاعدة يف النحو. من تشبه

طيب، كيف يشبه االسم الحرف؟ يشبه االسم الحرف على أربعة أوجه، 

كالَشَبِه أربعة ذكرها ابن مالك يف بيتين، فقال: ) أنواَ شبه االسم بالحرفنقول: 

ْ َتنَا َمي  ِج ي اس 
ِعيَّ فِ ي ُهنَا( هذا الشبه الوضعي، )ال َوض 

نَِويَّ يف َمَتى َوفِ هذا ( والَمع 

رَ شبه المعنوي، ) ِل بال َتَاثت ال( هذا الشبه النيابي، )َوَكنيِاَبَة َعِن الِفع  تَِقاَر ُأصَّ ( هذا َوكاف 

 الشبه االفتقاري، وهذه األنواع معانيها واضحة.

، والمراد الشبه الوضعيفنبدأ بالنوع األول من أنواع شبه االسم بالحرف وهو 

حرفين، فعلى حرٍف واحد كتاء الفاعل  به أن على االسم على حرف واحد وعلى

يف )ذهبُت(، فالفعل )ذهب( والتاء يف )ذهبت( هذا اسم ضمير جاء على حرف 

 واحد.

واالسم الذي جاء على حرفين مثل الضمير )نا( المتكلمين، مثل )ذهبنا(، 

فالفعل )ذهب( و)نا( اسم ضمير جاء على حرفين، وهذا معنى قول ابن مالك 

ْ َتنَاكالَشَبِه ال وَ ) َمي  ِج ي اس 
ِعيَّ فِ ْ َتنَا( يريد االسمين الواردين يف قوله )ض  (، هذا ِج

 الفعل )جاء( وقد اتصل به تاء الفاعل، ثم اصلت بعد ذلك )نا( المتكلمين.

ونحو ذلك الضمير )هو( من حرفين، واو الجماعة )ذهبوا( الفعل )ذهب( 

على حرف أو حرفين والضمير واو الجماعة حرف واحد، فهذه أسماء جاءت 

 فُتبنى.
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والسر يف ذلك هو أن األصل يف األسماء واألفعال أن تأيت على ثالثة أحرف  

فأكثر، االسم والفعل أقل ما تكون عليه على ثالثة أحرف، وقد تكون على أكثر من 

 ذلك على أربعة أو خمسة أو ستة أحرف، فـ )ذهب( ثالثي، و)بيت( اسم ثالثي.

تأيت على حرٍف واحد مثل واو العطف )جاء محمد أما الحروف فهي التي 

 –يف  –وخالد(، مثل الم الجر )الكتاب لزيد(، وقد تأيت على حرفين مثل )قد 

 عن(، وقد تأيت على ثالثة أحرف كاألسماء وعلى أكثر أربعة وخمسة.

طيب، فإذا وجدنا أسماء قد خالفت أصل األسماء وهو المجيء على ثالثة 

على حرف أو على حرفين، فحينئٍذ تركت مشاهبة باهبا، باهبا أحرف فأكثر، وجاءت 

يف األسماء وذهبت تشارك الحروف فُأعطيت حكم الحروف وهو البناء كما 

سيأيت، فالضمائر مبنية؛ ألن كثيًرا من الضمائر على حرف أو حرفين، ما سبب 

 ا وضعًيا.هً بنائها؟ علة بنائها؟ شبهها بالحروف شب

، وهو أن يكون الشبه المعنوياع مشاهبة االسم للحرف النوع الثاين من أنو

( المعنى من الحروف، ومن 01:01:50@االسم بمعنى حرف من الحروف، )

األمثلة على ذلك أسماء االستفهام، مثل )من( يف )من أبوك؟( مثل )ما( يف )ما 

 اسمك؟(.

فين أسماء االستفهام ما المعنى الذي تحمله؟ معناها هو االستفهام، ونجد حر

الهمزة( حرفان معناهما  –من الحروف معناهما أيًضا االستفهام وهما )هل 

متى( إلخ، شاهبت هذين  –كيف  –أين  –ما  –االستفهام، فأسماء االستفهام )من 

 الحرفين يف المعنى وهو االستفهام، فُأعطيت حكم هذين الحرفين وهو البناء.

هام أيًضا يف اللف ، فـ )من( ومثل ذلك أسماء الشرط وهي تشابه أسماء االستف

أسماء شرط،  هيف )من يأيت ُأكرم(، مثل )أين( يف )أين تسكن أسكن( شرط، فهذ
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نجد حرًفا من الحروف أيًضا معناه الشرط، وهو )إن(، )إن تجتهد تنجح(، )إن 

تأِت أكرْمك(، هذه األسماء أسماء الشرط شاهبت هذا الحرف يف معناه وهو 

 هو البناء.الشرط، فُأعطيت حكمه و

وأسماء الشرط، ما علة بنائهما؟  ستفهامإذن من األسماء المبنية أسماء اال

 :العلة شبههما بالحرف شبًها معنوًيا، ويف ذلك يقول ابن مالك 

ْ َتنَااااا.16 ااااَمي  ِج ااااي اس 
ااااِعيَّ فِ  ال َوض 

 

ااااااي ُهنَااااااا 
نَااااااِويَّ يف َمَتااااااى َوفِ  والَمع 

الستفهام يف نحو )متى تأيت( فهي التمثيل بـ )متى( واضح، إن كانت )متى( ل 

تشابه حريف االستفهام والهمزة، وإن كانت للشرط يف نحو )متى تأِت أكرمك( فهي 

 تشابه حرف الشرط )إن(.

ومثَّل بمثال آخر وهو )هنا(، )اجلس هنا( اسم إشارة، وهو إشارة إلى ماذا؟ 

ة إلى المكان إلى مكان، اسم إشارة إلى المكان، يريد أن يقول إن أسماء اإلشار

هؤالء( وأسماء اإلشارة إلى المكان  –هاتان  –هذان  –هذه  -وإلى الذوات )هذا 

(، يقول أسماء اإلشارة مبنية بسبب مشاهبتها للحرف مشاهبًة  –هنالك  –)هنا  ثمَّ

 معنوية، يعني أهنا تشبه حرًفا من الحروف معناه اإلشارة، ما هذا الحرف؟ 

ية معناه اإلشارة؟ ال يوجد، يقولون يقول هل هناك حرف يف اللغة العرب

(، هل اإلشارة 01:06:00@النحويون يف ذلك اإلشارة معنى من المعاين، ليس )

داخل معنى؟ معنى، والمعاين يف األصل إنما تعرب عنها العرب بالحروف، هذا 

األصل فيها، قد تعرب عنها بأسماء، لكن األصل فيها أن تعرب عنها بالحروف 

الهمزة( يف الشرط، عربت عنه بـ )إن( كالتنبيه،  –، عربَّت عنها بـ )هل واالستفهام

عربت عنه بحرف التنبيه )أال(، تأيت )أما( تنتبه هذه حروف تنبيه، أو )ها( )ها أنتم 

 قائمون(، )ها ذا تعال(، يف )ذا تعال( )ها( حرف تنبيه.
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عنها  التحقيق )قد( وهكذا األصل يف المعاين المجردة أن العرب تعرب 

بالحروف ومن ذلك اإلشارة إال أن العرب لم تضع لإلشارة حرًفا، فقوة السليقة 

عند العرب طردت الحكم على أسماء اإلشارة؛ ألهنا ترى يف نفسها أن اإلشارة 

معنى ُيعرب عنه بالحروف فحملَّت هذه األسماء على هذا الحرف الذي لم تضعه 

 ء اإلشارة.(، كذا يقول النحويون يف أسما01:07:25@)

، يقول ابن الشبه النيابيوالنوع الثالث من أنواع مشاهبة االسم للحرف هو 

رَ مالك: ) ِل بال َتَاثت (، ومعناه أن االسم الذي يعمل مثل عمل َوَكنيِاَبَة َعِن الِفع 

الحرف ُيبنى؛ ألنه شابه الحرف يف ذلك، ولذلك سر فعودوا إلى األصول، هذا 

صول أعظم من الوصول( أو كذا، )من نال األصول حاز يذكرنا بقوله )من حاز األ

 الوصول(، لن يصل إلى حقائق األمور بإتقان األصول.

الكلمات يف اللغة العربية من حيث اإلعمال، يعني عملها فيما بعدها، تعمل 

 فيما بعدها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم ثالثة أنواَ:

مل فيه ما قبله، وتلك األفعال فالفعل الذي يعمل فيما بعده ويع النوَ األول

يرفع الفاعل بعده، وينصب المفعول به بعده، طيب، إذن يعمل فيما بعده وقد 

تنصبه حروف النصب وتجزمه حروف الجزم، إذن فالفعل األصل فيه أنه يعمل 

فيما بعده ويعمل فيما قبله، يقولون األصل فيه أن يكون عامالً ومعمواًل، عامالً 

 بعده، ومعمواًل يعمل فيما قبله. يعمل فيما

إذا عملت؛ ألن بعضها كما عرفنا قبل قليل، الحروف غير المختصة  الحروف

ال تعمل، والحروف المختصة تعمل، هذه الحروف العاملة التي تعمل كيف يكون 

عملها؟ تعمل فيما بعدها، إما أن تعمل فيما بعدها الجر حروف الجر، أو تعمل 

ضارع كحروف نصب المضارع، أو الجزم كحروف جزم فيما بعدها نصب الم

المضارع، أو تنصب وترفع كـ )إن وأخواهتا(، أو ترفع وتنصب كـ )ما( الحجازية، 
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أي أهنا تعمل فيما بعدها، وال يمكن أن يعمل فيها ما قبلها، الحروف ال يعمل فيها 

 .ما قبلها، يعني أن األصل يف الحروف أن تكون عاملة ال معمولًة، طيب

، فاألصل فيها أن تكون معمولة، أن يعمل فيها ما قبلها، وهي ال األسماءأما 

تعمل فيما بعدها، نعم، هي معمولة يعني مرفوعة مثالً أو منصوبة أو مجرورة، هذه 

مفعولة يعني معمولة وقع عليها الرفع، اسم وقع عليها الرفع ماذا يكون؟ مرفوًعا 

عليه النصب يكون منصوًبا مثل المفاعيل مثل الفاعل، مثل المبتدأ، اسم وقع 

الخمسة، اسم وقع عليه الجر يكون مجروًرا مثل المسبوق بحرف جر، يعني عمل 

فيه ما قبله، إما عمل فيه الرفع أو عمل فيه النصب أو عمل فيه الجر، أما هو 

 فاألصل فيه أنه ال يعمل فيما بعده.

، واألصل يف الحروف أن معمولةً وإذن فاألصل يف األفعال أن تكون عاملًة 

تكون عاملًة ال معمولًة، واألصل يف األسماء أن تكون معمولًة ال عاملة، إال أن 

كلمات خرجت من أصل األسماء وذهبت تتشبه بالحروف يف هذا األمر وهي 

إخ(  –أخ  –أح  –أف  –مه  –صه  –آمين  –هيهات  –أسماء األفعال مثل )شتان 

قد تقبل التنوين فهي أسماء، إال أن معناها معنى  ونحو ذلك، هذه أسماء ألهنا

الفعل فسميت أسماء فعل، هذه األسماء ال يعمل فيها ما قبلها، ال يمكن أن يعمل 

 فيها ما قبلها، فلهذا ال تنتصب وال ُترفع وال ُتجر.

وهي تعمل فيما بعدها كفعلها، تعمل مثل عمل فعلها ترفع كقولهم )هيهات 

عنى بُعد، )بُعد العقيق( فعل وفاعل، )هيهات العقيق( اسم العقيُق( )هيهات( بم

( أسماء أفعال بمعنى أجلس 01:13:50@) -( فعل وفاعل، طيب )دراكي 

وأنزل، )حذاري( بمعنى احذر، تقول )دراكي زيًدا( بمعنى أدرك زيًدا، )زيًدا( 

 يه.مفعول به، ما الذي نصبه؟ )دراكي( إذن عمل وال ما عِمل؟ عِمل وال ُيعمل ف

أسماء األفعال هبذه الصفة كوهنا تعمل فيما بعدها مثل فعلها وال يعمل فيها ما 
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( األصل األسماء أم األفعال أم الحروف؟ الحروف، إذن 01:14:20@قبلها ) 

فذهبت تتشبه بالحروف فُأعطيت حكم الحروف وهو البناء ويسمى هذا الشبه 

 النيابي.

حرف هو الشبه االفتقاري، ويف ذلك النوع الرابع من أنواع مشاهبة االسم لل

اليقول ابن مالك: ) تَِقاَر ُأصَّ (، والمثال على ذلك األسماء الموصولة )الذي( َوكاف 

الالئي( األسماء الموصولة، يقولون  –الاليت  –الذين  –التي  –وإخوانه )الذي 

ارة إذا األسماء الموصولة ُبنيت ألهنا تشبه الحروف شبًها افتقارًيا، نفهم هذه العب

 فهمنا السر، والسر يعود إلى أصل من األصول النحوية.

األصل يف األسماء واألفعال أهنا تدل على معانيها، األصل أن االسم فيه معناه 

والفعل فيه معناه، فإذا قلت )محمد( تفهم إنسان ليس حيوان، ذكر ليس أنثى فيه 

ُفعل السجود يف الزمن  معناه، وإذا قلت )سجد( بما أهنا لها معنى نعرف أهنا لو

الماضي، يف معنى يف كلمة )سجد(، فاألصل يف األسماء والحروف أهنا تدل على 

 معانيها يعني معانيها فيها.

أما الحروف فاألصل أن معانيها يف غيرها، معانيها ما تظهر فيها، ال تبين فيها 

محمد( يعني تبين يف غيرها، لو قلت لكم )يف(، )يف( إيش؟ ما تظهر، )محمٌد يف( )

إنسان ذكر، )يف( يف ظرفية وأين تقع الظرفية، ما تبين هذه إن كانت ظرفية إال بما 

بعدها، )محمٌد يف المسجد( عرفنا الظرفية من )يف( أم عرفنا من )المسجد(؟ من 

)المسجد(، فمعنى )يف( وهو الظرفية، هو معناها الظرفية ال شك نقول حرف 

ما لكن معانيها تنكشف م نٍ ، فهي لها معانٍ ا معايعني له نٍ ، هذه حروف معانٍ معا

فهي محتاجة لما بعدها لتبين معانيها احتياًجا  ؟من ألفاظهاوال تنكشف  بعدها،

 ، يقول مفتقرة يف بيان معناها لما بعدها.اًل متأص

طيب، )الذي( األسماء الموصولة جاءت يف ذلك على أصل األسماء أن يكون 
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حروف أن معناها ال يبين إال بما بعدها؟ على أصل المعنى فيها؟ أم على أصل ال

الحروف، انظر تقول )جاء الذي(، من )الذي(؟ )الذي( العاقل الذكر ليس األنثى، 

لكن من )الذي( ما عرفته، ما قال لك من هو، بخالف لو قلت )جاء محمد( 

عرفت الجائي، )سقط الكتاب( عرفت الساقط، لكن )جاء الذي( عرفت الجائي؟ 

( فهذه الكلمة مفتقرة افتقاًرا متأصالً يف 01:18:25@فته، فمعناه ال يظهر )ما عر

بيان معناها لما بعدها، ما ندري المعنى حتى يقول )جاء الذي نجح(، فالذي يبين 

 معنى )الذي( ما بعدها.

إذن فاألسماء الموصولة تشبه يف ذلك الحروف؛ ألهنا افتقرت يف بيان معناها 

متأصالً، إذن فاألسماء الموصولة مبنية، ما سبب بنائها؟ مشاهبتها لما بعدها افتقاًرا 

على األسماء المبنية،  الحرف تبًعا افتقارًيا، وبذلك ينتهي كالم ابن مالك 

فذكر أن االسم منه أسماء مبنية وأسماء معربة، ثم ذكر سبب بناء االسم وهو 

 رف أربعة أقسام: مشاهبته الحرف، ثم بين أن هذه المشاهبة بين االسم والح

 شبٌه وضعي. -

 وشبٌه معنوي. -

 وشبٌه نيابي. -

 وشبٌه افتقاري. -

ثم قال لك ما سوى األسماء المبنية من األسماء فهي أسماء معربة، فلهذا قال 

 يف البيت التالي:

ااااَماِء َمااااا َقااااد  َسااااِلَما ااااَرُب األَس   َوُمع 

 

َ  َوُساااَما  ِف كاااَار   ِمااان  َشاااَبِه ال َحااار 

هو االسم الذي سلِم من مشاهبة الحرف، انتبهوا لقوله  يقول االسم المعرب 

)سلم(؛ ألن النحويين يقولون إن أشرف الكلمات األسماء ثم األفعال وأقلها منزلة 
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الحروف، فلهم على ذلك أدلة، فأسماء اهلل أسماء وصفاته أسماء إلى آخره، فكون  

لسالمة منه مطلوبة االسم ال يتشبه بقبيلته ويذهب يتشبه بالحرف، يعني هذا أمر ا

 يقول )سلم(.

(، لماذا لم يمثِّل بمثال؟ ُسَما( و)َأر  َ ثم مثَّل على األسماء المعربة بمثالين: )

لما ذكرناه من قبل أنه يريد أن يشير إلى أمر اختصره بالمثال فقال لك إن األسماء 

ره المعربة، وقد ذكرنا من قبل أن االسم المعرب هو االسم الذي تتغير حركة آخ

 الختالف إعرابه، يقول األسماء المعربة نوعان: 

يعني يظهر يف اللف  فيظهر الذي تتغير حركة آخره تغيًرا لفظًيا النوع األول:  -

محمٍد(، حركة آخره ظاهرة يف اللف ؟ نعم، إذن  –محمًدا  –يف السماع )محمٌد 

ت حركاته أرٍض(، تغير –أرًضا  –فظاهرة يف السماع، ومثال ذلك )أرض(، )أرٌض 

 تغيًرا لفظًيا يعني ظاهرة يف اللف .

، يعني ال يظهر يف اللف ، لكنه ما تتغير حركته تغيًرا تقديرًياوالنوع الثاين  -

ر يعني ) ( لغة ُسَما(، و)ُسَما( وذلك يف بعض األسماء منها )50: 01:21@مقدَّ

، ومن من لغات اسم، اسم فيه لغات أوصلوها إلى ثماين عشرة لغة، أشهرها اسم

ا(، فهذا اسم مختوٌم بألف، واأللف يف اللغة العربية  –م  –( )س ُسَماهذه اللغات )

 مالزمة للسكون ال تتحرك بفتح وال ضم وال كسر.

ة؛ ألن السكون  طيب، فإذا جاء هذا االسم مرفوًعا؟ إذن عليه ضمة لكنها مقدرَّ

ة، ولكن السكون مالزم يغطي الضمة، وإذا كانت الكلمة منصوبة يعني عليها فتح

يغطيها، وإذا كانت الكلمة مجرورة فعليها كسرة، ولكن السكون يغطيها بسبب 

لفظي، وهو أن األلف عند العرب مالزمة للسكون ما يمكن أن يتحرك أبًدا، إذا 

 حركتها انقلبت همزة، والهمزة حرٌف آخر، ويسمونه اإلعراب التقديري.
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ة واألسماء المعربة ونرتك على األسماء المبني لذلك ينتهي كالمه 

الكالم على المعرب والمبني من األفعال، والمعرب والمبني من الحروف إلى 

 درٍس آخر إن شاء اهلل.

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الرابع الدرس 
﷽ 

 
محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا 

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد؛

 1429فحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة االثنين التاسع من ربيع األول من سنة 

، فيها نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الرابع من دروس من هجرة المصطفى

يف هذا الجامع المبارك جامع الراجحي يف حي  شرح ]ألفية[ ابن مالك 

 دينة الرياض.الجزيرة يف م

... بسرعة لنلخص ما ذكرناه يف الدرس الماضي لنربط به ما .كنا يا إخوان

يف هذا الدرس، يف الدرس الماضي قلنا إن هذا الباب  -تعالى-سنقوله إن شاء اهلل 

( 00:01:20@)المعرب والمبني( الباب الثاين من أبواب ]األلفية[، ذكر )

 مسألة الثالثة اإلعراب مسائل: المسألة األولى المبنيات، وال

طريقة اإلعرابات والمبنيات، والمسألة الثانية طريقة اإلعراب وأركانه، ثم 

بدأنا بالكالم على المسألة األولى: )المعربات والمبنيات، وقلنا إن ابن مالك 

  ق بين المعربات والمبنيات بطريق الحصر يف التعريف، فحصر لنا فرَّ

.. قرأناها .لكالم على حصر المعربات والمبنيات.. ل... من الحروف.المعربات
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 يف أول هذا الباب:  يف الدرس الماضي وهي قول ابن مالك 

ااااَرٌب َوَمب نِااااي.15 ااااُم ِمن ااااُه ُمع   َواالس 

 

نِي   لَِشاااااااَبَه ِماااااااَن ال ُحاااااااُروِف ُماااااااد 

ْ َتنَاا.16  اَمي  ِج ي اس 
ِعيَّ فِ  كالَشَبِه ال َوض 

 

نَااااااِويَّ يف َمَتااااااى َوفِااااااي هُ    نَاااااااوالَمع 

ااااااِل بااااااال.17   َوَكنيِاَبااااااَة َعااااااِن الِفع 

 

اااااااااااال  تَِقااااااااااااَر ُأصَّ  َتاااااااااااَاثترَ َوكاف 

ااَماِء َمااا َقااد  َسااِلَما.18  ااَرُب األَس   َوُمع 

 

َ  َوُساااَما  ِف كاااَار   ِمااان  َشاااَبِه ال َحااار 

وشرحنا هذه األبيات، وعرفنا أن االسم إنما ُيبنى إ ا أشبه الحرف، والشبه  

 بعة أنواَ: الذي يقتضي بناء االسم أر

 الشبه الوضعي. .1

 والشبه المعنوي. .2

 والشبه النيابي. .3

 والشبه االفتقاري. .4

كل ذلك قلناه يف الدرس الماضي، فبقي يف هذا الدرس أن نكمل الكالم على 

 المعربات والمبنيات من األفعال وكذلك من الحروف.

 إذن فدرس الليلة إن شاء اهلل سيكون عن المعربات والمبنيات من األفعال

المعربات والمبنيات من األفعال والحروف يف  والحروف، ذكر ابن مالك 

 :طر، قال فيها شبيتين و

اااااارَ َوُمِضاااااايٍّ ُبنَِيااااااا.19 ااااااُل َأم  ع 
 َوفِ

 

َرُبااااااااوا ُمَضاااااااااِرعع إن  َعرَِيااااااااا   َوأع 

كِياااَد ُمَباِشااارَ َوِمااان  .20   ِمااان  ُناااوِن َتو 

 

َن َمااااان  ُفاااااتِن     َكَياااااُرع 
َْ  ُناااااوِن إَناااااا

بِنَااااا َوُكاااالت .21  ااااَتِح ت لِل  َف ُمس   َحاااار 

 

 .....................................

. 

 

فذكر يف هذه األبيات األفعال الفعل الماضي وفعل األمر والفعل المضارع 

يف المعرب والمبني منها، فنبدأ أواًل  -تعالى-والحروف، ونفصل القول بإذن اهلل 
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فقد اتفق النحويون على أن األفعال  بالفعل الماضي، الفعل الماضي مبني باتفاق، 

الماضية كلها مبنية، وسيأيت إن شاء اهلل يف مسألة قادمة الكالم على حركات البناء 

 َوُمِضيٍّ يعني على ماذا ُيبنى الفعل الماضي، ويف ذلك يقول ابن مالك )
رَ ُل َأم  ع 

َوفِ

 ( فحكم على الماضي بأنه مبني.ُبنَِيا

ت فيه كلمة النحويين على سماألمر، وفعل األمر انقأما الفعل الثاين فهو فعل 

قولين، فقال البصريون إنه مبني، وقال الكوفيون إنه معرب، وخالفهم هذا يعود 

إلى مسألة أكرب اختلفوا فيها وهي الكالم على أنواع الفعل، فيرى البصريون أن 

وهذا هو الفعل ثالثة أنواع وهي الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل األمر، 

المشهور، ويرى الكوفيون أن األفعال ثالثة أنواع وهي الفعل الماضي والفعل 

 –المضارع والفعل الدائم، ويريدون بالفعل الدائم اسم الفاعل، كـ )ضارب 

مستخرج(، هم يطلقون عليه يف االصطالح فعالً دائًما وهم  –مكِرم  –جالس 

عل الدائم، فأين ذهب فعل األمر مقرون بأنه اسم، لكن يسمونه يف االصطالح الف

 عندهم؟

يرى الكوفيون أن فعل األمر هو الفعل المضارع، فيقولون إن أصله الفعل 

المضارع المسبوق بالم األمر، فقولك )اذهب( هو )لتذهب(، ثم ُحذفت الالم، 

أي حذفت العرب الم األمر لكثرة االستعمال؛ ألن معنى األمر عندهم كثير، 

رة االستعمال، ثم حذفت التاء لمعنى األمر، انتبه الفعل )لتذهب( فحذفوا الالم لكث

 الالم مكسورة )ِل( والتاء مفتوحة )َت( والذال ساكنة )لَِتْذهب(.

فالالم ُحذفت لكثرة االستعمال، والتاء ُحذفت للتخلص من معنى المضارعة 

كنة وال واالنتقال إلى معنى األمر، صار الفعل مبدوًءا بأي حرف؟ بالذال وهي سا

ُيبدأ بالساكن فُجلبت همزة وصل للتمكن وبدئ هبا فصارت الكلمة )اذهب(، فهم 

 يرون أن فعل األمر مقطع من الفعل المضارع.
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والفعل المضارع عند الكوفيون والبصريين جميًعا معرب، فالكوفيون الذين 

ع، يرون أن األمر مشتق ومأخوٌذ ومقتطٌع من المضارع يقولون إن األمر كالمضار

 بل هو المضارع فيعربونه إعراب المضارع، فإذا قلت )لتذهب إلى المسجد(؛

 فالالم الم األمر جازمة.

 و)تذهب( فعل مضارع مجزوم بالالم وعالمة جزمه السكون.

قالوا اإلعراب نفسه يف )اذهب( يقول: )اذهب( فعل مجزوم بالم األمر 

 المحذوفة، وعالمة جزمه السكون.

فعل أمر، أما البصريون فقالوا إن فعل األمر فعٌل مستقل، وكذا يقولون يف كل 

قسٌم قائم بذاته وهو فعل مبني، وجماهير النحويين قديًما وحديًثا يرجحون مذهب 

 البصريين وهو الشائع المشهور اآلن يف التعليم والكتب.

هذا ما يتعلق بفعل األمر والخالف فيه، أما ابن مالك شيخنا فإنه اختار يف 

 َوُمِضيٍّ ُبنَِياية[ قول البصريين وهو المشهور فقال: )]األلف
رَ ُل َأم  ع 

( فحكم على َوفِ

 األمر وعلى الماضي بالبناء.

م ابن مالك يف ]األلفية[ فعل األمر على الماضي، وأيهما أحق  وهنا نكتة، إن قدَّ

قد بالتقديم؟ المتفق على بنائه أم المختلف يف بنائه؟ المتفق على بنائه، فبعضهم ن

هذا البيت فقال األفضل كان ينبغي أن يقدم الماضي المتفق على بنائه، فرد آخرون 

م فعل األمر إيغااًل يف الرد على الكوفيين، يعني يقول هذا األمر وضاح  فقالوا قد قدَّ

جًدا حتى استحق أن ُيقدم يف الذكر، من النكت التي ُتذكر، والذي يظهر واهلل أعلم 

 ره إلى ذلك.أن النظم هو الذي اضط

بقي الفعل المضارع، الفعل المضارع معرب إال يف حالتين أو نقول يف 

 موضعين:
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 إذا اتصلت به نون التوكيد. األول: - 

 إذا اتصلت به نون النسوة. والموضع الثاين: -

فالموضع األول من مواضع البناء إذا اتصلت به نون التوكيد، ونون التوكيد إما 

دة وتسمى  الثقيلة، وإما أن تكون ساكنة وتسمى الخفيفة، فإذا قلت أن تكون مشدَّ

)يذهب( هذا مضارع، أكده بالنون، فالمضارع ال ُيؤكد بالنون إال يف مواضع كأن 

تقول )لِتذهبنَّ يا محمد( أو )لِتذهبْن يا محمد( بالنون الثقيلة إذا أردت التوكيد 

 كما القوي، وبالنون الخفيفة إذا أردت التوكيد الخفيف، والم
ٌ
ضارع معهما مبني

 ترون على الفتح.

ال تعبثْن يا محمد(، )ال( يف قولنا )ال تعبثن( نافية أم  –)ال تعبثنَّ يا محمد 

 ) ناهية؟ ناهية، و)ال( الناهية ما عملها؟ جازمة للمضارع، والمضارع هنا )ال تعبثنَّ

ن؟ ألنه صار م بني، والمبني آخره مفتوح ليس ساكنًا، لماذا صار مفتوًحا ولم ُيسكَّ

 ال يتأثر باإلعراب، ال يتأثر بالعوامل، بل يلزم حركة واحدة أو يلزم حالة واحدة.

والموضع الثاين لبناء المضارع إذا اتصلت به نون النسوة، والمراد بنون النسوة 

 –الطالبات  –أي نون الضمير الذي يعود على جماعة مؤنثة، كـ )النسوة 

ة مؤنثة، تقول )النسوة يذهبَن( و)الطالبات السيارات( ونحو ذلك، أي جماع

يجتهدن يف دراستهن(، و)السيارات ينطلقن بسرعة( وهكذا، فاألفعال المضارعة 

 هنا مبنية التصالها بنون النسوة.

ھ ) ،[228البقرة:] (ڃ ڃ چ)تعالى: -قال 

 أفعال مضارعة مبنية التصالها بنون النسوة. ،[233البقرة:] (ھ ھ

ضي مبني باتفاق، واألمر مبني على الراجح، والمضارع فالخالصة أن الما

 معرب إال يف حالتين، هذه الخالصة.
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ثم ننتقل إلى المعرب والمبني من الحروف، والكالم يف ذلك قليل، فلهذا 

بِنَاذكره ابن مالك يف شطر بيت فقال: ) َتِح ت لِل  َف ُمس  ( فالحروف بكل َوُكلت َحر 

ف الجر مبنية، وحرفا االستفهام مبنيان، وحروف أنواعها مبنية باتفاق، فحرو

أجل( مبنية، وهكذا كل الحروف مبنية  –العطف مبنية، وحروف الجواب كـ )نعم 

 باتفاق.

بِنَا: )أما قول ابن مالك  َتِح ت لِل  َف ُمس  ( فمعناه أن الحروف َوُكلت َحر 

ء يف هذا مستحقٌة لهذا الحكم، ولكن هل حكم ابن مالك على الحروف بالبنا

الشطر؟ ما حكم، فلهذا نقد بعضهم هذا الشطر قالوا هو قال إهنا تستحق البناء ولم 

إهنا مبنية، واألمر قد يكون األصل فيه شيء والواقع اللغوي شيء آخر، فاألسماء 

األصل فيها اإلعراب، ولكن قد يخرج بعضها إلى البناء بسبب من األسباب، فأنت 

راب فمعنى ذلك أهنا جميًعا معربة؟ ال، وقوله قلت األصل يف األسماء اإلع

 هنا مبنية؟ ال.أاء فمعنى ذلك بن)الحروف مستحقة لل

فلهذا قال محمد بن محمد بن محمد بن محمد الغزين الذي شرح ]ألفية[ ابن 

مالك يف عشرة آالف بيت نظًما أن يأيت بأبيات ابن مالك يف أثناء النظم فيشرحها 

 فيقول: 

 ي أن ُيسااااااكناواألصاااااال يف المبناااااا

 

 لاااااو قاااااال مبناااااي لكاااااان أحسااااانا 

 إ  لااااااايِ كااااااال مساااااااتحِ  أمااااااارِ  

 

 يكااااااون موصااااااوًفا بااااااذاك األماااااار 

 والبيتان واضحان. 

، طيب، بذلك ننتهي من حصر المعربات والمعربات اقتداًء بابن مالك 
 ولكن نحب أن نلخص الكالم يف حصر المعربات والمبنيات فنقول...

 ...طالب:
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ة، لكن يعني ننتهي من هذا الشطر ونقول، طيب، ليس لهم أهمي الشيخ: 

الخالصة يف حق المعربات والمنهيات، أما الحروف فكلها مبنية، وأما األفعال 

الماضية فمبنية كلها، وأفعال األمر على الراجح مبنية كلها، والمضارع معرٌب إال 

 يف حالتين، واألسماء معربة إال ما أشبه الحرف.

لتي ذكرها ابن مالك يف ]األلفية[ لشبهها بالحرف ذكر طيب األسماء المبنية ا

ْ َتنَايف الشبه الوضعي ) َمي  ِج ي اس 
ِعيَّ فِ ( مثَّل للشبه الوضعي بماذا؟ كالَشَبِه ال َوض 

ْ َتنَابالضمائر، إذن ذكر الضمائر ) َمي  ِج ( التاء و)نا(، ذكر أن الضمائر من اس 

 األسماء المبنية.

ي ُهنَا) وذكر يف الشبه المعنوي:
نَِويَّ يف َمَتى َوفِ ( أسماء الشرط َمَتى( )والَمع 

ي ُهنَاوأسماء االستفهام، )
( أسماء اإلشارة، ذكر أربعة أسماء إلى اآلن، طيب، َوفِ

رَ ) ِل بال َتَاثت ال( يعني أسماء األفعال، و)َوَكنيِاَبَة َعِن الِفع  تَِقاَر ُأصَّ ( يعني األسماء َوكاف 

 الموصولة.

 –أسماء االستفهام  –من األسماء المبنية ستة أسماء: )الضمائر إذن ذكر 

أسماء األفعال(، يضاف  –األسماء الموصولة  –أسماء اإلشارة  –أسماء الشرط 

إلى هذه الستة أربعة أسماء لنقول إن األسماء المبنية عشرة والبد من معرفتها 

ة يف النحو، فالبد وإحصائها؛ ألن حصر المعربات والمبنيات هي الضرورة الثاني

 من إتقاهنا.

  :فنقول األمساء معربة إال عشرة وهي 

 الضمائر كلها، سواء كانت متصلة أم منفصلة.: االسم المبني األول. 1

أسماء اإلشارة إال المثنى منها، فأسماء اإلشارة المبنية : االسم المبني الثاين. 2

 –هنا  –ذكر المؤنث، و)هنا هذه( للمفرد والمفردة، و)هؤالء( للجمع الم –)هذا 
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( لإلشارة إلى المكان، فهذه أسماء إشارة مبنية إال المثنى فهو معرب أي )هذان  ثمَّ

 هاتان( يعربان إعراب المثنى. –

األسماء الموصولة إال المثنى، فاألسماء الموصولة  :االسم المبني الثالث. 3

الالئي(  -كر، و)الاليت التي( للمذكر والمؤنث، و)الذين( للمذ –المبنية )الذي 

 للمؤنثات، أما المثنى فهو معرب أي اللذان واللتان يعربان إعراب المثنى.

أي(، وسبق أن ذكرنا من  -أسماء االستفهام يف )وا :االسم المبني الرابع. 4

الهمزة( وهذا  –قبل أن أدوات االستفهام حروٌف وأسماء، أما الحروف كـ )هل 

)من( )من أبوك(،  لحروف مبنية، أما أسماء االستفهامعني بالكرام يف الحروف وا

)أين( )أين تسكن( وكيف جئت و)متى( متى تأيت، و)كم( كم  –)ما( )ما اسمك( 

أوالدك، إلى آخره، فكل أسماء االستفهام مبنية إال )أي( فإهنا معربة، تقول )أي 

رجٍل تكرم(  رجٍل عندك( رفعته ألنه مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وتقول )أيَّ 

 نصبته ألنه مفعول به مقدم، وتقول )بأيِّ رجل مررت(جررته ألنه مسبوق.

أي( وسبق أن ذكرنا أن  –أسماء الشرط )سوى  :االسم المبني الخامِ. 5

أدوات الشرط أسماء وحرف، فإن حرف شرط فهو مبني ألنه حرف والحروف 

يجتهد ينجح(، و)ما( يف وبقية أدوات الشرط أسماء مثل )من( يف )من  كلها مبنية

مثل )ما تزرع تحصد(، و)مهما( )مهما تزرع تجز به(، و)أين( )أين تسكن 

 أسكن(، و)متى( )متى تأِت أكرمك(.

ويف تشابه بين أسماء االستفهام وأسماء الشرط، والذي يفرق بينهما المعنى، 

أكرم( اسم م كرفأسماء الشرط كلها مبنية سوى )أي( فإهنا معربة، تقول )أيَّ رجٍل ت

م، وتقول )بأِي  رجٍل تمر أمر( تركته ألنه مسبوق  شرط نصبته ألنه مفعول به مقدَّ

 بحرف الجر.
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أسماء األفعال، وأسماء األفعال كما ذكرنا يف  :االسم المبني السادس. 6 

أغلبها أسماء سماعية ُسمعت من العرب، منها )آمين( بمعنى استجب، و)أف( 

ألم، و)أح( بمعنى أتوجع و)هيهات( بمعنى ُبعد، بمعنى أتضجر و)آه( بمعنى أت

 و)شتان( بمعنى افرتق، و)كخ( بمعنى اترك وغيرها كثير، وكلها أسماء مبنية.

العلم المختوم بـ )ويه(، هذا ما ذكره ابن مالك، العلم : االسم المبني السابع. 7

راهويه(  –خالويه  –نفسويه  –نسفويه  –عمرويه  –المختوم بـ )ويه( كـ )سيبويه 

ويكون يف أعالم الذكور كما مثلنا، ويف أعالم اإلناث كـ )خمارويه(، وهي ُتبنى 

على الكسر نقول )سيبويِه( مالزمة للكسر، وكلمة )ويه( هذه الصقة فارسية 

دخلت إلى اللغة العربية، ويمكن أن تلصقها بأي اسم، فُيبنى هذا االسم على 

 الكسر.

سلمُت على  –أكرمُت عمًرا  –عمرٌو  فـ )عمرو( اسٌم معرب تقول )هذا

 –عمرٍو(، فإذا أوصلت به )ويه( صار مبنًيا على الكسر تقول: )جاء عمرويه 

 سلمت على عمرويه(. –أكرمُت عمرويه 

وقولنا إن )ويه( الصقة هذا من طبيعة اللغة الفارسية؛ ألنها من اللغات األوربية 

قبل أن اللغات ثالثة أقسام عند والهندية، وأكثرها لغات الصقة، وقد  كرنا من 

 علماء اللغة المقارن: 

اللغات االشتقاقية ككثير من اللغات السامية وعلى رأسها اللغة العربية أي  -1

 يؤخذ بعضها من بعض بتغيير الصيغة.

والنوع الثاين اللغات اإللصاقية وهي أن تبقى الكلمة على وضعها وُيلصق  -2

ه الصقة والمصدر له الصقة والجمع له هبا الصقة لتغيير المعنى، فالماضي ل

الصقة واسم الفاعل له الصقة وهكذا، أما الكلمة فتبقى على ما هي عليه، كاللغة 
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 اإلنجليزية والفارسية وكثير من اللغات األوربية والهندية.

وهي التي ال توجد عالقة بين  ةوالنوع الثالث من اللغات، اللغات الجامد -3

 واليابانية.كلماهتا كاللغات الصينية 

أسماء األعداد المركبة سوى اثني عشر أسماء مبنية  :االسم المبني الثامن. 8

على فتح الجزئين، نقول أسماء األعداد المركبة، األعداد معروفة يف كل اللغات، 

فلألعداد أسماء مختلفة، فلألعداد أسماء مفردة من واحد إلى  ةأما يف اللغة العربي

مفردة، واألعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر، تسعة نسميها األعداد ال

واألعداد المتعاطفة من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين، خمسة وخمسون، 

تسعة وتسعون، نسميها أعداد متعاطفة، وألفاظ العقود عشرون، ثالثون إلى 

 تسعين، وألفاظ المئات واأللوف ونحو ذلك.

نحن نريد فقط األعداد المركبة، نريد أن فهذه أسماء األعداد يف اللغة العربية، 

نخرج األعداد المركبة من األعداد لندخلها يف قائمة األسماء المبنية، أما بقية 

األعداد المفردة والمتعاطفة والعقود والمئات فهذه باقية على أصل األسماء وهو 

من الرجال(  ةً اإلعراب، تقول )عندي خمسٌة من الرجال( و)أكرمُت خمس

أكرمُت على خمسٍة(، وتقول )حضر خمسٌة وخمسون رجالً(، و) و)سلمُت 

خمسًة وخمسين رجالً( و)سملُت على خمسٍة وخمسين رجالً( إال األعداد 

 المركبة فإهنا مبنية.

المركبة أي عددان ُحذف من بينهما حرف العطف حذًفا  ما معنى المركبة؟

)خمسة عشر( ما معناه؟ مضطرًدا، انتبه لـ )حذًفا مضطرًدا( هذه مهمة، فقولنا 

)عندي خمسة عشر رجالً( يعني عندي خمسة وعشرة من الرجال، كما تقول 

)عندي خمسُة وعشرون( يعني عندي خمسة وعندي عشرون، فالمجموع خمسٌة 

وعشرون، تقول عندك خمسٌة وعشرٌة من الرجال، كان القياس الذي أهملته 
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رجال( إال أن العرب التزمت العرب وتركته أن يقال )جاء خمسٌة وعشرٌة من ال 

حذف حرف العطف من أحد عشر إلى تسعة عشر، وحذف حرف العطف حذًفا 

 مضطرًدا هذا الذي نسميه الرتكيب وهو من أسباب البناء.

فلهذا العددين على الفتح )خمسة عشر( بنيناهما للرتكيب، ما معنى الرتكيب؟ 

)حضر خمسَة عشَر حذف حرف العطف من بينهما حذًفا مضطرًدا، فإذا قلت 

رجالً(، وقلت )حضر خمسٌة من الرجال(، فـ )حضر( فعل ماض، و)خمسٌة من 

 الرجال( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

)حضر خمسَة عشَر رجالً(، )حضر( فعل ماض، أين فاعله؟ الفاعل )خمسَة 

عشَر( نقول )خمسَة عشَر( فاعٌل يف محل رفع مبني على فتح الجزئين؛ ألن الفرق 

بين إعراب المعرب والمبني أن المعرب تقول معه )مرفوع(، والمبني تقول معه 

 )يف محل رفع( إال )اثني عشر( فإنه يعرب إعراب المثنى، وسيأيت إعراب المثنى.

الظروف المركبة، الظروف جمع مفرده ظرف أم  :االسم المبني التاسع. 9

ببعض اللهجات، ما  )زرف(؟ ظرف، أما قولهم )زرف( هذه كلمة عامية تأثًرا

معنى الظرف يف االصطالح النحوي؟ الظرف يف االصطالح النحوي: كل اسٍم دل 

 على زمان أو مكان فيسمى يف النحو ظرًفا.

نقول الظروف المركبة، )المركبة( يعني البد أن يكونا ظرفين بينهما حرف 

، عطف محذوف حذًفا مضطرًدا، فإذا قلت )زرتك صباًحا(، )زاَر( فعل ماضي

 فاعل؛ ألين أنا الزائر، والكاف يف )زرتَك( العائدة 
ّ
والتاء يف )زرُت( العائدة إلي

إليك أيها المخاطب مفعول به؛ ألنك المزور، طيب فعل وفاعل ومفعول، )زرتك 

صباًحا(، ما عالقة الصباح بالزيارة؟ يعني عالقة الصباح بالفعل؟ هل الزيارة 

مفعول فيه، والمفعول فيه هو الذي نسميه وقعت على الصباح أم يف الصباح؟ إذن 

ظرف زمان إن دلَّ على زمان أو ظرف مكان إن دلَّ على مكان، إذن ما أعراب 



 

 
e 

g h 

f  147 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

)صباًحا(؟ ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة، قلنا منصوب ألنه معرب؛ 

 ألنه مفرد.

طيب، )زرتك صباًحا ومساًء(، )صباًحا( ظرف زمان، والواو حرف عطف، 

معطوف على )صباًحا( منصوب وعالمة نصبه الفتحة، هنا ظرفان أليس و)مساًء( 

كذلك؟ ظرفان مركبان أم ظرفان متعاطفان؟ متعاطفان إذن يعربان، هذا أصل 

 األسماء البد أن يكونا ظرفين مركبين.

ب تقول )زرتك صباَح مساَء( تحذف حرف العطف وتبني الظرفين على  ركِّ

مضطرًدا هذا هو الرتكيب وهو من أسباب  الفتح؛ ألن حذف حرف العطف حذًفا

البناء، ُيبنى على فتح الجزئين، تقول )زرتك صباح مساء(، )دعوهتم ليَل هناَر(، 

نعم، طيب، )رزتك صباح مساء( )زرتك( فعل وفاعل ومفعول به، ما إعراب 

)صباح مساء(؟ هذا ظرف مركب تركيب يجعل الكلمتين ككلمة، )صباح مساء( 

( ظرف زمان منصوب أو يف محل نصب؟ يف محل نصب مبني نقول )صباح مساء

 على فتح الجزين.

 ،[5نوح:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ): فإن قال قائل هكذا قال 

فأعرب ولم يبني، نقول ألن هذين الظرفين متعاطفان وليسا مركبين، فلو أردت أن 

ي تركب لجاز، فكنت تقول يف اللغة )إين دعوهتم ليَل هناَر(، وقال أحمد شوقي يبك

 : عمر المختار 

 وتااااادوا رفاتاااااك يف الرماااااال لاااااواء

 

 يسااااتنهض الااااوادي صااااباح مساااااءَ  

ب، فهذه أمثلة على الظروف المركبة الزمانية، طيب، الظروف   فبنى ألنه ركَّ

المركبة المكانية وهي أقل كقول العرب: )أنت جاري بيت بيت( يريدون الجار 

يف محل نصب مبني  كانمالمالصق، )أنت جاري بيت بيت(، )بيت بيت( ظرف 
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 على فتح الجزئين. 

لو أنك سقطت إلى األرض لقلت )سقطت أرًضا(، طيب، إذا سقطت ولكنك 

( أو كذا أو سقط فوصلت إلى 00:39:50@لم تصل إلى األرض، يعني )

منتصف المكان بين الواقف والساقط أرًضا ماذا تقول؟ )سقطت بين بين(، هذا 

ن( يعني بين الواقف وبين الساقط أرًضا، )بين من كالم العرب )سقط فالن بين بي

 بين( هذا ظرف مركب، نقول ظرف مكان يف محل نصب مبني على فتح الجزئين.

بعض الظروف المفردة، الظروف . االسم المبني العاشر وهو األخير: 10

عرفنا الظروف وهي كل اسم دل على زمان أو مكان المفردة يعني لف  واحد، 

الظروف وهي صاحبة اللغة، واللغة كما تعرفون يف أصلها  العرب بنت بعض هذه

لوا أن وسماًعا واتباًعا، فالعرب بنت هذه الظروف اختارهتا وبنتها، والنحويون حا

يعللوا ذلك والتعليل ال يهمنا كثيًرا، وإن كان يهم النحويون؛ ألن الرتجيح بين 

درس النحو لكي الخالفات يكون بناء على هذه التعليالت، لكن الذي ينسى ي

 يستقيم لسانه ويعرف مبادئه ال هتمه هذه التعليالت.

مساًء  –فنقول إن العرب بنت بعض هذه الظروف المفردة، طيب، فـ )صباًحا 

سنًة( هذه معربة ما بنتها، بل األكثر يف الظروف المفردة أهنا  –دقيقٌة  –هناًرا –ليالً  –

 معربة باقية على أصل اإلعراب.

اآلن( مثل )أمس(  –إذ  –إذا  –المفردة المبنية فقليلة مثل )حيث أما الظروف 

إذ( ظرف زمان  –يف لغة بعض العرب، )حيث( ظرف مكان مبني على الضم، )إذا 

مبنيان على السكون، )اآلن( ظرف زمان مبني على الفتح، )أمِس( ظرف زمان 

 مبني على الكسر يف لغة بعض العرب.

؟ )أجلس حيث يجلس محمد(، وقلت لك فإذا قلت لك )اجلس( أين أجلس
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)اجلس أمام محمد(، )اجلس( فعل أمر والفاعل مسترت تقديره أنت، )أمام( اسم، 

ان، مكما عالقة )أمام( بالجلوس؟ كلمة )أمام( بينت مكان الجلوس، إذن ظرف 

إال أن كلمة )أمام( معربة، يمكن أن تقول )جلست أماَم زيٍد( و)مررُت من أمامِه( 

 ومرة كسرة، المعرب هو الذي يتغير. مرة فتحة

أما )حيُث( تقول )اجلس حيُث يجلس محمد(، )حيُث( ما بينت يف 

الجلوس؟ بينت مكانه، إذن ظرف مكان، ماذا نقول يف اإلعراب؟ نقول )اجلس( 

فعل أمر، والفاعل ضمير مسترت تقديره أنت، و)حيث( ظرف مكان، لكن ما نقول 

 على الضم.منصوب، نقول يف محل نصب مبني 

إذ( ظرفا زمان، فكما تقول يف ظروف الزمان )سآتيك( متى؟  –وكذلك )إذا 

)سآتيك صباًحا(، )سآتيك( فعل وفاعل ومفعول، )صباًحا( ظرف زمان، الصباح 

زمن اإلتيان، هي ظرف زمان منصوب وعالمة النصب الفتحة، يمكن أن تقول 

بينت يف اإلتيان؟ بينت  )سآتيك( متى؟ )سآتيك إذا طلعت الشمس(، )إذا( ماذا

 زمانه، إذن ما إعراب )إذا(؟ ظرف زمان يف محل نصب مبني على السكون.

و)إذ( مثل )إذا( إال أن )إذا( للزمان المستقبل )سآتيك إذا طلعت الشمس(، 

و)إذ( للزمان الماضي، تقول )جئتك إذ محمٌد مشغول(، )جئتك إذ الحجاج 

وإعراهبما سواء ظرف زمان يف محل نصب أمير(، يعني زمن كون الحجاج أميًرا، 

 مبني على السكون.

وكذلك )اآلن( ظرف زمان مبني على الفتح، تقول )انتظرتك اآلَن(، أو تقول 

)انتظرتك من اآلَن(، أو )سأنتظرك من اآلَن إلى الغد(؛ ألن )اآلن( ظرف مبني على 

 الفتح.

يف النظم ما  و)أمِس( يف لغة بعض العرب، ولوال أن ابن مالك ذكر )أمس(
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ذكرناها، فبعض العرب يبني )أمس( على الكسر بشروط، ولن نذكر هذه الشروط؛  

 ألنه مما يطلبه المتخصصون.

 :إذن فاخلالصة يا إخوان أن الكلمات من حيث اإلعراب والبناء نوعان 

 كلمات مبنية كلها، وهذا القسم يشمل الحروف والماضي واألمر. -

وبعضه مبني وهذا يشمل الفعل المضارع  والقسم الثاين ما بعضه معرب -

 واألسماء.

كالم صحيح واضح، وهذه القسمة مهمة جًدا وسنحتاج إليها يف عدة دروٍس 

قادمة؛ ألهنا الفاصل يف اإلعراب، سنحتاج إليها يف أنواع اإلعراب ويف طريقة 

اإلعراب؛ ألن اإلعراب ينقسم هذا التقسيم، القسم األول المبني كله له إعراب، 

والقسم الثاين ما بعضه معرب وبعضه مبني له إعراب، فلهذا أرجو أال تنسوا هذا 

 تعالى.–التقسيم الحتياجنا إليه يف عدة مسائل قادمة إن شاء اهلل 

ومما ينبغي أن ُينبه عليه هنا أن نقول إن كل الكالم السابق إنما هو على المبني 

يسمى بالمبني بناًء طارًئا، هناك بعض الدائم، المبني بناًء أصلًيا دائًما، وهناك ما 

األسماء قد ُتبنى بناء طارًئا بسبب من األسباب، هي معربة، لكن بسبب طارئ ُتبنى 

يا مريُم(، سنعرف أهنا  –يا نوُح  –مثل المنادى المعرف المفرد، نحو )يا محمُد 

 طارئ. مبنية على الضم، لكن هذا بناء طارئ، نسميه بناءً 

ال  –وقع اسم لـ )ال( النافية للجنس، نحو )ال رجل يف الدار ومثل المفرد إذا 

تفاحَة على الشجرة(، فنسميه البناء الطارئ، وال يتكلم النحويون على البناء 

 على المعرب والمبني. الكالم الطارئ يف المعتاد عند

أحب أيًضا أن أسأل سؤااًل ربما تعرضنا إليه قبالً أو ال، ال أدري وهو لماذا 

لفعل المضارع مضارًعا؟ األفعال ثالثة أقسام الماضي والمضارع واألمر، سمي ا
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أما الماضي سمي ماضًيا أخًذا من المضي، والمضي هو الزمان األصلي للماضي، 

واألمر سمي أمًرا من معنى األمر الذي يدل عليه هذا الفعل، فكلمة المضارع 

 مأخوذة من )مضارع( من ماذا مأخوذة من مضارع؟ 

 ...طالب:

 المضارعة هي المشاهبة، ماذا يشبه الفعل المضارع؟ الشيخ:

 ...طالب:

نعم، سمي المضارع مضارًعا أي مشاهبًا لمضارعته االسم يف كثير من  الشيخ:

أحكامه، هو الفعل الذي يشابه االسم يف كثير من أحكامه، وهذا يجعلني أنبهكم 

ٌر يف األحكام النحوية، العرب إلى قضيٍة مهمٍة يف النحو وهي أن الشبه له أثٌر كبي

تراعي الشبه يف كالمها فتعطي المشابِه حكم المشاَبه، كلمة لها أصل، لكن إن 

خرجت عن أصلها وذهبت تتشبه بأصٍل آخر، فإن العرب تعطيها حكم المتشبه به، 

 هذا هو القانون يف النحو.

يس فالكلمة اسٌم وفعٌل وحرف نعرف ذلك، واألصل يف الحروف البناء ول

فهي إعراب، واألصل يف األفعال األصل األكثر واألصل يف األفعال البناء وفيها 

فرع وهو اإلعراب يف المضارع، واألصل يف األسماء اإلعراب وفيها فرع وهي 

 األسماء العشرة المبنية.

طيب، فنقول هذا المضارع المعرب بقي على أصل األفعال وهو البناء أم 

عن أصله؟ الجواب ألنه يشابه االسم يف كثيٍر من خرج عنه؟ خرج، لماذا خرج 

 
َّ
حكم االسم وهو اإلعراب، طيب، األسماء المبنية خرجت عن  أحكامه فأعطي

أصل األسماء وهو اإلعراب، لماذا؟ الجواب ألهنا شاهبت الحرف شبًها وضعًيا أو 

 معنوًيا أو افتقارًيا كما درسناه. 
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اء التي تشبه الفعل، هناك أسماء طيب، سنعرف أيًضا يف المستقبل أن األسم 

ذهبت تتشبه بالفعل، هذه ما حكمها؟ هذه ُتمنع من الصرف، األسماء التي تتشبه 

، هذا ُيحكم به على األسماء التي ذهبت سٍ بالفعل ما تعاقب بالبناء، البناء حكم قا

تتشبه بالحروف ُيحكم عليها بالبناء، لكن هذه األسماء ما ذهبت بعيًدا، ذهبت 

ه باألفعال فما عوقبت بالبناء وإنما عوقبت بحرماهنا بخاصية من خصائص تتشب

األسماء وهو التنوين، تحرم من التنوين إذن ممنوع من الصرف، الصرف يعني 

التنوين، ُتمنع من الصرف وُتمنع من الكسرة، هذا الممنوع من الصرف وسيأيت إن 

 شاء اهلل، وكل ذلك قائٌم على نظرية المشاهبة.

بعد ذلك نريد طالبين أو أكثر يقرآن األبيات التي قرأهنا يف المعرب طيب، 

 والمبني من األفعال والحروف

 )الطالب يقرأ(

( عليك األمر، هذه كلمات بيِّن المعرب 00:55:00@نبدأ اآلن من هنا، )

 س(؟رْ والمبني منها، )هذا( مبني، )دَ 

 ...طالب:

 ألنه فعٌل ماٍض، )َدْرس(؟ الشيخ:
ٌ
 مبني

 ...:طالب

 مبني، )دْرس( اسم أم فعل أم حرف؟ الشيخ:

 ...طالب:

اسم، واألسماء المبنية عشرة، إذا قلت مبني يعني أن )دْرس( أحد  الشيخ:

 األسماء العشرة.
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 ...طالب:

معرب، نقول هل يمكن التفرقة بين المعرب والمبني بالنظر إلى جسم  الشيخ:

درٍس( مرة بالفتحة، مرة  –درًسا  –الكلمة هل تتغير أو ال تتغير، هل تقول )درٌس 

 –سيبويِه( ما تقول )سيبويُه –بالضمة، مرة بالكسرة أم أن جسمها ما يتغير )سيبويه 

 ها( ما تأيت إال )هذا( مبني. –هذا  –سيبويَه( ما يأيت، )سيبويِه( مبني، )هذا 

وهناك كلمات قد ُتشكل حين نذكر القواعد التي ذكرناها يف حصر المعربات 

 مبنيات، إذن )دْرٌس( هذا اسٌم معرب، نعم يا أخي، لو قلنا )خمسة(؟وال

 ...طالب:

 خمسًة(، طيب، لو قلنا )ليَس(؟ –خمسٍة  –معرب )خمسٌة  الشيخ:

 ...طالب:

 ألنه؟ الشيخ:

 ...طالب:

( فعٌل ماٍض لقبوله التاء 00:56:55@نعم، ليس حرف، فهناك ) الشيخ:

ماٍض مبني ألنه فعٌل ماٍض، طيب )هاء  تقول )هنٌد ليست متربجًة(، هذا فعل

 التأنيث( يف نحو )هنٌد ذهبْت( التاء يف )ذهبت( معرب أم مبني؟

 ...طالب:

ألهنا حرف، نعم، أحسنت، طيب، انتهينا من الكالم على حصر  الشيخ:

المعربات والمبنيات، وقبل أن ننتقل إلى مسألٍة جديدة، أنبه إلى جواب السؤال 

ر منه قبل الدرس،  هلب أن الشرح سأله كثير من الطال يمكن أن ُيقرأ وُيحضَّ

اح ]األلفية[ كثير، لكن من أفضلها عندي عند التحضير ]شرح ابن عقيل[ وهو  فشرَّ
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شرٌح واضح ومبارك، وإذا أراد الطالب أن ُيحضر من شرٍح آخر فال بأس وبخاصة  

 س.الذين يدرسون ]أوضح المسالك[ إذا أرادوا أن يحضروا منه فال بأ

وأنبه أيًضا إلى أن الطالب الذي يقرأ يف هذه الشروح أموًرا ال نشرحها وال 

نتكلم عليها إذا أراد أن يسأل عليها فيمكن أن يسأل عنها بعد الدرس وأنا أجيب 

 عما أعلم بإذن اهلل تعالى.

هي حركات المبني أي  المسألة التالية التي تكلم عليها ابن مالك 

ليها المبني، فبعد أن ذكر أن الكلمات معرباٌت ومبنيات، األشياء التي ُيبنى ع

وعرفنا أن المعربات تتغير حركة آخرها والمبنيات تلزم حركًة واحدة، أراد أن يبين 

الحركات التي تلزمها الكلمات المبنية، األشياء التي ُتبنى عليها الكلمات المبنية 

 سواٌء كانت حروًفا أم أفعااًل أم أسماًء.

 يف بيٍت وشطر فقال:  ابن مالٍك ذلك وقد ذكر 

21.................................

. 

 

اااااي ال َمب نِااااايَّ أن  ُيَساااااَكنَا 
اااااُل فِ  َواألَص 

ااارَ َوَضااام  .22   َوِمن اااُه ُ و َفااات َح وُ و َكس 

 

ِِ َحي اااُث َوالَسااااكُِن َكااام    ااا  َكااااي َن أم 

يكون على السكون، قال  فذكر يف البداية األصل القاعدة، القاعدة يف البناء أن 

ي ال َمب نِيَّ أن  ُيَسَكنَا)
ُل فِ ( فلهذا نجد أن أكثر الكلمات المبنية مبنيًة على َواألَص 

ف من الحركات؛ ألن السكون خلو الحرف من  السكون، وال شك أن السكون أخَّ

 الحركات، فالحرف؛ 

 إما أن يكون متحرًكا. -

 وإما أن يكون خالًيا من الحركات. -

ن متحرًكا فقد يتحرك بالفتح أو بالضم أو بالكسر، يعني أن الحرف فإن كا

حينئٍذ تصاحبه حركة أخرى من اللسان تسمى حركة إما فتحة أو ضمة أو كسرة، 
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وإما أن يكون الحرف خالًيا من الحركات، وهذا الذي يسمى بالسكون، وعلى 

 ذلك تعرفون أن السكون ال يعده النحويون من الحركات.

ي ال َمب نِيَّ أن  ُيَسَكنَاَواطيب، )
ُل فِ (، وألنه األصل دخل على جميع أنواع ألَص 

الكلِم، يدخل على الحروف وعلى األفعال وعلى األسماء، فمن الحروف المبنية 

لن( من أحرف النفي، ويدخل -على( من أحرف الجر، و)لم -أجل( و)يف  –)نعم 

 –األفعال مثل )اذهب  متى(، ويدخل على –الذي  –على األسماء مثل )هذا 

 يذهبن(.

( أي أن المبني قد ُيبنى على الفتح، والفتح هو أخف الحركات، َوِمن ُه ُ و َفت َح )

فاألخف مطلًقا السكون، وإذا انتقلنا إلى الحركات فأخُف الحركات الفتح، ولهذا 

 أيًضا ُوجد يف أنواع الكلِم يف الحروف واألفعال واألسماء؛ ألنه خفيف؛

 واو العطف( )محمٌد وزيد(. –وف المبنية على الفتح )سوف فمن الحر -

( المضارع  –جلس  –ومن األفعال المبنية على الفتح )ذهب  - لتذهبنَّ

 المستقبل بنون التوكيد.

بين  –خمسة عشر  –الذين  –أين  –ومن األسماء المبنية على الفتح )كيف  -

 بين( كلها مبنيات مبنية على الفتح.

َر َوَضم   َوِمن ُه ُ و َفت َح ) ( فالكسر والضم قد ُيبنى عليهما المبني إال أهنما وُ و َكس 

أثقل الحركات، فأثقل الحركات الضم، وأخف الحركات الفتح ويأيت بينهما 

الكسر، أما الضم فيأيت يف الحروف مثل )منُذ( حرف جر، ويأيت يف األسماء مثل 

 ليل.)حيُث( ظرف، وهل يأيت يف األفعال؟ خالف سنعرفه بعد ق

أما الكسر فيأيت يف الحروف مثل )الم الجر( )الكتاب لزيٍد(، ويأيت يف األسماء 

هذِه( وال يأيت يف األفعال، فإن قال قائل األمور ما تنضبط هبذه الطريقة  –كـ )سيبويِه 
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تقول المبني قد ُيبنى على الكسر وقد ُيبنى على الضم وقد ُيبنى على السكون، نريد  

عود إليها يف معرفة األشياء التي ُتبنى عليها المبنيات، فنقول يف قاعدة نستطيع أن ن

 هذه القاعدة: 

أما الحروف واألسماء واألفعال المضارعة فإهنا ُتبنى على حركة آخرها، 

الحروف كلها واألسماء المبنية كلها والمضارع المبني يف حالتيه، نعم كل ذلك 

فُيبنى على السكون، وإذا كان آخره  ُيبنى على حركة آخره، فإذا كان آخره ساكنًا

مفتوًحا فُيبنى على الفتح، وإذا كان آخره مضموًما فُيبنى على الضم، وإذا كان آخره 

 مكسوًرا فُيبنى على الكسر كاألمثلة السابقة التي ذكرناها.

ماذا يبقى من الكلمات؟ قلنا الحروف واألسماء والمضارع، هذه الثالثة ُتبنى 

 تفاًقا، يبقى الماضي واألمر.على حركة آخرها ا

نبدأ باألمر، أما األمر فسبق أن ذكرنا الخالف يف إعرابه وبنائه، فالكوفيون 

الذين يقولون إنه معرب يعربونه إعراب الفعل المضارع، إذن ما نبحث له عن 

حركات بناء، فـ )اذهب( عند الكوفيين مجزوم، وعالمة جزمه السكون، وإذا قلت 

)رمى يرمي( معتل اآلخر، تقول )ارم( يكون مجزوم وهذا  )ارِم بالسهم( من

مجزوم بحذف حرف العلة، وإذا قلت عندهم )اذهبوا( فهو فعل أمٍر مجزوم 

 وعالمة جزمه حذف النون؛ ألنه من األفعال الخمسة.

أما عند البصريين القائلين ببنائه فإهنم يقولون إنه ُيبنى على ما يجزم به 

ه ُيجزم بحذف النون وذلك يف األفعال الخمسة وهي مضارعه، فإذا كان مضارع

األفعال المضارعة المتصلة بواو الجماعة كـ )يذهبون( أو ألف االثنين كـ )يذهبان( 

أو ياء المخاطبة كـ )تذهبين( اذكر األمر من هذه األفعال، األمر من )يذهبون( 

ذهبين( )اذهبوا(، ومن )يذهبان( )اذهبا(، ومن )تذهبين( )اذهبي(، ومن )ت

 على حذف النون. –اذهبا  –)اذهبي(، )اذهبوا 
ٌ
 اذهبي( فعل أمٍر مبني
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وإذا كان المضارع مجزوًما بحذف حرف العلة، وُيجزم بحذف حرف العلة إذا 

ي( معتل  –و  –كان آخره معتالً أي آخره حرف علة، وحروف العلة كما ذكرنا )ا 

يرمي(،  –وبالياء كـ )رمى  يدعو( –يخشى( وبالواو كـ )دعا  –باأللف كـ )خشي 

ُادْع(، وأما من )يرمي  –اِخْش(، وأما من )يدعو  –هات األمر منها، أما من يخشى 

 اِرْم( أفعال أمر مبنيٍة على حذف حرف العلة.–

يسافر(،  –سافر  –يجلس -جلس  –يذهب  –طيب، أما األمر من )ذهب 

لس( )اجلِس(، فاألمر من )يذهب( )اذهب( ومن )سافر( )سافِر(، ومن )يج

ونقول هذه أفعال أمر مبنية على السكون؛ ألن مضارعها يجزم بالسكون، تقول )لم 

 لم يجلس(. –لم يسافر  –يذهب 

إذن فالخالصة يف فعل األمر أنه عند الكوفيين معرٌب إعراب المضارع، وعند 

 على ما ُيجزم به مضارعه.
ٌ
 البصريين مبني

 حركات بنائه مذهبان:بقي الفعل الماضي، الفعل الماضي يف 

فقال بعض النحويين وهم قليلون وقولهم هذا غير منسوب، يعني ُيذكر يف  -

الكتب أنه قيل، قال بعضهم، فقال بعض النحويين إنه ُيبنى على حركة آخره، يعني 

سافر( فهي  –جلس  –( يف القاعدة السابقة، فإذا قلت )ذهب 01:10:20@)

سافروا( )ذهُبوا( آخر حرف يف  –ذا قلت )ذهبوا مبنية على الفتح، وإ ماضيةأفعال 

 الفعل الباء، ماذا عليه )َذَهُبوا( عليه ضمة، أما واو الجماعة هذا اسم ضمير ساكن.

 ...طالب:

مبني  ال أنا أسأل عن آخر الفعل الباء مضمومة، يكون هذا فعٌل ماضٍ  الشيخ:

 –سافرُت  –ت )ذهبُت انتبهوا(، وإذا قل –انطلقوا  –سافروا  –على الضم )ذهبوا 

الطالبات اجتهدن يف دروسهن(، نعم،  –سافرنا(، )الطالبات ذهبن  –ذهبنا 
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)ذهبُت( الباء آخر الفعل ساكنة، يقول هذه أفعال ماضيٌة مبنيٌة على السكون،  

 دعا( هذه أفعال ماضيٌة مبنيٌة على السكون. –سعى  –ويقولون يف نحو )رمى 

 على الفتح وقال جماهير النحويين قديًما 
ٌ
وحديًثا إن الفعل الماضي مبني

كفَر( فهذه أفعال  –آمَن  –جلَس  –دائًما، مالزٌم للبناء على الفتح، فإذا قلت )ذهَب 

 ماضيٌة مبنيٌة على الفتح الظاهر.

  –آمنوا  –طيب، وإذا قلت )ذهبوا 
ٌ
 انطلقوا(، )ذهُبوا( يقولون فعٌل ماٍض مبني

نوي؟ يقولون األصل يف عأين هذا المقدر الم نوي،ععلى الفتح المقدر يعني الم

الفعل قبل دخول واو الجماعة هو )َذَهَب(، طيب، أدِخل واو الجماعة فإن القياس 

أال تغير شيًئا، ُتدخل الضمير من دون تغيير هذا القياس، أما لو قلت مثالً )أكرَم 

معينة ُتغير لها مثل واو  أكَرَمُه( ما ُتغير شيًئا إال يف ضمائر –محمٌد زيًدا(، )أكَرَمَك 

الجماعة، فكان القياس الذي تركته وأهملته العرب )َذَهَبَو( وهذا ثقيل؛ ألن الواو 

 ساكنة يناسبها الضم قبلها، فلهذا قالت العرب )ذهبوا( يعني جلبوا قبل الواو ضًما.

طيب، هذا الضم الذي على آخر الفعل يف قولنا )ذهبوا( آخر الفعل مضموم 

هذه لغة العرب )ذهبوا( فهو مضموم آخر الفعل، لكن السؤال هل هذا  باالتفاق،

الضم الذي على آخر )ذهبوا( ضم بناء جلبتها العرب لكي تبني الفعل عليه أم أنه 

 حركٌة مناسبة جلبتها العرب ليسهل عليها النطق، لكي تناسب الواو؟ 

ناء، فلهذا نعم، عند جماهير النحويين أن هذا الضم ضُم مناسبة وليس ضم ب

 على الفتح المقدر منع من ظهوره حركة المناسبة، 
ٌ
يقول )ذهبوا( فعٌل ماٍض مبني

ذهبنا( قالوا القياس فيه أن تقول )ذهَب( ثم ُتدخل الضمير فال  –وإذا قلنا )ذهبُت 

تغير شيًئا، فتقول )َذَهَبُت(، هذا القياس المحذور المرتوك لماذا هجرته العرب 

الضمير المتصل يتصل بجسم الكلمة حتى يصير معها كالكلمة وتركته؟ قالوا ألن 

الواحدة وأربع متحركات على الكلمة الواحدة ثقيل ال تكاد تجده، ال تجد كلمة 
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ن يف هذه الكلمة حذًفا أفيها أربعة حروف متتالية متحركة، فإن وجدت ذلك فاعلم 

 أو أهنا كلمتان لكنهما اتصلتا ببعض أو نحو ذلك.

ُت( ماذا فعلت العرب للتخلص من هذه المشكلة؟ أربٌع متحركة طيب، )َذَهبَ 

نت آخر الفعل للتخلص من الثقل الناشئ من أربع متحركات،  ثقيلة )َذَهَبُت(، سكَّ

إذن فآخر الفعل ساكن ال شك يف ذلك، لكن السؤال هل هذا السكون على آخر 

ون مجلوب للتخلص )ذهبُت( يكون بناء جلبته العرب لبناء الفعل عليه؟ أم أنه سك

من الثقل الحاصل من توالي أربع متحركات؟ الثانية هذا الذي عليه الجمهور 

 على الفتح 
ٌ
النحويون، إذن نقول يف إعراب )َذَهْبُت( الفعل الماضي هنا مبني

 المقدر منع منه السكون المجلوب للتخلص من اجتماع أربِع متحركات.

ٌة مبنيٌة على الفتح المقدر منع من رمى( فهذه أفعاٌل ماضي –وإذا قلت )سعى 

 ظهورها التعذر؛ ألن األلف يف العربية مالزمٌة للسكون.
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 اخلامسالدرس 

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد؛

المبارك جامع  الجامع فحياكم اهلل وبيَّاكم يف هذه الليلة االثنين يف هذا

الجزيرة يف مدينة الرياض إذ نعقد الدرس الخامس من دروس يف حي الراجحي 

يف السادس عشر من شهر ربيع األول من سنة  شرح ]ألفية[ ابن مالك 

 بالسنوات القمرية. من هجرة المصطفى  1429

ويوافق اليوم الثالث من نوء سعد األخبية وهو اليوم الثالث من أيام الصيف 

كًيا، انتهى سعد السعود وهو يعد نصفه يف الربد ونصفه يف الشتاء، والنوء الذي فل

دخل وهو سعد األخبية، والعامة تسميه بحميم أو الحميمين، معلومات قد 

 تفيدكم.

طيب يف هذا الدرس إن شاء اهلل سنكمل الكالم على باب المعرب والمبني، 

 الباب أربع مسائل: كر يف هذا  وقد  كرنا من قبل أن ابن مالَك 

 : حصر المعربات والمبنيات، وانتهينا من ذلك.المسالة األولى
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 : حركات البناء، وانتهينا من ذلك.والمسالة الثانية

يف هذه  -تعالى-: أنواع اإلعراب، وسنتكلم عليها إن شاء اهلل والمسالة الثالثة

 الليلة.

 -تعالى-ا إن شاء اهلل : عالمات اإلعراب، وسنذكر شيًئا منهوالمسالة الرابعة

 يف هذه الليلة.

 و كرنا من قبل أننا سنضيَ على ابن مالَك مسالتين:

 : مصطلحات المعربات والمبنيات.األولى

 : طريقة اإلعراب وأركانه.والثانية

على أنواع اإلعراب وشيء  -تعالى-إذن يف هذه الليلة سيكون الكالم إن شاء 

ابن مالك ذكر أنواع اإلعراب وعالمات من عالماته وهي العالمات األصلية، 

 اإلعراب األصلية يف أربعة أبيات من ]ألفيته[، يقول يف هذه األبيات: 

َرابااع.23 َعَلاان  إع  ااَب اج  ااَع َوالنَص   َوال َرف 

 

اااااُو َلااااان  أَهاَباااااا  اااااَل َنح  ع 
اااااَم َوفِ  الِس 

ااَل بِااال َجرَّ َكَمااا.24  ااُم َقااد  ُخصَّ  واالس 

 

ااااُل   ااااَل ال ِفع   بِااااان  َين َجِزَمااااا َقااااد  ُخصَّ

َفع  بَِضامٍّ وان ِصاَبن  َفت حاع َوُجارى  .25   َفار 

 

 َعب ااااااَدُه َيُساااااارى  
ِ
ُر اهلل اااااارًا َكااااااِذك   َكس 

ااكيَن َوَغي ااُر َمااا ُ كِاار  .26  ااِزم  بَِتس   واج 

 

ااااُو َجااااا أُخااااو َبنِااااي َنِماااار     َينُااااوُب َنح 

عراب أنواع اإلعراب وعالمته األصلية، أنواع اإل يف هذه األبيات ذكر  

هي التي تسمى األحكام اإلعرابية، فاإلعراب له أربعة أحكاٍم يقول فيه ابن مالٍك 

 :يف هذه األبيات األحكام اإلعرابية أنواع اإلعراب أربعة 

 الرفع، وعالمته األصلية الضمة. -

والنصب، وعالمته األصلية الفتحة، وهذان الحكمان الرفع والنصب يقعان  -
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َعَلن   الفعل المضارع، وهذا معنى قوله: )يف األسماء ويقعان يف  َب اج  َع َوالنَص  َوال َرف 

ع لَ 
َم َوفِ َرابع الِس  ( أي الرفع والنصب يكونان إعراًبا لألسماء ولألفعال إع 

 المضارعة.

والحكم اإلعرابي الثالث الجر، وعالمته األصلية الكسرة وال يقع إال يف  -

 األسماء دون الفعل المضارع.

حكم اإلعرابي الرابع: الجزم، وعالمته األصلية السكون وال يقع إال يف وال -

 الفعل المضارع دون األسماء.

هذا ما ذكره ابن مالك يف هذه األبيات، فعلى ذلك إذا أردنا أن نتكلم عن 

األحكام اإلعرابية أو سألنا عن األحكام اإلعرابية فإن األحكام اإلعرابية هي الرفع 

جزم، فإذا أردت أن تطلق حكًما إعرابًيا أو سئلت عن حكٍم والنصب والجر وال

إعرابٍي فالبد أن تجيب بواحٍد من هذه األربعة، فإذا سألنا وقلنا )الحمُد( يف 

)الحمُد( ما حكمها اإلعرابي؟ الرفع،  ،[2الفاتحة:] (پ پ پ پ)

 طيب المرفوع؟ يف فرق بين الرفع والمرفوع؟ يف فرق نعم، األحكام اإلعرابية:

الرفع والنصب والجر والجزم، فإذا ذكرنا الحكم اإلعرابي فتأيت بواحٍد من هذه 

 األحكام، وحكم )الحمد( يف اآلية الرفع.

فكلمة )الحمد( مرفوعٌة، فاألحكام شيء ومصطلحاتها شيٌء آخر، فلهذا قلنا 

 إننا سنضيَ على المسائل التي  كرها ابن مالك مسالتين:

المعرب ومصطلحات المبني، ويتبين ذلك  المسألة األولى مصطلحات -

بالنظير، فنظير األحكام اإلعرابية هي األحكام الشرعية الفقهية التكليفية، وهناك 

تشابٌه كبير بين أحكام النحو وأحكام الفقه يف األصول، فأحكام الفقه األحكام 

 الشرعية التكليفية خمسة:
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 الوجوب. .1

 والتحريم. .2

 .والندب أو االستحباب .3

 والكراهة.  .4

 واإلباحة. .5

هذه خمسة أحكام، فإذا سألنا عن الصالة، الصالة ما حكمها؟ الجواب حكم 

الصالة الوجوب أم حكم الصالة الواجبة؟ حكم الصالة الوجوب، كذا يتكلم 

العرب حكم الصالة الوجوب، وال يصح لغًة أن تقول )حكم الصالة واجبة(، ما 

 وب، فالصالة واجبة، فالحكم الوجوب.يصح لغًة، فحكم الصالة الوج

المصطلح الذي يبين هذا الحكم تقول )الصالة واجبة(، وعلى ذلك إذا قلنا 

، و)محمٌد( فاعل، ما الحكم اإلعرابي للفاعل؟ ضٍ )قام محمٌد( فـ )قام( فعٌل ما

الرفع، فـ )محمٌد( يف هذه الجملة مرفوع، إذن قولنا الرفع، النصب، الجر، الجزم 

 ام، أو كما قال ابن مالك )أنواع اإلعراب(.هذه أحك

أما قولنا مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، وقولنا يف محل رفع، يف 

محل نصب، يف محل جر، يف محل جزم، فهذه مصطلحات تبين ماذا؟ تبين الحكم 

اإلعرابي، وسيأيت ذلك إن شاء اهلل يف الكالم على مصطلحات المعرب 

 ومصطلحات المبني.

فاألحكام اإلعرابية هي أنواع اإلعراب وهي أربعة كما ذكرنا قبل قليل،  إذن

وهي معروفة للجميع، لكن السؤال المهم عن األحكام اإلعرابية )أنواع اإلعراب( 

هو عالم تدخل األحكام اإلعرابية؟ على أي الكلمات تدخل األحكام اإلعرابية؟ 

والجزم على كل الكلمات، هل تدخل األحكام اإلعرابية الرفع والنصب والجر 
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على الحروف كلها، على الفعل الماضي والمضارع واألمر، على األسماء  

 باختالفها كلها؟ أم أهنا تدخل على بعض الكلمات دون بعض؟ 

هذا سؤاٌل مهم؛ ألنه سيحدد طريقة اإلعراب منذ اآلن، أسأل السؤال مرًة 

كل الكلمات العربية أم األعرابية هل تدخل على األحكام أخرى فأقول: أنواع 

 على بعضها؟

 إنما تدخل على بعضها دون بعض. الجواب:

اإلعرابية، والكلمات التي ال تدخلها األحكام فما الكلمات التي تدخلها 

 األحكام اإلعرابية؟

فاالسم اإلعرابية أما الكلمات التي تدخلها األحكام  الجواب عن  لك

معربًة أم مبنية، والمضارع كله سواء  والمضارع فقط، فاألسماء كلها سواء كانت

 إما رفٌع وإما نصٌب وإما جٌر وإما 
ٌ
كان معرًبا أم مبنًيا البد أن يدخله حكٌم إعرابي

هي البواقي وهي الحروف اإلعرابية جزم، والكلمات التي ال تدخلها األحكام 

ا ال رفٌع والفعل الماضي وفعل األمر، هذه الثالثة ال تدخلها األحكام اإلعرابية بتاتً 

 وال نصب وال جٌر وال جزم.

فلهذا إذا ُطلب منك أن تبين الحكم اإلعرابي لحرٍف ما أي حرف، أو فعل 

ماٍض أو فعل أمٍر، فماذا تقول؟ تقول يف االصطالح اإلعرابي عند المعربين تقول 

ال محل له من اإلعراب، كذا يقول المعربون يف إعراب هذه الثالثة: الحروف 

ال  ضٍ مر، أي حرف، حرف جر ال محل له من اإلعراب، فعٌل ماوالماضي واأل

محل له من اإلعراب، فعل أمٍر ال محل له من اإلعراب، ما معنى قولهم ال محل له 

 من اإلعراب؟ يعني ليس له حكٌم إعرابي ال رفٌع وال نصٌب وال جٌر وال جزم.

خلها األحكام إذن فهذه الثالثة الحروف كلها والماضي كله واألمر كله ال تد
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اإلعرابية، ونقول عند إعراهبا ال محل له من اإلعراب، أما األسماء كلها مبنيًة كانت 

أم معربة والفعل المضارع كله مبنًيا كان أو معرًبا فهذه يجب أن يدخلها حكٌم 

إعرابي إما رفٌع وإما نصٌب وإما جٌر وإما جزم، فالكلمات حينئٍذ منقسمٌة قسمين 

 متضادين:

أن يدخله حكٌم إعرابي، وهي كل األسماء وكل األفعال  ما يجب -

 المضارعة.

 بتاًتا وهي الحروف والفعل  -
ٌ
والقسم الثاين: ما ال يدخله حكٌم إعرابي

 الماضي وفعل األمر.

 فعلى ذلك هل يصح أن تقول عن اسٍم ما، أي اسم، ال محل له من اإلعراب؟

ول عنه ال محل له من هل يصح أن تقول عن فعٍل مضارع، أي فعل مضارع، تق

 اإلعراب؟

ال يصح؛ ألن معنى قولك ال محل له من اإلعراب ليس له حكٌم إعرابي، 

 واألسماء والمضارع البد لها من حكٍم إعرابي.

هذا التقسيم ما يدخله األحكام اإلعرابية وما ال تدخله األحكام اإلعرابية، هذا 

من حيث اإلعراب والبناء، التقسيم يذكرنا بتقسيم ساب ، وهو تقسيم الكلمات 

 فالكلمات من حيث اإلعراب والبناء قسمان:

، كل أفراده مبنية، يشمل الحروف والماضي  القسم األول: -
ٌ
ما كله مبني

 واألمر، هذه الثالثة كلها مبنية.

ما بعضه مبني وبعضه معرب، وهذا يشمل األسماء ويشمل  والقسم الثاين: -

مبني، واألسماء بعضها معرب وبعضها  المضارع، فالمضارع بعضه معرب وبعضه

 مبني.
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ت يف   القسمة األولى قسمة األسماء من حيث اإلعراب والبناء هي التي أثرَّ

القسمة الثانية قسمة األسماء من حيث دخول األحكام اإلعرابية عليها، فلهذا 

يسأل الطالب ويقول لماذا دخلت األحكام اإلعرابية على األسماء والمضارع ولم 

 على الحروف والماضي واألمر؟تدخل 

طبًعا الجواب األول هذه لغة العرب، لكن نريد أن نعرف  والجواب عن  لك،

لماذا أدخلت العرب اإلعراب على األسماء والمضارع دون الحروف والماضي 

واألمر؟ فالجواب عن ذلك، واهلل أعلم، أن يقال إن دخول األحكام اإلعرابية على 

ئدة، فاالسم الذي حكمه الرفع ستضع عليه الضمة أو األسماء والمضارع له فا

عالمة الرفع، والذي حكمه النصب ستضع عليه عالمة نصب، والذي حكمه الجر 

 ستضع عليه عالمة جر، والذي حكمه الجزم سنضع عليه عالمة جزم.

إذن قد يستفيد من األحكام اإلعرابية أم ال؟ نقول قد يستفيد، متى تستفيد 

والمضارع من األحكام اإلعرابية؟ متى تتغير أشكالها بتغير  األحكام األسماء

األحكام اإلعرابية؟ تتغير إذا كانت معربة، واألسماء المعربة والمضارع المعرب 

هما اللذان يتأثران باألحكام اإلعرابية، تتغير عالمات إعراهبا من الرفع إلى النصب 

األحكام اإلعرابية، إذا رأيت  إلى الجر إلى الجزم، إذن تستفيد وال ما تستفيد من

)محمٌد( تعرف أن الحكم الرفع، و)محمًدا( تعرف أن الحكم النصب، و)محمٍد( 

تعرف أن الحكم الجر، و)تذهُب( تعرف أن الحكم الرفع، و)تذهَب( تعرف أن 

 الحكم النصب، و)تذهْب( تعرف أن الحكم الجزم، نعم قد تستفيد.

حروف والماضي واألمر فهو لو حدث ال أما دخول األحكام اإلعرابية على ال

فائدة منه؛ ألنه ال ُيتصور حدوث الفائدة وال يف لف  من ألفاظ الحروف وال لف  

من ألفاظ الماضي وال لف  من ألفاظ األمر؛ ألن الحروف كلها مبنية والماضي كله 

مبني واألمر كله مبني، وأثر اإلعراب ال يظهر إال على الكلمة المعربة، إذن هل 
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هناك فائدة من دخول األحكام اإلعرابية على الحروف والماضي واألمر؟ أبًدا، 

 وال يف كلمة من كلماهتا.

إذن إدخال األحكام اإلعرابية على هذه الثالث عبث، فلهذا ما دخلت 

األحكام اإلعرابية عليها، أما دخول األحكام اإلعرابية على األسماء والمضارع 

المبنيات من األسماء والمضارع تدخلها األحكام فهو قد يفيد يف المعربات، و

اإلعرابية أم ال تدخلها؟ تدخلها األحكام اإلعرابية وإن كانت ال تستفيد، لكن 

 دخلت فرًدا للقاعدة؛ ألن األسماء تدخلها جميًعا والمضارع يدخلها جميًعا.

طيب، ومن الخطأ عند بعض الدارسين أن يظن أن األحكام اإلعرابية الرفع 

نصب والجر والجزم إنما تدخل على المعربات دون المبينات، هذا كالٌم غير وال

صحيح، وهذا لم يقل به أحد أصاًل، وإنما الصواب ما ذكرناه من قبل أن األحكام 

 ااإلعرابية تدخل على األسماء كلها معربة كانت أو مبنية وعلى المضارع كله معربً 

 قلنا يف األسماء:كان أو مبنًيا، ونرى ذلك باألمثلة، فإذا 

)صلى محمٌد يف المسجِد( فـ )صلى( فعٌل ماٍض، و)محمٌد( اسم معرب أم 

مبني؟ معرب، وحكمه اإلعرابي الرفع ألنه فاعل )صلى محمٌد(، طيب هنا 

)محمٌد( وقع موقع الفاعل دلَّ على الفاعل، من الذي صلى؟ كيف عرفت أن 

د(، عندما قيل )محمد( الذي صلى هذا بالذات دون هذه الذات؟ بقولك )محم

د( هذه حروف كلمة، هذه كلمة دلَّت  –م  –ح  –عرفت الذي صلى، )محمد( )م 

على من؟ دلت على الفاعل، إذن كلمة )محمد( وقعت موقع الفاعل وقعت يف 

مكان الفاعل أم لم تقع؟ وقعت، والفاعل يف العربية حكمه الرفع، إذن كلمة 

 دخلها الرفع حكم الفاعل. ،)محمد( هنا دخلها حكم إعرابي أم ال

طيب، فإذا قلنا )صلى هؤالء يف المسجد(، )صلى( فعٌل ماٍض، من الذي 

صلى؟ )هؤالِء( المشار إليهم، كيف عرف أهنم الذين صلوا؟ بقولك )هؤالء(، إذن 
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)هؤالء( أين وقعت يف الجملة، وقعت بحيث تدل على الفاعل، والفاعل حكمه يف  

دخل على كلمة )هؤالء( وال ما دخل؟ دخل، و)هؤالء( العربية الرفع، إذن الرفع 

اسم معرب أم مبني؟ مبني، إذن فالرفع دخل على االسم المعرب )محمد( وعلى 

 االسم المبني )هؤالء(، صح.

لكن ما الفرق بين دخوله على )محمد( االسم المعرب وعلى )هؤالء( االسم 

ع على هذه الكلمة، المبني؟ من حيث الدخول دخل، وقع على هذه الكلمة ووق

ات، )محمد( يلكن الفرق هو ما ذكرناه من قبل من الفرق بين المعربات والمبن

وقع عليه اإلعراب فأثَّر يف لفظه أم لم يؤثر؟ أثَّر يف لفظه؛ ألنه معرب، والمعرب 

 كلمات يتالعب فيها اإلعراب يؤثر فيها اإلعراب، تتغير باإلعراب.

اإلعرابي أم ما وقع؟ وقع، ولكن لفظه تأثر أم  أما )سيبويه( فوقع عليها الحكم

ما تأثر؟ ما تأثر؛ ألنه كالبناء القوي الذي ال يتأثر هبذه األشياء لذلك يسمى مبني 

تشبيًها بالبناء الذي ال يتأثر بمثل هذه األمور، إذن فـ )محمد( و)هؤالء( كالهما 

راب، يتغير باإلعراب وقعا يف موقٍع دخله اإلعراب، والفرق أن المعرب يتأثر باإلع

 والمبني ال يتغير باإلعراب.

طيب، قلنا إن هذه األحكام اإلعرابية تدخل على األسماء والمضارع دون 

(، أما من حيث التفصيل فهو ما ذكره ابن مالٍك 00:23:30@البواقي من حيث )

يف األبيات السابقة وشرحناه، فاالسم إنما يدخله من األحكام اإلعرابية الرفع 

لنصب والجر، والمضارع إنما يدخله من األحكام اإلعرابية الرفع والنصب وا

 َعب َدُه َيُسرى بقوله: ) والجزم، ومثَّل لذلك ابن مالٍك 
ِ
ُر اهلل  (.َكِذك 

 َعب َدُه َيُسرى )
ِ
ُر اهلل ذكره فإن هذا يسره، وقد  ( هذا العبد إذا علم أن اهلل َكِذك 

د إذا ذكره يف مجلس، طيب، إعراب هذه يذكر العب جاء يف الحديث أن اهلل 

 َعب َدُه َيُسرى الجملة )
ِ
ُر اهلل  (:َكِذك 
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رُ ) ( اسم وقع يف ابتداء الجملة فهو مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ِ ك 

 فالحكم اإلعرابي الذي دخل على هذا االسم الرفع، وعالمة رفعه الضمة.

( 
ِ
ره الكسرة، والحكم ( لف  الجاللة مضاٌف إليه مجروٌر وعالمة جاهلل

 اإلعرابي الداخل على هذا االسم الجر، وعالمته الكسرة، لف  الجاللة )
ِ
ُر اهلل َكِذك 

 ( )َعب َدهُ 
ِ
( مضاٌف إليه مجرور يف اللف  ويف المعنى فاعل، فهي عندما نصل إن اهلل

شاء اهلل إلى إعمال المصدر سنعرف أن المصدر يجوز أن يضاف إلى فاعله، فاهلل 

ر ذلك العبد، لكن الفاعل هنا ُجرَّ هو فاعل  الذكر، يعني أن يذكر اهلُل العبَد يسُّ

رُ باإلضافة وهذا من خصائص المصدر؛ ألن ) ذكًرا(،  –يذكر  –( مصدر )ذكر ِ ك 

 طيب. فلف  الجاللة مجرور لفًظا ولكنه مرفوٌع محالً؛ ألنه فاعل يف المعنى.

 َعب َدهُ )
ِ
ُر اهلل ؟ مذكور، إذن فاعل أم مفعول؟ مفعوٌل به ( العبد ذاكر أم مذكورِ ك 

منصوب وعالمة نصبه الفتحة، فالحكم الداخل على هذه الكلمة وعلى هذا االسم 

( والهاء يف عبده ضمير متصل، اتصل باسم َعب َدهُ النصب، وعالمته الفتحة، )

والقاعدة تقول كل ضمير اتصل باسم فهو مضاٌف إليه يف محل جر، إذن ما إعراب 

 هنا؟ مضاٌف إليه يف محل جر.الضمير 

( هذا فعٌل مضارٌع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة، قلنا المرفوع ألنه لم َيُسرى )

 يسبق ال بناصب وال بجازم، وعالمة رفعه الضمة.

إذن هذا الفعل المضارع دخلته من األحكام الرفع، والعالمة فيه الضمة، مثَّل 

وب، إذن مثَّل لألسماء يف كل لالسم المرفوع واالسم المجرور واالسم المنص

أحوالها، ومثَّل للمضارع المرفوع، ماذا بقي؟ بقي المضارع المنصوب والمضارع 

 المجزوم.
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 أما المضارَ المنصوب، فقد مَثل له قبل قليل بقوله: 

َرابااع.23 َعَلاان  إع  ااَب اج  ااَع َوالنَص   َوال َرف 

 

اااااُو َلااااان  أَهاَباااااا  اااااَل َنح  ع 
اااااَم َوفِ  الِس 

 ( حرف نصب، ما حكمه اإلعرابي؟َلن  ( لن أخاف، )أَهاَباَلن  )  

  ...طالب:

 على السكون،  الشيخ:
ٌ
إذن الحرف نفسه ال محل له من اإلعراب مبني

( وعالمة نصبه الفتحة، والفاعل ضميٌر مسترت َلن  ( فعٌل مضارع منصوٌب بـ )أَهاَباو)

لنصب، وعالمة النصب تقديره )أنا(، إذن فالفعل المضارع هنا دخله من األحكام ا

الفتحة، بقي عليه فقط التمثيل للمضارع المجزوم وهذا ما مثَّل له، مثال ذلك أن 

 لن أخف سوى اهلل( ونحو ذلك. –تقول )لن أهمْل 

هنا يبين شيء ذكرنا له أمثلًة سابقة وستأيت عليه أمثلٌة الحقة وهي عبارة 

اللغة العربية لغٌة حكيمة وعادلة(، يذكرها العلماء كثيًرا عن اللغة العربية يقولون: )

قولهم )حكيمة( أي محكمة البناء وهذا واضح، وقولهم )عادلة( أي تعدل بين 

كلماهتا يف األحكام، فنرى هنا أهنا أعطت االسم ثالثة أحكام، وأعطت المضارع 

أيًضا ثالثة أحكام، فحرمت االسم من الجزم وأعطته الجر، وحرمت المضارع من 

 الجزم.الجر وأعطته 

لماذا لم يدخل الجزم على األسماء ولماذا لم يدخل الجر على  فالسؤال هنا:

المضارع؟ االسم اخَتص بالجر، والمضارع اخَتص بالجزم، لماذا لم يدخل الجزم 

 على االسم ولماذا لم يدخل الجر على المضارع؟ 

الجواب عن هذا أن يقال، ألن الجواب عن هذا أخذوه من قبل، إذ أصلوا 

صاًل فقالوا إن االسم إنما يدل على مسماه، )محمد( يدل على ماذا؟ يدل على أ

مسماه، يعني على الجهة المسماة يف )محمد(، يف معنى آخر يف )محمد(؟ إذا قلنا 
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)محمد( ماذا تفهم من )محمد(؟ هناك ذات مسماة بـ )محمد(، هذا معنى االسم، 

 االسم إنما يدل على مسماه فقط.

يدل على الحدث وعلى  على ما ا؟ الفعل يدل على شيْين: أما الفعل يدل

زمانه، فإذا قلت )ذهب( يدل على حدث الذهاب، الذهاب أي الفعل يعني، 

الحدث يعني الفعل الذي حدث، يدل على الذهاب وعلى زمان الذهاب وهو 

المضي، وإذا قلت )اذهب( يدل على الحدث وزمانه، الحدث وهو الذهاب 

 قبال، )اذهب( يف المستقبل.وزمانه وهو االست

قالوا والذي يدل على شيء أخف من الذي يدل على شيئين، الذي يدل على 

شيئين أثقل، إذن أيهما أخف االسم أو الفعل؟ قالوا االسم خفيف والفعل ثقيل، 

ل االسم فلهذا ثقلته بجعل عالمات إعرابه كلها عالمات،  والعرب تحاول أن تثقِّ

ة وهي حركة، والنصب الفتحة وهي حركة، والجر كلها حركات الرفع الضم

الكسرة وهي حركة، وجعلت لالسم تنوين )محمٌد(، إذا قلت )محمٌد( ماذا بعد 

الدال؟ )محمُد( ضمة، وبعد الضمة التنوين، حاولت أن تثقله، خفيف فحاولت أن 

 لته بالحركة والتنوين.قتثقله قليالً، فث

العرب أن تخففه، فلهذا منعته من  طيب، والفعل؟ الفعل ثقيل، فلهذا عادة

التنوين، الفعل ما ُينون، طيب، وأيًضا جعلت له الجزم والجزم ما عالمته؟ 

السكون، ما المراد بالسكون؟ السكون حركة أم خلو الحرف من الحركة؟ خلو 

يذهَب( ضمة  –يذهُب  –الحرف من الحركة فصار هذا تخفيًفا للفعل )يذهْب 

 لجزم )يذهْب( فخف.حركة وفتحة حركة ويف ا

فقالوا هذا هو السبب الذي جعلت العرب ُتدخل الجزم على المضارع وتمنعه 

من االسم، وتدخل الجر على االسم وتمنعه من المضارع، أدخلت الجر على 

ل، وأدخلت الجزم على ثقاالسم لكي يثقل، ولم تدخله على المضارع لكي ال ي
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 ي ال يخف.المضارع لكي يخف ولم تدخله على االسم لك 

ع لَ طيب، ابن مالك قال يف أبياته: )
َم َوفِ َرابع الِس  َعَلن  إع  َب اج  َع َوالنَص  (، َوال َرف 

ع لَ ماذا يريد بـالـ )
( هنا؟ يريد الفعل المضارع فقط؛ ألنه الذي ُيتصور فيه دخول فِ

 األحكام اإلعرابية عليه، وكذلك يقال يف البيت التالي عندما قال:

اامُ .24 ااَل بِااال َجرَّ َكَمااا واالس   َقااد  ُخصَّ

 

ااااُل بِااااان  َين َجِزَمااااا  ااااَل ال ِفع   َقااااد  ُخصَّ

 يعني الفعل المضارع اسمه حدث ألن هذه من الضرورات التي يعرفها. 

........ ودراسته للنحو، هو بيَّن هذه األحكام اإلعرابية نوع اإلعراب وبيَّن 

تى تسمى الحركة عالمًة ومتى عالماهتا األصلية، طيب، نقول عالمات اإلعراب م

 َأ( متى تسمى عالمًة ومتى ال تسمى عالمًة؟ –إِ  –ال تسمى عالمًة؟ الحرمة )ُأ 

 ...طالب:

 طيب ال بأس نعم، ومتى تدل على حكم ومتى تتغير؟ الشيخ:

 ...طالب:

إلى اآلن لم نصل، نعم، إذا كانت على آخر كلمٍة معربة، نعم، تسمى  الشيخ:

ال تسمى الحركُة عالمًة إال إذا كانت على آخر كلمٍة معربة؛ ألهنا الحركة عالمًة، 

إذا كانت على آخر كلمٍة معربٍة فإهنا ستدل على الحكم اإلعرابي، تتغير بتغير 

اإلعراب لكي تدل على الحكم اإلعرابي الداخل، وإذا كانت الحركُة على كلمٍة 

فالحركة التي على )المسجُد(  مبنية فإهنا ال تسمى عالمة مع أهنما يف اللف  سواء،

كالحركٍة التي على )حيُث( من حيث اللف ، إال أهنا يف )المسجُد( تقول عالمة، 

ويف )حيُث( تقول حركة فقط؛ ألهنا يف )حيُث( مجرد حركة لسان، أما يف 

فإهنا دخلت على )المسجُد( لكي تدل على أن الحكم اإلعرابي لـ  )المسجُد(

ن الحكم النصب لكان يقال )المسجَد(، ولو كان الحكم )المسجد( الرفع، ولو كا
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يف )المسجد( الجر لكان يقال )المسجِد(، إذن فالعالمة التي على )المسجد( ُتعلم 

بحكمه اإلعرابي أم ال ُتعلم بالحكم اإلعرابي؟ ُتعلم، من العلم أخذوا اسم 

 رابي.العالمة، يقول عالمة من العلم؛ ألن هذه الحركة ُتعلم بالحكم اإلع

أما الحركة التي على )حيُث( فإهنا ال ُتعلم عن الحكم اإلعرابي، ما الحكم 

اإلعرابي لـ )حيُث( يف قولنا )اجلس حيُث يجلس محمد(؟ )اجلس( هذا فعل، أين 

أجلس؟ )حيُث يجلس محمد(، )حيُث( بيِّنت مكان الجلوس يعني ظرف مكان، 

)حيُث( تبين هذا الحكم؟ والحكم اإلعرابي لظرف المكان النصب، وهل حركة 

 ما تبينه، ليس بينها وبين الحكم اإلعرابي عالقة، هي مجرد حركة لسانية.

وإذا قلنا )جاَء سيبويِه(، )سيبويِه( فاعل والحكم اإلعرابي للفاعل؟ الرفع، هل 

حركة )سيبويِه( تبين هذا الحكم؟ ما تبينه، هل حركة )سيبويه( تبين حكمه يف 

عول به وحكمها النصب؟ ال، )فسلمُت على سيبويِه( هل )أكرمُت سيبويِه( مف

الحركة هنا تبين الحكم؟ أيًضا ال تبين الحكم؛ ألن الحركة ال عالقة لها باإلعراب، 

 فالحركة ال تسمى عالمة إال إذا كانت على آخر كلمٍة معربة.

ولو سألنا أين توجد العالمة اإلعرابية؟ فالجواب: توجد على آخر الكلمة 

ة، ال توجد على أولها وال وسطها وال توجد على كلمة مبنية بتاًتا، إنما المعرب

توجد على آخر الكلمة المعربة، طيب، لم ُسميت عالمة؟ مأخوذة من العلم؛ ألهنا 

 ُتعلم بالحكم اإلعرابي.

عالمة الرفع  طيب، ابن مالك تكلم على عالمات اإلعراب األصلية و كرناها:

فيما  متحة والجر الكسرة والجزم السكون، ثم سنتكلاألصلية الضمة والنصب الف

بعد على عالمات اإلعراب الفرعية، كالمه وكالم النحويين وكالمنا اآلن على 

عالمات اإلعراب، نحن اآلن سنتكلم على عالمات اإلعراب األصلية أو الفرعية، 

معربة إذا كنا نتكلم على عالمات اإلعراب فمعنى ذلك أننا نتكلم على الكلمات ال
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أم المبنية أم عليهما؟ العالمات اإلعرابية أين توجد؟ توجد يف الكلمات المعربة،  

 إذن عندما نتكلم على اإلعراب فمعنى ذلك أننا إنما نتكلم على الكلمات المعربة.

فكل ما نذكره من أمثلة بعد ذلك هو لكلماٍت معربة، واألبواب القادمة أبواب 

لمات المعربة؛ ألن العالمات اإلعرابية جميًعا العالمات الفرعية كلها من الك

عالمة أصلية أو عالمة فرعية إنما توجد يف الكلمات المعربة، طيب، قال ابن 

 مالك: 

َفع  بَِضمٍّ وان ِصَبن  َفت حع َوُجارى  -25  َفار 

 

 َعب ااااااَدُه َيُساااااارى  
ِ
ُر اهلل اااااارًا َكااااااِذك   َكس 

كيَن ................ -26  ِزم  بَِتس   واج 

 

 .....................................

. 

 

بيَّن هنا عالمات اإلعراب ماذا؟ األصلية، فعالمة الرفع األصلية هي الضمُة، 

وعالمة النصب األصلية الفتحُة، وعالمة الجر األصلية الكسرُة، وعالمة الجزم 

عبَّر عن  األصلية السكون، فإن قال قائل: ابن مالك ما عبَّر عنها هبذه األلفاظ، وإنما

عالمة الرفع بالضم، وعن عالمة النصب بالفتح، وعن عالمة الجر بالكسر وعن 

ز والتساهل؛ ألن النظم قد يضيق يف  عالمة الجزم بالتسكين، نقول هذا من التجوُّ

مثل هذه األمور، ويقال إن كثيًرا من النحويين قديًما وحديًثا يتساهلون يف هذه 

عليه كما سنذكر يف مصطلحات المعربات األمور، وإن كان من المتعارف 

والمبنيات، من المتعارف عليه أن عالمات اإلعراب إنما تسمى بالضمة والفتحة 

 والكسرة والسكون، الضمُة بالتاء المربوطة، والفتحُة والكسرُة والسكون.

إذا لم تكن الحركُة عالمًة إعرابية فإهنا تسمى ضًما وفتًحا وكسًرا وسكوًنا، 

ا لف  مشرتك، فحركات المبني ماذا نسميها؟ نسميها الضم، كـ )حيُث السكون هذ

سيبوي(،  –كيَف(، ونسميها كسر كـ )هؤالء  –منُذ(، ونسميها فتح كـ )ذهَب  –

 وقد ذكرنا ذلك يف حركات البناء.

كينَ وانظر إلى قوله: ) ِزم  بَِتس  ( لم يقل أحد المتقدمين أو المتأخرين إن واج 
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ين، التسكين فعلك أنت، ليست العالمة، فعلك أنت التسكين عالمة الجزم التسك

ز.  إنما العالمة السكون، ولكن الناظم قد يدعو أحياًنا إلى شيٍء من التجوُّ

أيهما أكثر يف العالمات اإلعرابية أم العالمات الفرعية؟ ال شك أهنا العالمات 

غالًبا هو األكثر األصلية ولهذا ُسميت بالعالمات األصلية؛ ألن األصل يف الباب 

فيه، سمي أكثر ألنه هو األكثر والغالب فيه، وما يخالفه صار هو الفرع الخارج عن 

 هذا األصل، فلهذا عندما بيَّن ابن مالك هذه العالمات األصلية استدرك وقال:

 ......َوَغي اااااُر َماااااا ُ كِااااار  ............

 

ااااُو َجااااا أُخااااو َبنِااااي َنِماااار     َينُااااوُب َنح 

اإلعرابية سوى ما ذكره من قبل هي عالماٌت فرعية أو كما ذكر  فكل العالمات 

(، تسمى العالمات النيابية أو العالمات الفرعية، ومَثل بمثال َينُوُب نيابية يقول )

ُو َجا أُخو َبنِي َنِمر  قبل أن يبدأ بذكر أبواب العالمات الفرعية باًبا باًبا، فقال: ) (، َنح 

وُ نعرب هذا المثال يقول: ) ( قبيلة من قبائل العرب نمر َنِمر  (، )َجا أُخو َبنِي َنِمر   َنح 

 بن قاسر، نقول:

 على الفتح، قلنا ال محل له من َجاء)
ٌ
( فعٌل ماٍض ال محل له من اإلعراب مبني

 (.أُخو َبنِي َنِمر  ( من الذي جاء؟ )َجاءاإلعراب ألنه ماٍض ليس له حكٌم إعرابي، )

المة رفعه الواو، إذن فالواو هنا ليست عالمًة ( فاعل مرفوع وعأُخوما إعراب )

أصلية، وإنما هي عالمٌة نيابية نابت عن ماذا؟ نابت عن الضمة، يف ماذا؟ نابت عن 

الضمة يف الداللة على حكم إعرابي، أنا أنيبك لكي تقوم بعملي، فالواو هنا نابت 

ٌة فرعيٌة نائبٌة عن الضمة يف الداللة على الحكم اإلعرابي وهو الرفع، فالواو عالم

 عن الضمة.

( مضاٌف إليه مجرور وعالمة َبنِي( فاعل وهو مضاف، و)أُخو(، )َجا أُخو َبنِي)

جره الياء، كون الياء عالمًة للجر هذه عالمٌة نيابية نابت عن ماذا؟ نابت عن الكسرة 
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ُو َجا أُخو َبنِي َنِمر  يف الداللة على الجر، )  مجرور  ( قلنا مضاٌف إليهَبنِي(، )َنح 

 وعالمة جره الياء وهو مضاف.

( هذا اسم َنِمر  ( مضاٌف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة أم الفتحة؟ )َنِمر  و)

( وأسماء القبائل أعالم عليها، االسم َنِمر  قبيلة من قبائل العرب، اسم هذه القبيلة )

ائل تميم( هذه أعالم، طيب أسماء القب –اسم )محمد(، وهذه القبيلة اسمها)قريش

أعالم مذكرة أم أعالم مؤنثة؟ علم قبيلة علم مؤنث، والعلم المؤنث ُيمنع من 

 ( هنا ممنوع من الصرف؛ ألنه علٌم مؤنث.َنِمر  الصرف، إذن )

( جمع مذكر َبنِي( هذا من األسماء الستة، و)أُخووكما سيأيت هو اآلن مثَّل)

من الصرف كما سيأيت  ( مثَّل به للممنوع من الصرف؛ ألن الممنوعَنِمر  سالم، و)

( مضاٌف إليه َنِمر  (، )َجا أُخو َبنِي َنِمر  إنما ُيجر بالفتحة نيابًة عن الكسرة، إذن )

 مجرور وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة للداللة على الجر.

طيب، العالمات الفرعية هي عالماٌت قليلة محصورة يف سبعة أبواب، هذه 

نعرف عالمات إعراهبا لكي نقول فيما بعد إن األبواب ال بد أن نعرفها وأن 

الكلمات المعربة سوى هذه األبواب السبعة عالمات إعراهبا عالماٌت أصلية، إذن 

ما األبواب السبعة التي تنحصر فيها العالمات الفرعية؟ يذكرها ابن مالك باًبا باًبا، 

 نحن نذكرها اآلن إجمااًل.

 األسماء الستة. :فالباب األول -

 المثنى. :الثاينوالباب  -

 جمع المذكر السالم. :والباب الثالث -

 جمع المؤنث السالم. :والباب الرابع -

 االسم الممنوع من الصرف. :والباب الخامِ -
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 األفعال الخمسة. :والباب السادس -

 الفعل المضارع المعتل اآلخر. :والباب السابع -

نأخذ الباب األول قبل أن نبدأ هبذه األبواب باًبا باًبا، ولعلنا يف هذه الليلة 

 )األسماء الستة( نريد أن نقف وقفتين مع األبيات السابقة:

نعرب بعض األلفاظ التي وردت يف األبيات السابقة، يقول:  الوقفة األولى:

َرا) َعَلن  إع  َب اج  َع َوالنَص  عَ (، )ًباَوال َرف  عَ ( ما إعراهبا؟ )ال َرف  ( هذا اسم منصوب ال َرف 

َراًبات، )من مبحث المنصوبا َعَلن  إع  َب اج  َع َوالنَص  (، نعم يا أخي، مفعوٌل به َوال َرف 

م، إذن ما أصل الكالم قبل التقديم والتأخير؟ )الرفع والنصب إعراًبا  أول مقدَّ

لالسم والفعل(، يقول )اجعل( هذا فعل أمر، وفعل األمر يجوز أن تؤكده بالنون 

) والخفيفة )اجعلْن( وهي التي استعملها ابن  الثقيلة أو الخفيفة، الثقيلة )اجلعنَّ

مالك، )اجعلْن( فعل أمر مبني ال محل له من اإلعراب، الفاعل مسترت تقديره 

عَ )أنت(، ) َرا( مفعول به أول، أين المفعول به الثاين؟ اجعله )َوال َرف  ( هو ًباإع 

 المفعول به الثاين.

َل بِال َجرى ثم قال: ) ُم َقد  ُخصَّ مُ إعراب )(، ما واالس   (؟االس 

 ... :طالب

َل بِال َجرى نعم، مبتدأ، أين خربه؟ جملة ) :الشيخ  ( والفعل؟َقد  ُخصَّ

اَل بِاال َجرَّ َكَماا -24 ُم َقد  ُخصَّ  واالس 

 

ااااُل بِااااان  َين َجِزَمااااا  ااااَل ال ِفع   َقااااد  ُخصَّ

ُل ما إعراب )  َفع  بَِضمٍّ وان ِصَبن  ( نائب فاعل، طيب، ثم قال: )ال ِفع  (، ما َفت حع َفار 

َفع  ِبَضمٍّ وان ِصَبن  َفت حع(؟ )َفت حعإعراب )  (؟َفار 

 ... :طالب
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نعم، ارفع صوتك، فاعل ال، هذا ما ينطبق، )انصب( ليس من أخوات  :الشيخ 

 )ظن(، أخوات ظن هي التي تنصب مفعولين.

 ... :طالب

نعم، مفعوٌل مطلق، واألصل )انصب نصب فتٍح(، وقد يقال إنه  :الشيخ

منصوٌب على نزع الخافض يعني على حذف حرف الجر )انصب بفتٍح(، ثم قال 

ُو َجا أُخو َبنِي َنِمر  يف األخير: ) ُو َجا أُخو َبنِي َنِمر  (، )َنح  (، َوَغي ُر َما ُ كِر  َينُوُب َنح 

وُ كلمة ) ( التي ُيراد هبا التمثيل وهي ترد كثيًرا يف كالم العلماء يف النظم والنثر إذا َنح 

 أريد هبا التمثيل فيجوز لك فيها إعرابان:

وهو األحسن والظاهر وهو المتبادر أنه خربٌ لمبتدأ  اإلعراب األول -

محذوف تقديره )مثاله نحو كذا وكذا(، )مثال( مبتدأ محذوف، و)نحو( خرب 

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

ديره النصب، تنصبه على أنه مفعوٌل به لفعٍل محذوف وتق واإلعراب الثاين: -

 )نحو أعني كذا وكذا( أو )أريد نحو كذا وكذا(.

طيب نريد أن نسمع األبيات األربعة من بعض الطالب، نعم، من سيقرأ؟ 

 تفضل

 )طالب يقرأ(.

 هل هناك سؤال يمكن أن نستمع إليه قبل أن تبدأ بباب األسماء الستة.

 ... :طالب

ة أنواع: االسم نحو ألنه هو المتبادر من الكالم، تقول )الكلمة ثالث :الشيخ

محمد(، فالمتبادر )االسم مثاله نحو كذا وكذا( هذا المتبادر، والثاين جائز ألنه 
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 أيًضا ليس بممنوع.

 ... :طالب

 تكون مشرتكة يف المعربات والمبنيات، نعم. :الشيخ

 ... :طالب

 ال؛ ألن حرف الجر هنا دخل على جملة ما دخل على مفرد، نعم. :الشيخ

 ... :طالب

نعم، كالمنا على المفردات، أما الجمل ما تكلمنا عليها، الجمل  :يخالش

 بعضها له أحكام إعرابية، وبعضها ليس له أحكام إعرابية، نعم تفضل.

 ... :طالب

أجبنا عن ذلك قلنا مثالً لو قلت )قام محمد وقام سيبويه(، أين الدال  :الشيخ

الفاعل يف الجملة الثانية؟ على الفاعل يف الجملة األولى؟ )محمد(، والدال على 

من الذي قام يف الجملة الثانية )قام سيبويه(؟ الذي قام )سيبويه(، إذن كلمة 

)سيبويه( وكلمة )محمد( كالهما دلَّ على الفاعل، والفاعل يف العربية حكمه 

 الرفع، انظر لو قلت )جاء محمد( ....

 )اآلذان(

قلت )قام محمٌد( ثم صفه  بسم اهلل الرحمن الرحيم، نكمل الجواب، قلنا لو

بالكرم فتقول )قام محمٌد الكريُم(، طيب، ثم )قام سيبويه( صفه بالكرم فتقول )قام 

سيبويِه الكريِم( أم )الكريُم(؟ لماذا رفعت؟ ألنه تابع لـ )سيبويه( وحكم )سيبويه( 

الرفع أم الجر، أو ليس له حكم؟ الجواب حكمه الرفع؛ ألنه فاعل و)الكريم( تبع 

بويه( يف الحكم اإلعرابي، إال أن الحكم اإلعرابي هنا يف المحل دون اللف ؛ )سي
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 ألنه مبني. 

 نعم، لعلنا نتوقف هنا األسئلة يمكن أي سؤال بعد الدرس.

بعد ذلك بذكر أبواب العالمات الفرعية وهي كما ذكرنا   بدأ ابن مالك

يف خمسة   سبعة، بدأ بذكر الباب األول وهو باب األسماء الستة، فذكرها

 أبيات يقول فيها: 

27-   َ َفاااع  َباااَواَو وان ِصاااَبَن بِااااألَلِ  َوار 

 

   َ ااَما َأِصاا ااُرر  بَِياااَء َمااا ِمااَن األس   واج 

َبًة َأَباَناااااا -28   مااااان  َ اَك ُ و إن  ُصاااااح 

 

 َوال َفاااااُم َحي اااااُث ال ِمااااايُم ِمن اااااُه َباَناااااا 

 أٌب أٌخ َحااااااٌم َكااااااَذاَك َوَهاااااانُ  -29 

 

َسااانُ والااانَق ُل فِاااي هاااذ   ا األَِخيااارِ َأح 

اااااااي أَب َوَتالَِيي اااااااِه َين اااااااُدرُ  - 30 
 َوفِ

 

اااااَهرُ   ِصاااااِهَن َأش  اااااُرَها ِمااااان  َنق   َوَقص 

َن ال -31  َراِب أن  ُيَضاف  ُط َ ا اإلع   َوَشر 

 

ااااتاِلَ   َيااااا َكَجااااا أُخااااو أبِيااااَك َ ا اع   لِل 

ظ هذه خمسة أبيات ذكر فيها عالماِت اإلعراب لألسماء الستة، وبيَّن ألفا 

األسماء الستة، وبيَّن لغات العرب يف األسماء الستة، وبيَّن شروط إعراب األسماء 

الستة بالحروف، فذكر أواًل وبيَّن عالمات إعراهبا، فذكر أن عالمة الرفع فيها 

 الواو، وعالمة النصب باأللف، وعالمة الجر الياء، فقال:

27-   َ َفاااع  َباااَواَو وان ِصاااَبَن بِااااألَلِ  َوار 

 

َ  وا  ااَما َأِصاا ااُرر  بَِياااَء َمااا ِمااَن األس   ج 

ففي الرفع تجعل فيها الواو، ويف النصب تجعل فيها األلف، ويف الجر تجعل  

فيها الياء كما سنمثِّل، ثم ذكر بعد ذلك ألفاظها وهي ستة على اسمها األسماء 

 الستة، فذكرها وبيَّن ألفاظها بقوله: 

َبًة َأَبا -28  َناااااامااااان  َ اَك ُ و إن  ُصاااااح 

 

 َوال َفاااااُم َحي اااااُث ال ِمااااايُم ِمن اااااُه َباَناااااا 

 (َوال َفمُ ( و)ُ واسمان ) 

(، والـ َأٌب (، والـ )َوال َفمُ (، )ُ و( هذه ستة أسماء: )َأٌب أٌخ َحٌم َكَذاَك َوَهنُ )
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(، هذه األسماء الستة خصتها العرب بإعراٍب معين من َهنُ (، والـ )َحمٌ (، والـ )أٌخ )

ذا كانت مرفوعًة فإهنم يجعلون فيها الواو، وإذا كانت منصوبًة بين باقي األسماء، فإ

 يجعلون فيها األلف، وإذا كانت مجرورًة يجعلون فيها الياء.

االسم عموًما متى  طيب، نقول إ ا كان  مرفوعة متى تقع األسماء مرفوعة؟

 يقع مرفوًعا؟ متى يكون حكمه الرفع؟ كأن يقع مثالً مبتدًأ أو يقع خربًا أو يقع

فاعالً، أو يقع نائب فاعٍل، أو يقع اسًما لكان وأخواهتا أو خربًا إلن وأخواهتا، 

 وتابًعا لمرفوع، هذه مواضع رفع االسم السبعة؛

فإذا وقع اسٌم من األسماء الستة مرفوًعا فإنك تجعل فيه الواو، نقول:  -

 )أخوَك سليٌم(، )أخوك( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو.

أعطى  -ب اجعله فاعالً فتقول )صلى أخوك يف المسجد)أخوك كريٌم( طي -

 أخوك الفقيَر ريااًل(.

اجعله منصوًبا كأن تجعله مفعواًل به أو اسًما إلن أو خربًا لكان ستقول   -

 أكرمُت أباك(. –)رأيُت أخاك 

طيب، اجعله مجروًرا، متى يكون اسًما مجروًرا؟ ُيسبق بحرف جر أو يقع   -

جرور، اجعله مجروًرا كأن ُيسبق بحرف جر: )سلمُت على مضاًفا إليه أو تابًعا لم

 نظرُت إلى حميه أو حميها(. –مررت بأبيك  –أخيك 

فمتى رأيَت اسًما من األسماء الستة بالواو عرفت أن حكمه اإلعرابي الرفع، 

ثم تأمل من أي المرفوعات، وإذا رأيت فيه األلف عرفت أن حكمه النصب ثم 

إذا رأيت فيه الياء فحكمه الجر، وأنت كذلك يجب أن تأمل من أي المنصوبات، و

 تعمل ذلك إذا جعلت اسًما من األسماء الستة مرفوًعا يجب أن تجعل فيه الواو.

 (ڃ ڃ چ)، منذ أن تسمع [23]القصل: (ڃ ڃ چ)
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( حكمها الرفع مرفوعة، من أي المرفوعات؟ تأمل تجد أهنا مبتدأ، َأُبوَناتعرف أن ) 

 لجملة فتقول )إن أبانا شيٌخ كبير(.اجعل )إن( قبل هذه ا

طيب، يمكن أن نقول عالمات اإلعراب يف األسماء الستة هي عالمات 

اإلعراب األصلية ولكنها ممدودة، الضمة إذا مددهتا تنقلب إلى واو، والفتحة إلى 

 أبينا(. –أبانا  –ألف، والكسرة إلى ياء )أبونا 

عي اإلمام المشهور عبد طيب، ويف قصة مشهورة يذكرها األصمعي، األصم

المالك بن قريط وهو قرين سيبويه إال أن سيبويه نحوي واألصمعي لغوي، من 

الذين ذهبوا إلى جزيرة العرب وحفظوا كالم العرب وكتبوه وسجلوه، يقول كنت 

مرًة يف البادية أنقل من األعراب المتفرقين أكتب وأسجل عنهم وأحف ، يقول 

و وأهله، فأرسل ابنته الصغيرة تستقي الماء، معها فوصلت إلى أعرابي يف خيمة ه

قربة كبيرة، وذهبت إلى الغدير القريب تستقي ماًء، فعندما عادت انحلَّ وكاُء 

، فما استطاعت أن تربطه مرًة أخرى؛ ألهنا  القربة، الحبل الذي على فم القربة انحلَّ

لقربة، )غلبني فوها، ال صغيرة والقربة كبيرة، فقالت: )يا أبِت أدرك فاها( يعني فم ا

 طاقة لي بفيها(، يقول األصمعي: فجمعْت اللغة.

طيب، أما )األب واألخ( فمعروفان، وأما )الحم( فهو قريب الزوجة من جهة 

الزوجة، يعني الذين يتصلون بالزوجة من جهة الزوج هؤالء أحماؤها حموها، 

أحماء، وبعض  كأب الزوج وأخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج، هؤالء للزوجة

أهل اللغة يقول يمكن أيًضا أن يطلق )الحمو( على الرجل من جهة المرأة، لكن 

المشهور يف اللغة أن األحماء هم أقرباء الزوج بالنسبة للزوجة، ولذلك النحويون 

حموها(، فيضيفون )الحم(  –أخوك  –إذا أرادوا أن يمثلوا يقولون: )أبوك 

 للزوجة.

ني هبا العرب عما ُيستقبح التصريح به؛ ألن العرب أمة طيب، و)الهن( كلمة ُتكَ 
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ن ألفاظها وال تصرح بالقبائح كألفاظ العورات والسباب والِشتام  تحاول أن تحسِّ

وقضاء الحاجة ونحو ذلك، ما تصرح هبا، تكنِّي هبا بكلمات كثيرة منها )الهن(، إذا 

طها لك مثالً، انكشفت عورتك ماذا يغطي كذا وكذا مما خرج من عورتك هو يغ

 أو نحو ذلك، فـ )الهن( كلمُة ُيكنى هبا عما ُيستقبح التصريح به.

َبًة َأَباَنا) طيب، ) و( كما قال ابن مالك: (، )ذو( التي بمعنى من  َ اَك ُ و إن  ُصح 

صاحب، كأن تقول )ذو مال( صاحب مال، )ذو علم( صاحب علم، ونحو ذلك، 

 و)الفم( معروفة.

اآلن بيَّن لنا عالمات اإلعراب وبيَّن لنا ألفاظ األسماء إذن فابن مالك إلى 

الستة، ثم سيبين لنا لغات العرب يف األسماء الستة، العرب أنفسهم، وليس 

النحويون العرب أنفسهم اختلفوا يف إعراب األسماء الستة، بيَّن ذلك ابن مالٍك يف 

 ]األلفية[ فقال بعد أن ذكر:

 نُ َأٌب أٌخ َحااااااٌم َكااااااَذاَك َوَهاااااا -29

 

َسااانُ   اااي هاااذا األَِخيااارِ َأح 
 والااانَق ُل فِ

والنَق ُل فِي هذا األَِخيرِ ( الكلمة )الهن(، كلمة )الهن( يقول )األَِخيرِ يقصد ) 

َسنُ  (، يقول النقص أحسن من إعراهبا بالحروف، إعراب األسماء الستة َأح 

اسمان، تتم:  بالحروف يعني بالواو رفًعا وباأللف نصًبا وبالياء جًرا يسموهنا لغةً 

 أبيَك(، هذه لغة اإلتمام. –أباَك  –)أبوَك 

( لغة النقص تعني أن تحذف هذه الحروف، تحذف الواو وتحذف والنَق ُل )

األلف وتحذف الياء، فال تقول )جاء أبوك( وإنما تقول )جاء أبك(، وال تقول 

بَأبَِك(،  )رأيُت أباك( تقول )رأيُت أَبَك(، وال تقول )مررت بأبيك( تقول )مررُت 

 كذا لغة النقص.

طيب، كلمة )الهن( يجوز فيها لغة اإلتمام، وهذا الذي ذكره أواًل، عالمات 
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اإلعراب يقول أن تكون يف األسماء الستة كلها ومن ذلك )الهن(، إذن يف لغة  

اإلتمام أيًضا واردة يف كلمة )الهن(، ثم قال والنقص يف كلمة )الهن( أحسن؛ ألن 

فيها من لغة عن العرب؟ فيها لغة اإلتمام وفيها لغة النقص، كلمة )الهن( كم 

وأيهما أحسن يعني أكثر وأشهر وأفصح عن العرب؟ النقص، األشهر واألحسن 

عن العرب أن تقول )هذا َهنَُك(، ويجوز )هذا هنوك(، و)غطِّ َهنََّك( ويجوز )غطِّ 

يك( واألول َهناك( واألول أحسن، و)اسرت على َهنَِك( ويجوز )اسرت على هن

أحسن، إذن كلمة )الهن( فيها لغًة اإلتمام وهي قليلة، والنقص وهي األحسن 

ي أَب َوَتالَِيي ِه َين ُدرُ واألكثر، ثم قال: )
َأٌب أٌخ (، ما تالييا )أب(؟ قال قبل قليل: )َوفِ

َوفِي حم( يندر النقص، ) –أخ –(، وتالييه؟ )األخ والحمو(، يعني يف كلمة )أبَحمٌ 

( أي هو النقص الذي قال أنه أحسن يف )الهن(، النقص يف )الهن( الَِيي ِه َين ُدرُ أَب َوتَ 

 –األخ –الحم( نادر، يعني لغة النقص واردة يف )األب –األخ –أحسن، ويف )األب

 الحم( أو ما وردت؟ هي واردة ولكنها نادرة.

بَِك( هذا سلمُت على أ –رأيُت أَبَك  –)جاء أُبَك  فعلى هذه اللغة النادرة تقول:

 جائز وال غير جائز؟ هذا جائز ولكنه نادر، طيب.

اااااااي أَب َوَتالَِيي اااااااِه َين اااااااُدرُ  -30
 َوفِ

 

اااااَهرُ   ِصاااااِهَن َأش  اااااُرَها ِمااااان  َنق   َوَقص 

ُرَها)   ( هذه لغة يسموهنا لغة القصر، لغة القصر إلزام الكلمة األلف، َوَقص 

( بالرفع، و)أباك( ( لغة القصر تقصرها على األلف فتقول )أباكَ 01:14:00@)

يف النصب، و)أباك( يف الجر، تسمى لغة القصر، فتقول يف الرفع: )جاء أباك( ويف 

النصب: )أكرمُت أباك(، ويف الجر: )سلمت على أباك(، هذه لغة أيًضا يف األلفاظ 

الحم(، طيب، ما نسبتها إلى اللغات األخرى؟ يقول:  –األخ –الثالثة )األب

ُرَها ِمن  َنق  ) َهرُ َوَقص  ( يعني أيهما أقوى وأحسن؟ القصر أم النقص؟ القصر ِصِهَن َأش 

َهرُ ) ِصِهَن َأش  ُرَها ِمن  َنق   ( إذن فالقصر أحسن.َوَقص 
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بقي االتمام، اإلتمام يف هذه الكلمات الثالث هو األفضل، وهو لغة جمهور 

 –خاأل –العرب والذي جاء فيه القرآن والسنة، جاء على لغة اإلتمام يف )األب

 الحم( فيها ثالث لغات:  –األخ -الحم(، وعلى ذلك )األب

 فيها اإلتمام واإلعراب بالحروف، وهذه اللغة الفصحى األكثر. -1

 وفيها القصر، إلزامها األلف وهي لغة شهيرة. -2

 وفيها النقص وهي لغٌة نادرة. -3

 من الشواهد على ذلك قول الشاعر:

 ألبااااااه اقتاااااادر عاااااادي  يف الكاااااارم

 

 فمااااااا ظلاااااام وماااااان يشااااااابه أَبااااااهُ  

 فجاءت كلمة )األب( يف الموضعين على لغة النقص، وقال الشاعر اآلخر:  

 إن أباهااااااااااااا وأبااااااااااااا أباهااااااااااااا

 

 قااااااد بلغااااااا يف المجااااااد غاياتاهااااااا 

)إن أباها( اسم إن، و)أب( معطوف على المنصوب، )وأبا أباها( )أباها( هذا   

ني قصرها مضاف إليه، لكن جاءت الجميع باأللف؛ ألن الشاعر لغته القصر يع

 على األلف، فُتعرب إعراب المقصور يعني بالحركات المقدرة.

طيب، األمر األخير بعد أن بيَّن عالمات اإلعراب وبيَّن ألفاظ األسماء الستة 

الفم(، كلمة  –ثم بيَّن اللغات، وقبل أن ننتقل عن اللغات بقي الكالم على )ذو

من اللغات؟ هذه ليس فيهما إال )ذو(، و)الفم( إذا ُحذفت منها الميم، ماذا فيها 

اإلتمام، كلمة )ذو(، و)الفم( إذا ُحذفت منها الميم ليس فيهما إال اإلعراب 

 –مررت بذي مال(، و)هذا فوك –رأيت ذا مال  –بالحروف، تقول )جاء ذو مال

 نظرت إلى فيك(. –نظِّف فاك
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 :واخلالصة يف لغة العرب، اخلالصة أن 

 لغٌة واحدة وهي لغة اإلتمام.الفم( ليس فيهما إال  –)ذو -

وكلمة )الهن( فيها لغتان وهما اإلتمام وهو األقل، واإلتمام وهو األشهر  -

 واألحسن.

الحم( فيها ثالث لغات: اإلتمام وهو األحسن، والقصر  -األخ –و)األب -

 وهو شهير، والنقص وهو نادر.

يعني  طيب، األمر األخير ذكر أيًضا شروط إعراب األسماء الستة بالحروف،

 شروط إعراهبا باإلتمام، قال: 

َن ال -31 َراِب أن  ُيَضاف  ُط َ ا اإلع   َوَشر 

 

ااااتاِلَ   َيااااا َكَجااااا أُخااااو أبِيااااَك َ ا اع   لِل 

  :يقول هذه األمساء الستة ال تعرب هذا اإلعراب إال بأربعة شروط 

 أن تكون مضافًة. الشرط األول: .1

 لم.أن تكون مضافًة لغير يا المتك والشرط الثاين: .2

 أن تكون مفردًة ال مثناًة وال مجموعًة. والشرط الثالث: .3

 أن تكون مكربًة ال مصغرًة. والشرط الرابع: .4

أن تكون مضافًة مثل )جاء أبو محمد( مضافة إلى اسم ظاهر، أو  الشرط األول

)جاء أبوك( مضافة إلى ضمير، ال بد أن تضاف إلى اسم سواء كان اسًما ظاهًرا مثل 

جاء أبو الخير( أو تضاف  –جاء أبو األشبال –جاء أبو األوالد –)جاء أبو محمد

 جاء أبونا(. –جاء أبوها –إلى ضمير: )جاء أبوك

طيب، فإن لم تكن مضافًة فإهنا تعرب بالعالمات األصلية، لو قلت )أب( من 

 –دون إضافة، )هذا أٌب كريم( حينئٍذ تعرب بالعالمات األصلية، تقول: )جاء أٌب 
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 ظرت إلى أٍب(.ن –أكرمت أًبا

أن تكون مضافًة لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى غير ياء  الشرط الثاين:

حمي( فإهنا تعرب بعالماٍت أصلية مقدرة، تعرب  –أخي –المتكلم فقلت )أبي

بحركاٍت أصلية مقدرة، وسيأيت الكالم على العالمات المقدرة إن شاء اهلل يف آخر 

فتقول )جاء أبي( )جاء( فعٌل ماٍض و)أبي( الكالم على باب المعرب والمبني، 

فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 

 المناسبة، الحركة التي تناسب الياء.

 –أن تكون مفردة ال مثناًة وال مجموعًة، فإن كانت مثناًة: )أبوان الشرط الثالث:

ا ال تعرب بالحروف، ال تعرب باإلتمام، إخوة( فإهن –أخوان( أو مجموعًة )آباء

وإنما إن كانت مثناًة تعرب إعراب المثنى، وإن كانت مجموعًة جمع تكسير فإهنا 

تعرب إعراب جمع التكسير، فالمثنى سيأيت أنه ُيرفع باأللف وُينصب وُيجر بالياء، 

 سلمت على أبويك(، إعراب المثنى. –رأيت أبويك –تقول )جاء أبواك

آباءك( و)سلمت  -آباؤك(، و)رأيت آباءً  -)جاء آباءٌ  ير تقول:وجمع التكس

 آبائك(، تعرب إعراب جمع التكسير بالحركات الظاهرة األصلية. -على آباءٍ 

  الشرط الرابع
 
  –أن تكون مكربة ال مصغرة، فإذا ُصغرت فقلت )ُأَبي

 
 –ُأَخي

 زي
ُّ
( فإهنا تعرب بالعالمات األصلية، تقول )جاء ُأَبي رأيت  –جاء ُأَبيَُّك  –دٍ ُذَوي 

سلمت على ُأَبيَِّك( التصغير قد يكون للتجميل للتمليح، يعني ألغراض  –ُأَبيََّك 

كثيرة، فإذا ُصغرت الكلمة فإهنا ال تعرب بالحروف وإنما تعرب بالحركات 

 بالعالمات األصلية.

ُط  َ فإن قال قائل أما الشرط األول والثاين فأصلهما من البيت واضح ) ا َوَشر 

َيا َن ال لِل  َراِب أن  ُيَضف  ( هذا واضح، الشرط الثالث أن تكون مفردة ال مثناة وال اإلع 
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مجموعة، والشرط الرابع أن تكون مكربًة ال مصغرة، هل ذكرهم ابن مالك؟ نقول  

ذكرهم ضمنًا؛ ألنه يريد األلفاظ المذكورة، وهو إنما ذكر األلفاظ بالتكبير )أب(، 

بالتكبير، نعم، وذكرها باإلفراد، فنقول هذان الشرطان  )أخ( بالتكبير، )حم(

 مأخوذان ضمنًا من كالمه، والشرطان األوالن مأخوذان من كالمه تصريًحا.

طيب، بقي الشروط الخاصة، هذه أربع شروط عامة يف كل األسماء الستة، يف 

 شرط خاص بـ )ذو(، وشرٌط خاٌص بـ )الفم(، وذكرهما ابن مالك؛

َبًة َأَباَنا) لخاص با ) و( فذكره من قبل فقال:أما الشرط ا - (، من  َ اَك ُ و إن  ُصح 

ذو أوالد( يعني  –ذو فضل –ذو علم –)ذو( إذا كانت بمعنى صاحب )ذو مال

صاحب، يريد أن يخرج )ذو( التي بمعنى )الذي( تسمى )ذو( الطائية عند قبيلة من 

اء ذو قام( يعني الذي قام، قبائل العرب يستعملون )ذو( بمعنى )الذي(، يقول )ج

يقول ال )ذو( الطائية هذه مبنية على السكون، أما )ذو( التي بمعنى صاحب فهي 

 التي تعرب إعراب األسماء الستة.

َوال َفُم َحي ُث ال ِميُم ِمن ُه ) أما الشرط الخاص با )الفم( فذكره ابن مالك بقوله: -

اقطع الميم من الفم تقول )هذا فوك( ( بان يعني انفصل وانقطع كلمة )الميم( َباَنا

فيك(، لكن  –الكاف ضمير والواو عالمة إعراب، بقيت الفاء، والميم ُحذفت )فاك

نظرت  –رأيت فًما –لو ثبتت الميم فقيل )فم( فيعرب بالعالمات األصلية: )هذا فمٌ 

 إلى فٍم(.

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 السادسالدرس 
﷽ 

 

الحمــد هلل رب العــالمين، والصـــالة والســالم علـــى نبينــا محمـــد وعلــى آلـــه 

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد؛

فحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة، ليلة االثنين الثالث والعشـرين مـن شـهر ربيـٍع 

، يف هــذا المســجد المبــارك جــامع مــن هجــرة المصــطفى  1429األول مــن ســنة 

ــإذن اهلل ا ــد ب ــاض، نعق ــة الري ــرة يف مدين ــالى–لراجحــي يف حــي الجزي ــدرس -تع  ال

 . مالك ابن[ ألفية] شرح دروس من السادس

وال زال الكالم يا إخوان موصوالً على باب المعرب والمبنى يف هاذه الاا]ألفية[ 

المباركة، وقد  كرنا يف أول الكالم علاى هاذا البااب بااب المعارب والمبناي أن ابان 

  كر يف هذا الباب أربع مسائل: َك مال

 : حصر المعربات والمبنيات.المسالة األولى -

 : حركات البناء.والمسالة الثانية -

 : أنواع اإلعراب.والمسالة الثالثة -

 : عالمات اإلعراب.والمسالة الرابعة -
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يف  ووصلنا إلى الكالم على المساالة الرابعاة عالماات االعاراب، فاذكر  
 ا تنقسم قسمين:عالمات اإلعراب أنه

 عالماَت أصلية. -

 وعالماَت فرعية. -

فـذكر أن العالمـات األصــلية للرفـع الضـمة وللنصــب الفتحـة وللجـر الكســرة  

توجـد يف أبـواٍب معينـٍة محصـورة،  وللجزم السكون، ثم ذكر أن العالمـات الفرعيـة

المـات ثم بدأ يسرد أبواب العالمات الفرعية باًبا باًبـا، فالبـاب األول مـن أبـواب الع

 الفرعية: باب األسماء الستة، وقد شرحناه يف الدرس الماضي.

سنكمل شيًئا من األبـواب الفرعيـة، سنشـرح إن  -إن شاء اهلل-ويف هذا الدرس 

شاء اهلل الباب الثاين وهو باب المثنى، والباب الثالـث: بـاب جمـع المـذكر السـالم، 

 لذلك. والباب التالي: باب جمع المؤنث السالم إن كفى الوقت

إذن سيكون أول الكالم يف هذا الدرس على المثنى، والمثنـى هـو البـاب الثـاين 

هـذا البـاب يف ]ألفيتـه[ يف  من أبواب العالمات الفرعية، وقد ذكر ابن مالٍك 

 :ثالثة أبيات فقال 

َفااااِع ال ُمَثنَااااى َوكِاااااَل .32  ار 
َِ  بِاااااألَلِ

 

 إَِ ا بُِمَضااااااااَمرَ ُمَضااااااااافع ُوِصااااااااالَ  

نََتاااااانِ كِل  .33  نَااااااِن واث   َتاااااا َكاااااَذاَك اث 

 

رَِيااااااااااانِ    َكاااااااااااب نَي ِن َواب نََتاااااااااايِن َيج 

 34.  َ َُ ال َياا فِاي َجِميِعَهاا األَلِا ُل  َوَتخ 

 

   َ اااَد َفااات َح َقاااد  ُألِااا ااابع َبع  ا َوَنص   َجااارو

يف هذه األبيات أن المثنى عالمة الرفع فيه األلف، وعالمة النصب  ذكر  

ء، فتقول يف الرفع )الطالباِن مجتهدان(، و)الكتابـان مفيـدان( الياء، وعالمة الجر اليا

ن(، هـذه جمـل اسـمية مكونـة مـن مبتـدأ مرفـوع، وعالمـة رفعـه او)الخطان متقاطع

 األلف، ومن خرب مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ ألن المبتدأ والخرب كالهما مرفوع.
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ف، فتقـول مـثالً ولو جعل المثنى فاعالً لكان مرفوًعـا أيًضـا وعالمـة رفعـه األلـ

 )انطلق القطاران بسرعة(، وتقول )نجح المجتهداِن بامتياز(.

أما إذا جعلت المثنى منصوًبا، كأن تجعلـه مـاذا؟ مفعـواًل بـه أو تجعلـه اسـًما لــ 

)إن وأخواهتا(، أو خربًا لـ )كان وأخواهتا(، فتقول مثالً: )بنى المحسـُن مسـجدين(، 

نصــبه اليــاء، وتقــول )قــرأت كتــابين(،  فـــ )مســجدين( مفعــول بــه منصــوب وعالمــة

ــجدين  ــول )إن المس ـــ )إن( نق ــًما ل ــاه اس ــين(، وإن جعلن ــًدا درهم ــت محم و)أعطي

 واسعان(

 )إن المسجدين( اسمها منصوب فوضعنا فيه الياء.

 و)واسعان( خربها مرفوع فجلعنا فيه األلف.

ــا المثنــى مجــروًرا كــأن نجعلــه مســبوًقا بحــرف جــر أو مضــاًفا   ــه وإذا جعلن إلي

وجعلنا فيه الياء أيًضا، أقول )صـليت يف مسـجدين(، و)نظـرت يف كتـابين(، وتقـول 

 )هذا كتاُب عالمْين(

 )هذا( مبتدأ.

 )كتاب( خرب.

 )عالمين( مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء.

بعد ذلك يمكن أن نسأل عن تعريف المثنى، ما تعريف المثنى عنـد النحـويين؟ 

كل اسم دلَّ على اثنين أو اثنتين بزيادة ألـف ونـون أو يـاء  يقولون يف تعريف المثنى:

ونون وأغنى عن المتعاطفين، يف األمثلة السـابقة إذا قلنـا )يـذهبان أو يكتبـان( فهـذه 

الكلمــات ليســت مثنــاة؛ ألهنــا أفعــال، والتثنيــة والجمــع كــذلك مــن األســماء، وال 

 توصف به األفعال واألحرف.
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ندي زوج من الحمام( يعني حمامتـان، هـل هـذا ولو قلنا )زوج( أو )شفع(: )ع 

مثنى؟ ال، وإن دّل على اثنين أو اثنتين، لكنـه لـيس بزيـادة ألـف ونـون أو يـاء ونـون، 

 وكذلك )شفع( ونحو ذلك.

طيب، )اثنان( و)اثنتان( هـل همـا مثنيـين؟ ليسـا مثنيـين؛ ألننـا نقـول يف تعريـف 

مــا إن )محمــدين( محمــد مثنــى )وأغنــى عــن المتعــاطفين(، االثنــان اســم وســام ك

 ومحمد ال، اسٌم ليست مفرد اثنين، إذن فاثنان ال تسمى عند النحويين مثنى.

)كالهما مجتهد(، إذا قلنا  وتقول( كالهما الطالبان جاء) ؟(كلتا–طيب )كال 

)كالهما( هذه الكلمة أال تدل على اثنين؟ بلى، )كلتاهما مجتهدتان(، )كلتاهما( 

فيهما األلف والنون )كال( فيها االلف، والنون تقع يف تدل على اثنتين، نعم، و

 اإلضافة كما سيأيت يف آخر إلى ذلك.

و)كلتا( فيها األلف وفقدت النون لإلضافة؛ ألهنمـا لفظـان مالزمـان لإلضـافة، 

ال مفـرد لـه،  الفلماذا ال نعدهما مثنيـين؟ ألهنمـا ال يغنيـان عـن المتعـاطفين، ألن كـ

( مثنى، فال نقول إن )كـل( مفـرد، نقـول )جـاء ال، )كليس مفرده )كل(، )كل( جمع

كــال الطــالبين( يعنــي كــٌل وكــٌل؟ ال، فلــم تغــِن هــذه الكلمــة عــن متعــاطفين، فهــذه 

 الكلمات ال تعد عند النحويين مثناًة.

ومــع ذلــك فــإن العــرب أصــحاب اللغــة يعربــون هــذه الكلمــات األربــع )اثنــان 

نى، أي باأللف رفًعا وباليـاء جـًرا ونصـًبا، واثنتان وكال وكلتا( يعربوهنا إعراض المث

فيقولون )نجح اثنان من الطالب(، و)أكرمت اثنين من الطـالب(، و)سـلمت علـى 

اثنين من الطالب(، وتقول )الطالبان نجحا كالهما(، و)اكرمت الطـالبين كليهمـا(، 

و)ســلمت علــى الطــالبين كليهمــا( فمعنــى ذلــك أن العــرب تعــرب هــذه الكلمــات 

راب المثنــى، وهــي ليســت مثنــاَة؛ ألن التعريــف الــذي ذكرنــاه ال ينطبــق األربــع إعــ

 عليها.
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وهــذا هــو المــراد بــالملحق بــالمثنى، الملحــق بــالمثنى هــو مــا أعربتــه العــرب 

إعراب المثنى وال يصدق عليه تعريف المثنى، والملحـق بـالمثنى أي الـذي أعربتـه 

 سة أشياء؛العرب، إعراب المثنى مع أن التعريف ال يصدق عليه خم

األول والثــاين: اثنــان واثنتــان، هاتــان الكلمتــان يعربــان إعــراب المثنــى مطلًقــا، 

قولنا مطلًقا أي بال شرط، )بال شرط( هـذا هـو معنـى قـول ابـن مالـك يف ]األلفيـة[، 

رَِياانِ ماذا قال ابن مالك ]األلفية[ يف هذه المسألة؟ قال ) (، عنـدما َكاب نَي ِن َواب نََتايِن َيج 

 كال( أو )كلتا(، قال: ذكر )

َفااااِع ال ُمَثنَااااى َوكِااااال.32  ار 
َِ  بِاااااألَلِ

 

 إَِ ا بُِمَضااااااااَمرَ ُمَضااااااااافع ُوِصااااااااالَ  

َتاااااا َكاااااَذاَك.....33   ..............كِل 

 

 ..................................... 

 يعني )كلتا( مثل )كال( 

نََتاااااانِ .34 نَااااااِن واث  َتاااااا َكاااااَذاَك اث   كِل 

 

رَِيااااااااااانِ َكاااااااااااب نَي ِن    َواب نََتاااااااااايِن َيج 

( يجريان كابنين وابنتين، ابنين وابنتين هاتان اللفظتـان مثنـًى اثنان واثنتانيقول ) 

حقيقي، فيقول اثنان واثنتان يجريـان عنـد العـرب مثـل المثنـى الحقيقـي مطلـٌق بـال 

رَِيانِ شرط، هذا معنى قوله ) نََتاِن َكاب نَي ِن َواب نََتيِن َيج  نَاِن واث   (.اث 

اللف  الثالث والرابع ممـا ُألحـق بـالمثنى: )كـال وكلتـا(، )كـال وكلتـا( تعرهبمـا 

العرب إعراب المثنى باأللف رفًعا وبالياء جًرا نصًبا بشرط أن يضافا إلى ضمير، أن 

 يعربان فحينئذ( كالنا – كلتاهما – كالنا –تضيفهما إلى ضمير، كأن تقول )كالهما 

 األلـف، رفعـه وعالمـة مرفـوع مبتـدأٌ ( كالنـا) ،(مجتهد كالنا) تقول المثنى، إعراب

 .الخرب( مجتهد)و

طيــب أدخــل )كــان( فتقــول )كــان كالنــا مجتهــًدا(،)كان( فعــٌل ناســخ، )كالنــا( 

اسـمها مرفــوع وعالمـة رفعــه األلـف، و)مجتهــًدا( خـرب كــان المنصـوب، ادخــل إن 
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تـه بالضـمة، و)كلتـا( فتقول )إن كلينا مجتهٌد(، ) كلينا( نصبته بالياء و)مجتهـد( رفع 

( أي َوكِاال إَِ ا بُِمَضاَمرَ ُمَضاافع ُوِصاالَ كـ )كال( يف ذلك، وهذا معنى قول ابن مالك )

 إذا أضيفت )كال( للمضمر، وما المراد بـ )المضمر(؟ المضمر هو الضمير؟

الظاهر فاالسـم إمـا ظـاهر وإمـا مضـمر، فالمضـمر  طيب وما ا يقابل المضمر؟

المنفصلة والمتصلة نسميها ضمائر أو مضمرات، وما سـواها هو الضمير، الضمائر 

 -جلـوس  -جـالس  -شـارع  -من األسـماء نسـميها أسـماء ظـاهرة مثـل: )محمـد 

 .ظاهرة أسماء نسميها( الذي –هذا  -ضرب 

 ضـمير، إلـى أضـيفا إذا إال المثنى إعراب يعربان ال( كلتا –طيب نقول إن )كال 

 سيضـافان مـاذا؟ إلـى فسيضـافان لإلضـافة، زمـانمال وهمـا ضمير إلى يضافا لم إذا

 – الطـالبين كـال) تقـول كـأن ظـاهر اسم إلى أضيفا إذا حكمهما فما ظاهر، اسمٍ  إلى

المثنـى؟ ال، وإنمـا يعربـان إعـراب  يعربـان هـل( المسـجدين كـال - السـيارتين كلتا

بالعالمات األصلية المقدرة على األلف، فيعرب إعراب المقصور، يعـرب إعـراب 

 كون كاالسم المقصور، فتقول:ياالسم المقصور؛ ألنه حينئٍذ اسم مختوم بألف، ف

 )نجَح كال الطالبين(.

 )أكرمُ  كال الطالبين(.

 )سلمُ  على كال الطالبين(.

)نجح كال( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، 

عالمـة نصـبه الفتحـة المقـدرة كرمُت كال الطالبين(، )كال( مفعـول بـه منصـوب وأ)

منع من ظهورها التعذر، )سلمت على كال الطالبين( )كال( اسـم مجـرور بــ )علـى( 

وعالمة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعـذر، أمـا )الطـالبين( فهـو مضـاف 

 إليه مجرور وعالمة جره الياء.
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وكلتـا(، وهـذه  طيب، قلنا إن الملحق بالمثنى خمسة أشياء )اثنان واثنتان وكـال

األربعة ذكرهـا ابـن مالـك ونـص عليهـا يف ]األلفيـة[، الخـامس ممـا ألحـق بـالمثنى 

المسمى بالمثنى، يعنـي العلـم المنقـول مـن المثنـى، فـنحن نعـرف أن العلـم إمـا أن 

يكــون منقــول وإمــا التــي تكــون مــرتجالً، واالرتجــال يف األعــالم قليــل، واألكثــر يف 

معنى أن تكون منقولة؟ يعني أن تكون منقولة مـن بـاٍب  األعالم أن تكون منقولة، ما

آخر من أبواب النحو، كأن تسمي باسم أو باسم مفعول أو بمصدر أو بفعـل ماضـي 

 أو بفعل مضارع.

نعـم كـأن تسـمي )صـالح( سـميت ابنــك )صـالًحا(، )صـالٌح( هـذا علـم، طبًعــا 

ه بحيـث مـا العلم هو االسم الخاص بمسماه، هذه األعالم أي اسم يخـتص بمسـما

يشركه شـبيهه فيـه، هـذا علـٌم عليـه، عنـدك مـثالً اإلخـوان، كـل واحـد سـميته باسـم 

خاص به، هذا أعالم علـيهم، وأي شـيء يمكـن أن ُيجعـل لـه علـم )المسـاجد(، إذا 

قلت )مسجد( هذا نكرة؛ ألن كل مسجد يسمى مسجًدا، لكن أردت أن تسمي هـذا 

 ، قد تسميه.المسجد باسم خاص به بحيث يكون علًما عليه

سيارة نكرة يف السيارات، لكـن لـو أردت أن تسـمي سـيارًة باسـٍم معـين يمكـن، 

عندك مثالً )حصان(، أي حصان يسمى حصاًنا، لكن لـو كـان الحصـان طيـب جيـد 

غاٍل عليك وتريد أن تسميه، يمكن تسميه باسـٍم خـاٍص بـه، كمـا أنـك تخـص ابنـك 

كـل حصـان لـه اسـم، كـل ناقـة لهـا  باسٍم خاص به، واآلن ترون يف سباقات الخيول

 .نكرات هذه( حصان – جمل –اسم، هذه أعالم عليها، أما إذا قلت )بعيد 

هذا معنى قولنا )علم(، فالعلم اسم خاص بمسماه بحيث ما يشركه شريكه بـه، 

حصـان اآلخـر زميلـه اآلخـر يف حضـوره مـا لفإذا سميت هـذا الحصـان بــ )بـرق( فا

 فهذا علٌم خاٌص به.يسمى )برًقا( إذ هذا علمه، 

ويمكن أن ينقل من اسم الفاعل كأن تسمي بـ )صـالح( أو باسـم المفعـول كـأن 
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فضل( أو تنقل من  -تسمي بـ )محمود( أو تنقل من المصدر كأن تسمي بـ )بصالح  

ر(، وقـد تنقـل مـن الفعـل  فعٍل ماٍض كأن تسـمي بــ )ذهـَب( أو بــ )جـاد( أو بــ )شـمَّ

و )تغلب(، هذه كلها أسـماء مسـتعملة عنـد العـرب، المضارع كأن تسمي )يشكر( أ

وقد تنقل من المثنى، وقـد تنقـل جمـع المـذكر السـالم كمـا سـيأيت، وقـد تنقـل إلـى 

 العَلمية من جمع المؤنث السالم كما سيأيت.

فإذا لم ترَض أن تسـمي ابنـك بــ )محمـد( حتـى سـميته )محمـدين(، هـذا علـم 

مــدان( أو )محمــدين( أو ســميته بـــ عليــه، هــذا علــم مــن المثنــى ســميته بـــ )مح

ــة، هــذا يســمى  ــى هــذه الدول ــم عل )أحمــدين( أو )البحــرين(، )البحــران( هــذا عل

 بالمثنى، المسمى بالمثنى كيف تعربه؟

نعم إذا سميت هـذا الرجـل سـميته )محمـدين(، هـل التعريـف تعريـف المثنـى 

محمـد ومحمـد ينطبق عليه؟ ال ينطبق عليه؛ ألنه ال يغني عن المتعاطفين، ليس هـو 

 فواحد، أو )البحرين( ليست دولتان بحر وبحر، هي دولة واحدة، وهكذا.

طيب المسمى بالمثنى كيف ُيعرب؟ كيف تعربه العرب؟ يجوز لـك أن تلحقـه  

 يف ســـكنت – البحـــرين زرت –بـــالمثنى فتعربـــه إعرابـــه، فتقـــول )هـــذه البحـــران 

 تحكيـه أن الحكايـة ويسـمى آخـر إعـراٌب  فيهـا ويجـوز ذلـك، لـك يجـوز( البحرين

ــا لفظــه تجعــل أن يعنــي حكايــة،  آخــره علــى اإلعــراب تلقــي وإن التثنيــة، علــى ثابًت

 .األصلية بالعالمات

نعم فتقول مثالً نحن سـمينا هـذه الدولـة )البحـران( أو )البحـرين(؟ قـد يسـمي 

بــاأللف أو باليــاء، فــإذا ســميت باليــاء مــثالً )البحــرين( نبقيهــا علــى لفظهــا مــثالً أو 

 – يها، ونلقي اإلعراب بالحركات األصلية على آخرها، ونقول )هذه البحـرينُ نحك

 ( كالهما جائز.سكنت يف البحرينِ  -البحرينَ  زرت
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طيب، إذا قلنا )المحمدان كريمان(، فـ )المحمدان( مبتدٌأ مرفوع وعالمة رفعـه 

األلف، طيب، )المحمدان( ننظر يف جسـم هـذه الكلمـة )المحمـدان(، )محمـدان( 

ــا ــاء يف  أم ــدان( أو الي ــف يف )محم ــا األل ــرد، وأم ــن المف ــأخوٌذ م ــو م ــد(، فه )محم

)محمدين( فهو عالمة اإلعراب، فما شـأن النـون يف )المحمـدان( و)المحمـدين(؟ 

 لماذا أضافت العرب النون إلى المثنى؟ نعم.

 ...طالب:

 ال التثنية تكون باأللف والياء، والدليل على ذلك أن النون قد تذهب، الشيخ:

 ومعنى التثنية يبقى، تقول )كتابا زيد ٍمفيدان(.

المفـرد، أنـت إذا نظـرت يف نعم، هذه النون يف المثنى عوٌض عن التنوين الـذي 

إلى المفرد، المفرد )محمٌد(، طيب ثـم يـأيت بعـد ذلـك )جـاء محمـٌد(، )جـاء( فعـل 

ــاء  ــه الضــمة أو الضــمتان؟ الضــمة، إذن ج ــة رفع ــوع وعالم ــل مرف ــد( فاع و)محم

ُد( عالمة الرفع )محمُد(، الدال وبعـد الـدال ضـمة وهـي عالمـة الرفـع، مـاذا )محم

بعد الضمة؟ نون، هذه النـون التـي بعـد عالمـة اإلعـراب بعـد الضـمة مـا هـي؟ هـي 

التنوين؛ ألن التنـوين نـوٌن سـاكنة، نـون السـاكنة تلحـق آخـر االسـم )محمـٌد( فـآخر 

 يأيت التنوين.الكلمة )محمد(، ثم تأيت عالمة اإلعراب )ُد(، ثم 

ثني )محمد( يقول )محمد( كمـا هـي، ثـم األلـف وهـي عالمـة اإلعـراب فهـي 

تقابــل يف المفــرد الضــمة، إذن الضــمة عالمــة اإلعــراب يف المفــرد، واأللــف عالمــة 

اإلعراب يف المثنـى، والنـون يف )محمـدان( تقابـل التنـوين، والـدليل علـى ذلـك أن 

ل بــدون إضــافة )الكتابــان مفيــدان(، النــون يف المثنــى تســقط يف اإلضــافة، فتقــو

)كتابـان( سـقطت  يف وباإلضافة تقول )كتابا محمد مفيدان(، فأين ذهبت النون التي

من أجل اإلضافة، كما أن التنوين يف المفرد يسقط ألجل اإلضافة، فتقول يف المفرد 

 بال إضافة )هذا كتاٌب(، وباإلضافة )هذا كتاُب محمد(.
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اضحة إن شـاء اهلل تعـالى، فـإن سـأل الطالـب منتبـه فالمسألة على ذلك تكون و 

وقــال المعتــاد عنــد النحــويين إهنــم يقــدمون الرفــع ثــم يــذكرون بعــده النصــب، ويف 

 األخير يذكرون الجر، أما ابن مالك يف البيت األخير فإنه قال:

34.  َ َُ ال َياا فِاي َجِميِعَهاا األَلِا ُل  َوَتخ 

 

اااَد َفااات َح َقاااد    ااابع َبع  ا َوَنص  َ   َجااارو  ُألِااا

ممن يخفى عليه ذلك، فما  ، وليس ابن مالك صبفقدم الجر على الن 

م الجر على النصب إال ألمر أراده، والسبب يف ذلك هو أن األلف هي عالمة  قدَّ

الرفع، طيب، لما يأيت المثنى عالمة النصب أم عالمة الجر؟ عالمة النصب والجر، 

فهي عالمة للنصب حمالً، فهي هذا صحيح لكن عالمٌة للجر أصالة، وعالمٌة 

(، فصارت الياء يف الجر عالمًة هي 00:30:55عالمة للجر أصالًة ألن الياء أم )

األصل، أما حمل النصب فُحمل النصب على الجر؛ ألن المثنى أضيق من غيره 

بخالف األسماء الستة فقد جعلت العرب لرفعها الواو ولنصبها األلف ولجرها 

ٍب أم الحركة األصلية، فجعلت للرفع الواو أم الضمة، الياء، فأعطت كل إعرا

 وجعل الياء أم الكسرة، وهذا هو الحق واضح. ةوجعلت للنصب األلف أم الفتح

ن عمومـا أهنـم يف بـاب يسـمى يقـدمون الجـر وطيب، وهذا الذي يعمله النحويـ

من عالمات إعراب مثنى مـن  على النصب لهذه النكتة، وما ذكره ابن مالك 

رفع باأللف وُيجر وينصب بالياء هذه هي اللغة المشهورة عند جمهـور العـرب أنه يُ 

وأغلب كالم العرب شـعًرا  وعليها جاء القرآن الكريم وكالم النبي 

 ونثًرا.

وهناك لغة قليلـة لـبعض العـرب يف المثنـى وهـي أهنـم ينطقـون المثنـى بـاأللف 

ــا، في ــك لبًس ــم يســبب ذل ــا ل ــا ونصــًبا وجــًرا م ــا رفًع ــرجالن( مطلًق ــون )جــاء ال قول

و)أكرمت الرجالن(، و)سلمت على الرجالن(، هذه لغٌة قليلة لبعض العرب، وقـد 

ج عليها قوله  فــ  ،[63طاه:] (وئ وئ ۇئ)على قراءٍة سبعية  ُخرِّ
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إن ))إن( تنصــب اســمها وترفــع خربهــا، فكــان المتبــادر أن تــأيت اآليــة هبــذا الــنص 

كثيـٌر مـن العلمـاء هـذه  جرَّ يف اآلية، فخ ، وهذه قراءُة سبعيُة أخرى(هذين لساحران

 على أهنا آتيٌة على هذه اللغة القليلة. [63طه:] (وئ وئ ۇئ)القراءة السبعية 

ج بعض النحويين على هذه اللغة القليلـة قولـه  ال »: وأيًضا خرَّ
فـ )ال( نافية للجنس تعمل عمل إن، فكـان المتبـادر يف اللغـة أن يقـال  «وتران يف ليلة

جـوا هــذا الحـديث علــى هـذه اللغــة )ال وتـري ن( كمـا أنــك تقـول )إن وتــرين(، فخرَّ

أيًضا، لكن تبقى هذه اللغة لغٌة قليلة، والعرب عندما يتكلمون بعد ذلك ينبغـي لهـم 

 أن يتكلموا بلغة جمهور العرب.

هذا ما يتعلق بالمثنى، يمكن أن نسمع األبيات من طالـب أو طـالبين وهـي كمـا 

 بيات؟ تفضل.ألن يسمعنا هذه اقلنا ثالثة أبيات، م

 )طالب يقرأ(

 ا شباب أو يا الشباب.خوان؟ عمومً إنعم من يقرأ الشباب يا 

 )طالب يقرأ(

 رك اهلل فيك.اأحسنت، ب

ننتقل اآلن إلى جمع المذكر السـالم وهـو البـاب الثالـث مـن أبـواب العالمـات 

نـى، ذكـر بـاب األسـماء السـتة ثـم بـاب المث الفرعية بعد أن ذكـر ابـن مالـك 

 يف أربعة أبيات فيها: بعدهما باب جمع المذكر السالم، وقد ذكره 

ااُرر  وان ِصااِب .35 َفااع  بِااَواَو َوبَِيااا اج   َوار 

 

نِِب   ااااااِع َعاااااااِمرَ َوُمااااااذ   َسااااااالَِم َجم 

اااااُروَنا.36  اااااِن َوبِاااااِه ِعش   َوِشاااااب ِه َ ي 

 

ُلوَنااااااااااا   َوَباُبااااااااااُه ُأل ِحااااااااااَ  َواألَه 

 يتوَناااااااااُأوُلااااااااو َوَعاااااااااَلُموَن ِعلَّ .37 

 

اااااااااانُوَنا   َوَأَرُضاااااااااوَن َشااااااااااَذ َوالسَّ

 َوَباُبااااُه َوِمث ااااَل ِحاااايَن َقااااد  َياااارِد  .38 

 

م َيَطاااارِد    ااااَو ِعن ااااَد َقااااو   َ ا ال باااااُب َوه 
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يف هذه األبيـات جمـع المـذكر السـالم وعالمـة الرفـع فيـه الـواو،  يذكر  

كـأن تجعلـه  وعالمة الجر والنصب الياء، فإذا جعلت جمع المذكر السـالم مرفوًعـا

ــول  ــاطفون(، وتق ــول )المســلمون متع ــواو فتق ــه ال ــل في ــك تجع ــدًأ أو خــربًا فإن مبت

)المحسنون محبوبون( مبتدأ مرفوع وخرب مرفوع وعالمة رفعه فيهما الواو؛ ألهنمـا 

 جمع مذكٍر سالم.

ولــو جعلتــه فــاعالً أو نائــب فاعــل تجعـــل فيــه الــواو أيًضــا فتقــول )انتصـــر 

مون( ولو جعلتـه منصـوًبا أو مجـروًرا لجعلـت فيـه اليـاء المسلمون( و)ُنصر المسل

كأن تقول )نصر اهلل المسلمين( أو تقول )دعوت للمسلمين(، ونلح  أيًضا أن ابـن 

م الجر على النصب يف هـذا البـاب أيًضـا، فقـال ) مالك  َفاع  بِاَواَو َوبَِياا قدَّ َوار 

ُرر  وان ِصِب   ( للعلة التي ذكرناها قبل قليل.اج 

سـالم عنـد النحـويين، مـا الـذي يسـميه المـذكر البعد ذلك تعريف جمع ذكروا 

اسٍم دل علـى أكثـر مـن اثنـين بزيـادة واو  كُل ، "النحويون جمع مذكر سالم؟ تعريفه

 ونون أو ياء ونون وأغنى عن المتعاطفين.

وجمع المذكر السـالم أضـيق مـن المثنـى، وأضـيق مـن جمـع المؤنـث السـالم 

به واسـع وطريقـه واحـد، فُتثنـى المـذكر والمؤنـث والعاقـل الذي سيأيت، فالمثنى با

ن شاء إوغير العاقل بطريقة واحدة، وجمع المؤنث بابه أوسع، وسيأيت الكالم عليه 

 اهلل تعالى.

إال شـيئان: العلـم والصـفة إذا كانـا لمـذكٍر  أما جمع المذكر السـالم فـال ُيجمـع

ة األسماء المشـتقة: اسـم الفاعـل عاقل، العلم عرفنا األعالم، والصفة المراد بالصف

واســم المفعــول الصــفة المشــبهة واســم التفضــيل، هــذه الصــفة التــي تحمــل معنــى 

 هالفعل، فـ )صـالح( اسـم فاعـل؛ ألن بمعنـى صـلح، و)محمـود( اسـم مفعـول؛ ألنـ

 هبمعنـى كـُرم، و)أقبـل( اسـم تفضـيل؛ ألنـ هبمعنى ُحمد، و)كريم( صفة مشبهة؛ ألن



 

 
e 

g h 

f  201 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

هي التي فيها معاين األفعال، مشتقة مـن الفعـل، مشـقوقة  بمعنى )فِضل(، فالصفات

 من الفعل، فهي معنى الفعل.

أما إذا كان االسم غير علم وال صفة، ليس علًما وال صفًة، فإنه ال ُيجمـع جمـع 

( غـالم – رجـل) فــ ،(جلـوس – شـارع – مسـجد – غـالم –مذكٍر سالًما كـ )رجـل 

خاص معينـين، وال صـفة، ليسـت أسـماًء أعالًما على أشـ ليسا علمين، ليسا اسمان،

مشتقة، ليست مشقوقة من أفعـال، يسـموهنا أسـماء جامـدة، فلهـذا ال ُتجمـع جمًعـا 

 مذكًرا سالًما.

 يف ]األلفية[: وهذا هو معنى قول ابن مالٍك 

ااُرر  وان ِصااِب .35 َفااع  بِااَواَو َوبَِيااا اج   َوار 

 

نِِب   ااااااِع َعاااااااِمرَ َوُمااااااذ   َسااااااالَِم َجم 

(، مثــل َعاااِمرَ هــذا علــم إنســان اســمه عــالم، يقــول علــم لمــذكر مثــل ) (َعاااِمرَ )  

نِِب )صالح(، مثل )محمد(، و) ( يعني الـذي َوِشب ِه َ ي نِ ( اسم فاعل )مذنب(، و)َوُمذ 

 أعـالم كـل( فهـد – صـالح - خالـد – محمـد) ،(00:43:10@يشبه عامر أعالٌم )

نِِب ) يشــب والــذي الــذكور،  –العقــالء كـــ )قــائم  ( الصــفات، صــفات الــذكورَوُمااذ 

 .ذلك ونحو( مشرك – مسلم – منطلق – مجتهد – جالس

( على هذا الجمع ولو كان علًما؛ ألنه 00:44:05@فعلى ذلك ال نجمع )

ليس للمذكرة، وال مجتهدة، وإن كانت صفًة؛ ألهنا ليست للمذكر، فـ )القائم 

ذكٍر عاقل، كأن تقول نجمعه جمًعا مذكًرا سالًما )قائم(؟ نجمعها إذا كانت صفًة لم

 تقول كأن عاقل لغير صفةً  كانت لو لكن ،(قائمون الطالب –)الرجال قائمون 

  .عاقل مذكر تكون أن البد تجمع، ال ال، ؟(قائمون جدرٌ ) تقول( قائم جدارٌ )

وُيلحق بجمع المذكر السالم أربعة أشياء، ومعنى الملحق بجمع المذكر 

اء التي أعربتها العرب إعراب جمع المذكر السالم كما أشرنا من قبل هي األسم

السالم، وإن كان التعريف والشروط ال تسقط عليه، هي كلمات ال يسقط عليها 
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التعريف، وال تنطبق عليها الشروط، ومع ذلك أعربتها العرب إعراب جمع  

 المذكر السالم بالواو رفًعا وبالياء نصًبا وجًرا.

  أشياء: وامللحق جبمع املذكر السامل أربعة 

أسماء الجموع مثل )أولو( ومثل ألفاظ العقود يف العدد )عشرين إلى  األول:

تسعين(، األول أسماء الجموع )أولوا( بمعنى أصحاب، تقول )هؤالء أولو علٍم( 

أي أصحاب علم، و )هؤالء أولو فضٍل( أي أصحاب فضٍل، وكذلك ألفاظ العقود 

 أسماء جموع.يف العدد من عشرين إلى تسعين، هذه نسميها 

وشرحنا من قبل أسماء الجموع، وهي االسم الذي يدل على جمٍع وليس له 

مفرٌد من لفظه، فـ )أولو( يدل على الجمع وُجمع بالواو، والنون المحذوفة 

لإلضافة، ولكنه ما أغنى عن المتعاطفين، كأنه ليس له مفرد يف الجمع، وكذلك 

اء جموع؛ ألهنا تدل على جمع عشرون، ثالثون، أربعون إلى تسعين، هذه أسم

 عشرون؟ مفرد( ِعشر) هل ،(ِعشر–لكن ليس لها مفرد وليس مفردها )عشرون 

 .ثالثين تكون ما وثالث وثالث ثالث ال، ؟(ثالث) مفردها( ثالثون) ال،

فهذه أسماء الجموع تدل على جمٍع وليس لها مفرٌد من لفظها، فتقول )جاءين 

وتقول )أكرمت أولي فضل( تنصبه بالياء، أولو فضل( بالرفع؛ ألنه فاعل، 

و)سلمُت على أولي فضل(، )ألولي األلباب( أي أصحاب األلباب ُأعربت بالياء 

 ألهنا مجرورة هنا.

الثاين مما ُألحق بجمـع المـذكر السـالم جمـوع التكسـير، وجمـع التكسـير كمـا 

ا كسـر، شرحناه من قبل هو الذي تغيرت فيه صورة المفرد، صورة المفرد صـار فيهـ

 ذلــك، ونحــو( ســنون – بنــون –كســر قليــل أو كثيــر، المهــم تغيــرت مثــل )أرضــون 

 جمـع فهـذا أبنـاء علـى ابنًـا جمعت لو بنون، وابن وابن ابن ابن، مفرده جمع( بنون)

 تقـول العـرب فـإن والنـون، بـالواو جمعته إذا أما أصلية، عالماٌت  وعالماته تكسير،
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 (.بنون)

مـع المـذكر السـالم، إال أن جلنون، عومل معاملـة )بنون( هو مجموع بالواو وا

العرب عندما جمعته بالواو والنون حـذفت الهمـزة يف )ابـن(، مـا قـالوا )ابنـون( بـل 

)بنون( هذا جمع مذكر سالم أم جمع تكسير؟ هذا جمع تكسير لكنه ُأعرب إعـراب 

جمــع المــذكر الســالم، هــذا هــو الملحــق، فتقــول )عنــدي بنــون(، و)أكرمــت بنــين 

 يٍد(، و)سلمت على بنيَن لزيٍد(.لز

وكذلك )سنون( هي سنة بفتح السين، ومع ذلك قالوا )ِسنون( بكسـر السـنين، 

و)أرضون( هي أْرض بسكون الراء، ثم قالوا )أَرضون(، ثـم إن الشـروط مـا تتوافـق 

فيهــا، فـــ )أرضــون( ليســت علًمــا وال صــفًة، كــذلك )ابــن( ليســت علًمــا وال صــفًة، 

مع المذكر جعلًما وال صفًة، ومع ذلك أعربتها العرب إعراب كذلك )سنة( ليست 

 السالم.

األمــر الثالــث ممــا ُألحــق بجمــع المــذكر الســالم جمــوع تصــحيح لــم تســتوِف 

 لــم مفردهــا أن نجــد الكلمــات هــذه( عــالمون - وابلــون –الشــروط، مثــل )أهلــون 

( وابـل) ،(أهلـون –الم، فــ )أهـل س يعني تصحيح جمع تقول صحيح، سالم يتغير،

 ،(عـالمون – عـاَلم) ،(وابلـون – وابـل) الوابـل، هـو المطـر أسـماء مـن المطـر، هو

 تصحيح جمع هذا تكسير، جمع جعلناه تغيرت لو تغيرت، ما تغيرت؟ منهم صورة

( أهـل) كلمـة ،(أهـل) فــ قبـل، مـن المـذكورة الشروط يستوِف  لم ذلك ومع سالم،

 .صفةً  وال علًما ليست

وابل، كل مطٍر كثير ينزل فهو )وابل(، فليس علًما على طيب )المطر( هذا اسٌم 

مطٍر معين وال صفًة له، ولو جعلناه صفًة له فهو غير عاقل، وكذلك )عالمون( 

مفردها )عالم(، ليس علًما وال صفًة، وكلمة )عالم( تشمل كل ما سوى اهلل من 

سالم، العقالء وغير العقالء، ومع ذلك أعربتها العرب إعراب جمع المذكر ال
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( أهلين على سلمُت  – لزيدٍ  أهلين أكرمت –فيقولون )هؤالء أهلون لزيٍد  

وتقول )نزلْت وابلون كثيرٌة(، و)عالمون(  ،[11الفتح:] (ڄ ڄ ڄ)و

ما العالمون؟ )العالمون( ما سوى اهلل،  ،[2الفاتحة:] (پ پ پ پ)

 وأنا واحد من هذا العالم كما قال شيخ االسالم محمد بن عبد الوهاب.

مـا سـمي بجمـع المـذكر  السـالم مـذكرالطيب، األمر الرابع ممـا ُألحـق بجمـع 

السالم، فقد ُينقل إلى العلمية من جمع المذكر السالم كأن تسمي ابنك )زيدون( ال 

)زيٍد( واحد بـ )زيـدون(، والشـاعر األندلسـي المشـهور ابـن زيـدون، معـروف ابـن 

حنفيـة المشـهورين، و)عليـون( زيدون، وكذلك )عابدين ابن عابدين( من علمـاء ال

 وهو مكان معين يف الجنة اسمه علمه الخاص به )عليون(.

فهذه مسميات لجمع المذكر السالم، فالمسمى بجمـع المـذكر السـالم لـك أن 

تعربه بإعراب جمع المذكر السالم فيكون ملحًقا به، فتقول مـثالً )هـذا ابـن زيـدين( 

: على زيدين(، وقـال  و)جاءين زيدون(، و)أكرمت زيدين(، و)سلمت

ففــــي ، [19-18المطففااااين:] (ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں)

اآلية األولى جـره باليـاء؛ ألنـه مجـروٌر بــ )يف(، ويف الثانيـة رفعـه بـالواو؛ ألنـه مبتـدأ 

يتونَ ) مؤخر،  ( اسم استفهام خرب... َما ِعلَّ
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﷽ 
 

ا تباًعـا، وقـد قلنا إن الملحق بجمـع المـذكر السـالم أربعـة أشـياء، وقـد ذكرناهـ

 يف ]األلفية[ إذ قال: ذكرها ابن مالك 

اااااااااااُروَنا.36  ......... َوبِاااااااااااِه ِعش 

 

ُلوَنااااااااااا   َوَباُبااااااااااُه ُأل ِحااااااااااَ  َواألَه 

يتوَنااااااااا.37   ُأوُلااااااااو َوَعاااااااااَلُموَن ِعلَّ

 

اااااااااانُوَنا   َوَأَرُضاااااااااوَن َشااااااااااَذ َوالسَّ

 َوَباُبااااااااااااااااااااااااااااااااُه...........38 

 

 ..................................... 

َوِمث َل ِحيَن َقد  َيرِد َ ا بعد ذلك ) فذكر هذه األربعة جميًعا، وأما قوله  

نُوَنا( قال )ال باُب  (، يريد باب )السنين( بأنه َوَباُبُه َوِمث َل ِحيَن َقد  َيرِد  َ ا ال باُب  َوالسَّ

نُوَناآخر ما ذكر، )  (.َوَباُبهُ  َوالسَّ

 حذفت الال
ٌ
م منه، فـ )سنة( أصلها )َسنٌَو(، وباب السنين: كل اسٍم ثالثي

وُعوض عنها بالتاء، فقيل  فحذفت الالم أي حرف األصل الثالث وهي الواو هنا،

)سٌن(ة، ثم تجمع فيقال )سنون(، وقد تجمع جمًعا أخرى، لكن الذي يهمنا اآلن 

هو أن ُتجمع بالواو والنون فيقال )سنون(، أو )شبه( بمعنى جماعة، كذلك ُحذف 

األصل الثالث وعوض عنها بالتاء المربوطة، ثم ُيجمع بالواو والنون  منها الحرف

 (، فهذا هو )سنين(.00:59:15@فيقال )سنون(، وكذلك )

 - يقـول هـذا البـاب كلمـة )سـنين ،ويدخل يف باب )السنين( أيًضا كلمة )بنون(

يقول هذا الباب قد يرد مثل كلمـة  ،(00:59:40@بنين(، وما شاكله كـ )عضين( )

ن( أي قد يعرب مثل إعـراب كلمـة )حـين(، )حـين( يف الرفـع ترفعهـا بالضـمة، )حي

تقول )مضى حيٌن من الـدهر(، ويف النصـب تنصـبها بالفتحـة تقـول )جئتـك حينًـا(، 
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 ويف الجر ُتجره بالكسرة تقول )سأبقى عندك إلى حيٍن(. 

فباب )سنين( قد يرد إعرابـه كـإعراب )حـين(، فعلـى ذلـك تثبِـت اليـاء الكلمـة 

بنــين( وتلقــي اإلعــراب بالعالمــات األصــلية علــى النــون، فتقــول  -تقــول )ســنين ف

)عشـنا يف سـنيٍن صـالحات( علـى هـذه اللغـة،  –لقيت عندك سنينًا  -)مضت سنيٌن 

أما اللغة األولـى إذا ُألحقـت بجمـع المـذكر السـالم، فإهنـا سـتكون كجمـع المـذكر 

بقيــت ســنيَن( و)عشــت يف الســالم بــالواو، تقــول )مضــت ســنون( وباليــاء تقــول: )

 سنين(، هذه اللغة القليلة يقول قد يرد، وقد مع الفعل المضارع للتقليل.

علـى قـريش وقـال  ومن ذلك الحديث المشهور عنـدما ذهـب 

اللهــم اجعلهــا »، ويف روايــٍة أخــرى: «اللهــم اجعلهــا علــيهم ســنينًا كســنين يوســف»

ع المذكر السـالم، هـذه لغـة ، هذه على أهنا ملحقة بجم«عليهم سنيَن كسنين يوسف

، هـذه علـى هـذه «اجعلهـا علـيهم سـنينًا كسـنين يوسـف»ايـة الثانيـة رومشهورة، وال

اللغة، لكن هذه اللغة هل هي لغة قليلة وال لغـة جـائزة يف هـذا البـاب، بـاب سـنين؟ 

 (، يعني قليلة أو منفردة؟ قليلة، نعمَقد  َيرِد  يقول ابن مالك )

 يَن َقااااد  َياااارِد  َوَباُبااااُه َوِمث ااااَل ِحاااا.38

 

م َيَطاااارِد    ااااَو ِعن ااااَد َقااااو   َ ا ال باااااُب َوه 

بعض النحويين يرى أن باب سـنين تجـوز فيـه هـذه اللغـة جـواًزا صـالًحا جيـًدا  

 وليس قليالً.

بقــي أن نشــير إلــى أن النــون يف جمــع المــذكر الســالم إذا قلــت )محمــدون( أو 

ا ذلـك يف المثنـى، ولـذا تسـقط )محمدين( فهي تقابل يف المفرد التنوين، كما شرحن

يف اإلضـــافة كمـــا أن التنـــوين يســـقط مـــن المفـــرد لإلضـــافة، فعلـــى ذلـــك تقـــول: 

)المسلمون متحدون( بـال إضـافة، فـإذا أضـفت )المسـلمين( إلـى )العـالم( فتقـول 

)مسلمو العالِم متحدون( أين ذهبت النون؟ ُحذفت لإلضـافة، وهـذا مثـال نحـوي، 

النحويـون كثيـًرا، قـد يكونـون متحـدين، وربمـا ال يكونـون أما المعاين فال يهـتم هبـا 
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 متحدين.

علـى بـاب المثنـى، ثـم تكلـم علـى بـاب  طيب، بعد أن تكلم ابن مالٍك 

جمــع المــذكر الســالم، عــاد فــذكر حركــة النــون يف المثنــى وجمــع المــذكر الســالم، 

 فقال: 

ََ َوَماااا بِاااِه ال َتَحااا   .39 ُماااو  َوُناااوَن َمج 

 

َتح  َوَقااااَل   اااارِِه َنَطاااا    َفاااااف   َماااان  بَِكس 

َحاااااِ  بِاااااه  .40   َوُناااااوُن َمااااااُثنََّي َوال ُمل 

 

َتبِاااااااه    َمُلوُه َفان  اااااااَتع  ِِ َ اَك اس  ااااااا  بَِعك 

ــون يف جمــع المــذكر الســالم مفتوحــة )  َتح  يقــول إن الن ــال َفاااف  ( مفتوحــة، مــا ق

َتح  فانصب أو قال منصوبة، قال: ) (؛ ألن الناصـب أو منصـوبة هـذه مصـطلحات َفاف 

لمعربات، يعني أن الحركة هنا فتحـة حركـة إعـراب، والفـتح الـذي علـى النـون يف ا

)مسلموَن( ليس له عالقة باإلعراب، لـيس عالمـة النصـب، فلهـذا ال تسـميه فتحـة، 

َتح  تسميه فتح، وتشتق منـه فتقـول مفتـوح، أو ُيفـتح، فلهـذا قـال ) (، نعـم، تقـول َفااف 

 (، تقول )مسلموَن(، هذا واضح.)مسلموَن( ما تقول )مسلموُن( أو )مسلمونِ 

رِِه َنَط   يقول ) َتح  َوَقَل َمن  بَِكس  ( يعني أنه قد جاء كسر النون قليالً عن بعـض َفاف 

العرب، والصحيح يف ذلك أن كسر نون جمع المذكر السالم ضرورٌة شعرية، يعنـي 

ـــة  ـــت كلم ـــول يف الشـــعر إذا كان ـــون، فتق يجـــوز يف ضـــرورة الشـــعر أن تكســـر الن

سلمون( مثالً أو )المسلمين( يف آخر البيت، أن تقـول )المسـلميِن(، نعـم، مثـل )الم

 ذلك قول الشاعر: 

 أناااااااا يف جاااااااال وطااااااااَلَ الثناياااااااا

 

 متااااااى أضااااااع العمامااااااَة تعرفااااااوين 

 أكاااااال للاااااادهرِ حاااااال  وارتحاااااااٌل  

 

 فاااااااال يبقاااااااي علااااااايى وال يقيناااااااي 

 ومااااااا ا تبتغااااااي الشااااااعراء منااااااي 

 

 وقااااااد جاااااااوزت حااااااد األربعااااااينِ  

 ربعيِن(، وقال اآلخر: فقال )األ 

 عرفناااااااا جعفاااااااًرا وبناااااااي أبياااااااه

 

ََ آخااااااااارينِ    وأنكرناااااااااا زعاااااااااان
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 مع أنه قال قبل ذلك قال: 

ناااااَة لااااايِ مناااااا  عاااااريٌن مااااان ُعَري 

 

ناااااَة مااااان عااااارينِ    برئااااا  إلاااااى ُعَري 

 ثم قال:  

 عرفناااااااا جعفاااااااًرا وبناااااااي أبياااااااه

 

ََ آخااااااااارينِ    وأنكرناااااااااا زعاااااااااان

 وقال الشاعر اآلخر:  

 شاااايمتهِ كااااُل اماااارَ  راجااااٌع يوًمااااا ل

 

 وإن تخَلاااااَ  أخالًقاااااا إلاااااى حاااااينِ  

 إين أَباااااااااااااااااي   و محافظاااااااااااااااااة 

 

 واباااااان أباااااايٍّ أباااااايٍّ ماااااان أبيااااااين 

 هذه ضرورة شعرية، أما نون المثنى فقال:  

َحاااااِ  بِاااااه  .40  َوُناااااوُن َمااااااُثنََّي َوال ُمل 

 

َتبِاااااااه    َمُلوُه َفان  اااااااَتع  ِِ َ اَك اس  ااااااا  بَِعك 

َمُلوهُ )   َتع  يت أنه يقول إن حركة النون يف المثنى ( يعني العرب، فظاهر الباس 

مكسورة، وفتحها قليل، والصواب يف ذلك أن حركة المثنى مكسورة، تقول 

سلمُت على طالبيِن(، نعم، حركة المثنى  –أكرمُت طالبيِن  –)جاءين طالباِن 

مكسورة، وفتحها لغة، ومعنى أن نقول لغة، فمعنى ذلك أهنا ليست خاصًة بضرورة 

 لغٌة قليلٌة لبعض العرب، شهد على ذلك قول الشاعر: الشعر، بل هي 

 علااااى أحااااو ييَن اسااااتقَل  عشاااايةً 

 

 فمااااااا هااااااي إال لمحااااااًة وتغيااااااُب  

يقول )على أحوذييَن استقلَّت(، )أحوذييَن( هذا مثنى، وقد جاءت النون هنا  

ل هنا إهنا ضرورة شعرية؛ ألنه يمكن أن يقول هنا )أحوذييَن( قمفتوحًة، ولم ن

ذييِن( وال يتغير شيء، فهذه لغة، طيب، هذا ما يتعلق بالنون يف المثنى وعلى )أحو

 والجمع المذكر السالم.

نجعل وقًتا لألسئلة، كان  نالننتقل بعد ذلك إلى جمع المؤنث السالم، لعل

 بودي أن ننتهي من جمع المؤنث السالم، لكن نعطي مجااًل لألسئلة أو نشرح؟ 
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 ...طالب:

أل سؤالك؛ ألنه حاول أكثر من مرة أن يسأل، أنا ال سأنكمل؟ طيب،  الشيخ:

 سأل، تفضل.أأحب األسئلة أثناء الشرح، لكن 

 ...طالب:

لماذا بقيت مع )ال(؟ قالوا إن معادة )ال( للتنوين أضعف من معاداته  الشيخ:

لإلضافة، فهذا قد تجامع )ال( اإلضافة يف بعض مسائل النحو كقولهم: )هذا 

ذا اغتفرت العرب باجتماع )ال( والنون، ولعلنا إن شاء اهلل الضارُب الرجِل( فله

 أجيبك بصورٍة أوسع، هذه تحتاج إلى تفصيل.

طيب، جمع المؤنث السالم هو أيًضا من أبواب العالمات الفرعية، وقد ذكره 

 يف بيتين، فقال: ابن مالك 

ََ َقاااااد  ُجِمَعاااااا.41  َوَماااااا بَِتاااااا َوَألِااااا

 

َساااُر فِاااي ال َجااارَّ َويف  اااِب َمَعاااا ُيك   النَص 

مع َقاد  ُجِعال  .42   َكَذا ُأوالَُت َواَلذي اس 

 

ِرَعاااااااَت فِيااااااِه َ ا أي ضااااااع ُقبِاااااال     َكا  

يقول إن جمع المؤنث السالم عالمة الرفع فيه الضمة، وعالمة الجر والنصب  

السياراُت منطلقاٌت( بالرفع، وتقول  –فيه الكسرة، تقول: )المدرساُت مخلصاٌت 

اشرتيُت سياراٍت(، وتقول يف الجر: )مررُت  –)أكرمُت المدرساِت  يف النصب:

ركبُت يف سياراٍت(، فإن قلت أما كون الكسرة عالمًة للجر والنصب،  –بمدرساٍت 

فقد ذكر ذلك ابن مالك، لكن كيف تقول إن ابن مالك قد ذكر أن عالمة الرفع يف 

 يقول: جمع المذكر السالم الضمة، وهو ما ذكر ذلك يف البيت، 

 َقااااد  ُجِمَعااااا.41
ََ  َوَمااااا بَِتااااا َوَألِاااا

 

اااِب َمَعاااا  اااي ال َجااارَّ َويف النَص 
َساااُر فِ  ُيك 

ذكر عالمة النصب وعالمة الجر، وأما العالمة الرفع، نقول إنه ذكرها عندما  

َفع  بَِضمٍّ قال: ) َفع  ِبَضمٍّ ( عندما ذكر عالمات اإلعراب األصلية، قال فيها: )َفار  (، َفار 
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 ا سيهمله بعد ذلك معناه أن عالمته عالمٌة أصلية.فكل م 

اٌت، بينما األسماء الستة كنعم، وجمع المؤنث السالم كما ترون عالماته حر

م األبواب األولى،  وجمع المذكر السالم والمثنى، نعم، عالماهتا حروف، فلهذا قدَّ

م األسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم؛ ألن عالماهتا حرو ر قدَّ ٌف، ثم أخَّ

جمع المؤنث السالم، وسيأيت بعده الممنوع من الصرف، وكالهما عالماته 

 حركات.

جمع المؤنث السالم ما تعريفه بعد أن عرفنا عالمات إعرابه؟ قال يف تعريفه: 

كل اسٍم دلَّ على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء وأغنى عن المتعاطفات، تجدون 

 كر السالم وجمع المؤنث السالم أهنم متقاربون.أن تعريف المثنى وجمع المذ

طيب، كاألمثلة السابقة، أما إذا قلنا )أبيات( يف جمع )بيت( فليس من هذا 

الباب؛ ألن التاء يف )أبيات( أصليٌة ال زائدة؛ ألهنا موجودة يف المفرد )بيت(، ونحن 

و)أصوات( نقول يف التعريف )بزيادة ألف وتاء(، و)أموات( ليست من هذا الباب، 

ليست من هذا الباب؛ ألن التاء أصلية موجودة يف المفرد، )ميت( و)صوت(، 

 و)أوقات(، )وقت( كذلك ليست من هذا الباب.

( 01:16:10@غزاٌة( ليست من هذا الباب، التاء فيهما زائدة؛ ألنه ) –)قضاٌة 

ٌة( قضاٌة(، التاء زائدة، واأللف التي يف )قضا –يقضي  –قاف وضاد وألف، )قضى 

هذه أصلية؛ ألهنا هي الم الكلمة، هي الحرف األصلي الثالث، هي األلف يف 

)قضى( وهي الياء يف )يقضي(، انقلبت إلى ألف هنا، إذن )قضاٌة( ليست من هذا 

 –أبياًتا  –الباب، و)أبياٌت(، تبقى على األصل من العالمات األصلية )أبياٌت 

المؤنث السالم فكاألمثلة السابقة مثل  قضاٍة(، أما جمع-قضاًة  –أبياٍت( و)قضاٌة 

 سيارات(. –مدرسات  –زينبات  –)فاطمات 
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طيب، جمع المؤنث السالم جمع ألنه يدل على أكثر من اثنتين، المؤنث؛ ألن 

سيارة(، )حمامات( ما مفرده؟  –مدرسة(، )سيارات –مفرده مؤنث، )مدرسات 

اصطبل( مذكر أم )حمام( مذكر أم مؤنث؟ مذكر، )اصطبالت( ما مفرده؟ )

مؤنث؟ مذكر، السالم؛ ألن مفرده سالم، سلم صورة المفردة كلمة ما تغيرت يف 

األمثلة السابقة، لكن لو جمعنا كلمة )ضربة( لقلنا )ضربات(، )ضْربة( بسكون 

 ( أو ما تغيرت؟ تغيرت.01:18:00@الراء، أما الجمع فـ )ضَربات(، تغيرت )

لنحويين المتأخرين كابن هشام وابن مالك فلهذا يرى كثيٌر من المحققين من ا

أنه من األفضل أن يسمى هذا الباب: باب المجموع باأللف والتاء، وال يسمى 

جمع المؤنث السالم، قالوا ألنه قد ُيجمع عليه المذكر والمؤنث، وإن كان 

المؤنث أكثر، وقد تسلم صورة المفرد وهذا األسلم وقد ال تسلم، ليس كجمع 

(، 01:18:40@، جمع المذكر السالم ما ُيجمع عليه إال المذكر و)المذكر السالم

 تسلم، صح هذا جمع المذكر السالم، أما جمع المؤنث السالم ليس دقيًقا.

وبعضهم يقول هذا صار مصطلًحا وال مشاحة يف االصطالح، فجمع المؤنث 

يدخل فيه السالم ُيراد به كل ما دلَّ على أكثر من اثنين وزاد ألف وتاء، وهذا قد 

المذكر والمؤنث والسالم وغير السالم، والخالف يف المصطلحات ليس أمًرا 

 مهًما.

طيب، وُألحق بجمع المؤنث السالم، ُألحق أي أنه يعرب إعرابه وال يصُدق 

 عليه تعريفه، ُألحق به أمران، ألحقت العرب به أمرين:

علم، األول: كلمة )أوالت( بمعنى صاحبات، )أوالت علم( صاحبات  -

تقول يف الرفع: )هؤالء أوالُت علٍم( خرب مرفوع وعالمة الرفع الضمة، ويف 

النصب: )أكرمت أوالِت علٍم( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة، ويف 

 الجر: )مررت بأوالِت علٍم( مجرور وعالمة جره الكسرة.
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م، والثاين مما ُألحق بجمع المؤنث السالم: ما ُسمي بجمع المؤنث السال - 

فانقل إلى العلمية من جمع المؤنث السالم، ومن ذلك )عرفات( سميت بجمع 

نعمات( أو تسمي  –مؤنث سالم، )أذرعات( مدينة يف الشام، وكذلك )عطيات 

صالحات(، يمكن، فإذا سميتها بجمع المؤنث السالم، جاز لك  –ابنتك )فاطمات 

ه وتنصبه بالكسر، أن تعربه إعراب جمع المؤنث السالم فرتفعه بالضمة وتجر

)من( حرف جر، )عرفاٍت( اسم  ،[198البقرة:] (چ چ ڇ ڇ)

 مجرور بـ )من( وعالمة جره الكسرة.

وتقول )هذه عرفاٌت( وتقول )إن عرفاٍت من مشاعر الحج(، )إن( و)عرفاٍت( 

اسمها منصوب وعالمة نصبه الكسرة، وفيه لغاٌت أخرى، ونلح  أن النصب يف 

م ابن مالٍك الجر على النصب، فقال:  هذا الباب أيًضا محموٌل  على الجر، فلهذا قدَّ

ِب َمَعا) ي ال َجرَّ َويف النَص 
َسُر فِ  (.ُيك 

عرفاٌت(  –مدرساٌت  –بقي الكالم على التنوين يف هذا الباب، تقول )فاطماٌت 

هذا التنوين مقابٌل لتنوين المفرد أم هو تنوين المفرد؟ المفرد فيه تنوين، والمثنى ما 

ه تنوين، فيه نون، فما نقول النون يف المثنى هي التنوين، نقول يقابله عوٌض عنه، في

لكن التنوين يف جمع المؤنث السالم هل هو نفسه التنوين يف المفرد؟ أم هو تنويٌن 

 آخر أتت به العرب يقابل التنوين يف المفرد؟

نويٌن آخر وهذا يرتتب عليه مسائل أخرى، والصحيح أنه تنوين مقابلة، أي هو ت

أتت به العرب لتقابل التنوين يف المفرد، والدليل على ذلك واضح، فأنت إذا قلت 

)مدرسٌة( يف المفرد، تقول يف الجمع )مدرساٌت( ماشي واضح، لكن إذا قلت 

)جاءت زينُب(، )زينُب( فاعل مرفوع، وهو علم مؤنث، واألعالم المؤنثة غير 

 –جاءت زينُب  –َون، تقول )جاءت فاطمُة الثالثية ممنوعة من الصرف، يعني ال تن

فاطماٌت( فلو كان هذا التنوين هو  –جاءت سعاُد(، فإذا جمعتها تقول )زينباٌت 
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التنوين الذي يف المفرد، لما ُوجد، لكن هو تنوين آخر أتت به العرب لتقابل 

ٌت( مدرسا –التنوين يف المفرد، سواء أن كان موجوًدا يف المفرد حقيقًة كـ )مدرسٌة 

 أو غير موجودة كـ )متوفق(؛ ألن األصل يف األسماء أن تنوين.

فلهذا لو أخذنا كلمة )عرفات(، )عرفات( اسم علم أم ليس علًما؟ علم؛ ألنه 

علم على منطقة معينة، وعلم مؤنث أم مذكر؟ )عرفات( علم مؤنث، طيب علم 

ا فيه مؤنث إما أن ينصرف أو ممنوع من الصرف؟ ُيمنع من الصرف، عرفات م

 تنوين الصرف، فيه تنوين المقابلة، ما يف إشكال.

 

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على محمد.
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 الدرس السابع 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان وسلم تسليًما 

 مزيًدا.

 أما بعد؛

فحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة، ليلة االثنين الثالثين من شهر ربيع األول، أو 

يف هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي  1429األول من شهر ربيع اآلخر لسنة 

بحي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السابع من دروس 

 .شرح ]ألفية[ ابن مالك 

 أنبه يف البداية على أنه ال درس يف األسبوع القادم؛ ألنه إجازة، وهذا وإين

يف باب المعرب  الدرس إن شاء اهلل سيكون تكملًة لشرح كالم ابن مالك 

 والمبني، ولعلنا ننتهي من شرح كالمه يف هذه الليلة إن شاء اهلل تعالى.

  وقد ذكرنا أن ابن مالٍك  أربع مسائل: يف باب املعرب واملبين ذكر 

 حصر المعربات والمبنيات. األولى:

 حركات البناء. والثانية:

 أنواع اإلعراب. والثالثة:
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 عالمات اإلعراب. والرابعة:

أن  وما زلنا نتكلم يف المسألة الرابعة وهي عالمات اإلعراب، فقد بيَّن 

 عالمات اإلعراب إما أن تكون أصلية، وإما أن تكون فرعية.

الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر  صلية هي:فالعالمات األ

والسكون للجزم، أما العالمات الفرعية فهي عالماٌت قليلة محصورة يف أبواب 

عها ومعرفتها ومعرفة عالمات إعراهبا، وقد ذكرنا بمعينة من أبواب العربية ينبغي تت

 هذه األبواب، أو ذكرنا شيًئا من هذه األبواب من قبل؛

 من أبواب العالمات الفرعية باب األسماء الستة. األولفالباب 

 باب المثنى. والباب الثاين:

 باب جمع المذكر السالم. والباب الثالث:

 جمع المؤنث السالم. بابباب المجموع باأللف والتاء،  والباب الرابع:

 هو الممنوع من الصرف. والباب الخامِ:

ب األربعة األولى شرحناها وانتهينا هذا الذي ما ذكرناه إلى اآلن، لكن األبوا

منها، ويف هذه الليلة إن شاء اهلل سنشرح البقية أي سنشرح االسم الممنوع من 

الصرف وسنشرح األفعال الخمسة، وسنتكلم أيًضا على اإلعراب المقدر؛ ألن ابن 

 مالٍك تكلم عليه أيًضا يف هذا الباب.

السم غير المنصرف، وباب ذكر ابن مالٍك هذه األبواب الباقية وهي باب ا

 .مسة، والمعرب بالعالمات المقدرةاألفعال الخ

ذكر ذلك يف تسعة أبيات، وهي آخر أبيات يف باب المعرب والمبني، فقال 

  نقرأها كلها مًعا، قال: 
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 َوُجااااَر بِال َفت َحااااِة َماااااال َين َصاااارِف  .43 

 

اااَد أل  َرِدف    َ  َأو  َياااُك َبع   َمااااَلم  ُيَضااا

َعاااا.44  َعااااالَِن النتوَناااااَواج  ااااِو َيف   ل  لِنَح 

 

اااااااااَاُلوَنا  ِعيَن َوَتس  عاااااااااع َوَتاااااااااد   َرف 

ااِب ِسااَمه  .45  ِم َوالنَص  ُفَها لِل َجااز   َوَحااذ 

 

 َكَلااااام  َتُكاااااونِي لَِتُروِماااااي َمظ ِلَماااااه   

اااَماِء َماااا.46  اااَتالو ِماااَن األَس   َوَسااامَّ ُمع 

 

َقاااااِي َمَكاِرَماااااا  اااااَطفى والُمرت   كال ُمص 

َراَفاااااألوَ .47  يااااِه ُقاااادَّ
ااااَراُب فِ  ُل اإلع 

 

ااااَو اَلااااذي َقااااد  ُقِصااااَرا   َجِميُعااااُه َوه 

اااُبُه َظَهااار  .48   َوالَثااااِن َمن ُقاااوٌص َون ص 

 

ُعااااُه ُين ااااَور َكااااَذا أي ضااااع ُيَجاااارى    َوَرف 

 49.  َ اااااَل آِخاااااٌر ِمن اااااُه َألِااااا ع 
 َوَأيت فِ

 

اااااااَتالو ُعااااااارِف     أو  َواٌو أو  َيااااااااٌء َفُمع 

اااوِ .50  ََ ان  مِ  َفااااألَلِ ياااِه َغي اااَر الَجاااز 
 فِ

 

ِمااااي  ُعو َير  ااااَب َمااااا َكَيااااد   َوأب ااااِد َنص 

ِذف  َجاِزماع.51  ِو َواح  يِهَما ان 
َع فِ  َوالَرف 

 

ًمااااااا الِزًمااااااا  ااااااِض ُحك   َثالَثُهااااااَن َتق 

فذكر يف البداية الكالم على االسم غير المنصرف، وذكر ذلك يف بيٍت واحد،  

يف الكالم على إعراب االسم غير  -ىتعال-إذن فسنبدأ الليلة إن شاء اهلل 

 المنصرف، قال فيه ابن مالك:

 َوُجااااَر بِال َفت َحااااِة َماااااال َين َصاااارِف  .43

 

اااَد أل  َرِدف    َ  َأو  َياااُك َبع   َمااااَلم  ُيَضااا

هذا هو الممنوع من الصرف، ويقال غير المنصرف، ويقال غير الجاري، ويراد  

شبه باألفعال، فُمنع من خاصتين باالسم غير المنصرف هو االسم الذي ذهب يت

من خواص األسماء عقاًبا له على مشاهبته لألفعال، فُمنع من التنوين، وُمنع من 

مساجد( اسمان ممنوعان من  –مساجد(، فـ )أحمد  –الجر بالكسرة مثل )أحمد 

الصرف، وألهنما ممنوعان من الصرف ُمنعا من التنوين فال ُينونان، فتقول )جاء 

 أحمُد يا فتى(، )أحمد( يف اإلعراب بدون تنوين.محمٌد وجاء 

وتقول يف النصب )أكرمُت محمًدا(، ويف )أحمد( الممنوع من الصرف تقول 

)أكرمُت أحمَد يا فتى(، )أحمد( تعربه إعراًبا فهو مفعوٌل به منصوب، وعالمة 

 نصبه الفتحة لكن ما تنونه، )أكرمُت أحمَد يا فتى(.
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كاألسماء، وإنما تجره بالفتحة، فتقول )سلمت ويف الجر ال تجره بالكسرة 

على أحمَد يا فتى(، )سلمُت( فعل وفاعل، )على( حرف جر، )أحمَد( اسٌم 

مجروٌر بـ )على( وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألنه اسٌم ممنوٌع من 

 الصرف.

وكذلك )مساجد(، تقول )هذه بيوٌت كثيرة(، )هذه( مبتدأ، )بيوٌت( خرٌب 

)كثيرٌة( نعت أو صفة، الصفة والنعت بمعنى واحد، نعت لـ )بيوت(، أما يف  مرفوع،

)مساجد( فتقول )هذه مساجُد كثيرٌة(، )هذه( مبدأ، )مساجُد( خربٌ مرفوع وعالمة 

رفعه الضمة، ولكنه ال يصرف ال ُينون، )كثيرٌة( نعت وهو مصروف، فلهذا نعٌت 

يُت بيوًتا كثيرًة(، ويف )مساجد( مصروف عالمة رفعه الضمة، ويف النصب تقول )بن

تقول )بنيُت مساجَد كثيرًة( إن شاء اهلل تعالى، )مساجَد( مفعوٌل به منصوب، 

 وعالمة نصبه الفتحة ولكنه ال ُينون ألنه غير منصرف.

ويف الجر تقول: )سكنت يف بيوٍت كثيرًة(، و)صليُت يف مساجَد كثيرٍة(، )يف( 

)يف( وعالمة جره الفتحة نيابًة عن الكسرة؛  حرف جر، و)مساجد( اسٌم مجروٌر بـ

ألنه ممنوع من الصرف و)كثيرٍة( نعٌت لـ )مساجد(، و)مساجد( حكمها الجر 

 فلهذا انجرت صفته.

فهذه عالمات إعراب الممنوع من الصرف، وننبه إلى مسألٍة كنا قد ذكرناها 

، فاالسم من قبل، هي أن الكلمة اسٌم وفعٌل وحرف، وأشرف هذه األقسام االسم

له خواٌص كثيرٌة يف العربية لشرفه، إال أن بعض األسماء تركت التشبه باألسماء 

وذهبت تتشبه بالحرف أو بالفعل، فبعض األسماء تشبهت بالحرف فحكمها أهنا 

ُبنيت كالحرف، وهذه علة بناء األسماء المبنية، األسماء العشرة المبنية التي 

 تها الحرف، كما قال ابن مالك: ذكرناها من قبل إنما ُبنيت لمشاهب

ااااَرٌب َوَمب نِااااي .15 ااااُم ِمن ااااُه ُمع   َواالس 

 

نِي   لَِشاااااااَبَه ِماااااااَن ال ُحاااااااُروِف ُماااااااد 
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وبعض األسماء ذهبت تتشبه بالفعل، فالذي تشبهت باألفعال، األفعال أقرب  

إلى األسماء من الحروف، الحروف بعيدة؛ ألهنا مبنيٌة كلها، أما األفعال فإهنا 

سماء يف أشياء كثيرة، فلهذا فإن األسماء التي ذهبت تشبه باألفعال نعم تشابه األ

تركت التشبه بقبيلتها، وذهبت تتشبه بقبيل آخر، لكن ما ابتعدت كثيًرا، فلهذا 

 عوقبت بعقاب أقل من األسماء التي ذهبت تتشبه بالحروف.

ف من فلهذا فإن العرب تمنع األسماء التي تتشبه باألفعال تمنعها من الصر

التنوين، وتمنعها من الجر بالكسرة، ولكن ُتبقي فيها اإلعراب، فهي معربة ليست 

كاألسماء التي ذهبت تتشبه باألفعال فعوقبت عقوبًة شديدة، فُمنعت من التنوين 

وُمنعت من اإلعراب، ُنقلت من اإلعراب إلى البناء، وهذه قاعدٌة معروفة يف الشرع 

 ٍم فهو منهم، وطبًعا النحويون يعللون فعل العرب.واللغة والعرف أن من تشبه بقو

العرب هم الذين فعلوا هذه األشياء، هم الذين بنوا بعض األسماء ومنعوا من 

الصرف بعض األسماء واألسماء األخرى جعلوها متمتعة بدون خصائص 

 األسماء، فعلل النحويون هذه األمور هبذه العلل.

ع أن نقول االسم الممنوع من إذن فاالسم الممنوع من الصرف، نستطي

الصرف هو االسم الذي يشبه الفعل، كما عرفنا من قبل االسم المبني بأنه االسم 

الذي يشبه الحرف، واالسم المعرب هو االسم الذي سلِم من مشاهبة الحرف، 

إذن فاألسماء الممنوعة من الصرف هي األسماء التي تشبه األفعال، وهذا الشبه 

 من تسع أو بوجود علٍة تقوم مقام علتين.يحدث بوجود علتين 
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صر النحويون أوجه الشبه بين االسم والفعل كما حصروا من قبل أوجه ح

 الشبه بين االسم والحرف، أنواَ الشبه  كرناها:

 الشبه اللفظي.  -

 والشبه المعنوي. -

 والشبه النيابي. -

 والشبه االفتقاري. -

هنا تعود إلى تسع علل، هنا أيًضا مشاهبة االسم للفعل حصروها فوجدوا أ

فلهذا االسم الذي يوجد فيه علتان من تسع، أو علة تقوم مقام علتين فإنه يمنع من 

الصرف، وهذه العلل جمعها كثير من النحويون يف بعض األبيات، منهم ابن 

 النحاس من تالميذ ابن مالك، جمعها يف قوله:

 اجمااااع وِزن عااااادالً أنااااك بمعرفااااةَ 

 

 َ قاد كُمالرتاب وزد عجماًة فالوصا 

 جمع العلل التسع يف قوله:  

 اجمااااع وِزن عااااادالً أنااااك بمعرفااااةَ 

 

 رتاب وزد عجماًة فالوصاَ قاد كُمال 

)اجمع( هذه العلة األولى، الجمع الذي يأيت على وزن المفاعل والمفاعيل  

 عصافير(. –قناديل  –مصانع  –ممنوع من الصرف، مثل )مساجد 

لذي على وزن أو الوصف الذي على وزن )اجمع وِزن(، )ِزن( نريد به العلم ا

أصغر  –)أفعل(، فالوصف إذا كان على وزن )أفعل( ُيمنع من الصرف مثل )أكرب 

أزرق(، والعلم الذي على وزن الفعل، علم لكن على وزن  –أحمر  –أحسن  –

فعل مثل إنسان اسمه )يزيد( أو إنسان اسمه )يشكر( أو )تغلب( أو إنسان اسمه 

ر( هذه كلها أسماء أعالم، لكنها على وزن الفعل مأخوذة  –أسعد  –)أحمد  شمَّ
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 من أفعال، فلهذا ُتمنع من الصرف. 

)اجمع وزن عاداًل(، العدل هو االنصراف من صيغٍة إلى صيغة، نعم، العلم 

 –ُقَسم  –زحل  –المعدول الذي على وزن )ُفَعل( يمنع من الصرف، كـ )عمر 

ألهنا أعالٌم معدولٌة على وزن )ُفعل(،  حجا( كلها أسماء ممنوعٌة من الصرف؛

 –َمْوحد  –وكذلك الوصف المعدول الذي على )مفَعل( و)ُفَعال(، مثل )مثنى 

 ُرباع( هذه أيًضا ُتمنع من الصرف. –ُثالث 

فلو تأملت يف البيت سرتكب هذه العلل كما قلنا من قبل، وليس الغرض اآلن 

نه سيأيت باٌب كامل عن الممنوع من التوسع يف الكالم يف الممنوع من الصرف؛ أل

الصرف يف آخر النحو، وإنما المراد اآلن بيان عالمات إعرابه، كيف ُيعرب 

الممنوع من الصرف، أما التوسع يف هذه العلل، ومعرفة األحكام بالتفصيل فستأيت 

إن شاء اهلل يف باب الممنوع من الصرف، لكننا قدمنا هذه المقدمة السريعة لكي 

 منوع من الصرف ونعرف أهم أنواعه لكي نستطيع أن نمثل بأمثلٍة له.نعرف الم

 ،[86النساء:] (ی جئ حئ مئ ىئ يئ): طيب، قال 

َسَن ِمن َهافقال ) َسنَ (، الباء حرف جر، و)بَِاح  ( اسم، فلماذا لم ينجرَّ بالكسرة؟ َأح 

َسنَ ) ُيجر  (؟ ألنه وصف على وزن )أفعل(، فهو ممنوٌع من الصرف ال ُينون والبَِاح 

َسنَ بالكسرة، بل يمنع من التنوين وُيجر بالفتحة، فتقول ) (، لكن لو لم تكن بَِاح 

بسالٍم( تجر بالكسرة وتنون،  –الكلمة ممنوعًة من الصرف لقال مثالً )فحيوا بتحيٍة 

 إال أن الكلمة هنا ممنوعة من الصرف.

لصرف هبذا إال أن ابن مالٍك كالنحويين اشرتط شرًطا يف إعراب الممنوع من ا

 اإلعراب، فقال: 

 َوُجااااَر بِال َفت َحااااِة َماااااال َين َصاااارِف  .43

 

اااَد أل  َرِدف    َ  َأو  َياااُك َبع   َمااااَلم  ُيَضااا
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فُيشرتط أن يعرب الممنوع من الصرف هذا اإلعراب أال يكون مضاًفا، وأال 

تدخله )ال(، فإن دخلته )ال( فقلت )المساجد(، فقلت )األحسن( أو أضيف أي 

ضاًفا، ال مضاًفا إليه، الذي يأيت األول يف الرتتيب اإلضايف، فإن وقع مضاًفا وقع م

مررُت بأحسِن الناس(، فإنه حينئٍذ ينجر  –كأن تقول )صليت يف مساجِد الرياض 

بالكسرة، فتقول )مررت بأحسِن الناس(، )مررُت( فعل وفاعل، والباء حرف جر، 

لكسرة وهو مضاف، والناس مضاٌف و)أحسن( اسٌم مجروٌر بالباء، وعالمة جره ا

 إليه.

يف مساجِد اهلل( )يف( حرف جر،  –وتقول )صليُت يف مساجِد الرياض 

و)مساجِد( اسٌم مجروٌر بـ )يف( وعالمة جره الكسرة وهو مضاف، و)الرياِض( 

 مضاٌف إليه.

 (ڈ ڈ ژ ژڑ)وتقول )صليُت يف المساجِد(، وقال تعالى: 

جرها  ،[8التين:] (ڃڃ ڃ ڃ ): وقال  ،[187البقرة:]

 ( مضاًفا إليه.ال َحاكِِمينَ بالكسرة؛ ألهنا هنا مضاًفا، و)

لكن هنا سؤالين، بعد أن عرفنا هذه األحكام، السؤال األول: لَم ينجرُّ الممنوع 

 من الصرف بالكسرة يف هذين الموضعين؟

العرب قالت كذلك، نعم، هذه العلة األم، هذا سماع، لكن نحن نسأل عن 

 نحاول أن نتلمس هذه العلل. العلة،

 ...طالب:

 نعم، قوي شبهه باالسم، قوي شبهه باالسم بماذا؟ الشيخ:

 ...طالب:
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إذا دخلته )ال( أو ُأضيف، واإلضافة من خصائص األسماء، نعم،  الشيخ: 

السبب يف ذلك أن )ال( من خواص األسماء، واإلضافة من خواص األسماء، 

من خواص األسماء قويت فيه االسمية،  فعندما دخل الممنوع من الصرف شيءٌ 

قوي فيه جانب االسمية فعاد بعد ذلك إلى خواص األسماء، هو عندما ذهب يتشبه 

باألفعال عوقب هبذه العقوبات، لكن عندما دخلته هذه الخواص الخاصة باالسم 

 أرجعته بعد ذلك إلى إعراب األسماء.

بالكسرة يف الموضعين  السؤال الثاين: إذا انجرَّ بالكسرة، وإنما ينجرُّ 

المذكورين، إذا انجرَّ بالكسرة هل يبقى ممنوًعا من الصرف أم يعود مصروًفا؟ 

 يعني )المساجد( ممنوع من الصرف أم مصروف؟

 ...طالب:

 هذا ما فيه تنوين؛ ألن التنوين ال تجامع )ال(. الشيخ:

 ...طالب:

 وال تجامع اإلضافة، إذن غير منصرف. الشيخ:

 ...طالب:

مصروف، طيب، األخ يقول الممنوع من الصرف هو الذي ال ينون  لشيخ:ا

وُيجر بالفتحة، طيب، يف هذين الموضعين يمتنع التنوين لوجود )ال( واإلضافة، 

 والجر بالكسرة عاد، إذن من حقه أن يكون مصروًفا.

والجواب عن هذا السؤال أن النحويين اختلفوا على ثالثة أقوال، اختلفوا 

 ، أنتم على قولين، هم اختلفوا على ثالثة أقوال؛أكثر منكم

فقال الجمهور إنه ممنوٌع من الصرف؛ ألن الممنوع من الصرف ما فيه علتان 
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من تسع، أو علة تقوم مقامهما وهذه العلل موجود كـ )المساجد( جمع على وزن 

 المفاعل.

 الفار
ّ
سي، وقال بعض المحققين من النحويين كالمربد والصيرايف وأبي علي

اجي، قالوا إنه مصروف لما ذكره األخ محمد قبل قليل من عودة  اج، والزجَّ والزجَّ

 الجر إليه، أما عدم التنوين فلوجود )ال( واإلضافة.

وتوسط فريٌق ثالث منهم ابن مالك صاحبنا، وابن الخباز، وابن قاسم، فقالوا 

الصرف فهو منصرف، قواًل وسًطا، فقالوا إذا زالت علٌة من العلتين المانعتين من 

 وإن لم تزل علٌة من العلتين فهو ممنوٌع من الصرف.

فـ )المساجد( ممنوٌع من الصرف؛ ألن مانعه من الصرف كونه جمًعا على وزن 

)مفاعل( فالعلة موجودة، و)األحمر( هذا وصف على وزن )أفعل( يعني وصف 

ا )أحمر(، وعلى وزن )أفعل( هاتان العلتان، وصف وعلى وزن )أفعل(، إذن هذ

و)األحمر(، )مررت باألحمِر( هل هو وصف؟ وصف، هل هو على وزن 

 )أفعل(؟ على وزن )أفعل(، إذن فهو ممنوع من الصرف عندهم أيًضا.

فإذا قلنا مثالً )مررت بأحمِدكم(، )أحمِدكم( يقول هذا مصروف؛ ألن مانعه 

كم( فوزن من الصرف يف )أحمد( العلمية ووزن الفعل، فإذا قلت )مررت بأحمدِ 

الفعل )أفعل موجود(، والعلمية زالت؛ ألن العلمية ال تجامع اإلضافة، ال يمكن 

أن تضيف حتى تقدر التنكير لكي يمكن أن تضيف، المضاف البد أن يكون نكرة، 

 والمضاف إليه يمكن أن يكون نكرة ويمكن أن يكون معرفة.

 هؤالء حاولوا أن يتوسطوا بين القولين السابقْين.

نذكر يا إخوان أن العربية يف باب المجموع باأللف والتاء مالت مع  بقي أن

الكسرة، فجعلتها عالمة اإلعراب يف النصب والجر، وعندما جاءت إلى باب 
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الممنوع من الصرف مالت مع الفتحة فجعلتها عالمة النصب والجر، فحدث  

، حكيمة أي بذلك التعادل؛ ألننا نقول دائًما اللغة العربية لغٌة حكيمة وعادلة

محكمة البناء وهذا واضح، وعادلة أي تعدل بين ألفاظها يف أحكامها، ولهذا أمثلٌة 

 كثيرة منها هذا المثال.

: قال نختم الكالم يف الممنوع من الصرف بالنظر إلى بيت ابن مالك، إذ
(، ت َحِة َماال َين َصرِف  َوُجَر بِال فَ (، )ُجرَ (، تأمل يف قوله: )َوُجَر بِال َفت َحِة َماال َين َصرِف  )

 ( فعٌل ماٍض أم فعل أمر؟ ُجرَ )

 ...طالب:

 نعم،  الشيخ:

 ...ضٍ قد يكون فعل ما طالب:

نعم، يحتمل األمرين، فيحتمل أن يكون فعل أمر )ُجرَّ أنت ما ال  الشيخ:

 ) ينصرف(، ويحتمل أن يكون فعالً ماضًيا مبنًيا للمجهول، ممنوع من الصرف )ُجرَّ

 كذا، فاألمران محتِمالن. ُفِعل به

 هذا ما يتعلق بالممنوع من الصرف، إن كان هناك سؤال أو سؤاالن، تفضل.

 ...طالب:

 أعد السؤال. الشيخ:

 ...طالب:

 أحكام نحوية؟ الشيخ:

 ...طالب:

ترتتب عليه أحكام نحوية، فإذا قلنا مثالً )مررت( أو )صليُت يف  الشيخ:
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لجمهور يقولون المساجد هنا انجرت المساجِد( فعلى القول األول قول ا

( على مادة الكسرة، وعلى القول الثاين يقولون 00:30:50@بالكسرة، أو )

)المساجِد( منصرف، فعند الفريق األول ما تقول منصرف، وعند الفريق الثاين 

تقول منصرف، فهناك هذا خالف يف أحكام نحوية، وأما أحكام لفظية ال، ما يف؛ 

ية تعود إلى كالم العرب، وكيف تقول؟ تقول كما قالت ألن األحكام اللفظ

العرب، لكن قد تفيد هذه األمور يف األصول النحوية، يعني يف الرتجيح يف مسائل 

 أخرى.

 ...طالب:

األخ يسأل يقول: المصروف هل يجوز أن ُيمنع من الصرف؟ الجواب  الشيخ:

رية، فالضرورة الشعرية على ذلك ال يجوز إال يف حاالٍت معينة منها الضرورة الشع

ربما نصرف الممنوع من الصرف ونمنع المصروف، كالهما جاءت يف الضرورة 

الشعرية، فمثال األول أن تصرف الممنوع من الصرف قول الشاعر: )ولقد دخلت 

الِخدَر ِخْدَر ُعنَيَزٍة(، فـ )عنيزة( علم مؤنث ممنوع من الصرف لكن قضت 

 ( الضرورة الشعرية.00:32:40@)

 مثال الثاين وهو منع المصروف من الصرف قول الشاعر:و

َعاًة مَكارَ   لتجدين باألميرِ بَر وبالقنااِة مد 

 

اااااااااالِميت فاااااااااارَ   َُ الست  إ ا ُعطي اااااااااا

 ما قال )غطيٌف السلمي(، قال )ُغطيُف السلمي(، فهذا الموضع األول. 

ه، تقول الموضع الثاين إذا ُوصف بـ )ابٍن( بينه وبين أبيه، فتحذف التنوين من

)جاء محمُد بن عبد اهلل(، ما تقول )جاء محمٌد بن عبد اهلل( ال، تحذف التنوين 

وجوًبا هنا، فالعلم الموصوف بـ )ابن( تحذف منه التنوين تخفيًفا، أما ما يف سوى 

ذلك ال ُيحذف منه التنوين، يعني ال تقول )جاء محمُد اليوم(، تقول )جاء محمٌد 
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 نستفيد بذلك. (00:33:45@اليوم(، نعم، ) 

لننتقل إلى الموضوع الثاين يف هذه الليلة وهو باب األفعال الخمسة، ومما 

يف ذلك بيتين  يعرب بالعالمات الفرعية األفعال الخمسة، قال ابن مالٍك 

 هما:

َعااااالَِن النتوَنااااا.44 ااااِو َيف  َعاااال  لِنَح   َواج 

 

اااااااااَاُلوَنا  ِعيَن َوَتس  عاااااااااع َوَتاااااااااد   َرف 

ُفَها لِ .45  ااِب ِسااَمه  َوَحااذ  ِم َوالنَص   ل َجااز 

 

 َكَلااااام  َتُكاااااونِي لَِتُروِماااااي َمظ َلَماااااه   

تسألون(، وتعريفها  –تدعين  –األفعال الخمسة يقول ابن مالك مثل )يفعالن  

عند النحويين هي كل فعٍل مضارع اتصلت به ألف االثنين أو واو الجماعة أو ياء 

تذهبان(، والمضارع  –يذهبان المخاطبة، فالمضارع المتصل بألف االثنين مثل )

تذهبون(، والمضارع المتصل بياء  –المتصل بواو الجماعة مثل )يذهبون 

 المخاطبة مثل )تذهبين(.

فهذه األفعال عالمة الرفع فيها ثبوت النون، ويقال ثبات النون، وعالمة الجزم 

رفوعة، والنصب فيها حذف النون، فمتى ما رأيت النون يف هذه األفعال فتعلم أهنا م

ومتى ما رأيت النون محذوفًة من هذه األفعال فتعلم أهنا ليست مرفوعة، إما 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ): منصوبة وإما مجزومة، فإذا استمعت إلى قوله 

ِمنُوَن علمت أن ) ،[3البقرة:] (ٿ ٿ ٿ ( أفعاٌل مرفوعة ُينِفُقونَ  -ُيِقيُموَن  -ُيؤ 

؟ ثبوت النون، ونعرهبا جميًعا فنقول لوجود عالمة الرفع فيها، ما عالمة الرفع فيها

فعٌل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون نيابًة عن الضمة؛ ألنه فعٌل من 

 األفعال الخمسة.

 ،[24البقرة:] (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)ولكن إذا استمعنا إلى قوله تعالى: 

َعُلوا ) َعُلوا -َلم  َتف  إن ُسبق  ( علمنا أن الفعلين ليسا مرفوعين، إما منصوٌب َلن  َتف 
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َعُلوابناصب، وإما مجزوٌم إن ُسبق بجازم، فـ ) ( مجزوم؛ ألنه مسبوٌق بـ )لم( َلم  َتف 

َعُلواو)لم( من جوازم المضارع، فنقول يف إعرابه ) ( فعٌل مضارٌع مجزوم بـ )لم( َتف 

 وعالمة جزمه حذف النون.

َعُلواو) المضارع ( مضارٌع مجزوٌم؛ ألنه مسبوٌق بناصب من نواصب َوَلن  َتف 

َعُلواوهو )لن(، ونقول يف إعرابه ) ( فعٌل مضارع منصوٌب بـ )لن( وعالمة نصبه َتف 

 حذف النون نيابًة عن الفتحة؛ ألنه من األفعال الخمسة.

وكذلك أنَت أيها المتكلم، يجب أن تراعي ذلك يف كالمك، فإذا جاءت 

النون فيها، األفعال الخمسة غير مسبوقٍة بناصب وال بجازم، فيجب أن تثبت 

تعاونون فيما بينهم(، و)المسلمون ال يتساعدون يفتقول )المسلمون يتساعدون و

على اإلثم والعدوان(، أما يف النصب ويف الجزم فتحذف النون، فتقول )ال 

تتساعدوا على اإلثم والعدوان(، )ال( هنا ناهية جازمة، وتقول )المسلمون لم 

 يتساعدوا على اإلثم والعدوان( وهكذا.

وكنت مرًة يف مسجد جالًسا مع بعض جماعة المسجد ويف كبار سن شياب 

نتناقش يف بعض األمور ومعنا أحد األخوة الباكستانيين، طالب علم طيب، ويف 

آخر المسجد أطفال يلعبون، فالتفت إليهم أحد كبار السن وقال لهم )ال تلعبون(، 

ن )ال( جازمة هنا، يعني فرد عليه الباكستاين بسرعة فقال قل )ال تلعبوا(؛ أل

استنكرها ألنه تعلمها هكذا يف اللغة العربية، ما يمكن للعربي أن يقول )ال تلعبون( 

 إال إذا فسدت سليقته.

طيب، قد يقول طالب لم سميت األفعال الخمسُة خمسًة؟ أما األسماء 

الخمسة أو الستة فهي بالفعل خمسة أسماء أو ستة أسماء على خالٍف يف )هن(، 

ا األفعال الخمسة فهي كل فعٍل مضارع اتصلت به ألف االثنين أو واو الجماعة أم

أو ياء المخاطبة، إن أخذنا بالفعل هو واحد، وإن أخذنا بالضمائر فهي ثالثة، 
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 فكيف كانت خمسًة؟  

الجواب على ذلك أن يقال قولهم كل فعٍل مضارع، المضارع إذن يف الماضي 

ذهبا(، واألمر  –اتصل هبا من الضمائر كـ )ذهبوا  ال يسمى من األفعال الخمسة ولو

 –ال يسمى من األفعال الخمسة ولو اتصلت به عدة ضمائر كأن تقول )اذهبوا 

اذهبي( ال يسمى الفعل من األفعال الخمسة إال إذا كان مضارًعا،  –اذهبا 

والمضارع يجب أن يبدأ بحرٍف من حروف المضارعة األربعة المجموعة يف 

 (، النون والهمزة والتاء والياء.قولك )نأيت

إذن فالمضارع يبدأ بحرف من حروف المضارعة األربعة، هذه أربعة، 

والضمائر الداخلة على الفعل المضارع كم؟ ثالثة، إذن فأربعة ضرب ثالثة كم 

يكون المجموع؟ اثني عشر صورة، نبحث عنها يف الواقع اللغوي، فنبدأ بالمضارع 

 يذهب( نأخذ )يذهب( مضارع مبدوء بالياء؛ –فعل المبدوء بالياء مثل )ي

 هل تتصل به واو الجماعة؟ نعم، فنقول؛ )يذهبون( هذه واحدة.

 هل تتصل به ألف االثنين؟ نعم، نقول )يذهبان(، هذه ثانية.

 هل تتصل ياء المخاطبة؟ )أنت تذهبين(؟ هذه سقطت، إذن بقي يف اليد اثنان.

)تذهب( هل تتصل به واو الجماعة؟ نعم  نبدأ بالمضارع المبدوء بالتاء مثل

 )تذهبون(.

 هل تتصل به ألف االثنين؟ نعم، )تذهبان(.

 هل تتصل به ياء المخاطبة؟ نعم، )أنت تذهبين(، هذه خمسة.

بقي المضارع المبدوء بالنون مثل )نذهب( ال تتصل به واو الجماعة، فال نقول 

 بة.)نحن نذهبون(، وال )نذهبان( وال تتصل ياء المخاط



 

 
e 

g h 

f  229 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

المضارع المبدوء بالهمزة مثل )أذهب(، )أنا أذهب( ما تتصل به واو الجماعة 

 )أذهبون( وال ألف االثنين وال المخاطبة.

صيغ وخمسة  سصيغ وأبنية؟ هذه خم سإذن فبقي معنا خمسة أفعال أم خم

 –يؤمنون  –يقرأون  –أبنية، يمكن أن تزن عليها ما شئت من األفعال: )يذهبون 

يذهبون( أفعال كثيرة جًدا، إذن فهي ليست أفعال كقولنا  –يجلسون  –يسافرون 

األسماء الخمسة أو الستة، خمسة أسماء أو ستة أسماء معدودة، وإنما هي خمسة 

 أبنية، خمس صيغ.

فلهذا بعض النحويين المحققين كابن مالك وابن هشام ال يسموهنا األفعال 

الصيغ الخمسة، ومن سماها من الخمسة، وإنما يسموهنا األبنية الخمسة أو 

المتأخرين باألفعال الخمسة فيقول هذا صار مصطلًحا، وال مشاحة يف االصطالح، 

نريد باألفعال الخمسة كل فعٍل مضارٍع اتصلت به واو الجماعة إلى آخره، فهذا 

 سبب تسميتهم الخمسة؛ ألن هذا هو الموجود يف الواقع اللغوي.

 : ذلك إذ قال  وننظر يف أبيات ابن مالٍك بعد

َعاااالَِن النتوَنااااا.44 ااااِو َيف  َعااال  لِنَح   َواج 

 

اااااااااَاُلوَنا  ِعيَن َوَتس  عاااااااااع َوَتاااااااااد   َرف 

وِ فقال )  ( إشارًة إلى ما ذكرناه من قبل، ال يقول هذه األلفاظ تجعل هذه لِنَح 

تفعالن( ال، وإنما لنحوها يعني لكل ما جاء  –تدعين  –العالمات فقط )تسألون 

 وبنائها ووزهنا.على صيغتها 

ِب ِسَمه  ) ِم َوالنَص  ُفَها لِل َجز  م الجزم على ِسَمه  (، )َوَحذ  ( أي عالمة، لكن لما قدَّ

النصِب هنا، وعادة النحويين تقديم الرفع فالنصب فالجزم؟ أشرنا إلى نحو ذلك 

 من قبل.

 ...طالب:
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( ال، ليس هذا هو الجواب، نعم، 00: 00:44@ألن الجزم خاص ) الشيخ: 

  محاولة هنا؟ شرحنا من قبل فلهذا أحب أن تراجعوا.يف

 ...طالب:

ألن النصب يف هذا الباب محموٌل على الجزم، كما قلنا يف المثنى ويف  الشيخ:

 جمع المذكر السالم إن كنتم تذكرون، ويف المجموع باأللف والتاء، كيف ذلك؟ 

ب والجزم فحذف أما عالمة الرفع فثبوت النون، ما يف مشكلة، أما عالمة النص

النون، بالحذف يشابه عالمة النصب األصلية أم يشابه عالمة الجزم األصلية؟ 

يشابه عالمة الجزم األصلية وهي السكون، ما السكون؟ السكون انتزاع الحركات 

من الحرف، خلو الحرف من الحركات، إذن فحذف النون هو عالمة الجزم أصالًة 

، فلهذا جرت عادة النحويين على تقديم يف هذا الباب، والنصب محموٌل عليه

الجزم على النصب يف هذا الباب، وإن كان حذف النون عالمًة للنصب حمالً 

 وللجزم أصالًة.

َلم  ( هذا مثال للنصب والجزم، فقوله )َكَلم  َتُكونِي لَِتُروِمي َمظ َلَمه  ثم قال: )

لت به ياء المخاطبة، ( من األفعال الخمسة؛ ألنه مضارع اتصَتُكونِي(، )َتُكونِي

( فعٌل مضارع مجزوٌم بـ )لم( َتُكونِيوهو مجزوم؛ ألنه مسبوٌق بـ )لم( نقول )

( الالم هذه الم الجر وتفيد التعليل، وتقدر لَِتُروِميوعالمة جزمه حذف النون، )

بعدها )أن( الناصبة للفعل المضارع، فينتصب الفعل المضارع بعدها بـ )أن( 

( فعٌل مضارٌع منصوٌب بـ )أن( مضمرة، لَِتُروِميتقول )مضمرة أي محذوفة، ف

 منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

( وهذا هو السماع بكسر الالم، َمظ ِلَمه  ( ففيها لغتان: )َمظ ِلَمه  أما قوله )

( من أجل أن يقابل َمظ ِلَمه  ( بفتح الالم وهذا هو القياس، واألفضل هنا )َمظ َلَمه  و)
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(، لكن لو َمظ ِلَمه  (، )ِسَمه  ( بكسر السين )ِسَمه  ألنه قال ) الوزن يف الشطر األول؛

 (، هذا جائٌز يف الوزن الشعري.َمظ َلَمه  قلت )

هذا ما يتعلق بإعراب األفعال الخمسة، إن كان هناك سؤال يا إخوان استمعنا 

 إليه.

 ...طالب:

 ، كيف نعرب فعل األمر إذا اتصلت بهمريقول كيف نعرب الفعل األ الشيخ:

اذهبي(؟  –اذهبا  –واو الجماعة أو ألف االثنين أو ياء المخاطبة؟ مثل )اذهبوا 

الجواب على ذلك أن الجواب سبق يف كالمنا على حركات اإلعراب، فقلنا إن 

فعل األمر أو قلنا إن المبني عموًما من األفعال واألسماء والحروف، المبني عموًما 

إنه ُيبنى على ما ُيجزم به مضارعه، فلهذا ُيبنى على حركة آخره سوى فعل األمر، ف

 على حذف النون، وكذلك 
ٌ
نقول يف )اذهبوا( فعل أمٍر ال محل له من اإلعراب مبني

 على حذف النون، 
ٌ
يف )اذهبا( ويف )اذهبي( فعل أمٍر ال محل له من اإلعراب مبني

وهذا على حسب إعراب البصريين أم الكوفيين؟ على إعراب البصريين الذين 

 ون أن فعل األمر فعٌل مبني.ير

 ...طالب:

ال، ليس من األفعال الخمسة، أما على مذهب الكوفيين الذين يرون  الشيخ:

أن فعل األمر فعٌل معرٌب، فإهنم يعربونه مثل الفعل المضارع، فيقول يف )اذهبوا( 

فعل أمٍر مجزوم بالم أمٍر محذوفة، وعالمة جزمه حذف النون؛ ألن )اذهبوا( 

 لها )لتذهبوا(، شرحنا ذلك من قبل.عندهم أص

 ...طالب:

 أعد السؤال، األمر الذي يف )تساعدوا( هذا أمر )تساعدوا(. الشيخ:
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 ...طالب: 

ال، دعنا نبدأ من ماضيه، أما الماضي فأن تقول )تساَعد المسلمون فيما  الشيخ:

موجودة  بينهم(، )المسلمون تساعدوا فيما بينهم(، فهنا الفعل مبدوء بالتاء، فالتاء

يف الماضي، طيب، ثم نأيت للمضارع، المضارع البد أن ُيبدأ بحرف من حروف 

المضارعة، تأيت بحرف من حروف المضارعة قبل هذا الفعل، فتقول )المسلمون 

يتساعدون(، أو )أنتم تتساعدون(، ثم إذا أردت أن تأيت باألمر، واألمر إنما يؤتى به 

قول يف )يتساعدون( أو )تتساعدون( من الماضي، فتحذف حرف المضارعة، فت

تحذف حرف المضارعة تقول )تساعدوا(، فالتاء هذا الحرف موجود يف الماضي، 

 وتاء المضارعة يف المضارع حرف زائد، وهو البد أن يسقط يف األمر.

طيب، ننتقل اآلن إلى الموضوع الثالث يف درس هذه الليلة وهو المعرب 

كر ابن مالٍك ذلك يف ستة أبيات وقرأناها من بعالمات اإلعراب المقدرة، وقد ذ

قبل، ولكننا نحب يف البداية أن نعلم ما معنى مقدرة؟ كلمة مقدرة عند النحويين ما 

معناها؟ يقول عالمة رفعه عالمٌة مقدرة، دعونا نمثل بمثال، فالمثال يجلو المسألة 

 ويوضحها.

جاء  –ل )جاء الفتى فإذا قلنا مثالً )الفتى( هذا اسم مختوٌم بألف، ثم نقو

محمد( نقارن بين المثالين، فـ )جاء محمٌد( جاء فعٌل ماٍض، و)محمٌد( فاعل، 

والفاعل يف العربية حكمه الرفع، فهو مرفوع، وعالمة رفعه هنا أصلية؛ ألنه ليس 

من أبواب العالمات الفرعية التي درسناها من قبل، وهي األسماء الستة والمثنى 

وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف واألفعال وجمع المذكر السالم 

 الخمسة.

إذن فعالمة الرفع يف )محمد( عالمٌة أصلية وهي الضمة، ما الذي رفع 

)محمد(؟ الذي عمل فيه الرفع؟ الذي يرفع الفاعل هو الفعل، الفاعل يقول يا فعل 
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هذه أين عالمة إعرابي، أنت الذي رفعتني أعطتني عالمة إعرابي، يقول تفضل 

الضمة عليك )محمٌد(، )جاء محمٌد(، إذن فـ )محمٌد( مرفوع مرفوع، وأخذ عالمة 

الرفع وال ما أخذها؟ أخذها، بقي سؤال هذه العالمة التي أخذها ظهرت أم ما 

 ظهرت؟ ظهرت.

طيب، نأيت إلى )جاء الفتى(، )جاء( فعٌل ماٍض، و)الفتى( فاعل، والفاعل 

ع، وعالمة رفعه أصلية أم فرعية؟ أصلية؛ ألنه حكمه يف العربية الرفع، فهو مرفو

ليس من أبواب العالمات الفرعية، ليس من األسماء الستة وال المثنى وال جمع 

( والممنوع من الصرف واألفعال الخمسة، إذن 00:54:20@المذكر السالم و)

فعالمة الرفع عالمة أصلية وهي الضمة، )يقول الفتى لرافعه للفعل أين ضمتي(، 

عالمة رفعي؟ يقول تفضل هذه الضمة يضعها على آخر )الفتى(، ويقول هذا أين 

 حقه من اإلعراب.

حقه من اإلعراب أن نضع على آخره ضمة وقد وضعناها، لكن يف )الفتى( 

مشكلة، وهي كونه مختوٌم باأللف، واأللف يف العربية مالزمٌة للسكون، مهما 

لكن مهما وضعت عليها من وضعنا عليها من حركات، أن تضع عليها حركات، 

 حركات ما تظهر؟ لماذا ما تظهر؟ ألن السكون المالزم لأللف يغطيها.

تجد عندك مثالً بحر كبير، أنت تلقي فيه حجارة، لكن الحجارة تغوص فيه، 

كوهنا تغوص فيه ثم ما تظهر لك بعد ذلك ليس معنى ذلك أنك ما ألقيت فيه 

ر لك، بسبب وجود مانع يمنعها من حجارة، ولكنك ألقيت فيه حجارة ولم تظه

الظهور، يسرتها يغطيها، فمعنى قولهم )عالمة مقدرة( على ذلك بعد هذا الشرح 

 السريع، فمعنى قولهم عالمة إعراٍب مقدرة يعني أهنا موجودة أم غير موجودة؟

أهنا موجودة؛ ألهنا حق الكلمة من اإلعراب، حقه الرفع، الرفع عالمته هنا 

قي الضمة أخذته، لكن المشكلة ليس يف اإلعراب، والمشكلة أصلية الضمة، ح
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ليس يف عالمة اإلعراب الضمة، وإنما المشكلة يف نفس الكلمة يف )الفتى( وهو  

كوهنا مختومًة باأللف، واأللف مالزمًة للسكون، فهذا السكون هو المسيطر 

مة عليها، يغطي كل الحركات التي توضع عليها، فالسكون يغطي الضمة، فالض

 موجودة، ولكن السكون يغطيها.

كقولي اآلن مثالً لكم هذا القلم موجود أم غير موجود يف المسجد؟ موجود، 

فإذا قلت لكم هذا القلم الذي سألتكم عليه قبل قليل موجود وال غير موجود يف 

المسجد؟ موجود، لكن ما الفرق بين الحالتين؟ أنه يف األولى موجوٌد ظاهر، ويف 

ٌد مخفٍي مغطى مستور، النحويون ال يقولون مغطى مستور، يقولون الثانية موجو

 مقدر، ما معنى مقدر؟ يعني مغطى مستور.

هذه عالمة اإلعراب موجودة ولكنها مغطاة، موجودة، ما الدليل على أهنا 

موجودة؟ الدليل على ذلك أن هذا هو حق الكلمة يف اإلعراب، أهنا مرفوعة 

ي الضمة، إذن فهذا دليل وجودها، أما كوهنا مغطاًة، وعالمة الرفع عالمة أصلية وه

فهذا بسبٍب آخر، وهو كون السكون مالزم لأللف، واأللف ال تقبل التحريك أبًدا، 

وهذا حتى مشهور عند األدباء أن األلف ال تقبل التحريك، يقول الشاعر: )لكن 

 نحلُت لبعده( صرت نحيالً.

 لكاااااان نحلاااااا  لبعااااااده فكااااااانني

 

ٌَ ولااااايِ بمم   كااااان تحريكاااااهألااااا

كن أن تضع عليه ال فتحة وال ضمة وال مال يمكن تحريك األلف أبًدا، ما بم 

 كسرة، فإن حركته انقلب إلى همزة، والهمزة حرٌف آخر غير األلف.

طيب، بعد أن عرفنا معنى التقدير والعالمات المقدرة عند النحويين، نقول إن 

يف  فعال، فبدأ ابن مالٍك العالمات المقدرة تكون يف األسماء وتكون يف األ

الكالم على األسماء التي عالماهتا مقدرة، فقال يف ذلك ثالثة أبيات، وهي قوله 

 : 
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اااَماِء َماااا.46 اااَتالو ِماااَن األَس   َوَسااامَّ ُمع 

 

َقاااااِي َمَكاِرَماااااا  اااااَطفى والُمرت   كال ُمص 

َرا.47  يااااِه ُقاااادَّ
ااااَراُب فِ  َفاااااألَوُل اإلع 

 

ااااَو اَلااااذي َقاااا   د  ُقِصااااَراَجِميُعااااُه َوه 

اااُبُه َظَهااار  .48   َوالَثااااِن َمن ُقاااوٌص َون ص 

 

ُعااااُه ُين ااااَور َكااااَذا أي ضااااع ُيَجاااارى    َوَرف 

أن االسم المختوم بألٍف واالسم المختوم بياٍء مكسوٍر ما قبلها  فذكر  

تسمى عند النحويين باالسم المعتل، أي المعتل اآلخر، إال أن األول وهو االسم 

مة يسمى مقصورة، والثاين المختوم بياٍء مكسور ما قبلها يسمى المختوٌم بألٍف الز

 اسًما منقوًصا.

فاالسم المقصور على ذلك يمكن أن نعرفه فنقول االسم المقصور هو االسم 

 –المستشفى  –مصطفى  –الرهى  –المعرب المختوم بألٍف الزمة مثل )الفتى 

صور ال ُيطلق على ن المقأ حبلى( ونحو ذلك، فقوله هو االسم يبين –ملهى 

الفعل، وعلى الحرف، فـ )سعى( ال يسمى مقصوًرا ألنه فعل، و)إلى( ال يسمى 

مقصوًرا ألنه حرف، وقوله االسم المعرب أي هذا المصطلح المقصور خاٌص 

باألسماء المعربة، لكن االسم المبني مثل )متى( هذا اسم استفهام، لكنه مبني، فما 

 زمة.يسمى مقصوًرا المختوم بألٍف ال

المقصور عالمات إعرابه كلها مقدرة بالرفع والنصب والجر، ففي الرفع 

الضمة المقدرة، ويف النصب الفتحة المقدرة، ويف الجر الكسرة المقدرة، نقول 

سلمت على الفتى(، كل عالماته مقدرة بالرفع  –أكرمُت الفتى  –)جاء الفتى 

؟ الجواب: ألن مانعها من والنصب والجر، لم؟ لماذا صارت حركاته كلها مقدرة

الظهور هو التعذر أي االستحالة؛ ألن االلف يستحيل تحريكها، فإذا كان تحريكها 

مستحيالً فمعنى ذلك أن الضمة مستحيلة، وهي عالمة الرفع، والفتحة مستحيلة 

وهي عالمة النصب، والكسرة مستحيلة وهي عالمة الجر، فصارت كل عالماهتا 

 درة؛ ألن ظهورها مستحيل.رفًعا ونصًبا وجًرا مق
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النحويون ما يقولون مستحيل، يقولون متعذر، فنقول يف اإلعراب )جاء  

الفتى(، الفتى فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منعها من الظهور التعذر، 

و)أكرمت الفتى(، )أكرم( فعل، والتاء فاعل، و)الفتى( مفعوٌل به منصوب، وعالمة 

منع من ظهورها التعذر، و)سلمت على الفتى( )على( حرف  نصبه الفتحة المقدرة

جر، و)الفتى( اسٌم مجرور بـ )على( وعالمة جره الكسرة المقدرة منعها من 

 الظهور التعذر.

َرا َجِميُعهُ : )فلهذا قال ابن مالٍك  يِه ُقدَّ
َراُب فِ ( يعني َفاألَوُل اإلع 

َو اَلذيعالمات اإلعراب كلها مقدرة فيه، )  (.َقد  ُقِصَرا َوه 

أما الثاين وهو االسم المنقوص، فيمكن أن نعرفه بأن نقول هو االسم المعرب 

 –الداعي  –النادي  –الهادي  –ما قبلها، كـ )القاضي  المختوم بياٍء مكسورٌ 

عي( ونحو ذلك، وقولنا االسم يخرج الفعل والحرف، فال تقل  –المهتدي  المدَّ

م المعرب، المعرب يخرج المبني فال تقل عن عن )يهتدي( منقوص، وقولنا االس

( منقوص؛ ألن  رٌ )الذي( منقوص، المختوم بياٍء مكسو
ٍّ
ما قبلها فال تقول عن )ظْبي

 ما قبل الياء ساكن )ظْبي(.

المرتضي( فهي أسماٌء  –المهتدي  –الداعي  -الهادي  –أما )القاضي 

وأما يف النصب ففتحة  منقوصة، فكيف يكون إعراهبا؟ أما يف الرفع فضمٌة مقدرة،

ظاهرة، وأما يف الجر فكسرٌة مقدرة، فتقول يف الرفع )جاء القاضي قبل قليل(، 

)القاضي( بالسكون مع أن )جاء( فعٌل و)القاضي( فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه 

 عالمٌة أصلية وهي الضمة، فاعٌل مرفوٌع وعالمة رفعه الضمة.

(، )على القاضي( بالسكون، ويف الجر تقول )سلمت على القاضي قبل قليل

مع أن القاضي مسبوق بـ )على(، و)على( حرف جر، )القاضي( اسٌم مجروٌر بـ 

)على( وعالمة جره الكسرة المقدرة، لم تظهر، أما يف النصب فتظهر، فتقول 
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 قبل قليل 
َ
 قبل قليل(. –)أكرمت القاضي

َ
 رأيُت القاضي

 َداِعَي ) ،[31األحقاف:] (ڃ چ چ چ)قال تعالى: 
ِ
( َأِجيُبوا(، )اهلل

( مفعول به منصوب وعالمة َداِعيَ ( فاعل، و)َأِجيُبوافعل أمر، وواو الجماعة يف )

 نصبه الفتحة الظاهرة.

لماذا كانت عالمة الرفع والجر مقدرة، وعالمة النصب ظاهرة يف هذا  السؤال:

( 01:05:40@الباب يف االسم المنقوص؟ طيب يف المقصور الفتحة أيًضا )

 ات وما ظهرت.حرك

 ...طالب:

نعم، الجواب ألن المانع من الظهور هنا الثقل، المانع من الظهور،  الشيخ:

الذي يمنع عالمات اإلعراب من الظهور يف االسم المنقوص هو الثقل، فإذا قلت 

)جاء القاضي( أِجْر اإلعراب والقياس هنا فتقول )القاضي( فاعل، والفاعل 

 –هي الضمة، فكان ينبغي أن تقول )جاء الجالُس مرفوع، وعالمة رفعه أصلية و

( هذا القياس، إال أن هنا ثقالً بسبب اجتماع  –الذاهُب 
ُ
(، )جاء القاضي

ُ
القاضي

 الضمة والياء.

الضمة بنت أي الحروف؟ بنت الواو، والواو عدوة الياء، هذان ما يجتمعان؛ 

معت الياء وبنت ألن اجتماعهما ثقيل، طيب هنا ما اجتمعت الواو والياء، اجت

ثقل، كيف تخلصت العرب من هذا الثقل؟ تخلصت العرب من  هالواو، أيًضا في

هذا الثقل بتسكين الياء، فاجتمع على الياء حركتان السكون المجلوب للتخلص 

من الثقل والضمة حق اإلعراب، لكن السكون هو الذي غطى وغلب، فلهذا نقول 

وع وعالمة رفعه الضمة ألهنا موجودة يف اإلعراب يف )جاء القاضي( فاعٌل مرف

لكنها مغطاة ممنوعة من الظهور، ما الذي منعها من الظهور؟ الثقل، نقول فاعٌل 
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 مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. 

وكذلك يف الجر، تقول )سلمت على القاضي(، )القاضي( اسم مجرور 

 –ا لقلت )سلمُت على الجالِس وعالمة جره الكسرة، ولو أجريت القياس هن

القاضِي(، بإظهار الكسرة على الياء، إال أن يف هذا ثقالً بسبب اجتماع  –الزاهِد 

الياء وبنتها الكسرة، فتخلصت العرب من هذا الثقل بتسكين الياء، فاجتمع على 

الياء حركتان: السكون المجلوب للتخلص من الثقل والكسرة حق اإلعراب، 

المة اإلعراب، فلهذا نقول يف اإلعراب )على القاضي(، فغطت السكوُن ع

)القاضي( اسٌم مجروٌر بـ )على( وعالمة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها 

 الثقل.

ما الدليل على أن المانع هنا الثقل وليِ التعذر؟ التعذر يعني االستحالة، 

 دليالن؛

، فنقول )جاء أننا يمكن أن نتكلف ونخرج هذه الحركة الدليل األول: -

( ونقول )سلمت على القاضِي(، يمكن، أما يف المقصور المانع هناك 
ُ
القاضي

 التعذر أي االستحالة، ما يمكن مهما تكلفت.

(  والدليل الثاين: -
َ
حالة النصب، فنحن يف النصب نقول )أكرمُت القاضي

لثقل، بفتحٍة ظاهرة، لماذا ظهرت الفتحة؟ ظهرت الفتحة؛ ألهنا خفيفة، والمانع ا

فإذا كان المانع الثقل فإنه سيمنع كل الحركات أم سيمنع الثقيل من الحركات 

وُيظهر الخفيف؟ يمنع الثقيل، ما الثقيل من الحركات والخفيف من الحركات؟ 

الخفيف من الحركات هو الذي ال يحتاج إلى عالٍج بالفم؛ ألن اللغة صوتية، أما 

 عالٍج للفم.الثقيل من الحركات فهو الذي يحتاج إلى 

أغلق فمك ثم افتح فمك وادفع هواًء من دون أي حركة بالفم، ستقول )َأ َأ( 
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لكن لو أردت الضمة البد أن تعالج الشفتين فتقول )ُأ(، والكسرة البد أن تعالج 

الشفتين فتقول )إِ(، هذه أمور صوتية ُتراعى يف اللغة، أمور الصرف أغلبها قائٌم 

الحركة الثقيلة الضمة والكسرة ألهنما يحتاجان إلى على هذه األمور الصوتية، ف

 عالج منعهما الثقل من الظهور، والفتحة ألهنا خفيفة ظهرت.

نَا ) ،[193آل عمران:] (ۆ ۆ ۈ ۈ) :وقال  َسِمع 

( هذا منقوص، لكن عالمة إعرابه ظهرت هنا؛ ألهنا الفتحة ُمنَاِدي(، )ُمنَاِدًيا

 والفتحة خفيفة فيظهر.

(، هنا يف ضرورة  طيب، والشاعر
ٌ
يقول: )لعمرك ما تدري متى أنت جائي

شعرية وهي إخراج الحركة على المنقوص، داللة على أن المانع الثقل، لو كان 

 المانع التعذر ما استطاع، ال الشاعر وال غير الشاعر أن يظهرها.

هنا أن يذكر االسم المضاف إلى ياء  ثم إنه بقي على شيخنا ابن مالٍك 

، فكأن ةفإن االسم المضاف إلى ياء المتكلم اسٌم عالمات إعرابه مقدر المتكلم،

مسجدي(، فاالسم المضاف إلى ياء المتكلم  –صديقي  –كتابي  –تقول )أبي 

 عالمات إعرابه يف الرفع والنصب والجر مقدرة.

ففي الرفع ستقول )هذا كتابي(، ويف النصب )قرأُت كتابي(، ويف الجر )قرأُت 

في الرفع نقول )هذا كتابي(، )هذا( مبتدأ، و)كتابي( خرب، انظروا يف يف كتابي(، ف

هذه الكلمة وتأملوها قبل اإلضافة كيف كانت؟ كانت )هذا كتاٌب( خرب مرفوع 

وعالمة رفعه الضمة، طيب اآلن أضف )كتاٌب( إلى )محمد(، يعني اسم ظاهر، 

لضمة، أضفها إلى فتقول )هذا كتاُب محمٍد(، )كتاُب( خرب مرفوع وعالمة رفعه ا

ضمير غير ياء المتكلم أضفها إلى كاف الخطاب فتقول )هذا كتاُبك(، )كتاب( 

 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة، )كتاُبه( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.
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أضفه لـ )ياء المتكلم(، ومن خصائص ياء المتكلم يف اللغة العربية أهنا توجب  

ي سيحدث أن آخر كلمة )كتاب( وهي كسر ما قبلها، ما الذي سيحدث هنا؟ الذ

الباء، )كتاٌب( عليه الضمة حق اإلعراب، فإذا أدخلت ياء المتكلم، ياء المتكلم 

ستكسر آخر كتاب، معنى ذلك أن آخر )كتاب( الباء اجتمعت عليها حركتان: 

الضمة حق اإلعراب، والكسر المناسب لياء المتكلم، وال يمكن أن تخرج 

ن ماذا فعلت العرب غلَّبت عالمة اإلعراب الضمة، أم الحركتان عن الحرف، لك

 غلَّبت حركة المناسبة؟ غلَّبت حركة المناسبة وغطَّت هبا عالمة اإلعراب.

فعالمة اإلعراب موجودة على الباء ولكن حركة المناسبة غطتها، فلهذا نقول 

لذي يف اإلعراب )كتابي(، )كتاب( خربٌ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة، ما ا

منعها من الظهور؟ حركة المناسبة، أو نقول اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو 

 ( مضاٌف إليه.01:15:45@مضاف و)

وكذلك يقال يف النصب )قرأُت كتابي(، )قرأُت كتاًبا( عليه فتحة، ثم إذا 

أضفناه لياء المتكلم، ياء المتكلم ستكسر الباء، فاجتمعت حركتان وتغطي حركة 

 ركة اإلعراب، واضح.المناسبة ح

ويف الجر نقول )قرأت يف كتابي(، )يف كتاٍب( ثم دخلت ياء المتكلم، )يف 

كتابي( الباء هنا عليها كسرة، الباء يف )كتابي( ماذا عليها يا إخوان؟ عليها حركة، 

لكن ما اسم هذه الحركة؟ هل هي كسرٌة أم كسٌر؟ هل هي حركة اإلعراب فهي 

بة للياء فهي كسٌر، تكلمنا من قبل على أن عالمات كسرٌة، أم هي حركة المناس

اإلعراب تسمى الضمة والفتحة والكسرُة، وما سوى عالمات اإلعراب تسمى 

 كسر(. –فتح  –)ضم 

فالجواب أن كتاب عليه حركتان، عليه كسرٌة حق اإلعراب، وعليه كسٌر 

يين هنا المناسب لياء المتكلم، وقد غطى الكسر الكسرة، هذا قول جمهور النحو
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يف حالة الجر، وخالفهم ابن مالك، فقال إن الحركة هنا هي الكسرُة عالمة 

 .اإلعراب، واستغنينا عن حركة المناسبة، وقوله هنا ضعيف 

فالخالصة أن االسم المضاف إلى ياء المتكلم عالماته مقدرة كلها يف الرفع 

 يف ]ألفية[. والنصب والجر، وهذا مما فات ابن مالك 

أننا لن نستطيع أن نتكلم على الفعل المعرب بعالماٍت مقدرة، فنرجئه ويظهر 

س القادم إن شاء اهلل، ونفتح باقي الوقت إن بقي وقت لألسئلة، تفضلوا رللد

 بإلقائه، تفضل.

 ...:سؤال

يقول األخ االسم المقصور المختوم باأللف، واالسم المنقوص هو  الشيخ:

لمعتل هناك الفعل المعتل بالياء كـ )يرمي(، المختوم بالياء، وسيأيت يف الفعل ا

والمعتل بالواو كـ )يدعو(، والمعتل باأللف كـ )يخشى(، فالفعل يعتل بالواو 

وباأللف وبالياء، واالسم ذكرنا أنه يعتل باأللف وهو المقصور، وبالياء وهو 

 المنقوص، فأين االسم المعتل بالواو؟

عربية اسٌم معرٌب مختوٌم بواٍو قبلها الجواب على ذلك ال يوجد، ال يوجد يف ال

ضمة، ابحثوا ولن تجدوا كالنحويين واللغويين السابقين، قد تجدوا اسًما مبنًيا مثل 

)ُهَو(، تقف عليه تقول )ُهْو( ماشي، فإن وجدت فهو أعجمي مثل )سمندو( أو 

مثل )ألو(، هذه كلمات أعجمية، إذا وجدت اسًما مختوًما بالواو أو مثالً 

 يفو( اسم مختوم بواو وقبلها ضمة هذا أعجمي.)سراي

 ...طالب:

 وال تنطق.ب نعم، هذه )عمرو( مختوم براء، أم الواو فتكت الشيخ:

 ...:سؤال
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هو جرت عادة النحويين على ذلك؛ ألن المطلوب يف هذا الباب، باب  الشيخ: 

 المعرب والمبني معرفة اإلعراب ال التفاصيل، فلهذا الكالم على جمع المذكر

السالم سيأيت يف بابه، والكالم على المثنى سيأيت يف بابه، أن كيف شروط جمع 

المذكر السالم وكيف تجمع، هذه التفاصيل تأيت يف أبواهبا، لكن هذا الباب معقود 

 فقط لإلعراب كيف تعرب.

 ...:سؤال

 مَ نعم، هذا مما ضاق عنه الوقت، ولعلنا نذكر يف الدرس القادم، وهو لِ  الشيخ:

سمي االسم المنقوص منقوًصا، وحينئٍذ نبين  مَ االسم المقصور مقصوًرا، ولِ سمي 

 هذه اآلية.

 ...:سؤال

ال، الضرورة الشعرية تكون يف القافية وغير القافية، كالبيت السابق )إذا  الشيخ:

( )ُغطْيف( فيه الضرورة وهو عدم الصرف مع أنه ليس يف  ُغَطْيف السلمي فرَّ

 القافية.

التنوين على االسم المنتهي بألٍف مقصورة مثل )هدًى( وجزيت يقول ما نوع 

 خيًرا.

)هدًى( إذا كان ضد الظالم، يعني ليس اسم بنت، فهو حينئٍذ مصروف، يعني 

ليس ممنوع من الصرف، فعلى ذلك ال تظهر به عالمات اإلعراب؛ ألن عالمات 

يب، ما تظهر هدى(، ط –عصى  –اإلعراب فيه مقدرة؛ ألنه اسٌم مقصور مثل )فتى 

فيه عالمة اإلعراب ألنه مقصور، لكن التنوين يظهر أو ما يظهر؟ التنوين سنعود فيه 

هل هو مصروف أو غير مصروف؟ هذه قضية أخرى، والجواب أنه مصروف، إذن 

ُينون، والتنوين هو نوٌن ساكنة تلحق آخر حركة يف الكلمة، فـ )هدى( آخر حركة يف 
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ا بالنون الساكنة ستقول )هدًى( وإذا وقفت ستقول )هدى( فتحة الدال، إذن ألحقه

)هدى(، أما إذا أردت بـ )هدى( اسم بنت، فهو حينئٍذ علم مؤنث، فُيمنع من 

 الصرف، نعم، بقي سؤال.

 ...طالب:

 يف أغلب الحواشي. الشيخ:

 ...طالب:

( فاسم  الشيخ:
ٌ
ألن )القاضي( منقوص، مختوٌم بالياء قبلها كسرة، لكن )علي

 مختوٌم ب
ٌ
 ءاي( مختوم ب -الياء، لكن ماذا قبل الياء؟ قبل الياء ساكن؛ ألن )علِي

( آخرها ياءان 
ّ
مشددة، والياء المشددة عبارة عن حرفين األول ساكنًا، فـ )علي

األول ساكن والثاين متحرك، إذن فمختوٌم بياٍء قبلها ساكن، فلهذا يعرب بعالمات 

 
 
( –ظبيًّا  –أصلية ظاهرة مثل )ظبي

ٍّ
 ظبي

 
( ليس منقوص وال  -عليًّا  –، و)علي

ٍّ
علي

 مقصور.

 نعم يا أخوة، تفضل؛

 ...طالب:

 األسماء األعجمية ما ُتلحق ال بالمنقوص وال بالمقصور. الشيخ:

 ...طالب:

ال، تعَرب، ال تدخل يف اإلعراب المقدر، وإنما يكون إعراهبا ظاهًرا،  الشيخ:

إعرابه غير مقدر واحد، ثم ننظر لمسألة  هنا يف التقدير إعرابه مقدر أم غير مقدر؟

ثانية هل هو ممنوع من الصرف أم غير ممنوع من الصرف؟ إن كان علًما ُيمنع من 

الصرف مثل )إبراهيم(، أما إذا كان غير علم اسم غير علم مثل )لجام( أو مثل 
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 أسماء ليست أعالًما ُتعرب. ه)سمندو( هذ 

 ...طالب:

سمندو( على كل حال، لكنه اسم أعجمي، فـ أنا ال أعرف ما معنى ) الشيخ:

أخذُت بلجاٍم(، و)هذه سمندوٌن  –اشرتيُت لجاًما  –( )هذا لجاٌم 01:24:33@)

 مررت بسمندٍو(، ما يف إشكال. –رأيُت سمندًوا  –

 نعم، واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس الثامن

﷽ 
 

د هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله الحم

 ...أما بعدوأصحابه أجمعين، 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف الدرس الثامن من 

بحي الجزيرة يف  يدروس شرح ]ألفية ابن مالك[ ت، يف هذا الجامع جامع الراجح

 .1429المنتصف من شهر ربيع اآلخر من سنة مدينة الرياض، يف ليلة 

والكالم يا إخوان ما زال متصاًل على باب الُمعرب والمبني، وقد  كرنا من قبل 

 يف هذا الباب، قد  كر أربع مسائل: أن ابن مالك 

 :حصر الُمعربات والمبنيات، وانتهينا منها. المسالة األولى 

 :منها.حركات البناء، وانتهينا  والمسالة الثانية 

 :أنواع اإلعراب، وانتهينا منها. والمسالة الثالثة 

 :عالمات اإلعراب. والمسالة الرابعة 

وهذه المسألة الرابعة، قد تكلمنا على أكثرها، وخالصتها أن ابن مالك 

  ذكر أن عالمات اإلعراب: إما أصلية وإما فرعية، ثم إهنا إما ظاهرة، وإما

 ُمقدرة.
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 تباًعا، وهي: رعية محصورة يف أبواب  كرها فاألصلية هي األكثر، والف 

 باب األسماء الستة.

 والمثنى.

 وجمع المذكر السالم.

 وجمع المؤنث السالم.

 واالسم الممنوَ من الصرف.

 واألفعال الخمسة.

كما سنشرح يف هذه الليلة، الفعل المضارع المعتل  -إن شاء اهلل-وسيذكر 

 اآلخر، وفيه حركة فرعية.

عراب الظاهرة والُمقدرة، فإن األكثر أن تكون عالمة اإلعراب وأما حركات اإل

 ظاهرة، أما عالمات اإلعراب الُمقدرة فإهنا قليلة.

وذكر ابن مالك اإلعراب الُمقدر يف األسماء، واإلعراب الُمقدر يف الفعل 

 المضارع.

أما اإلعراب الُمقدر يف األسماء، فقد شرحناه يف الدرس الماضي، وهو يكون 

 السم المقصور، ويكون يف االسم المنقوص.يف ا

وانتهينا من ذلك إال أنه بقيت فيه بقية وهي اإلجابة عن سؤال طرحناه يف 

الدرس الماضي، وهو لماذا ُسمي المقصور مقصوًرا، ولماذا ُسمي المنقوص 

 منقوًصا؟

فنجيب عن هذا السؤال، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكالم على اإلعراب الُمقدر 

 عل المضارع.يف الف
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فناه من قبل، هو االسم الُمعرب المختوم بألف  فاالسم المقصور كما عرَّ

 الزمة.

 مثل: الفتى والعصى، والرحى، والمستشفى، والملهى، ونحو ذلك.

وُسمي مقصوًرا؛ ألنه مختوم باأللف، واأللف هي أضعف الحروف، فكأن 

كأهنا من حرفين،  "فتى وعصى"الكلمة المتكونة من ثالثة أحرف آخرها ألف كـ 

ن، أما افإذا أخذنا مثاًل كلمة عصا، فالعين والصاد حرفان صحيحان كامالن واضح

األلف فحرف باهت، بل إن األلف يف حقيقته هو فتحة طويلة، كما يقولون، فأنت 

 إذا أشبعت الفتحة، تنتج األلف، فكأن الكلمة من حرفين وحركة طويلة.

 فُسمي لذلك االسم المقصور. إًذا فهو أقصر من بقية األسماء،

فناه بأنه االسم الُمعرب  أما االسم المنقوص، فقد شرحناه من قبل، وعرَّ

 المختوم بياء مكسور ما قبلها كالقاضي، والراضي، والُمهتدي والُمدعي.

وسمي منقوًصا من النقص؛ ألن حرًفا من حروفه ُينقص منه، ُيحذف وهو 

 حرف الياء بشرطين:

 نكرة، وأن تكون يف حالة الرفع والجر.أن تكون الكلمة 

أما يف حالة التعريف باأللف أو اإلضافة، فإن الياء تثبت، تقول: القاضي، 

المهتدي، تقول: قاضي هذه البلدة، فُتثبت الياء، أما إذا كانت الكلمة نكرة، كقاٍض 

وإذا  "لةجاَء قاٍض هذه اللي"وُمهتٍد، فإهنا يف حالة الرفع ُتحذف منها الياء، فتقول: 

 وتحذف الياء. "جاء قاض"وقفت تقول: 

كذلك يف حالة الجر، تقول: سلمُت على قاٍض هذه الليلة، وإذا وقفت تقول 

 سلمت على قاض.
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ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ )ويف الوصل ،[72طه:] (ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ)قال تعالى: 

 .[72طه:] (ۉ ې ې ې

وتظهر؛  أما يف حالة النصب، فإن الياء تثبت؛ ألن حركة اإلعراب عليها تثبت،

، فالياء تثبت وحركة "رأيُت قاضًيا"ألهنا خفيفة كما شرحنا، وهي الفتحة، فتقول: 

 اإلعراب الفتحة تظهر.

فألن الياء ُتحذف من  ؛ [193آل عمران:] (ۆ ۈ ۈ)قال تعالى:

 الكلمة، يف هذين الشرطين ُسمي هذا النوع من األسماء اسًما منقوًصا.

ر: فنقول: قد عرفنا إعراب المنقوص من ونبني على هذا السؤال، سؤااًل آخ

قبل، فهو ُيعرب بحركة مقدرة يف الرفع والجر، وبفتحة ظاهرة يف النصب، لكن ما 

 إعرابه إذا ُحذفت ياؤه؟

سلمُت على قاٍض "أو  "جاَء قاٍض هذه الليلة"بالشرطين المذكورين، فتقول: 

 ."هذه الليلة

فقاض فاعل  "هذه الليلة قاضٍ "أو  "قاْض  ءأما يف حالة الرفع، تقول: جا

مرفوع، وعالمة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، هكذا ُيقال يف 

 اإلعراب.

وكذلك يف الجر سلمُت على قاٍض أو سلمُت على قاْض، نقول اسٌم مجرور 

 بعلى، وعالمة جره الكسرة الُمقدرة على الياء المحذوفة.

 "رأيُت قاضًيا"ظاهرة، تقول:  النصب فالفتحةأما يف حالة النصب فالفتحة 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

لذلك ُنكمل الكالم على اإلعراب الُمقدر يف األسماء للننتقل إلى اإلعراب 
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 الُمقدر يف الفعل المضارع.

سنتكلم بإذن اهلل تعالى على اإلعراب الُمقدر  -إن شاء اهلل-طيب، هذه الليلة 

م أيًضا بإذن اهلل على المسألتين اللتين سنُضيفهما على يف الفعل المضارع، وسنتكل

 ابن مالك يف باب الُمعرب والمبني كما ذكرنا من قبل.

 مصطلحات اإلعراب. والمسالة األولى: -

 طريقة اإلعراب. والمسالة الثانية: -

 فهذه الليلة إن شاء اهلل نشرح فيها بإذن اهلل هذه المسائل الثالث.

 وهي: اإلعراب الُمقدر يف الفعل المضارَ. بالمسالة األولى،ونبدأ 

اإلعراب ُيقدر أيًضا يف الفعل المضارع الُمعتل اآلخر، سواء كان اعتالل آخره 

 باأللف كيخشى، أو بالواو كيدعو، أم بالياء كُيصلي.

والسؤال: لماذا قصرنا اإلعراب الُمقدر هنا على الفعل المضارع، لماذا لم 

 مر؟ يذكر الفعل الماضي وفعل األ

 الجواب: نعم، ألهنما مبنيان.

 الفعل الماضي مبني، فحركته حركة بناء ال إعراب.

وفعل األمر على الصحيح، وهو مذهب البصريين، مبني أيًضا، فحركته أيًضا 

 حركة بناء ال إعراب.

 إًذا ال مدخل لهما يف اإلعراب، وقد تكلمنا على حركة البناء فيهما من قبل.

فقولنا الُمعتل أي: الذي آخره حرف علة،  المعتل ا خر،أما الفعل المضارَ 

وحروف العلة كما نعرفها ثالثة: الواو، واأللف، والياء مجموعة يف كلمة واي، 

فإذا كان المفعل المضارع مختوم هبذه بحرف من هذه الحروف، ُسمي معتل 
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 اآلخر، وُسمي فعاًل ناقًصا. 

تل اآلخر، نسميه فعاًل ناقًصا، فالفعل الناقص على ذلك، نعم هو الفعل المع

ناقص غير منقوص، المنقوص هذا يف االسم، االسم المنقوص، أما الناقص هذا 

 من مصطلحات الفعل، الفعل الناقص أي الُمعتل اآلخر.

وإتماًما للفائدة فإننا نقول: وإن كان االعتالل يف وسطه، إذا كان حرف العلة 

  أجوف.يف وسط الفعل، كقام وقام، فُيسمى فعاًل 

 وإذا كان حرف العلة يف أوله، كوقف، ووعد، فُيسمى فعاًل مثااًل.

طيب، الفعل المضارع المعتل اآلخر بالواو أو باأللف أو بالياء، يكون فيه 

إعراب ُمقدر، وليس كل إعرابه ُمقدًرا، ففي حالة الرفع يكون إعرابه بالضمة 

محمٌد يدُعو ربه يف الرخاِء "و "محمٌد يخشى ربه سًرا وعالنية"الُمقدرة، نقول: 

 "ونقول:  "والشدة
ِ
 ."يف جماعة المسلمين محمٌد ُيصلي هلل

عة؛ ألهنا لم ُتسبق بناصب وفرفيخشى ويدعو ويصلي، هنا أفعال مضارعة م

وال بجازم، وعالمة رفعها الضمة الُمقدرة على الياء يف ُيصلي، وعلى الواو يف 

 يدعو، وعلى األلف، يف يخشى.

ن قبل معنى الُمقدرة أي: الممنوعة من الظهور لوجود ساتٍر يسُترها وعرفنا م

 ويمنعها من الظهور، فما المانع الذي يمنع الحركة هنا من الظهور؟

أما يف الُمعتل باأللف كيخشى، ويرضى، فالمانع التعذر أي االستحالة؛ ألن 

يهتدي، والواو األلف يستحيل تحريكها يف العربية، وأما المانع يف الياء فُيصلي و

كيدعو ويرنو، فالثقل؛ ألن إظهار الضمة على الواو والياء ممكن، ولكنه ثقيل، 

 فخصصت العرب ذلك بإسكاهنما.

محمٌد لن "وأما يف حالة النصب، فإن حركة اإلعراب ُتقدر مع األلف، فتقول: 
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 ."محمٌد لن يرضى عن الُمنكرِ "و "يخشى أعداَءهُ 

محمٌد لم "و "محمٌد لم يدعَو إال ربه"ء، فتقول: وتظهر الفتحة على الواو واليا

 ."ُيصلي إال يف جماعة المسلمين

إًذا فعالمة اإلعراب مع األلف ُمقدرة، ومع الواو والياء ظاهرة هذا كالم 

 العرب.

السؤال: لماذا كانت حركة اإلعراب مع األلف ُمقدرة، ومع الواو والياء 

 ظاهرة.

 ال بأس، نسمع إجابة أخرى، تفضل. هل من جواب؟ طيب، والواو والياء؟

ارفع صوتك، ال األلف ال تتحرك أبًدا، ال بفتح وال بضم وال بكسر، الزمة 

 للسكون، األلف أخيًرا.

أحسنت، نعم الجواب هنا يعتمد على المانع الذي منع الحركة من الظهور، 

حيل فالمانع الذي منع الحركة من الظهور يف األلف هو االستحالة، التعذر، مست

ك األلف بأي حركة، ال حركة يف اللف ، وال ضمة يف الرفع مستحيل، فلهذا  ُتحرِّ

 فتحة. بصارت الحركات مستحيلة الظهور عليها، ال يف الرفع ضمة وال يف النص

أما المانع من الظهور يف الحركات على الواو والياء فهو: الثقل، والثقل إنما 

لخفيفة، فإنه لن يمنعها من الظهور، ونحن سيمنع الحركات الثقيلة، أما الحركات ا

يحتاجان إلى مزيد  انعرف من قبل أن الحركات الثقيلة هي الضمة والكسرة؛ ألهنم

معالجة بالفم ُأ وإِ، أما الفتحة فخفيفة؛ ألهنا ال تحتاج أي معالجة من الفم؛ ألهنا 

 مجرد فتحة الفم مع الهواء.

 الثقل على الواو والياء.فلهذا ظهرت الفتحة الخفيفة؛ ألن المانع 
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طيب، أما يف الجزم، فإن جزمهن جميًعا الُمعتل باأللف، والُمعتل بالواو،  

 والُمعتل بالياء، جزمهن جميًعا بحذف حرف العلة.

ربه ولم ُيصِل إال يف جماعة  محمٌد لم يخَش أعداَءُه، ولم يدُع إال"تقول: 

يدْع وُيصْل كلها أفعال ، فلم يف الجميع حرف جزم ونفي، ويخْش و"المسلمين

 مضارعة مجزومة بلم، وعالمة جزمها حذف حرف العلة.

ويجوز أن تقول يف اإلعراب، إن يخْش مجزوم وعالمة جزمه حذف األلف، 

ويدْع مجزوم وعالمة جزمه حذف الواو، وُيصْل مجزوم وعالمة جزمه حذف 

 الياء.

 وإن قلت حذف حرف العلة فجائز؛ ألنه عبارة تعم الجميع.

 لما ا كان جزمهن بحذف حرف العلة؟طيب، فإن قال قائل: 

فالجواب على ذلك: أن الجزم يف الفعل المضارع الصحيح اآلخر، كيذهب، 

 ويسجد، ويركع يكون بماذا؟ يكون بالسكون.

ما معنى السكون؟ السكون يعني حذف الحركة؛ ألن الفعل صحيح اآلخر، 

حركة، السكون خلو الحرف من  فإنك حذفت الحركة، فسكنته؛ ألن السكون ليس

 الحركة.

أما إذا جئنا إلى الفعل المضارع المعتل اآلخر، كيخشى ويدعو، ويرمي، جاء 

الجازم ُيطالب بحقه، يريد أن يحذف حركة، طيب ما يف حركة، أصاًل الحركة 

ُحذفت طلًبا للتخفيف من الثقل، حذفت تخفيف من الثقل، قال أنا ال أتنازل عن 

غير موجودة أحذف الحرف الذي تحتها؛ ألن الحرف هنا الحروف حقي، الحركة 

هنا أمهات الحركات، فاأللف يف يخشى هو أصل الفتحة، والواو يف يدعو أصل 

 الضمة، والياء يف يرمي وُيصلي أصل الكسرة.
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فعوملت األمهات معاملة البنات، أو عومل األصل معاملة الفرع، يعني أن 

ألمثلة الجازم يطلب حذًفا يريد أن يحذف، عمله أن الجازم هنا وهو لم يف هذه ا

يحذف، إما أن يحذف الحركة على الفعل الصحيح اآلخر، فإن لم يجدها حذف 

 حرف العلة من الفعل المضارع المعتل اآلخر، وكالهما حذف.

فلهذا يقول بعض النحويين، عندما يذكر عالمة الجزم، ما عالمة الجزم، يقول 

 احدة، وهي: الحذف:عالمة الجزم عالمة و

 إما حذف الحركة مع الفعل الصحيح اآلخر. -

 وإما حذف الحرف، حذف حرف العلة مع الفعل المضارع معتل اآلخر. -

 وإما حذف النون مع األفعال الخمسة. -

 فالعالمة يف الجميع الحذف.

 قال أعرابي: 

 فعوَضاااانِي عنهااااا ِغناَيااااا ولاااام تكاااان  

 

ِِ دراهااامِ    تساااوُي عنااادي غياااَر خمااا

 هد: الشا 

ِِ دراهمِ   تساوُي عندي غيَر خم

فماذا فعل؟ أظهر الضمة على الياء للضرورة الشعرية، وهذا دليل على أن 

إظهارها ممكن ال مستحيل، وأن العرب إنما منعتها من الظهور هنا بسبب الثقل ال 

 بسبب التعذر؟

به وهذا البيت له قصة طريفة لعلنا نختصرها، طلًبا لإلحماض، فهذا أعرابي مر 

ُعبيد اهلل بن العباس، وهذا من أكرم العرب من بني هاشم، خرج من المدينة قاصًدا 

، فأمطرت السماء مطًرا غزيًرا، فرأى خيمة هذا ◙الشام إلى معاوية 
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 األعرابي، فقال ألصحابه دعونا نذهب إليه. 

فوفدوا إلى هذا األعرابي، الذي لم يكن عنده من الدنيا إال عنز، يأكل منها 

: فيهم الخير، فقلُت  ب من حليبها، فعندما وفدوا عليه، قال: توسمُت ويشر

: أخشى أن يموت لزوجي، هات العنز نذبحها ونقضي حق زمامهم، فقالْت 

األطفال، فإهنم إنما يشربون ويأكلون منها، فقال: قريبتي ال توقظي بنيه، إن يوقظوا 

 ينسحبوا عليه.

عندما انتهوا قال عبيد اهلل بن وأخذ الشفرة وذبحها، ثم عشاهم وغداهم، و

العباس لمن معه، أعطوه ما معكم، فأعطوه مائة دينار، دينار ال درهم دينار ذهب، 

ثم أكمل مسيره إلى الشام، وانتهت مهمته هناك وعاد، ويف الطريق قال ألصحابه 

دعونا نمر هبذا األعرابي ننظر ما حاله؟ فأتاه، فوجده يف خير وأنعام، وإبل، ونار 

 ماد.ور

وسأله هل تعرفني، فقال: ما أعرفك تفضل، قال: أنا فالن الذي أكرمتني 

وضيفتني تلك الليلة، قال: نعم عرفتك، وقد قلت فيك أبياًتا، اسمعها مني، قال: 

 تفضل.

 فأنشده أبياًتا منها:

اااااااُ  َمَهاَباااااااةً  ُتُه َلَماااااااا َرَأي   َتَوَسااااااام 

 

ُء ِمااان  آِل َهاِشااا  اااُ : ال َمااار   مِ َعَلي اااِه َوُقل 

نُااااازَ   اااااُ  إَِلاااااى َعن اااااَز َبِقَياااااِة َأع   َفُقم 

 

اااارَِ  َغي اااارِ َناااااِدمِ   ااااَل ام  ع 
َبُحهااااا فِ  َفَا  

 َفَعَوَضااااااني ِمن َهااااااا ِغنَاااااااَي وإَِنَمااااااا 

 

ُِ َدَراِهاامِ   اا  ُيَساااِوي ُلَحااي َم الَعن ااِز َخم 

ُت بَِهاااا َأل ًفاااا ِماااَن الَشااااِء ُحَلًباااا   َأَفاااد 

 

ااااَد َعب اااا  َثااااى َبع   َد وَخاااااِدمَ وَعب ااااًدا َوُأن 

 ُمَباَرَكااااااٌة ِماااااان  َهاِشااااااِميٍّ ُمَباااااااَركَ  

 

ااااِل آَدمِ    ِخَياااااُر َبنِااااي َحااااَواَء ِماااان  َنس 

 فقلاااااُ  ألهلاااااي وِصااااابَيتِي أحًقاااااا 

 

 أرر أم تِلاااااااااَك أحاااااااااالُم ناااااااااائمِ  

ااااااذ   فقاااااالوا جميًعااااااا ال، باااااال  الحقَّ

 

كَبااااان وسااااط   هااااذه تخاااابت بااااه الرت
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ا عندكم، وقال له: قد أعطيتنا يا فضحك ُعبيد اهلل، وقال ألصحابه، أعطوه م

أعرابي أكثر مما أخذت منا، يعني أنه أخذ منهم مااًل، ولكنه أعطاهم ثناًء باقًيا إلى 

 اآلن نذكره يف هذا المجلس.

فعندما بلغ معاوية هذا الخرب، قال: هلل درُّ ُعبيد اهلل، من أي بيضة خرج، ويف أي 

 (.26:54ُعش درج، وهي لعمٍر )

 رة جًدا يف الكرم.وله قصص كثي

قد جمعت  تٌب تب الكرام، كُ تب األدب تذكر هذه القصص، كُ األدب، كُ  تُب كُ 

أخبار الكرام، وأخبار أجواد، هذا ُعبيد اهلل ال أظن، الظاهر أنه من أحفاد العباس، 

 طيب.

هنا سؤال: بعد أن انتهينا من الكالم على الفعل المضارع المعتل اآلخر، 

، وأن من عالماته، عالمات ظاهرة، ومن عالماته عالمة وعرفنا عالمات إعرابه

 ومن عالماته عالمة فرعية.مقدرة، 

الفعل المضارع المعتل اآلخر، يعتل آخره باأللف، فيخشى وبالواو فيدعو، 

وبالياء كيصلي، ومن قبل تكلمنا على االسم المعتل اآلخر، واالسم المعتل اآلخر 

وإما أن ُيعتل بالياء المكسور قبلها فيسمى  إما أن يعتل باأللف فيسمى مقصوًرا،

 منقوًصا.

فوجدنا أن االسم قد نقص عن الفعل، بماذا؟ يف عدم وجود االسم المعتل 

 اآلخر بالواو المضموم ما قبلها.

لعلنا أشرنا إليه يف الدرس الماضي، قلنا؛ ألنه ال يوجد، ال يوجد يف العربية 

د ذلك يف المبنيات، مثل هو، قد تجد اسم معرب مختوم بواو قبلها ضمة، قد تج

ندو أو نحو ذلك، لكن ال توجد ذلك يف األعجمية مثل ألو، أو س ذلك يف األسماء
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 األسماء العربية الُمعربة، فلهذا ما ذكره النحويون. 

جمع كل ما  -–يف الختام نقف عند أبيات ابن مالك، وننظر كيف أنه 

إعراب الفعل المضارع المعتل  يف قلناه واختصره يف ثالثة أبيات، قال 

 اآلخر:

49.  َ اااااَل آِخاااااٌر ِمن اااااُه َألِااااا ع 
 َوَأيت فِ

 

اااااااَتالو ُعااااااارِف     أو  َواٌو أو  َيااااااااٌء َفُمع 

مِ .50  ي اااِه َغي اااَر ال َجاااز 
اااِو فِ ََ ان   َفااااألَلِ

 

ِمااااي  ُعو َير  ااااَب َمااااا َكَيااااد   َوَأب ااااِد َنص 

ِو واحاِذف  جاِزًماا .51   والَرفَع فيهما ان 

 

 َتقااااااِض ُحكًمااااااا الِزَمااااااا ثالَثُهاااااانَ  

 : فقال  

49.  َ اااااَل آِخاااااٌر ِمن اااااُه َألِااااا ع 
 َوَأيت فِ

 

اااااااَتالو ُعااااااارِف     أو  َواٌو أو  َيااااااااٌء َفُمع 

 أخربنا أن الفعل المضارع المعتل اآلخر، يسمى معتل اآلخر. 

ثم بيَّن عالمات إعرابه فقال: أن المعتل باأللف فإن حركات إعرابه منوية يف 

 غير الجزم.

ََ فَ  مِ  ان وِ  األَلِ ي ِه َغي َر ال َجز 
 فِ

 إًذا فالجزم عالمته منوية، أي ُمقدرة أم ظاهرة؟ ظاهرة.

طيب ماذا يبقى بعد الجزم، يبقى الرفع والنصب، األلف اآلن من الجدول، 

 ألف وياء وواو، ورفع ونصب وجزم.

به األلف اآلن ذكر عالمة إعرابه، عالمة رفعه يقول منوية مقدرة، وعالمة نص

 مقدرة.

 طيب، انتهينا من عالمتين، قال:

ِمي ُعو َير  َب َما َكَيد   َوَأب ِد َنص 
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المختوم بالواو والمختوم بالياء يف حالة النصب، تكون عالمته عالمة ظاهرة، 

 اآلن مع الواو والياء، ثم قال:بادية، وأبدي يعني أظهر، إًذا عالمة النصب 

وِ   والَرفَع فيهما ان 

 ي يف الواو والياء.والرفع فيهما أ

وِ   والَرفَع فيهما ان 

إًذا الرفع مع الواو عالمته مقدرة، والرفع مع الياء عالمته مقدرة، ماذا بقي يف 

 الجدول اآلن؟ بقي الجزم يف الجميع.

 فقال: 

 ثالَثُهنَ   واحِذف  جاِزَما

 إًذا فجزم األلف وجزم الياء، وجزم الواو يكون بحذف حرف العلة.

م على عالمات إعرابه يف أقل من بيتين، وبقي البقية، فكملها فأهنى الكال

 بقوله: 

 الِزَما ُحكَما َتقضِ 

 هذا ليس، ما يف حكم نحوي، لكن إكمال للبيت.

 الِزَما ُحكَما َتقضِ 

فاستطاع أن يجمع عالمات إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر، يف أقل من 

 بيتين.

وهي: الكالم على ألة الثانية يف هذه الليلة بعد ذلك يا إخوان، ننتقل إلى المس

 مصطلحات اإلعراب.



 

 
e 

g h 

f  258 
 شرح ألفية ابن مالك

اإلعراب له مصطلحات مرعية عند أهله، عند النحويين والُمعربين، ينبغي أن  

نحيط هبا علًما، لكي نستعملها استعمااًل صحيًحا موافًقا الستعمالهم، وسيكون 

 الكالم بإذن اهلل تعالى عن نوعين من المصطلحات:

 عن مصطلحات أسماء الحركات. ول:فالنوَ األ -

 عن مصطلحات الحكم اإلعرابي. والنوَ الثاين: -

أما مصطلحات أسماء الحركات، فإن الحركات وُردهن السكون، فالمجموع 

أربعة، هذه الحركات والسكون إما أن يكونا يف آخر الكلمة الُمعربة، وإما أن يكون 

 يف آخر الكلمة المبنية.

 ي؟ وإما أن يكون داخل الكلمة.وإما أن يكون ماذا بق

يعني ما سوى الحرف األخير، طيب، فإن كانت الحركة أو السكون على آخر 

الكلمة الُمعربة فإننا نسميها عالمة إعرابية، ودرسنا كل ما يتعلق بالعالمات 

اإلعرابية اآلن، وإذا كانت الحركة أو السكون على آخر الكلمة المبنية، فإننا 

 ية.نسميها حركة بنائ

وإذا كانت الحركة أو السكون داخل الكلمة، يعني يف الحروف األولى سوى 

 الحرف األخير، كالضم على ميم ُمحمد، أو الفتح على حاء ُمَحمد، وهكذا.

 فإننا نسميها حينئذ حركات بنية، حركات بنية.

إًذا فالحركات إما حركات إعراب، وهي الحركة أو السكون على آخر الكلمة 

أو حركات بناء وهي الحركة أو السكون على آخر الكلمة المبنية، أو المعربة، 

 حركات بنية، وهي الحركات التي على داخل الكلمة أو يف داخل الكلمة.

مصطلحات سنقف عندها، تتعلق هبذه وهناك، ثالث مجموعات من ال
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 الحركات.

مجموعة الرفع، والنصب، والجر، والجزم، هذه أربع  المجموعة األولى:

 طلحات، الرفع والنصب والجر والجزم.مص

هذه المصطلحات تتعلق بالمعربات أم بالمبنيات، أم بالبِنية؟ الجواب: هذه ال 

 ُتطلق إال على الُمعربات، آسف ال تتعلق ال ُتطلق إال على المعربات فقط.

فجاَء محمٌد، محمد حكمه الرفع، ورأيُت محمًدا حكمه النصب، وسلمُت 

إال  هلل، يسجُد حكمه الرفع، ولن يسجدر، ومحمٌد يسجُد على محمٍد حكمه الج

هلل حكمه النصب، ولم يسجْد إال هلل حكمه الجزم، أما البناء والبنية ال يطلق عليها 

شيء من ذلك، فحيث ال نقول عنها مرفوعة، وال حكمها الرفع، وكيف ما نقول 

 .منصوبة، وهؤالء ما نقول مجرورة، وَمن أو مِن ما نقول مجزومة

طيب، والميم األولى يف محمد ما نقول مرفوعة، والحاء يف محمد ما نقول 

 منصوبة، هذه المصطلحات األربع خاصة بآخر المعربات.

هي الضم، والفتح، والكسر، والوقف،  المجموعة الثانية من المصطلحات:

الضم بال تاء مربوطة، والفتح بال تاء مربوطة، والكسر بال تاء مربوطة، والوقف 

ذه أربعة مصطلحات تطلق على ماذا؟ على حركات اإلعراب أم حركات البناء، ه

 أم حركات البنية؟

نعم، هذه تطلق على حركات البناء، هذه تطلق على حركات البناء، على 

 حركات البناء والبنية، تطلق على حركات البناء والبنية مطلًقا.

، وحيُث مضموم، تطلق على حركات البناء والبنية مطلًقا، فكيَف مفتوح

وهؤالِء مكسور، وَمن ومِن موقوف، والميم األولى يف محمد مضموم أو 

 .. وهكذا..مضمومة، والحاء يف مَحمد مفتوح أو مفتوحة
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وقد ُتطلق على حركات اإلعراب بقرينة، ال تطلق على حركات اإلعراب إال  

عدم بقرينة، فإن لم يوجد قرينة فال تطلق على حركات اإلعراب، واألفضل 

 إطالقها على حركات اإلعراب لكي تستقيم المصطلحات وتتمايز.

ولكن وجد من النحويين من أطلقها على حركات اإلعراب لكن بقرينة، ومن 

 هؤالء ابن مالك، يف األلفية.

 كقوله مثاًل: 

َفع  بَِضَم َوان ِصَبن  َفت َحع َوُجر  .25 َراً                  َفار   َكس 

َفع  بِ  فقال:  َضَم ار 

َفع  بَِضمَ  ، ارفع هذا مصطلح إعراب أم بناء، أم بنية؟ هذا مصطلح إعراب، َفار 

 إًذا هو يتكلم اآلن على كلمات معربة، فهذه قرينة على أنه يريد الكلمات المعربة.

 فلهذا جاز له أن يقول ارفع بضم، ولو قال ارفع بضمة لكان أفضل وأحسن.

راح من أخذ عليه ذلك ، قال: ألن األلفية إنما هي للمتوسطين وهناك من الشُّ

من طالب العلم، أو للكبار، وليس يف المنتهين المتخصصين، فكان ينبغي أال يأيت 

 بمثل هذه العبارات الملبسة.

إًذا فالضم والفتح والكسر والوقف، ُتطلق على حركات البناء والبنية مطلًقا، 

 وقد ُتطلق على حركات اإلعراب بقرينة.

 الضمة والفتحة والكسرة، والسكون. لثالثة من المصطلحات:المجموعة ا

 الضمة والفتحة والكسرة بالتاء المربوطة، والسكون.

فهذه ُتطلق على حركات اإلعراب، هذه تطلق على حركات اإلعراب، وقد 

ُتطلق على حركات البناء والبنية، وقد تطلق على حركات البناء والبنية، لكن 
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حركات اإلعراب، فلهذا نقول مرفوع وعالمة رفعه الضمة، األصل فيها أهنا أسماء 

 وال نقول الضم.

 ومنصوب وعالمة نصبه الفتحة، وال نقول الفتح.

 ومجرور وعالمة جره الكسرة، وال نقول الكسر.

ويف المقابل مع المبنيات، نقول: كيف اسم استفهام مبني على الفتح، وال 

رة مبني على الكسر، وال نقول على نقول على الفتحة هنا قال: هؤالء اسم إشا

 الكسرة، وهكذا.

إال أنه عند المتأخرين، تركوا مصطلح الوقف، واستبدلوا به مصطلح السكون، 

فلهذا تجدون أن المتأخرين من النحويين يستعملون السكون مع الجميع؛ ألن 

السكون عدم الحركة، فجعلوه مصطلًحا موحًدا مع الجميع، وفرقوا يف األسماء 

 ن الحركات.بي

 الخالصة:

الخالصة، أن األصل يف حركات اإلعراب، أن تسمى ضمة وفتحة وكسرة 

وسكوًنا، وأن األصل يف حركات اإلعراب، وأن األصل يف حركات البناء والبنية، 

 أن تسمى ضًما وفتًحا وكسًرا ووقًفا.

هذا هو األصل يف حركات اإلعراب ويف حركات البناء والبنية، وكل هذا على 

ذهب البصريين، الذين أخذ بمذهبهم جماهير النحويين المتأخرين يف هذه م

 المسألة.

ستجدهم يفرقون هذا التفريق بين حركات اإلعراب والبناء والبنية، كما 

 ندرس اآلن، وكما نجده يف األلفية وغيرها.
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أما الكوفيون، فإهنم ال يمايزون بين شيء من هذه المصطلحات، فإهنم  

الضم والفتحة والفتح، والكسرة والكسر، والسكون والوقف، يطلقون الضمة و

 بمعنى واحد على الجميع، ويطلقون الرفع والنصب والجر والجزم على كل ذلك.

فيسمون الميم يف محمد يسمونه مضموًما، ومرفوًعا، وحركته ضٌم وضمة، 

؛ وال يمايزون بين شيء من ذلك إال أن مذهبهم لم يأخذ به النحويون المتأخرون

 ألنه كما يظهر يسبب لبًسا كبيًرا يف اإلعراب.

 من المصطلحات، وهو مصطلحات أسماء الحركات. النوَ األولهذا 

 مصطلحات الحكم اإلعرابي. النوَ الثاين:

األحكام اإلعرابية كما سبق بياهنا هي أنواع اإلعراب، وهي أربعة الرفع 

ا إنما تدخل على األسماء والنصب والجر والجزم، عرفنا ذلك، وعرفنا أيًضا أهن

 والفعل المضارع فقط.

وعرفنا أهنا تدخل على األسماء والفعل المضارع مطلًقا، سواء كانت مبنية أم 

معربة، فاألسماء المبنية والمعربة والمضارع المبني والمعرب كل ذلك يدخله 

 األحكام اإلعرابية، عرفنا كل ذلك.

إلعراب، فإذا أردت أن ُتبين ولألحكام اإلعرابية مصطلحات مرعية عند ا

 فإنك تقول مرفوع. "محمدٌ  ءَ جا"الرفع يف الكلمة المعربة كمحمد يف 

فإنك  "جاَء هؤالء"وإذا أردت أن ُتبين الرفع يف الكلمة المبنية مثل هؤالء يف 

 ستقول يف محل رفع.

جاء فعل ماٍض، ومحمد فاعل، والفاعل حكمه حكمه  "جاَء محمدٌ "فإذا قلنا 

ي الرفع، كيف ُتبين هذا الحكم اإلعرابي اآلن، نحن نعرف جميًعا أن حكم اإلعراب

الفاعل الرفع، نعرف ذلك، لكن أنت ما تقول يف اإلعراب محمٌد فاعل والفاعل 
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 حكمه الرفع، ال وإنما تستعمل مصطلًحا ُتبين به هذا الحكم اإلعرابي.

مرفوع، قلنا مرفوع؛  فلهذا تقول محمٌد فاعل ما باله؟ فاعٌل مرفوع، لماذا قلنا

 ألن حكمه اإلعرابي هو الرفع، ومحمد من حيث اإلعراب والبناء معرب.

إًذا معرب وحكمه الرفع ماذا نقول؟ مرفوع، أما هؤالء يف جاء هؤالء، فجاء 

 فعل، وهؤالِء فاعل، والفاعل حكمه الرفع.

طيب، لكن ما نقول هؤالء فاعل، والفاعل حكمه الرفع، وإنما نستعمل 

لًحا ُيبين الحكم اإلعرابي هنا، فنقول: هؤالء فاعل يف محل رفع، لماذا قلنا مصط

يف محل رفع؛ ألن هؤالء حكمه اإلعرابي هنا حكمه اإلعرابي الرفع؛ ألنه فاعل، 

وهؤالء من حيث البناء واإلعراب مبني، إًذا حكمه الرفع وهو مبني، ماذا نقول؟ يف 

 محل رفع، هذا مصطلح.

الُمعربات نقول منصوب، ومع المبنيات نقول يف محل  ومثله النصب، فمع

فنقول يف محمًدا مفعول به منصوب، وإذا  "أكرمُت محمًدا"نصب، فإذا قلنا: 

الكاف يف أكرمك مفعول به، لكن مفعول به يف محل  "محمٌد أكرَمَك "قلت: 

 نصب.

هؤالء مفعول به يف محل نصب، وكذلك  "أكرمُت هؤالءِ "وكذلك لو قلت: 

 جر، مع المعربات مجرور ومع المبنيات يف محل جر.يف ال

فالكاف يف  "سلمُت عليَك "، وإذا قلت: "سلمُت على محمدٍ "فإذا قلت: 

عليك ضمير يف محل جر، وكذلك مع الجزم، فمع المعربات مجزوم، ومع 

 المبنيات يف محل جزم.

فال حرف نفي وجزم، وُتقصر فعل  "ال ُتقِصر يف حق والديك"فإذا قلت: 

ضارع مسبوق بجازم إًذا ما حكمه اإلعرابي؟ حكمه اإلعرابي الجزم، وهو معرب م
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أم مبني؟ معرب، حكمه الجزم وهو معرب، ماذا نقول؟ مجزوم، فعل مضارع  

 مجزوم.

ن يف حِق والديك"أما يف  تقصرن هذا فعل مضارع اتصلت به نون  "ال ُتَقِصرَّ

ر هنا فعل مضارع مسبوق ب ال حرف هني وجزم، وُتقصيالتوكيد، فهو مبني، ط

بجازم فحكمه الجزم، ومتصل بنون التوكيد فهو مبني، ماذا نقول؟ فعل مضارع يف 

 محل جزم.

وال يصح الخلط يف المصطلحات هنا، فال تقول مع المبني مرفوع منصوب 

مجزوم، وال تقول مع المعرب يف محل نصب، يف محل جزم، يف محل  رورمج

 جر، يف محل جزم.

ُمعربات تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، يعني على صيغة إًذا فمع ال

مفعول، ومع المبنيات تقول يف محصل رفع، يف محل نصب، يف محل جر، يف 

 محل جزم.

ونحن نقول هذه مصطلحات، والمصطلح كما تعرفون هو اللف  القليل، 

المشتمل على معنًى كثير، هذه مهمة االصطالح، االصطالح هناك معاٍن كثيرة، 

نصطلح على لف  قليل إذا قلناه نفهم منه هذه المعاين الكثيرة لكي ال نكررها يف ف

كل مرة، فقولنا مرفوع مصطلح يعني لف  قليل تحته معنًى كثير، فقولنا مرفوع يعني 

أن الحكم اإلعرابي الرفع، وأن الكلمة من حيث البناء واإلعراب معربة، اختصرت 

 كل ذلك.

محمد فاعل، وحكمه الرفع، وهو معرب،  "دٌ جاَء محم"بدل ما تقول يف 

 تختصر كل أو هاتين الجملتين بقولك مرفوع.

فأنت إذا قلت مرفوع أو قيل مرفوع، تعرف منه هذين األمرين، أن الحكم 
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 اإلعرابي الرفع، وأن الكلمة من حيث البناء واإلعراب معربة.

فع، وأن الكلمة وكذلك لو قلنا يف محل رفع، تفهم منه أن الحكم اإلعرابي الر

 من حيث البناء واإلعراب مبنية، طيب.

هذا هو االصطالح الذي يسير عليه النحويون والمعربون، فإن قال قائل: لما 

اصطلحوا على هذه المصطلحات، فالجواب على ذلك، أن الُمعرب كما سبق 

شرحه يف شرح التعريف تعريف المعرب والمبني، قلنا الكلمات المعربة هي التي 

ثر لفظها باإلعراب، يتلعب هبا اإلعراب، ففي الرفع تأيت على شكل، ويف النصب يتأ

 تأيت على شكل، ويف الجر تأيت على شكل، ويف الجزم تأيت على شكل آخر.

قوا هنا فقالوا: مع المعربات مرفوع منصوب مجرور مجزوم، ومع  إنما فرَّ

ألمر يعود إلى المبنيات يف محل رفع يف محل نصب يف محل جر يف محل جزم، 

 تعريف الُمعرب والمبني.

فالُمعربات هي التي تتأثر ألفاظها بالحكم اإلعرابي، والمبنيات ال تتأثر 

ألفاظها بالحكم اإلعرابي، فتبقى على لف  واحد، يف الرفع والنصب والجر 

 والجزم، طيب.

ء فعل ، جا"جاَء محمدٌ "فإذا نظرنا نأخذ مثااًل، سواء أخذنا مثاًل محمد، فقلنا: 

 ماٍض يرفع فاعله، ومحمد فاعل، والفاعل حكمه الرفع.

اآلن محمد هل وقع موقع الفاعل أم ال، وقع؛ ألنه وقع يف محل الرفع، هذه 

جاء جاء طب جاء ستعمل اآلن يف الرفع يف فاعلها، هذا مكان الفاعل، وعملت فيه 

ا حل؟ هو حل الرفع، جاء محمد وحل يف هذا المحل، إًذا حل يف محل الرفع، أو م

 يف محل الرفع، وقع يف محل الرفع؛ ألنه وقع فاعاًل، والفاعل حكمه الرفع.

طيب، عندما وقعت كلمة محمد فاعاًل، فحلت يف هذا المحل، هل استجاب 
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اللف  وتأثر، أم لم يتأثر؟ تأثر، إًذا فمحمد قد وقعت يف الرفع محاًل ونصًبا، هي  

ان الرفع، ولفًظا؛ ألن لفظها تأثر بالرفع وقعت يف الرفع محاًل ألنه وقعت يف مك

 واستجاب له.

إًذا فمحمد مرفوع محاًل، ومرفوع لفًظا، مرفوع يعني مرفوع محاًل ولفًظا، هذا 

هو المعرب، أما المبني كهؤالء، نقول: جاَء هؤالء، طب جاء فعل، يرفع فاعله، 

ُعمل فيه، وهؤالء أين وقعت؟ وقعت يف محل الفاعل، ومكان الفاعل هنا ماذا 

 ُعمل فيه الرفع.

إًذا فكلمة هؤالء حلت يف محل الرفع أو ما حلت؟ حلت يعني وقت، وجدت 

كانت، نعم وقعت يف محل الرفع، نصبها تأثر باللف  يف الرفع واستجاب أم امتنع، 

 ال اللف  ما استجاب؛ ألنه مبني.

يف الرفع محاًل إًذا فهؤالء يف محل رفٍع هي يف الرفع محاًل، ال لفًظا، يعني هي 

فقط، يعني يف محل رفع فقط، يقولون يف محل رفع فقط، لكن يحذفون فقط طلًبا 

 لالختصار.

ا ُرفع محاًل ولفًظا، والمبنيات إذا رفعت فهي مرفوعة محاًل إًذا فمحمد إذً 

( بين األمرين مرفوع أخذ الرفع كله، حلَّ محله 00:58:22@فقط، فلهذا ما )

فع يعني أنه يحُل يف هذا المحل وال يستجيب وال يتأثر واستجاب له، ويف محل ر

 به، فبهذا ما يجرنا إلى هذه األمور.

ما حرف نفي، وجاء فعل ماٍض،  "ما جاَء محمدٌ "طيب، لو قلنا مثاًل يا إخوان، 

 ومحمد فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

 .ما إعراب أحٌد؟ فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة "ما جاَء أحدٌ "طيب 

ما حرف نفي، وجاء فعل ماٍض، ومن حرف جر زائد،  "ما جاَء من أحدٍ "طيب 
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وأحد، من الذي ما جاء؟ أحد، أنت تقول أحٍد فاعل؛ ألن من حرف جر زائد، 

وحرف الجر الزائد ال ُيغير اإلعراب، يؤثر يف اللف  وال يؤثر يف اإلعراب، إًذا ما 

يف محل رفع اتفاًقا، المبنيات  إعراب أحٍد؟ فاعل، فاعل مرفوع أم يف محل رفع؟

 والُمعربات كلها تقع يف محل الرفع.

فإن استجاب اللف ، فهو مرفوع؛ ألنه معرب وإن لم يستجب فهو يف محل 

 فقط؛ ألنه مبني.

طيب أحد هنا هل هو يف محل رفع فقط أم مرفوع لفًظا ومحاًل؟ نأخذ لو 

 محاولتين:

نت نعم، أحٍد فاعل، ومع المعرب نعم، مرفوع لفًظا ومحاًل؛ ألنه معرب، أحس

 ماذا نقول مع المعرب؟ بين الحكم اإلعرابي؟ مرفوع، إًذا فاعل مرفوع.

وإذا قلنا مرفوع، معنى ذلك أنه مرفوع المحل، واللف ، فاعل مرفوع وعالمة 

 رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل يف حركة حرف الجر الزائد.

على أحد هذه حركة، لكن هل هي حركة إعراب  ألن أحٍد الكسرة التي

الفاعل، أم حركة إعراب مِن الزائدة، فلهذا بعضهم يختصر هذا اإلعراب ويقول: 

 أحٌد مرفوٌع محاًل مجرور لفًظا.

هو مرفوع محاًل، ال شك أنه مرفوع محاًل، مرفوع محاًل هو األفضل، فلهذا 

ضمة المقدرة، منع مِن ظهورها األدق يف اإلعراب أن نقول مرفوع وعالمة رفعه ال

 اشتغال المحل بالكسرة التي جلبها حرف الجر الزائدة.

 ننتقل إلى المسالة األخيرة يف هذه الليلة، وهي طريقة اإلعراب:
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 :طريقة اإلعراب وأركانه 

اإلعراب له أركان مرعية عند أهل اإلعراب، وُنقسم الكلمات بناء عليه، إلى 

 لتوضيح:ثالثة أقسام للتسهيل وا

 يشمل الحروف واألفعال الماضية، وأفعال األمر. القسم األول:

فهذه الثالثة الحروف واألفعال الماضية، وأفعال األمر إعراهبا واحد، وهو 

إعراب سهل؛ ألنه ثابت ال يتغير، ولعلنا ُنذكر ببعض المعلومات المهمة للحروف 

ل: عرفنا أن الحروف والماضي واألمر، التي نحتاج إليها يف اإلعراب، فنقو

 واألفعال الماضية وأفعال األمر، كلها كلمات مبنية.

 فحركاهتا حينئذ حركات بناء، عرفنا ذلك.

طيب، وعرفنا أيًضا أهنا أي الثالثة كلها، أهنا ال تدخلها األحكام اإلعرابية، 

فاألحكام اإلعرابية الرفع والنصب والجر والجزم، ال تدخل على شيء من 

على شيء من األفعال الماضية، وال على شيء من أفعال األمر،  الحروف، وال

 فلهذا إذا أردت أن ُتبين حكمها اإلعرابي فإنك تقول: ال محل لها من اإلعراب.

فهذه الثالثة: ليس لها حكم إعرابي، وهذا معنى قولهم ال محل له من 

ابي، ال رفع اإلعراب، إًذا فقولهم ال محل له من اإلعراب، معناه ليس له حكم إعر

 وال نصب وال جر وال جزم، كل ذلك عرفناه من قبل.

 :عندنا إعراب هذه الثالثة، يكمل إعرابها بثالثة أركان 

 األول: أن تذكر نوعها.

 والثاين: أن تذكر حكمها اإلعرابي.

 والثالث: أن تذكر حركتها.
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الفعل  أن تذكر نوعها، فتبدأ إعراهبا جميًعا ببيان نوعها، فتقول عن فاألول

الماضي فعل ماٍض، وتقول عن فعل األمر فعل أمر، وتقول عن الحروف حرف 

كذا، حرف جر، حرف نصب، حرف تحقيق، حرف تأنيث، حرف تأكيد، بحسب 

 نوعه، إًذا فتبدأ إعراهبا ببيان نوعها.

 الركن الثاين: أن تذكر حكمها اإلعرابي.

إعرابي، فيقال فيها جميًعا وهذه الثالثة كلها كما قلنا قبل قليل ليس لها حكم 

عند بيان حكمها اإلعرابي، ال محل له من اإلعراب، وهذا أيًضا من المصطلحات، 

ال محل له من اإلعراب هذا أيًضا من المصطلحات، بمعنى أن الكلمة ليس لها 

 حكم إعرابي ال رفع وال نصب وال جر وال جزم.

محتاج إلى أن تعرف  وهذا الذي جعل إعراب هذه الثالثة سهاًل؛ ألنك غير

هل حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، وال تعرف ذلك إال بمعرفة عوامل 

 الرفع، والنصب والجر والجزم.

 هذه ما ُتفكر فيها؛ ألنك ستقول معها دائًما ال محل له من اإلعراب.

 والركن الثالث: أن تذكر حركتها.

لى حركات البناء، وعرفنا أن وحركتها جميًعا حركة بناء، وتكلمنا من قبل ع

الكلمات المبنية إنما ُتبنى على حركات آخرها، إال األمر فإنه ُيبنى على حذف 

 النون، أو حذف حرف العلة، أو السكون.

فعلى ذلك: يكون إعراب هذه الثالثة إعراًبا ثابًتا محفوًظا ال يتغير، ويمكن أن 

 ُتعرهبا بال جملة.

كان يف الجملة، يعني ما يتأثر إعراهبا باختالف فتقول يف إعراب ذهب: يف أي م

محلها يف الجملة، ذهَب فعل ماٍض ال محل له من اإلعراب مبني على الفتح، 
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 (@1:06:40.) 

وإن شئت قدم هذه األركان بعضها على بعض، ما يف إشكال ممكن أن تقول 

على ذهب مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب فعل ماٍض، أو فعل ماٍض مبني 

 الفتح ال محل له من اإلعراب ال إشكال يف ذلك.

فعل أمر نعم ال محل له من اإلعراب، مبني على  "انتبهوا"وتقول يف إعراب: 

 حذف النون، هذا إعراب فعل األمر يف أي مكان.

 تقول حرف جر ال محل له من اإلعراب مبني على السكون. "يف"وإعراب 

ي ال محل له من اإلعراب مبني وهكذا يف كل الحروف، لم حرف جزم ونف

 على السكون.

هذا حرف تأنيث؛ ألن ال محل له من اإلعراب  "حتى يف هنٌد ذهبت"طيب، 

مبني على السكون، طب النون يف إذهبَن، اذهب فعل أمر، لكن النون حرف تأكيد 

 ال محل لها من اإلعراب مبني على الفتح.

من اإلعراب مبني على ال حرف هني وجزم، ال محل له  "ال ُتهمل"طيب، 

 السكون.

وهكذا يف كل حرف ويف كل فعل ماض، ويف كل فعل أمر، إعراهبا ثابت ما 

يتغير، فإذا ضبط إعراب هذه الثالثة سيبقى لك وراء ذلك إعراب ماذا بقي؟ 

إعراب االسم وإعراب الفعل المضارع، وهذا من الذكاء أن اإلنسان ُيتقن األمور 

عد ذلك لألمور المشكلة التي تحتاج إلى مزيد فهم السهلة الواضحة ليتفرغ ب

وتأمل، وأال يجمع البيض كله يف سلة واحدة فيدرس السهل مع الصعب، 

 ويعطيهما االهتمام نفسه.

أن يف باقي اإلعراب إعراب األسماء والفعل  -إن شاء اهلل-ثم إنما سنجد 
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 المضارع، سنجد فيهما أشياء كثيرة منضبطة.

ا يعني أن تضبط بضوابط لفظية سهلة، وعلى  لك نقول: يمكن أن ُتضبط ضبطً 

 إن اإلعراب ثالثة أقسام:

 إعراب سهل. -

 وإعراب منضبط. -

 وإعراب مشكل. -

فاإلعراب السهل، إعراب الحروف والماضي واألمر، سهل ألنه ثابت يكاد 

يكون محفوًظا، أما المنضبط والمشكل فهما يف إعراب األسماء والمضارع؛ 

تدخلهما األحكام اإلعرابية، إما الرفع وإما النصب وإما الجر وإما ألهنما يجب أن 

 الجزم.

-ويف إعراهبا إعراب األسماء والمضارع، أشياء كثيرة منضبطة سنذكر بعضها 

، فإذا ضبطت هذه األمور المنضبطة وهي كثيرة، يبقى لك وراء ذلك -إن شاء اهلل

أخذه وتفهمه مسألة مسألة، ، وت-إن شاء اهلل-اإلعراب المشكل الذي تتفرغ له 

 .-إن شاء اهلل-حتى تنقاد لك الصعاب 

 نفتح باقي الوق  لألسْلة:

 ( هل هذا للجواز أو وجوب؟1:11:06@) الطالب:

 ال وجوًبا، هذا وجوًبا عند جمهور العرب. الشيخ:

نعم االسم المنقوص تحذف ياؤه بالشرطين المذكورين، وجوًبا عند جمهور 

خالف لغة جمهور العرب، ات لبعض العرب، لغات قليلة تُ العرب، لكن هناك لغ

ت الياء، يقول: جاء قاضي، وهذه لغة قليلة، وبعض العرب يعكس يف فبعضهم يثب
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 المعرف بأل، يف جاء القاضي، فيحذف يقول جاء القاضي، هذه لغة قليلة. 

ومن ذلك ابن العاص، هي ابن العاصي، لكن هذه لغات قليلة يمكن أن تأيت يف 

 نها بتوسع.حي

 نعم سؤالك، ارفع صوتك.

 (.1:12:00@) الطالب:

يسأل أخوكم عن إعراب الحروف، نحن قلنا إن الحرف الذي هو نوع  الشيخ:

من أنواع الكلمة، الكلمة اسم وفعل وحرف ومعنى، المراد بالحرف هنا حروف 

المعاين، الحروف التي لها معنى، كحروف الجر والنصب والجزم والتأكيد، 

 .. إلى آخره..ستفتاحواال

أما الحروف التي ليس لها معاين، هذه ما تدخل يف مهمة النحوي، وال ُيعرهبا، 

وال ُتعرب، وهي الحروف الهجائية، الحروف التي ُتبنى منها الكلمة، كالميم 

 األولى يف محمد والحاء، هذه حروف دنيا، حروف هجاء، ما ُتعرب.

 ا، فإن حروف المعاين نوعان: أما حروف المعاين إذا أردت أن ُتعرهب

 حروف لها عمل. -

 وحروف ليس لها عمل. -

 القسم األول: يسمى الحروف العاملة.

 والقسم الثاين: يسمى الحروف الهاملة، أو المهملة.

والذي ينبغي عند اإلعراب للمتخصصين، والطالبين الكمال، أن يذكروا عمل 

ومعناه، أما المعنى فكلها لها الحرف ومعناه، عند إعرابه، أن يذكروا عمل الحرف 

 معنى، أما العمل فبعضها لها عمل، وبعضها ليس له عمل.
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تقول  [1المؤمنون:] (ٱ ٻ ٻ)فإذا أردت أن ُتعرب قد، يف نحو:

 حرف تحقيق؛ ألهنا لها معنى وليس لها عمل، ثم تكمل بقية اإلعراب.

وهو  وإذا أردت أن ُتعرب لم، فهذا حرف له معنى وهو النفي، وله عمل

 الجزم، فتجمع بينهما تقول حرف نفي وجزم.

، حرف تأنيث، معناه التأنيث وليس له أن ُتعرب التاء يف ذهبْت  وإذا أردَت 

أن ُتعرب ال يف ال تلعب، هذا حرف له معنى وهو النهي وله  عمل، وإذا أردَت 

 عمل، وهو: الجزم، تقول حرف هني وجزم.

حروف لها معاين، فإن وأن يفيدان أن ُتعرب إن وأخواهتا، فهي  وإذا أردَت 

 التأكيد، تسوية الكالم.

، وهو رفع االسم ولف  الخرب، فتجمع بين ذلك وتقول: إن حرف ىولهما معن

 تأكيد ينصب اسمه ويرفع خربه، ال محل له من اإلعراب مبني على الفتح.

 نعم هذا هو األصل يف اإلعراب.

 سؤالك يا أخي: شروط حذف الياء من المنقوص؟

 ن يكون المنقوص منكًرا، وأن يكون يف حالة الرفع والجر، نعم شرطان.أ

تفضل، لحظة يف سؤال آخر يا إخوان؟ تفضل افتح المجال فإن لم نجد سؤااًل 

 ُعدنا إليك، تفضل.

(@1:15:32.) 

األفضل أن نقول مبني على الوقف، أو تقول موقوفة، وهذا المصطلح  الشيخ:

وتجدونه يف كتب التفسير، وكتب المتقدمين، من  مستعمل عند المتقدمين بكثرة،

اح الحديث ونحوه، تجدونه مستعمل بكثرة، تقول ما تاء موقوفة، لم حرف  شرَّ
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موقوف، هذا مستعمل، لكن لو قلت مبني على السكون هذا مقبول، قلنا هذا الذي  

 انتشر عند المتأخرين.

 نعم تفضل.

(@1:16:06.) 

حات، البصريون يجعلون الوقف بحركات نعم قلنا ذلك يف المصطل الشيخ:

 البناء والبنية، والمتأخرون استبدلوا به السكون.

، والفتى فاعل مرفوع ضٍ جاء فعل ما "جاء الفتى"تفضل، نعم وماذا تقول يف 

وعالمة رفعه الضمة، موجودة أم غير موجودة؟ غير موجودة، ما حضرت معنا 

 الدرس الماضي يا أخي؟ حضرته.

الفتى موجودة أو غير موجودة يا إخوان؟ موجودة راجع  الضمة على جاءَ 

الدرس الماضي هذا شرحه يطول، نعم هي موجودة؛ ألهنا حق اإلعراب لكنها 

 ُمنعت من الظهور أي ُستَِرت بالسكون، السكون سرتها، أما هي فموجودة.

ير نعم كالنافذة التي على الغرفة، وعليها ستارة، النافذة موجودة يف الغرفة أم غ

موجودة؟ هي موجودة لكن الستارة منعتها من الظهور، كوهنا غير ظاهرة ال يعني 

 ذلك أهنا غير موجودة.

هذا اللف  المجرور من أجل حرف الجر الزائد، أما لفظه فمرفوع بضمة 

مقدرة؛ ألنه حق اإلعراب هذا حقه، إال أنه ُمنع من هذا الحق، أنت اآلن مثاًل: قول 

 بالجنسيات نقول مثاًل: أنت متزوج لكن ُمنعت من زوجتك.أنت مثاًل: ما نمثل 

هل أنت متزوج أم غير متزوج؟ متزوج، ولو ُمنعت فاللف  أحد هنا ُمنع من 

ظهور الضمة، ُمنع من أن تقول يف أحد كما يف ما جاء أحد، ما الذي منعه، منعه 

 اشتغال محل اإلعراب لحركة الكسرة المجلوبة لحرف الجر.



 

 
e 

g h 

f  275 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ع الذي منعه من أن يكون أحد للرفع هل يمنع وجود هذا األمر طب هذا المان

 أنه موجود، هو مرفوع، مرفوع لفظه مرفوع، ولكنه ُمنع من أن يظهر هبذه الطريقة.

كما قلنا قبل قليل يف النافذة التي على الغرفة، كون عليه ستارة اآلن، موجودة 

ت نافذة، ولو كانت النافذة يف الغرفة الغرفة ذات نافذة أم ليست ذات نافذة؟ هي ذا

 غير ظاهرة؛ ألن عدم الظهور بسبب مانع، ال بسبب عدم الوجود.

لو أن النافذة غير موجودة نعم قلنا الغرفة ليس فيها نافذة، لكنها موجودة، 

 لكنها منعت من هذا الحق، منعت من أن تظهر بسبب مانع، واهلل أعلم.

(@1:19:53.) 

 لمشكل، ليس هناك إعراب أشكل من ذلك.لعل هذا من اإلعراب ا الشيخ:

أنا أحب أن تكون األسئلة يف المشروح، أما األسئلة التي يف غير المشروح يف 

خارج الدرس سأجيب على ما أعرف، فإن لم نجد سؤااًل يف المشروح أجيب عن 

 سؤالك.

 هذا الشرح ألفية ابن مالك، ليس نور على الدرب يف اللغة، نعم.

طة، يف كتب يف أغلب الكتب النحوية المبسوطة يبسط طبًعا يف كتب مبسو

ذلك، يف أول الكالم على باب المعرب والمبني، لكن يف الكتب الصغيرة 

والمتوسطة، ال يكادون يذكرون ذلك، فمن الكتب الكبيرة، كل الشروح سيبويه؛ 

( لهذه الحركات، سماه: ]باب مجاري 1:21:3@ألن سيبويه جعل هناك )

 الحركات[.

تكلموا بتوسع على أسماء الحركات عند سيبويه، وأن الكوفيين  وهنا

يخالفونه، وأن البصريين اتبعوه يف ذلك، وعليه جماهير المتأخرين، وكذلك كتب 

( ألبي حيان، مثل: شرح التفسير 1:21:23@النحو األخرى المبسوطة مثل )
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 البن مالك ونحو ذلك. 

 من حيث االصطالح، أم من حيث اللغة؟

للغة ما يف، كالهما مأخوذان من النقص، نعم كالهما من النقص، من حيث ا

نقص فهو ناقص ومنقوص، إذا نقص هو فهو ناقص، وإذا أنقصه غيره فهو 

منقوص، من حيث اللغة كالهما من النقص، أما من حيث االصطالح، فألهل كل 

 فن أن يصطلحوا على معاين خاصة يف هذه األلفاظ.

 المنقوص، يف األسماء والناقص لألفعال، نعم. والنحويون اصطلحوا على أن

 تفضل.

(@1:22:18.) 

هذا عام يف األفعال، نعم هذا عام يف األفعال، سواء كان ماضًيا أم  الشيخ:

 مضارًعا أم أمًرا.

 اهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 التاسع الدرس
﷽ 

 
 محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السالم على نبينا

  -أما بعد: 

فحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة االثنين الثاين والعشرين من شهر ربيٍع 

 .اآلخر، من سنة تسٍع وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفي 

يف هذا المكان المبارك يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض 

 . وتوفيقه الدرس التاسع من دروس شرح ألفية ابن مالك نعقد بحمد اهلل

بإذن -والكالم يا إخوان ما زال متصاًل يف شرح باب المعرب والمبني، وهنيه 

يف هذه الليلة، وكن توقفنا يف الدرس الماضي عند الكالم على طريقة  -اهلل

 اإلعراب.

ها المعرب لكي يكون وقلنا إن لإلعراب طريقًة مرعية، وأركاًنا البد أن يستوفي

إعرابه كاماًل، ويلتزم يف إعرابه بالمصطلحات التي اصطلح عليها أهل هذا الفن، 

وتكلمنا يف الدرس الماضي على طريقة إعراب الحروف واألفعال الماضية 

 وأفعال األمر.

وقلنا إن هذه الثالثة إعراهبا ثابت ال يتغير، ففي الركن األول تذكر نوعها، 
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ضي، أو فعل أمر، أو حرف جر، ونحو ذلك، ويف الركن الثاين تذكر فتقول فعٌل ما 

حكمها اإلعرابي، وهذه الثالثة أعني الحروف واألفعال الماضية وأفعال األمر 

 ال رفٌع وال نصٌب وال جر وال جزم.
ٌ
 هذه الثالثة ليس لها حكٌم إعرابي

 فلهذا نقول يف بيان حكمها اإلعرابي ال محل لها من اإلعراب.

ركن الثالث: أن نذكر حركتها، وهذه الثالثة جميًعا حركاهتا حركات بناء، وال

وتبنى على حركة أواخرها، إال الفعل الماضي فإنه ُيبنى على أربعة أشياء كما سبق 

تفصيله، وعلى ذلك فإننا نقول يف أي كلمة من هذه الكلمات، من األفعال الماضية 

 ه ثابًتا وال يتغير بتغير موقعه من الجملة.أو من أفعال األمر أو الحروف نقول إعراب

: يف قامتستطيع أن تعرب الكلمة سواء كانت يف جملة أو لم تكن يف جملة، فـــ 

 ال محل له من اإلعراب مبني على الفتح. ضٍ كل مكان هو فعل ما

 : هو فعل أمر ال محل له من اإلعراب مبني على السكون يف أي مكان.قم

(؛ فهو حرف جر ال محل له من علىالجر )ولو أردت أن تعرب حرف 

 اإلعراب مبني على السكون يف أي مكان يف الجملة، وهكذا.

على إعراب الفعل المضارع، وعلى إعراب  -إن شاء اهلل–ونتكلم الليلة 

األسماء، فنقول مستعينين باهلل، متوكلين عليه، أما إعراب األفعال المضارعة فإننا 

ببعض أحكامها التي درسناها من قبل، وسنحتاج إليها يف قبل أن نذكر إعراهبا نذكر 

 طريقة اإلعراب.

األفعال المضارعة من حيث األحكام اإلعرابية تدخلها األحكام اإلعرابية أم 

 ال تدخلها؟ 

 يجب أن تدخلها األحكام اإلعرابية، إما رفٌع وإما نصٌب وإما جزم. الجواب:
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ارع معرًبا كان أو مبنًيا البد أن يدخله سواء أكانت معربًة أم مبنية، الفعل المض

حكم إعرابي إما رفع وإما نصٌب وإما جزم، عرفنا ذلك، وعرفنا أيًضا أن حركته إذا 

 كان معرًبا فهي حركة إعراب، وإذا كان مبنًيا فحركته حركة بناء.

أما حركة البناء فواضحة ألنه حينئٍذ يبنى على حركة آخره، وُيبنى إذا اتصلت به 

لنسوة ويبنى على السكون، أو اتصلت به نون التوكيد فيبنى على الفتح، أما نون ا

إذا كان معرًبا يف سوى هاتين الحالتين، فإن عالمة إعرابه حينئٍذ تختلف، فإذا كان 

من األفعال الخمسة، فإن إعرابه إعراب األفعال الخمسة ُيرفع بثبوت النون، 

 وُينصب وُيجزم بحذفها.

اآلخر فإنه ُيعرب إعراب األفعال المعتلة اآلخر يف الرفع  وأما إذا كان معتل

بالضمة المقدرة، ويف الجزم بحذف حرف العلة، ويف النصب بالفتحة المقدرة مع 

 األلف والفتحة الظاهرة مع الواو أو الياء.

وإذا كان صحيح اآلخر فإنه ُيعرب بالحركات األصلية الظاهرة بالضمة رفًعا 

 كون جزًما.وبالفتحة نصًبا وبالس

كل ذلك درسناه من قبل وانتهينا منه وسنحتاج إليه يف اإلعراب، فنقول: 

إلعراب الفعل المضارع ثالثة أركان أيًضا وهي األركان المذكورة من قبل، 

فالركن األول: أن تذكر نوعه إذا أردت أن تبدأ إعراب فعل ماضي تبدأ بذكر ببيان 

بدأ إعرابه فتقول فعل مضارع، فيسجد نوعه، فتقول فعل مضارع، إذا أردت أن ت

 محمٌد هلل خاشًعا، كيف نعرب يسجد؟

نبدأ إعرابه بأن نقول: فعٌل مضارع، لو قلنا محمد يسجد هلل خاشًعا، فمحمٌد، 

 نعم محمد يسجد، محمد: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

ع ما نقول خرب، بل تقوول يف إعرابه فهل مضارع، ألن الفعل المضار يسجد:
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 إنما تبتدأ إعرابه بقولك فعٌل مضارٌع. 

والخرب يف هذه الجملة، هو الجملة الفعلية يسجد وفاعله المسترت هو، إًذا 

 الركن األول يف إعراب الفعل المضارع أن تذكر نوعه فتقول: فعٌل مضارع.

هو بيان الحكم اإلعرابي، وعرفنا أنه البد أن يدخله إما رفع وإما  الركن الثاين:

إما جزم، ما الحكم اإلعرابي الذي دخل على الفعل المضارع هنا؟ الرفع نصب و

أم النصب أنم الجزم؟ يختلف باختالف العوامل، لكن كيف تعرب عن هذا الحكم 

 اإلعرابي ماذا تقول؟ 

 : فتقول مرفوٌع منصوٌب مجزوم.إن كان معرًبا

 محل جزم.تقول يف محل رفع، يف محل جر، يف محل نصب، يف  وإن كان مبنًيا:

 محمٌد يسجد هلل: 

 فعل مضارع، ما به؟ مرفوع حكمه الرفع وهو معرب. يسجد:

 ال تسجدن لغير اهلل: 

 : حرف هني وجزم.ال

، يف تسجدن: فعٌل مضارع، مجزوم أم يف محل جزم؟ يف محل جزم، وتسجد

 ألن حكمه اإلعرابي الجزم وهو مبني، فنقول يف محل جزم، والنون حرف توكيد.

 سجد لغير اهلل:أما ال ت

 حرف هني وجزم. ال:

 فعٌل مضارٌع مجزوم ألن حكمه الجزم وهو معرب وهكذا. تسجد:

: أن تذكر حركته، إن كان معرًبا يف حركة إعرابه وإن كان مبنًيا الركن الثالث
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 فحركة بناء، فرتاعي ذلك.

 : فعٌل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة.فتقول: محمٌد يسجد

 فعل مضارع محزوم وعالمة جزمه السكون. :ال تسجد لغير اهلل

 على الفتح. لكن: ال تسجدن:
ٌ
 تقول فعٌل مضارع يف محل جزم مبني

 :إًذا فاألركان ثالثة، هي األركان السابقة نفسها 

 : فتقول فعٌل مضارع.فاألول أن تذكر نوعه 

 : فإن كان معرًبا قلت مرفوع منصوب مجزوم،والثاين أن تذكر حكمه اإلعرابي 

 وإن كان مبنًيا قلت: يف محل رفع يف محل نصب يف محل جزم.

إن كان معرًبا فحركة اإلعراب وإن مبنًيا  والركن الثالث أن تذكر الحركة:

 فحركة بناء.

يبقى لنا إعراب االسم، واألسماء هي أشرف الكلمات، وكالم النحويين فيها 

وا: ألن المعاين تتوارد كثير، وأغلب النحو، إنما يتكلم على إعراب األسماء، قال

عليه، ومعناه يختلف باختالف هذه المعاين، وهذا حق، فإن االسم الواحد يختلف 

 معناه باختالف موقعه يف الجملة.

فإذا أخذنا كلمة محمد مثاًل محمد معناها اللغوي: الداللة على ذات المذكرة، 

حمد هلل، ثم قلنا إنسان ذكر اسمه محمد، هذا المعنى اللغوي، لكن إذا قلنا صلى م

بعد ذلك: أكرم خالٌد محمًدا، فمحمد يف المثالين معناهما اللغوي واحد، وهو 

الداللة على هذا الشخص المسمى محمًدا، لكن يف المثال األول صلى محمٌد 

 اكتسب معنى الفاعلية، ألنه دل هنا على من فعل الصالة، دل على المصلي.

ى جديد وهو الداللة على المفعولية، لكن يف أكرم خالد محمًدا: اكتسب معن
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 يعني الداللة على المكرم. 

لو قلنا مثاًل: كرم األستاذ محمًدا، ثم قلنا أكرم محمٌد  ناخذ مثالين متقابلين:

األستاذ، محمد من حيث المعنى اللغوي شيٌء واحد، لكن معنى محمد يف الجملة 

لمكرم، أي دل على مختلف، ففي المثال األول: أكرم األستاذ محمد دل على ا

معنى المفعولية، على من وقع عليه الفعل، على من وقع عليه اإلكرام، ويف المثال 

الثاين: أكرم محمٌد األستاذ دل على الفاعلية أي دل على الُمكِرم، فهل معنى 

 الُمكِرم مثل معنى الُمكَرم؟ هذان معنيان متناقضان.

سب المعنى الثاين يف لكن محمد اكتسب المعنى األول يف أسلوب، واكت

أسلوب، فأرادت العرب أن تفرق بين هذه المعاين التي تتوارد على األسماء 

باختالف إعراهبا، فإذا دل االسم على من فعل الفعل رفعوه، وإذا دل على من وقع 

 عليه الفعل نصبوه للتفريق بين هذين المعنيين.

كب: هذا اسم، راكٌب، واألمثلة كثيرة على ذلك، لو أخذنا قائم، أو راكب، را

الراكب اسم، فإذا قلنا هرب الراكب، الراكب المعنى اللغوي للراكب الذي يفعل 

الركب، لكن هنا يف قولنا هرب الراكب، اكتسب معنى جديد وهو الداللة على من 

 فعل الهروب الهارب، نعم هرب الراكب.

عت عليه ، اكتسب معنى جديد وهو الداللة على من وقثم قل : رأي  الراكب

 الرؤية على المفعول على المرء.

ثم قلت بعد ذلك: جاء أخي راكًبا، ما معنى راكًبا هنا؟ المعنى اللغوي الذي 

يركب، لكن معناها هنا يف هذه الجملة، جاء محمد راكًبا، دلت على حالة أخي، أو 

جاء أخي راكًبا دلت على حالة أخي وهيئة أخي وقت المجيء هو راكب كلمة 

 واحدة.



 

 
e 

g h 

f  283 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ومعناه اللغوي واحد، لكن تكتسب معاين جديدة باختالف مواقعها يف 

الجملة، إًذا فالذي يؤثر يف إعراب االسم هو اختالف موقعه يف الجملة، واالسم له 

مواقع مختلفة يف الجملة، فأحياًنا يقع يف ابتداء الجملة، فتجعله العرب مبتدأ 

 وترفعه.

عرب ويسمى خربًا وأحياًنا يأيت يف وأحياًنا يكمل معنى المبتدأ، فرتفعه ال

الجملة بحيث يدل على من فعل الفعل، وأحياًنا يأيت يف الجملة للداللة على من 

 وقع عليه الفعل، وأحياًنا يأيت يف الجملة للداللة على الهيئة.

وأحياًنا يأيت يف الجملة للداللة على زمن الفعل، جاء محمٌد صباًحا وأحياًنا 

داللة على مكان الفعل، وأحياًنا يأيت يف الجملة للداللة على سبب يأيت يف الجملة لل

وعلة الفعل، جاء محمٌد احرتاًما لك، احرتاًما: اسم، لكن ما معناه يف هذا الموقع؟ 

دل على ماذا؟ دل على سبب المجيء، علة المجيء، لماذا جئت، لماذا جاء، 

 السبب: احرتام النفس.

ة باختالف موقعه يف الجملة، وهذه المواقع إًذا فاالسم يكتسب معاين إضافي

 ميزت بينها العرب لإلعراب.

فلهذا كانت أوجهه اإلعرابية كثيرة، ولهذا كان إعرابه متميًزا عن إعراب كل ما 

سبق، فكل ما سبق أي الحروف واألفعال الماضي واألمر والمضارع الحروف 

 ا بذكر ماذا؟ ببيان ماذا؟واألفعال إذا أردت أن تبدأ إعراهبا، فإنك تبدأ إعراهب

ببيان نوعها، ألن نوعها ما يختلف باختالف موقعها يف الجملة، يف أول الجملة 

أو يف آخر الجملة هو فعل ماضي، يف أول الجملة ويف آخر الجملة هو حرف جر، 

موقعه يف الجملة ال يؤثر على الحرف وال على الفعل، لكنه يؤثر كما رأينا على 

ا جديًدا، فلهذا إن أردت أن تبدأ إعراب االسم فإن المعربين ال االسم يكسبه معنً 
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 يبينون نوعه. 

وإنما يبينون ماذا؟ يف بداية إعرابه، يبينون موقعه يف الجملة، هذا االسم وقع يف 

أي موقع يف الجملة يف أي مكان يف الجملة ألن موقعه يف الجملة التي ستحدده يف 

 إلعراب.أول اإلعراب هو الذي سيحدد بقية ا

هل هذا االسم الذي تريد أن تعربه وقع يف ابتداء الجملة؟ أم وقع بحيث يدل 

على الهيئة، أم وقع بحيث يدل على زمن الفعل، أو علة الفعل، أو على ماذا يدل؟ 

إًذا فأول ركٍن من أركان إعراب االسم أن تبين موقعه يف الجملة، يعني تقول ماذا 

فاعل، أو مفعول به، أو نائب فاعل، أو مفعوٌل مطلق أو مثاًل؟ تقول مبتدأ أو خرب أو 

مفعول ألجله، أو ظرف زمان أو ظرف مكان، أو حال، أو تمييز، ونحو ذلك من 

 أبواب النحو التي يسمها مواقع االسم يف الجملة، وهي مواقع مختلفة وكثيرة.

يما الركن الثاين من أركان إعراب االسم والثالث: كالركن الثاين والثالث ف

 سبق، أي أن الركن الثاين بيان الحكم اإلعرابي.

فتبين الحكم اإلعرابي لالسم، واالسم البد أن يدخله حكم إعرابي، إما رفع 

وإما نصب وإما جر، فإن كان هذا االسم معرًبا قلت مرفوع منصوب، مجرور، وإن 

 كان هذا االسم مبنًيا قلت: يف محل رفعن يف محل نصب، يف محل جر.

 : اهلل ربنا:فقولنا

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.اهلل 

 وإ ا قل  محمٌد أخي: 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة. محمٌد:

تقول يف إعراب هذا: مبتدأ، هذا موضعه يف الجملة وضع  وإ ا قل : هذا أخي،



 

 
e 

g h 

f  285 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

دأ يف يف ابتداء الجملة إًذا مبتدأ، ثم تقول: يف محل رفع، ألن هذا اسٌم مبني، إًذا مبت

 محل رفع.

كالركن الثالث السابق بيان الحركة، فإن كان االسم معرًبا  والركن الثالث:

 يف هذا أخي: فحركة إعراب وإن كان االسم مبنًيا فحركة بناء تبين ذلك، فتقول 

 : مبتدأ يف محل رفع مبني على السكون.هذا

 ويف هذه أختي.

 مبتدأ ي محل رفع مبني على الكسر. هذه:

 .هؤالء مسلمونا: ويف قولن

 على الكسر. هؤالء:
ٌ
 مبتدأ يف محل رفع مبني

 وإذا قلنا مثاًل: جلست أمام الشيخ: 

ال محل له من اإلعراب مبني على السكون، والتاء  ضٍ : جلس فعل ماجلس 

يف جلست العائدة إلي، أنا ما لي عالقة بالجلوس؟ أنا فاعله، إًذا ماذا نعرب تاء، تاء 

، لكن ما نقول فاعل مرفوع، نقول فاعل يف محل رفع، ألنه المتكلم نقول: فاعل

 على حركته على الضم.
ٌ
 ضمير، والضمائر مبنية، نقول فاعل يف محل رفع مبني

: اسم، ما موقعه يف الجملة، أي ما فائدته عندما وقع أمامجلست أمام الشيخ، 

ن مكان الجلوس، يف هذا المكان، يف هذا الموقع بالذات من الجملة، ماذا بيَّن؟ بيَّ 

 واالسم الذي يبين المكان والزمان نسميه ظرف، هنا ظرف مكان.

إًذا ما إعراب أمام؟ ظرف مكان منصوب، منصوب أو يف محل نصب؟ ظرف 

مكان منصوب، ألنه معرب، ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو 

 مضاف والشيخ مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.
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أمام: ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الفتحة  : جلس  أمامك،ولو قلنا مثاًل  

وهو مضاف، والكاف يف أمامك: مضاف إليه لكن مجرور أم يف محل جر؟ يف 

 محل جر مبني على الفتح.

، حيث: اسم، لكن ماذا جلس  حيث جلِ محمدفإذا قلنا عن هذه الجملة،  

 لوس أيًضا؟بيَّن االسم يف هذا الموقع من الجملة؟ بيَّن مكان الج

إًذا فهو ظرف مكان، إال أنه من األسماء المبنية، فنعربه فنقول: حيث ظرف 

 على الضم.
ٌ
 مكان، يف محل نصب مبني

 ولو قلنا: نجح الطالب: 

 : فعل ماضي ال محل لهمن اإلعراب مبني على الفتح.نجح

 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.والطالب

 .وإ ا قلنا: نجح ثالثة عشر طالًبا

 ال محل له من اإلعراب مبني على الفتح. ضٍ فعل ما نجح:

ما إعراب ثالثة عشر؟ فاعل، من الذي نجح؟ نجح ثالثة عشر،  وثالثة عشر:

ثالثة عشر فاعل، لكن فاعل مرفوع أم يف محل رفع؟ فاعل يف محل رفع مبني على 

 افتح الجزئين، ثالثَة عشَر طالًبا.

 الفتحة.: تمييز منصوب وعالمة نصبه طالًبا

 وإ ا قلنا: نجح ثالثٌة وعشرون طالًبا.

 .ضٍ فعل ما نجح:

 : مرفوع ألنه معرب، مرفوع وعالمة رفعه الضمة.وثالثةٌ 
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الواو حرف عطف ال محل له من اإلعراب مبني على الفتح،  وعشرون:

وعشرون معطوف على الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه ملحق بجمع 

 المذكر السالم.

 تمييٌز منصوب وعالمة نصبه الفتحة. وطالًبا:

 :ننظر بسرعة إىل بعض اآليات ونعرب بعضها 

 :[1الفل :] (ٿ ٿ ٹ ٹ) :يقول 

فعل أمٍر، هذتا فعل أمر أي تبين نوعه وحكمه وحركته، إًذا فعل أمر مبني قل: 

 على السكون ال محل له من اإلعراب.

ا على ركن، لو قدمت بعض هذا من األمثلة التي ذكرناها ال بأس أن تقدم ركنً 

 األركان على بعض فال بأس.

: فعل أمر ال محل له من اإلعراب مبني على السكون، وفاعله مسترت تقديره قل

 أنت، قل أنت.

: فعل مضارٌع مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله أعو 

 الفاعل ضمير مسترت تقديره أنا، أعوذ أنا.

: اسم مجرور بالباء وربف جر ال محل له من اإلعراب، حر برب الفل : الباء

 وعالمة جره الكسرة.

 : مضاٌف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.الفل 

  :[20القصل:] (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ): -تعالى-وقال 

 ال محل له من اإلعراب مبني على الفتح. ضٍ : فعل ماجاء

 : حرف جر ال محل له من اإلعراب مبني على السكون.من
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من أقصى، من حرف جر، وأقصى: اسم مجرور بمن وعالمة جره  :أقصى 

الكسرة الظاهرة أم المقدرة؟ المقدرة منعها من الظهور الثقل أم التعذر؟ التعذر 

 التعذر مع األلف.

مضاٌف إليه على قاعدة بعض الطالب، بعض الطالب الذين يعرفون  :المدينة

 عرف إعراهبا مضاف إليه.بعض أحكام النحو، قاعدهتم أن الكلمة التي ما ت

 مضاٌف إليه مجرور بالكسرة.

وجاء من أقصى المدينة رجٌل: هو الجائي إًذا الفاعل، فاعل مرفوع  :رجٌل 

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.

فعٌل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منعها من الظهور  :ويسعى

 لى رجل.التعذر، والفاعل ضمير مسترت تقديره هو، هو يعود إ

ما إعراب جملة: )يسعى هو( يسعى الجملة الفعلية من يسعى والفاعل ما 

 إعراهبا؟ صفة لرجل، نعت لرجل يف محل رفع.

لو كانت بعد معرفة لكانت حااًل لو قلت جاء الرجل يسعى أو جاء محمٌد 

يسعى تكون الجملة حااًل، لكن لو وقعت بعد نكرة، جاء رجٌل يسعى، فتكون حااًل 

 جملة يف حكم النكرة ورجٌل نكرة اتفقا أو اختلفا؟ اتفقا نعت.ألن ال

 :[72المائدة:] (ڄ ڃ ڃ ڃڃ)

فعل أمر ال محل له من اإلعراب مبني على حذف النون، التصاله بواو  اعبدوا:

 على السكون.
ٌ
 الجماعة، وواو الجماعة فاعل يف محل رفع مبني

فعول به منصوب وعالمة نصبه مفعوٌل به ألنه المعبود إًذا م : لف  الجاللةاهلل

 الفتحة.
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: اعبدوا اهلل ربي وربكم، عطف بيان أو بدل كل من كل منصوب ألنه تابع ربي

لمنصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة 

 المناسبة.

 والياء يف ربي، وهو مضاف والياء مضاف إليه يف محل جر.

 :[57اء:األنبي] (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)

التاء حرف جر معناه القسم، ال محل له من اإلعراب مبني على  تاهلل ألكيدن:

 الفتح.

 ولف  الجاللة اسم مجرور وعالمة حجره الكسرة.

: الالم حرف جواب واقع يف جواب القسم، ال محل له من اإلعراب ألكيدن

 مبني على الفتح.

ن التوكيد لكن ما حكمه : أكيد فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنوأكيدن

اإلعرابي؟ الرفع، إًذا مرفوع أم يف محل رفع؟ المعرب مرفوع، المبني فيمحل رفع، 

 على الفتح.
ٌ
 إًذا أكيدن: فعل مضارٌع يف محل رفع مبني

أكيدن اسم أو فعل أو حرف؟ حرف توكيد ال محل له من  ونون التوكيد:

 على الفتح، والفاعل مسترت تقديره 
ٌ
 أنا.اإلعراب مبني

 : مفعوٌل به بعد ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين.وأصنامكم

 : ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.بعد 

: هذا اسم أو فعل؟ المدبرين هل يقبل أل؟ إًذا مدبرينبعد أن تولوا مدبرين، 

اسم، ما إعرابه بعد أن تولوا مدبرين؟ ما الذي وقع عليه؟ مفعول به هو الذي وقع 

الفعل، تولوا وقع على مدبرين، تولوا أصاًل الزم أي ما يقع، إًذا حال، بعد أن  عليه
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 تولوا حالكم كونكم مدبرين. 

هذا ما أردنا أن نذكره يف طريقة اإلعراب  -إن شاء اهلل تعالى–لعل هذا يكفي 

لننتقل بعد ذلك إلى باٍب جديٍد أبواب النحو، وهو باب النكرة والمعرفة، وقبل أن 

يمكن أن نستمع إلى بعض األسئلة، ألننا سنأيت إلى أهم أبواب النحو وهو  نبدأ به

 باب المعرب والمبني.

 (.34:05@) طالب:

األخ يسأل، قلنا األسماء إذا أردت أن تبدأ إعراهبا فتبدأ إعراهبا ببيان  الشيخ:

، هذا: مبتدأ، يقول: أال يجوز أن هذا أخيموقعها يف الجملة، فتقول يف هذا من: 

 ول اسم إشارة مبتدأ؟ أق

الواجب يف اإلعراب أن تستكمل أركانه الثالثة التي ذكرناها قبل  الجواب:

قليل، ويمكن أن تقدم بعض هذا األركان على بعض، ويجوز أن تزيد على هذه 

األركان ما شئت، من األحكام الصحيحة، وإياك أن تزيد حكًما خاطًئا، لك أن 

 ارة مبتدأ.تزيد، لك أن تقول يف هذا اسم إش

 .أعجبني الذي فعل لك أن تقول يف: 

: اسٌم موصول مبني على السكون يف محل رفع الفاعل، لك أن تقول يف الذي

ذهبت: التاء ضميٌر متصل للمتكلم فاعل يف محل رفع مبني على الضم يجوز أن 

 تزيد ما شئت.

سم وبعض المعربين، بل كثير من المعربين يفعلون ذلك، ينصون على نوع اال

إذا كان مبنًيا، إذا كان مبنًيا ينصون يف اإلعراب على نوعه، ال من باب الوجوب، 

ولكن ينصون على نوعه إن كان مبنًيا للتذكير ببنائه، لكي يتذكر الطالب وهو يعرب 

أنه مبني فيعامله ويعربه إعراب المبنيات، فإذا قلت اسم إشارة إًذا هذا مبني أعربه 
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يف محل، وال تقول مرفوع، سأقول مرفوع على كذا وال إعراب المبنيات، فأقول 

 أقول عالمة رفعه كذا.

إذا قلت ضمير، إذا قلت اسم موصول، ونحو ذلك يتذكر المعرب أنه اسمق 

 مبني فيعربه ويعامله معاملة المعربات.

 يجوز لك أن تزيد ما شئت من الزيادات الصحيحة، تفضل.

 (.36:30@) طالب:

تولوا مدبرين، مدبرين: حال، صاحب الحال هم تقول: بعد أن  الشيخ:

المدبرون، من المدبرون؟ الذي فعلوا اإلدبار، الذي فعلوا اإلدبار، الذين فعلوا 

 الحال، الذين جاءوا الحال تبين هيئتهم، الواو يف تولوا، واو الجماعة يف تولوا.

ا طبًعا الكالم عن المتحدث عنهم، والمتحدث عنهم ما أقرب اسم لهم، ربم

ذكروا من قبل عدة مرات يف األسماء الصريحة ويف الضمائر لكن الحال تعود إلى 

 أقرب مذكور لهم، وأقرب ذكر لهم الواو يف تولوا مدبرين.

يمكن أن تقول: ولى الكفار مدبرين، أو تقول ولوا مدبرين، هو صاحب الحال 

فار مدبرين، ويف الواو أو الكفار، لكن يف مثال األول جاء االسم الصريح، ولوا الك

 االسم الثاين جاء الضمير، والضمير يقوم مقام االسم الصريح الظاهر.

 (.37:37@) طالب:

 الضمائر أعرف المعارف، نعم. الشيخ:

إًذا نستعين باهلل ونتوكل عليه ونبدأ بباٍب جديد من أبواب النحو وهو باب 

باب األول من أبواب من ال -تعالى-النكرة والمعرفة، فبعد أن انتهينا بحمد اهلل 

النحو وهو باب الكلمة والكالم، وفيه عرفنا الكلمة، وعرفنا الكالم، وعرفنا 
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الكلمة، وعرفنا أقسام الكلمة: االسم والفعل والحرف، ثم بعد ذلك تكلمنا على  

الباب الثاين من أبواب النحو وهو باب المعرب والمبني، فعرفنا المعرب والمبني، 

ت، وأحكام اإلعراب وعلى ماذا تدخل، والعالمات اإلعرابية والمعربات، والمبنيا

وما يتعلق بطريقة اإلعراب ننتقل اآلن إلى الكالم على الباب الثاين من أبواب 

 النحو، هو باب النكرة والمعرفة.

 باب النكرة واملعرفة 

 يف عشرين بيًتا. جاء يف ألفية ابن مالك 

 يقول يف أولها: 

َراً َنكِاااااااااَرٌة َقابِاااااااااُل .52  َأل  ُماااااااااؤثَّ

 

ِقاااااَع َماااااا َقاااااد  ُ كِاااااَرا   َأو  َواِقاااااٌع َمو 

رَِفاااااااٌة َكُهااااااام  َوِ ي.53   َوَغي ااااااُرُه َمع 

 

 َوِهن اااااَد َواب ناااااِي َوال ُغاااااالَِم َواَلاااااِذي 

أول ما يجب أن نعرفه عن باب النكرة والمعرفة أن التنكير والتعريف وصفان  

كذلك الحروف، وكذلك خاصان باألسماء، فاألفعال ال توصف بأهنا نكرة و

الجمل، وكذلك أشباه الجمل، كل ذلك ال يوصف بتنكيٍر وال بتعريف، ألن 

 التنكير والتعريف وصفان خاصان باألسماء.

فلهذا فإن كل ما نذكره يف هذا الباب من أمثلة هي أسماء، فالمعارف هي كلها 

نحوية، ألن أسماء، والنكرات هي كلها أسماء، وهذا الباب هو من أقل األبواب ال

أحكامه تكاد تأيت على الصواب يف كثيٍر من كالم العرب حتى اآلن، ولكن البد من 

ضبط الباب ضبًطا علمًيا والتذكير ببعض مسائله المهمة، ثم يجب أن نعرف أن 

الجملة وشبه الجملة وإن كان ال يوصفان بتنكير وال بتعريف، إال أهنما عند العرب 

م النكرة وال نقول إهنما نكرة، أي يعامالن معاملة يف حكم النكرة، نقول يف حك

 النكرة، ويقعان يف الكالم مواقع النكرة، ولكنهما ليسا بنكرة.
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فأنت تقول: جاءين رجٌل كريٌم، جاءين رجٌل راكٌب، جاءين رجٌل خائٌف، فـــ 

رجٌل فاعل، وخائٌف، راكٌب: هذا نعت، رجٌل اسم وهو نكرة، وخائٌف وهو راكٌب 

نكرة، يمكن أن تضع مكان خائف ومكان راكب الفعل، فتقول: جاءين اسم وهو 

 رجل يركب، جاءين رجٌل يخاف منك، جاءين رجٌل يسعى.

إًذا فالجملة هنا وقعت موقع النكرة، فتعرب وتعامل معاملة النكرة، وإن كانت 

رجٌل يسعى، رجٌل  -تعالى–ال توصف بأهنا نكرة، فلهذا قلنا قبل قليل يف قوله 

ويسعى: فعل مضارع والفاعل مسترت تقديره هو، والجملة الفعلية من الفعل  فاعل،

 والفاعل نعت.

ألن الجملة هنا يف حكم النكرة، ورجٌل نكرة، توافق يف التنكير إًذا فنعت، مثل 

-ذلك لو قلت يف الكالم، جاء رجٌل ساٍع، إال أن ساٍع اسم ويسعى جملة، قال 

خرج فعل، والفاعل مسترت تقديره  ؛[21القصل:] (مب ىب يب جتحت): -تعالى

 .هو يعود إلى موسى 

 ومنها: جار ومجرور.

 خائًفا: خرج منها خائًفا، حال.

خرج منها يرتقب، يرتقب: فعل مضارع، والفاعل ضمير مسترت تقديره هو،  

وجملة يرتقب تقديره هو حال، ويمكن أن تقول يف الكالم: فخرج منها خائًفا 

اف اللب يرتقب، فيمكن أن تأيت بالحال اسًما نكرًة أو مرتقًبا أو فخرج منها يخ

جملة، ثم ابحث بعد ذلك عن األسرار البالغية لهذه اآلية العظيمة التي جاءت فيها 

 الحال األولى اسًما وجاءت فيها الحال الثانية جملًة لرتى يف ذلك عجًبا.

أما أن التنكير والتعريف وصفان خاصان باألسماء، و الشاهد والخالصة:

الجملة وأشباه الجمل فإهنا يف حكم النكرة ولكن ال توصف بأهنا نكرة، ويوجد يف 
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العلوم يف النحو وغير النحو من العلوم، ويوجد يف عرف الناس وحياة الناس يوجد  

 أشياء أشياء تعطى حكم أشياء أخرى، وإن لم تكن منها.

كلمات أخرى وإن ولعلنا نمثل بمثاٍل آخر يف اللغة، هناك كلمات تعطى تحكم 

تعامل يف اللغة  لم تكن منها، فمن األمثلة على ذلك أن أسماء اهلل 

 العربية معاملة الذكر، فتقول: نفُر اهلل المسلمين، وال تقول نفَر.

ال  إًذا فأسماء اهلل تعامل يف اللغة العربية معاملة المذكر، ولكن اهلل 

 حينئٍذ نقول اهلل توقيفية، فنقول  يوصف بأنه مذكر، ألن صفاته 
ال يوصف بأنه مذكر أو مؤنث، لكن يف اللغة كيف يعامل؟ يف اللغة يعامل معاملة 

 المذكر.

 قال ابن مالك يف البيتين السابقين: 

َراً .52  َنكِاااااااااَرٌة َقابِاااااااااُل َأل  ُماااااااااؤثَّ

 

ِقاااااَع َماااااا َقاااااد  ُ كِاااااَرا   َأو  َواِقاااااٌع َمو 

رَِفااااااااااااااااةٌ .53   َوَغي ااااااااااااااااُرُه َمع 

ابن مالك هنا يضبط لنا الفرق بين االسم النكرة، واالسم المعرفة، فيقول إن                             

االسم الذي يقبل أل المعرفة، أي أل التي تنقل االسم من التنكير إلى التعريف، 

يقول االسم الذي يقبل أل الُمعرفة نكرة، نكرًة تقابل أل، تقابل أل أي االسم الذي 

كون؟ يكون اسًما نكرًة، وغيره معرفٌة، إًذا فخالف ذلك يقبل أل الُمعرفة ماذا ي

معرفة، أي االسم الذي ال يقبل أل الُمعرفة، ماذا يكون؟ يكون معرفة، هذا ال 

 نسميه يف العلوم تعريًفا.

وإنما ُيسمى ضابًطا، والتعريفات أنواع قد تكون التعريف بالماهية وهذا أعلى 

اهية أنواع، وقد يكون التعريف بالضابط، األنواع وهو قليل وصعب والتعريف بالم

وهذا ُيستعمل كثيًرا عند العلماء، ألن غايتهم من التعريق بيان حدود الُمعرف، وال 
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 يهتمون ببيان حقيقة األمر.

وقد يكون التعريف بصوٍر أخرى، فإذا قلنا مثاًل مسجد نكرة بناًء على هذا 

ل؟ طبًعا هي ما فيها أل، أنا ما الضابط، ألن كلمة مسجد هل تقبل أل أو ما تقبل أ

أقول فيها أل أو ليس فيها أل وإنما أقول هل تقبل أو ال تقبل، تقبل، فإًذا كلمة 

مسجد نكرة، وكذلك باب وسقف وأرض وسماء وسيارة، وكذلك جلوس يقبل 

 أل؟ نعم يمكن أن تقول يف جملة أخرى الجلوس.

 ا نكرة وهكذا.إًذا فجلوس نكرة، وكذلك جالس يقبل أل الجالس، إذً 

وعكسه المعرفة أي الذي يقبل أل، فأنا اسم، هل يقبل أل؟ هل تقول األنا؟ إًذا 

 فأنا معرفة أو نكرة بناًء على هذا الضابط؟ معرفة، وهو معرفة.

جاء محمد، هل تقول جاء المحمد؟ ال ما يقبل أل إًذا معرفة، اسم اإلشارة هذا 

 أو هؤالء، تقبل أل؟ ال تقبل إًذا معرفة.

المسجد؟ هبذه الصيغة، هل تقبل أل؟ ال تقبل، ال يمكن أن تقول: أل 

المسجد، إًذا فقولنا المسجد معرفة أو نكرة؟ معرفة وهو معرف بأل، إًذا فهذا 

 .الضابط صحيح

 بعد شرح البيتين نقول: إن التمييز بين النكرة والمعرفة يكون بثالثة طرق: 

 .َيكون بطري  التعري 

 .ويكون بطري  الضابط 

 .ويكون بطري  الحصر 

 الطريق األول التعريف، والثاين الضابط، والثالث: الحصر.

م وواضٌح أن ابن مالك يف األلفية أهمل هذا الطريق فل الطري  األول التعريَ:
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 يعرف النكرة، ولم يعرف المعرفة. 

: فكل اسٍم شائٍع يف أفراد جنسه، هذه هي النكرة النكرةوتعريفهما سريًعا أما 

االسم الذي يمكن أن تطلقه على كل فرد من أفراد الجنس هذه نكرة أي شائعة، 

فقولنا رجل: هذا تشييع يف جسم الرجال، كل فرد يسمى رجل، قلم شائع يف جنس 

سجد: شائعة يف جنس المساجد، شارع شائعة يف جنس الشوارع وهكذا األقالم، م

 هذه نكرات.

فلهذا تجد أن النكرة ال تدل على معين، مسجد، ما تدل على مسجٍد معين، 

باب: ال يدل على باٍب معين، أما المعاين اللغوية، هل تدل على مسجٍد معين؟ ال، 

 معين.إًذا فنكرة، أما المعرفة فكل اسٍم دل على شيٍء 

كل اسٍم دل على شيٍء معين بحيث إذا سمعته تعرف أن المراد به هذا  المعرفة:

الشيء المعين دون غيره، فلهذا نجد أن األعالم معارف مع الناس وأسماء الدول 

وأسماء المدن، هذه المعارف، فإذا قلت محمد عرفت المراد به، وليس كل فرد 

مكة عرفت المكان المراد وليست كل من أفراد الرجال يسمى محمًدا، وإذا قلت 

مدينة تسمى مكة، وإذا قلت أحد عرفت المراد وهو هذا الجبل، وليس كل جبل 

 يسمى أحًدا، وهكذا.

وإذا قلت لكم أنا الشيخ الذي سأشرح لكم، فعرفتم المراد بأنا بقولي أنا، 

ى شيء الذي أمامكم هو الذي أريده بقولي أنا إًذا فمعروف، كلمة أنا هنا دلت عل

 معين إًذا فمعرفة.

 كل اسٍم دل على شيٍء معين، هذا ما يتعلق بالتعريف. إً ا فالمعرفة:

وهو ما أشار إليه ابن مالك من قبل، فنقول فيه  أما الطري  الثاين وهو الضابط:

 الضابط لنكرة أن النكرة كل اسٍم تقبل أل، أو تقع موقع ما يقبل أل.



 

 
e 

g h 

f  297 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 ونذكر ببيت ابن مالك: 

َراً َنكِااااااااارَ .52  ٌة َقابِاااااااااُل َأل  ُماااااااااؤثَّ

 

ِقاااااَع َماااااا َقاااااد  ُ كِاااااَرا   َأو  َواِقاااااٌع َمو 

فرجل نكرة، ألنه يقبل أل، فتقول: الرجل، فرس تقبل أل، تقول الفرس إًذا  

ففرس نكرة، أو واقُع موقع ما يقبل أل، وهذا أمثلة قليلة مثل ذو التي من األسماء 

ورأيت ذا علم، وسلمت على ذي  الستة، ذو بمعنى صاحب، فتقول: جاء ذو مال،

 فضل، ذو هذه بمعنى صاحب.

أما كلمة ذو نفسها فإهنا ال تقب أل، تقول جاء ذو علم، لكن ما تقول: الذو، إًذا 

فذو نفسها تقبل أو ال تقبل؟ ال تقبل، لكن ما معنى ذو؟ صاحب، صاحب تقبل أو 

 ذو نكرة ألهنا تقع موقع ما يقبل أل. ال تقبل؟ تقبل،

فعل، تقول العرب صه، وتقول صٍه، فإن قالت صه، فرتيد بذلك أن  اسم صه:

تسكت عن شيٍء معين، حديث يتكلم يف غيبة مثاًل أو حديث ال تريده تقول صه، 

 أي اسكت عن هذا الحديث.

لكن ال أمنعك عن الحديث يف األشياء األخرى، قلنا ومما يقع موقع ما ال 

، وتقول صٍه، فإذا قالت صه فإنما تريد يقبل أل قولهم: صٍه، فإن العرب تقول صه

أن تسكت عن شيٍء معين، فــ صه معرفة، وإذا قالت صه بالتنوين: فإهنا تريد أن 

تسكت عن كل شيء، أي اسكت مطلًقا عن كل شيء، ألن التنوين هنا تنوين 

 تنكير، اسكت عن كل شيء.

قالوا: فمعنى ذلك أن صه معناها اسكت السكوت المعهود أم اسكت سكوًتا؟ 

صه السكوت المعهود عن هذا األمر الذي تتكلم فيه، وأما صٍه بالتنوين فمعناها 

 اسكت سكوًتا.

فصٍه معناها سكوًتا، سكوًتا هذه هل تقبل أل، كلمة سكوت تقبل؟ تقبل، إًذا 
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فصٍه معرفه أو نكرة؟ صٍه نكرة، لكن صح معناها السكوت تقبل أل؟ ما تقبل إًذا  

وكذا يقال يف كل أسماء األفعال، فالمنون منها نكرة، وغير  صه معرفة، وصٍه نكرة،

 المنون منها معرفة.

هذا هو الطريق الثاين للتفريق وهو طريق الضابط، فالنكرة هي االسم الذي 

 يقبل أل أو يقع موقع ما يقبل أل.

 والمعرفة غيره، أي أن المعرفة كل اسٍم ال يقبل أل وال يقع موقع ما يقبل أل.

لثاين للتمييز بين النكرة والمعرفة: قلنا طريق الحفر، فتتبع النحويون الطريق ا

المعارف وحصروها يف سبعة أسماء، المعارف من األسماء سبعة، وما سواها 

نكرات، فالمعارف هي الضمير، والعلم، وأسماء اإلشارة، واألسماء الموصولة، 

نكرة الموجودة يف والمعرف بأل، والمعرف باإلضافة، والمعرف بالنداء، أي ال

 النداء.

 وقد استعمل ابن مالٍك هذه الطريقة فحصر المعارف فقال:

رَِفااااااٌة َكُهاااااام  َوِ ي.53  َوَغي ااااااُرُه َمع 

 

 َوِهن اااااَد َواب ناااااِي َوال ُغاااااالَِم َواَلاااااِذي 

فقوله: هم يعني الضمير، وقوله: ذي؛ يعني اسم إشارة، ذي هند، وقوله: هند؛  

عني المعرف باإلضافة، وقوله: الغالم؛ يعني المعرف يعني العلم، وقوله: ابني؛ ي

 بأل، وقوله: الذي؛ أي األسماء الموصولة.

 عليه من المعارف واحد لم يذكره وهو المعرف بالنداء، ونريد من 
َّ
وبقي

المعرف بالنداء النكرة المقصودة يف النداء، فإن المنادى إما أن يكون مقصوًدا 

كرة المقصودة كأن تنادي رجاًل بعينه، فتقول يا وإنما أن يكون غير مقصود، فالن

رجل اتق اهلل، واترك ما أنت عليه، تريد رجاًل معينًا تحدثه بذلك، أو تقول: يا 

طالب انتبه، تعني طالًبا غافاًل معينًا، أو تقول يا حاج تفضل، تعني حاًجا عطشان 
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 معين.

معين، كأن تقول يا  وقد يكون النكرة يف النداء غير مقصودة، ال تقصد هبا شيء

غافاًل اذكر اهلل، تعني كل من يتصل بالغفلة، أو يا حاًجا احف  حجك، تعني كل 

حاج، فالنكرة المقصودة إذا كنت تريد هبا شيًئا معينًا فهذه معرفة، ألن تعريف 

المعرفة ينطبق عليها، المعرفة: كل اسٍم يدل على معين، فأنت تقول: يا طالب 

ع القلم، تريد معينًا فهو معرفة، والمعرف بالنداء أي النكرة انتبه، أو يا طالب د

 المقصودة يف النداء معرفٌة باتفاق بين النحويين، ال خالف بينهم يف ذلك.

إال أن بعض النحويين ال يذكرها يف المعارف، ال ألهنا ليست من المعرف، 

ارة، ألنه ولكنه يدخلها يف المعرف بأل، أو يف المعرف بالحضور أي أسماء اإلش

يقول: األصل يف النكرة المقصودة يف النداء إذا قلت يا رجل األصل يا الرجل، إال 

 أن أل ال تأيت مع النداء، فنحذف أل من أجل النداء يا رجل ولكن هي الرجل.

يا طالب دع القلم، يا الطالب، إال أن النداء ال يجامع أل، فتحذف أل تقول يا 

يذكر هذا األمر وُيصرح به يف كتبه  ه طالب، وإال فإن ابن مالك نفس

األخرى، ويصرح أنه من المعارف، إال أنه يف شرحه التسهيل ذكرنا كتاب التسهيل 

ح يف شرح التسهيل أنه من المعرف بالحضور أي  من قبل وقلنا أنه أعظم كتبه صرَّ

 تعريفه تعريف أسماء اإلشارة.

 معارف بحسب قوهتا.يف هذه األمثلة لم يرتب ال نالح  أن ابن مالك 

رَِفااااااٌة َكُهاااااام  َوِ ي.53  َوَغي ااااااُرُه َمع 

 

 َوِهن اااااَد َواب ناااااِي َوال ُغاااااالَِم َواَلاااااِذي 

فال بأس أن نتكلم عن ترتيب المعارف من حيث القوة، أقوى المعارف، أقوى  

عندما ذكرها يف الفصول ذكرها مرتبة، عندما بدأ  المعارف فإن ابن مالك 

ًدا واحًدا، ذكرها مرتبة بحسب قوهتا، بدأ بالضمير ثم بذكر هذه المعارف واح
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العلم، ثم أسماء اإلشارة، ثم األسماء الموصولة، ثم المعرف بأل، لكن أقصد يف  

ذكر األمثلة، والسبب يف ذلك واضح وهو أن الشعر مكاٌن ضيق، وقد يلجأ اإلنسان 

 إلى ما ال يريد.

لة باتفاق كما قال سيبويه يف فأعرف المعارف يف اللغة العربية هي لف  الجال

العبارة المشهورة: اهلل أعرف المعارف، هذه عبارة سيبويه الكتاب، وعنه أخذها 

النحويون، حتى ذكر السيوطي يف كتابه )همع الهوامع( قال إن لف  الجاللة أعرف 

 المعارف بإجماع.

ية أما هذه األقسام من حيث األقسام، عرفنا الضمير، الضمير هو أعرف من بق

المعارف، وبعد الضمير يأيت العلم، وبعد العلم تأيت أسماء اإلشارة، وبعدها 

األسماء الموصولة، وبعدها المعرف بأل، ويقولون المعرف باألداة يعنون 

 المعرف بأل، وبعدها المعرف بالنداء.

الضمير العلم، أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة، المعرف بأل، والمعرف 

 
َّ
واحد: المعرف باإلضافة بحسب ما أضيف إليه، ليس له مرتبة خاصة،  بالنداء، بقي

ولكن مرتبته بحسب ما أضيف إليه، فالمضاف إلى ضمير أعرف من المضاف إلى 

 علم، والمضاف إلى علم، أعرف من المضاف إلى اسم إشارة وهكذا.

 ومن المستحسن أن نذكر كالم شيخنا ابن مالك يف كتابه الكافية الشافية، وهي

 أصل األلفية منظومة طويلة يف قرابة ثالثة آالف بينت، اختصر منها األلفية.

 : يقول

 واسُم إِشارَة، وَموُصوٌل ُمَتم   فُمضَمٌر َأعَرُفَها، ثَم الَعلم )

 ناايَ ااا َتاابَ اَوُ و إَِضاااَفاَة، بِااه   نَا ااانَاًدر ُعيَّ ااوُ و َأداَة، أو مُ 

( فهو ال ينكر ذلك لكنه لم يذكره يف ُمنَاًدر ُعيَّنَاوله: )هذين البيتين عنه لتسمع ق
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 األلفية ألننا قلنا إنه يرجح أنه داخل يف تعريف األسماء أسماء اإلشارة.

 هل هناك سؤال يف النكرة والمعرفة قبل أن نبدأ بالمعارف واحًدا واحًدا.

 (.67:22@) طالب:

سماه جمع  اصغيرً  اا متنً اسمه همع الهوامع، هو يف األصل ألف كتابً  الشيخ:

الجوامع يف النحو، ثم شرحه بعد ذلك يف شرح سماه همع الهوامع على جمع 

 الجوامع، وهو من أكرب كتب النحو.

 (.67:50@) طالب:

محمدون، محمدون تريد هبا ماذا؟ جمع محمد يعني محمد ومحمد،  الشيخ:

من األعالم  أما محمدون كلمة محمدون هذه جمع لمحمد، محمد معرفة ألهنا

فإذا أردت أن تجمع أو تثني العلم، فإنك ال تصل إلى تثنيته وال إلى جمعه حتى 

 تقدر فيه التنكير.

فتثني أو تجمع، فتقول يف محمد ومحمد محمدان، ومحمد ومحمد 

محمدون، والدليل على ذلك أنك إذا ثنيته أو جمعته تدخله أل، فتقول جاء محمٌد 

دون، هذا داللة على أنه أصابه التنكير قبل التثنية وجاء المحمدان، وجاء المحم

 والجمع.

 (.69:16@) طالب:

 الضمير يف قوله: وغيره معرفٌة يعود إلى قوله:  الشيخ:

 َأل   َقابُِل  َنكَِرةٌ 

يقول النكرة كل اسم قابل أل، يعني كان ينبغي أن تستشكل ما هو قبل ذلك، 

تالي ألنه أراد نكرٌة، نقول نكرة اسٌم وهو قول ابن مالك قابٌل بالتعريف ونكرة بال
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 قابل، وحذف الموصوف وإبقاء الصفة هذا شائع. 

فأعاد الضمير إلى قابل، إلى اسٌم قابل، يقول الذي يقبل نكرة، وغيره أي 

 االسم الذي يقبل، وغيره المعرفة، نعم.

 (.70:25@) طالب:

لضمير الضمائر كما سيأيت ثالثة أقسام: الضمير المتكلم، وا الشيخ:

المخاطب، وضمر الغائب، فاعرفها ضمير المتكلم، ثم المخاطب، وأضعفها 

 ير الغائب، بل إن جمهور النحويين يجعلون ضمير الغائب بعد العلم.مض

والسبب يف كل ذلك أن قوة التعريف إنما تحصل بقوة تمييز المعرف، قلنا إن 

ما تدل على معين، وال المعرفة كل اسٍم دل على معين، فكل المعارف باختالفها إن

تدل على شائع، لكنها تختلف من حيث قوة تمييزها لهذا المعرف، فأنت إذا قلت 

 اآلن محمد كقولك مكة، كالهما معرفة.

مكة أقوى من محمد يف التعريف، مع أهنما علم، ولهذا يف األعالم أيًضا 

ثم أسماء الجمادات، ثم أسماء الناس ثم أسماء  يقدمون أساء اهلل 

لحيوانات، ألن القاعدة يف الجميع أن القوة تعود إلى قوة التمييز، قوة تمييز ا

 المعرف.

المتكلم ال شك أن الذي يلقي الكالم معروف للجميع ألن هذا أقوى من 

عدد  -ما شاء اهلل–المخاطب ألن المخاطب قد يتعدد ألن أنا قد أخاطب اآلن 

 ينًا فهو معرفة.كبير منكم، فأقول أكرمتك، طبًعا وأنا أريد مع

ولكن معرفتكم لما أريد كمعرفتكم لما أريد عندما أقول أنا المتكلم أنا 

الخطيب، المتكلم أقوى تعريًفا من الخطاب، ثم يأيت القيد أضعفها، هو شجاع، 

فالبد أن تعرف من الغائب المقصود، لكي تعرف المراد والغائبون أكثر من 
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 المخاطبين.

لمين، فلهذا كان الضمير هو أقوى المعارف ألن والمخاطبون أكثر من المتك

الضمير يقوم على التكلم على الخطاب أشياء موجودة حاضرة، أما األعالم فتقوم 

على كون العلم يدل على مسماه، محمد البد أن تعرف أن محمد ُيطلق على هذا 

الشيء، على هذه الذات لتتعرف عندك، البد أن تعرف أن مكة تطلق على تلك 

 نة، أو ما تعرفها.المدي

فلهذا أي إنسان أي عالم أي جاهل صغير كبير بما أنه يفهم عندما نقول له: أنا 

 أخوك أنا محتاج، يعرف المراد بقولي أنا أو ال يعرف؟ يعرف.

لكن عندما أيت إلى إنسان وأقول مكة، ربما ما يعرف مكة، أو أي اسم مدينة 

كل إنسان يعرف عندما أقول أنا أخرى أو أي اسم إنسان آخر، بخالف الضمير، 

يعرف المقصود المتكلم، عندما أقول أنت صديقي يعرف المقصود، فال شك أن 

 قوة التعريف للضمير أقوى من غيرها.

 (.74:13@) طالب:

بالتفصيل يف بابه فال نستبق  -إن شاء اهلل–سيأيت الكالم على العلم  الشيخ:

 ذلك.

 (.74:28@) طالب:

تيب وقع فيه خالف لكننا ذكرنا ما عليه الجمهور، وهو ال هذا الرت الشيخ:

الذي يكاد يتفق عليه المتأخرون وهو الذي تأكده األدلة، أي خالفهم القوي يف 

الضمير المخاطب نحن قلنا الضمير ثم العلم، الجمهور على أن ضمير المخاطب 

 بعد العلم.

 ب ثم البقية.هذا ضمير التكلم ثم ضمير التخاطب ثم العلم ثم ضمير الغائ
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 اسم اإلشارة أقوى من الموصول. 

 (.75:09@) طالب: 

ال العلم أقوى، العلم أقوى من بقية المعارف سوى الضمير، هذه  الشيخ:

القضية تعود إلى المعرفات، إلى ما ُيكسب المعرفة التعريف، ما الذي يكسب 

 ؟ النكرة.المعرفة التعريف؟ االسم نكرة أو معرفة ما األصل النكرة أم المعرفة

لماذا كان األصل يف األسماء التنكير؟ ألن التنكير ال يحتاج إلى خارج، أما 

التعريف فال تكتسبه الكلمة إال بمعرف يكسبها التعريف، فالضمير ال يكتسب 

التعريف إال بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة، أسماء اإلشارة ما تكتب التعريف، إال 

تى تعرفون المشار إليه، األسماء الموصولة ال بالحضور، هذا كريم، ما تعرفون ح

تكتسب التعريف إال بالصلة بعدها، صلة ما تكسبها التعريف، فالمعارف ال 

 تكتسب التعريف إال بمعرف ولهذا صارت الفرع.

هذا المعرف الذي ُيكسبها التعريف كلها معرفات تكسب التعريف، أي تحدد 

ريف تختلف، فالضمائر يأيت تعريفها من التكلم شيًئا مراًدا معينًا، لكن قوهتا يف التع

 والخطاب والغيبة، وهذه معاين معروفة بين المتكلم والمخاطب.

أي المتكلم والمخاطب يعرفون هذه المعاين، فلهذا كان تعريفها أقوى، ثم 

يأيت العلم الن تعريف العلم من ذات الكلمة، كما سيأيت يف شرح العلم ال من 

تعرفها من الخارج، الصلة تعرفها من الموصول، نقول: جاء خارج بقية المعارف 

الذي ما تعرف من الذي جاء، أم تعرفون؟ مع أن الذي معرفة، لكنه ما يكتسب 

 التعريف من الصلة بعده.

جاء الذي نجح، من نجح، إًذا اكتسب أسلوب التعريف من لفظه أومن ذاته 

 أومن خارج؟ من الخارج.
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لكريم؟ ما عرفتم حتى تعرفوا المشر إليه، هذا هذا كريم، عرفتم من هذا ا

كريم، إًذا ما تعرفوا المراد باسم اإلشارة حتى تعرفوا المشار إليه، فأسماء اإلشارة 

معارف، لكن ما الذي يكسبه التعريف؟ معرفة المشار إليه، إًذا شيء خارجي أم 

لمة ذات داخلي يف الكلمة؟ خارجي، أما العلم ال، العلم نفس الكلمة لف  الك

الكلمة وباشر يبين المراد، يدل على المسمى، فإذا قلت مكة، عرفت أنه يريد تلك 

المدينة، كيف عرفت أنه يريد تلك المدينة؟ من كلمة مكة أو من شيء خارج 

 عنها؟ من كلمة مكة نفسها.

وما ُيعرف معناه من نفسه أقوى مما ُيعرف معناه من خارجه، ولهذا كان العلم 

 اء اإلشارة وغيرها.أقوى من أسم

 (.78:28@) طالب:

ال يمكن أن يتعرف االسم أكثر من معرف، فإذا اجتمعت الظاهر أكثر  الشيخ:

من معرف فإن التعريف يكون بالمعرف األقوى، نعم، إذا قلنا مثاًل يا محمد، 

محمد ُمعرف بالعلمية أم معرف بالنداء؟ نقول ال هذا معرفة أن يدخله النداء، يعني 

تعريًفا، لكنه معرفة قبل النداء معرفة بالعلمية، أما يا طالب، فهذا اكتسب ازداد 

 التعريف بالنداء، فال نقول االسم اكتسب التعريف من ُمعرفين.

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس العاشر 

﷽ 
 
الم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين، الصالة والس

 -أجمعين، أَما بعد:

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم، يف هذه الليلة 

المباركة، ليلة االثنين الثامن والعشرين من شهر ربيٍع اآلخر، من سنة تسع 

، يف هذا الجامع جامع وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 

بحي الجزيرة بمدينة الرياض، نعقد بعون اهلل وتوفيقه الدرس العاشر  "الراجحي"

 . "شرح ألفية ابن مالك"من دروس 

بأسمائه الحسنى، وصفاته العال أن يوفقنا لما يحبه  نسأل اهلل 

 ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة، إنه على كل شيٍء قدير.

 ]النكرة والمعرفة[ منا على باب:يف الدرس الماضي يا إخوان، كنا تكل
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وعرفنا النكرة والمعرفة و كرنا أن التفري  والتمييز بين النكرة والمعرفة 

 يحصل بثالثة أشياء: 

 يحصل بالتعريَ. -

 ويحصل بالضابط. -

 ويحصل بالحصر. -

وذكرنا هذه األمور الثالثة كلها، واألمر الثالث وهو الحصر، وذلك أن ُيقال: 

 سماء، وما سواها نكرات، فالمعارف السبعة: إن المعارف سبعُة أ

 أولها الضمير. .1

 ثم العلم. .2

 ثم أسماء اإلشارة. .3

 ثم األسماء الموصولة. .4

 ثم المعرف بــ )ألـــ(. .5

 ثم المعرف باإلضافة. .6

 ثم المعرف بالنداء، أي: النكرة المقصودة يف النداء. .7

ف النكرة والمعرفة بذكر المع فلهذا شرع ابن مالك  ارف، بعد أن عرَّ

واحدًة واحدة، فبدأ بالضمير، فأول المعارف الضمير وقد عرفنا من قبل أن هذه 

المعارف وإن كانت جميع المعارف فهي تختلف يف قوة التعريف، فأعرفها من 

حيث النوع، الضمير، فلهذا بدأ النحويون الكالم على المعارف بالكالم على 

 الضمير.
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 :ويف  لك يقول إمامنا ابن مالك  

 َفَماااااا لِاااااِذي َغي َباااااَة أو  ُحُضاااااورِ .54

 

اااااااَو َسااااااامَّ بِالَضاااااااِمي رِ   ااااااَ  َوه   َكَان 

 َوُ و اتََّصاااااَل ِمن ااااُه َمااااا الَ ُيب َتااااَدا .55 

 

تَِيااااااااااَرًا أَباااااااااَدا   َوالَ َيِلاااااااااي إالَ اخ 

َرَماك  .56   َكال َياِء َوال َكااِف ِماِن اب نِاي أك 

 

 َوال َيااااِء َوال َهاااا ِمااان  َساااِلي ِه َماااا َمَلاااك   

اااَمرَ َلاااُه ال بِنَاااا َيِجاااب  .57   َوُكااالت ُمض 

 

ااااِ  َماااا ُنِصااااب    اااُ  َمااااا ُجاااَر َكَلف   َوَلف 

ااِب َوَجااَر نااا َصااَلح  .58  ااِع َوال نَص   لِلَرف 

 

نَاااااا ال ِمااااانَح    رِف  بِنَاااااا َفإَِننَاااااا نِل   َكااااااع 

نت لَِماااااا.59  ٌَ َوال اااااَواُو َوال نتاااااو   َوَألِااااا

 

َلَماااااا   اَغاااااااَب َوَغي اااااارِِه َكَقاَمااااااا َواع 

اااَتتِرُ .60  اااِع َماااا َيس   َوِمااان  َضاااِمي رِ ال َرف 

 

اااااكرُ   َعااااال  أَوافِااااا   َنغَتااااابِط  إ   ُتش   َكاف 

ِفَصااااَل َأَناااا ُهاااو  .61  ََ َوان  تَِفاااا  َوُ و ار 

 

اااااااااَتبِهُ   َُ الَ َتش  اااااااااَ  َوال ُفاااااااااُرو   َوَأن 

ِفَصاااَل ُجِعااالَ .62  ااي ان 
تَِصاااَب فِ  َوُ و ان 

 

  َِ اااااُع َلاااااي  رِي  ااااااكاِلَ  إَيااااااَي َوال َتف   ُمش 

 عدًدا من مسائل الضمير. هذه تسعة أبيات ذكر فيها ابن مالك  

 الكالم على تعريف الضمير، فما المراد بالضمير يف علم النحو؟  أولها:

ُيقال الضمير، وُيقال المضمر، وُيراد هبما شيٌء واحد، ُيراد الضمير، ُيقال: 

، وُتسمى الضمائر أيًضا َضِمي رِ()َسمَّ بِالالضمير كما قال ابن مالك قبل قابل: 

َمرَ َلُه بالمضمرات، جمع مضمر كما قال ابن مالك يف األبيات السابقة:  )َوُكلت ُمض 

) ، الضمير والمضمر ُيراد هبما كل اسم دلَّ على متكلٍم، أو مخاطٍب، أو ال بِنَا َيِجب 

 غائب، هذا هو الضمير.

، أو غائب، فقولنا: كل اسٍم كل اسٍم دلَّ على متكلم، أو مخاطب الضمير:

فالضمائر أسماء، وانتهينا من ذلك يف أول الكالم على النكرة والمعرفة عندما قلنا 

ان باألسماء، فالضمائر كلها أسماء متصلًة  إن التيسير والتعريف وصفان خاصَّ

 كانت أو منفصلة سواء رفع، أو نصب، أو جر، كلها أسماء.
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لف االثنين، وهاء الغيبة، وكاف الخطاب، واو الجماعة، وتاء المتكلم، وأ

 وأنا، وأنت، وهو، وهي، وإياي، وإياك، كل الضمائر أسماء.

األسماء يف اللغة العربية إما أن تدل على أن صاحبها هو المتكلم، أو هو 

المخاطب هبذا الكالم، أو أنه كان غائًبا عندما قيل هذا الكالم، أو ال تدل على 

 لثالثة.شيٍء من هذه المعاين ا

، فتعلمون أين المتكلم هبذا الكالم، من قولي: أنا؛ ألن "أنا مسلم" فإ ا قل :

أنا دلت على أن المتكلم هبذه الجملة، إًذا فأنا ضمير؛ ألهنا دلت على أن صاحبها 

 يعني مسماها هو المتكلم يف هذه الجملة.

، فأنت: ضمير؛ ألهنا دلت على أن "فأنت شجاع"وإذا كنت أخاطبك، 

حب هذا االسم الموجه إليه الكالم مخاطٌب به، دلت على أنه مخاطب، فهذا صا

 ضمير.

، فصاحب "هو كريم، هو مسافر، هو يف البيت"وإذا سألتني عن محمد فقلت: 

الضمير المسمى بـــ هو لم يكن موجوًدا عندما قلت أنا هذا الكالم، فـــــ هو ضمير؛ 

 لكالم هبذه الجملة.ألنه دلَّ على أن صاحبه غائب يف أثناء ا

القائل لهذه الجملة، أو  هو ، كلمة محمد،"محمٌد شجاع" ولكن لو قل :

مخاطب هبذه الجملة أو كان غائًبا وأنا أقول هذه الجملة، أو كان حاضًرا وأنا أقول 

ال تدل على أن محمد موجود وال غائب، وال  "محمد شجاع"هذه الجملة، قولي: 

ا أقول محمٌد شجاع، وربما يكون غائًبا وأنا أقول متكلم، قد يكون موجوًدا وأن

محمٌد شجاع، وربما يكون هو المتكلم هبذه الجملة، يقول عن نفسه محمٌد 

 (00:8:30 @شجاع، يمكن هذا يسمى اسلوب )

فكلمة محمد ال تدل على أن صاحبها المسمى بمحمد متكلم، وال مخاطب، 
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المتكلم أو غير متكلم، مخاطب أو وال غائب، ال تدل على هذه المعاين، قد يكون  

 غير مخاطب غائًبا أو حاضًرا، إًذا فمحمد ال نسميه ضميًرا.

بينما الضمائر ال بد أن تدل على معنًا من هذه المعاين الثالثة، فالضمائر: كل 

اسم دلَّ على أن صاحبها متكلم، أو مخاطب، أو غائب، والذي ال يدل على شيٍء 

، ماذا نسميه؟ نسميه االسم الظاهر، فاألسماء إما من هذه المعاين ليس بضمير

 ضمائر، وإما أسماٌء ظاهرة.

ُيقال: االسم إما ظاهر وإما مضمر، تقسيم من تقسيمات االسم، االسم له 

تقسيمات كثيرة من تقسيمات االسم تقسيم االسم إلى ظاهٍر ومضمر، فالمضمر: 

محمد، وباب، "واه، كـــ ما دلَّ على متكلم أو مخاطب أو غائب والظاهر: ما س

، كلها أسماء "وشارع، وكتاب، وقلم، ومكتب، وجالس، وجلوس، والذي، وهذا

 ظاهرة.

أما الضمائر: فهي أسماٌء محصورة، محددة، قليلة، فلهذا فإن كثيًرا من 

النحويين كانوا يكتفون بحصر ألفاظ الضمائر عن التعريف، وبخاصة يف غير 

ورة كما سيأيت، فالضمائر المتصلة تسعة، الكتب المتوسعة، ألفاظها محص

والضمائر المنفصلة أربعة وفروعهن، فهي محصورة؛ فلهذا يكتفي بعض النحويين 

 بحصر هذه األلفاظ عن التعريف، أما التعريف فذكرناه اآلن.

   أما ابن مالك فيقول يف األلفية يف تعريَ الضمير يقول:

 َفَماااااا لِاااااِذي َغي َباااااَة أو  ُحُضاااااورِ .54

 

اااااَو َسااااامَّ  ي ِالَضاااااِمي رِ كَ   اااااَ  َوه   َان 

ما دل على غيبٍة أو حضور، كأنت وهو، مالك يقول: ما  )َسمَّ  ي ِالَضِمي رِ(،  

دل على غيبة أو حضور، ونحن عرفنا الضمير قبل قليل بقولنا ما دل على متكلم، 

 .أو غائب ،أو مخاطب
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ل: أو حضوِر، أنت قلت: غائب هو قال: غيبة، إًذا اتفقنا يف كلمة غيبة، وهو قا

متكلم ومخاطب، المتكلم ال بد أن يكون حاضًرا أثناء التكلم، والمخاطب ال بد 

 أن يكون موجوًدا حاضًرا يف أثناء الخطاب.

إًذا فقوله أو حضوِر يشمل المتكلم، ويشمل المخاطب، إال أن التعريف الذي 

لك عندما قال: أو ؛ ألن تعريف ابن ماذكرته أواًل أدق من تعريف ابن مالك 

هذا "حضور، قد يدخل فيه اسم اإلشارة، فاسم اإلشارة يكون تعريفه بالحضور، 

 ، من هذا؟ ما نعرفه حتى نعرف المشار إليه، والمشار إليه حاضر."شجاع

والضمائر من حيث داللتها على المعاين الثالثة المذكورة التكلم، والخطاب، 

ضمائر من حيث داللتها على المعاين الثالثة والغيبة، كم تتم؟ ثالثة، أربعة؟ وال

 التكلم والخطاب والغيبة أربعة أنواَ:

ما يدل على التكُلم، أو يقولون: المتكلِم، هم يقولون: المتكلِم  النوَ األول:

وبعضهم يقول: التكُلم، التكُلم يشمل المتكلِم والمتكلِمة، كل مذكر هنا يعنون به 

 لمتكلِم، مثل ماذا؟ المذكر والمؤنث، ما يدل على ا

، هذه منفصلة ومتصلة "أنا، ونحن"ضمائر تدل على أن صاحبها متكلِم مثل: 

، فهذه "ذهبنا، وجلسنا"ومثل نا المتكلمين:  "ذهبت، وجلست"مثل: تاء المتكلم 

 ضمائر متكلم.

وفروعها من  "إياكَ "ما يدل على المخاطب، أو الخطاب، مثل:  والنوَ الثاين:

ومن الضمائر المتصلة  "إياك، وإياِك، وإياكما، وإياكم، وإياكن"لة الضمائر المنفص

 ."ذهبت، وجلست"، وتاء المخاطب مثل: "أحبك، أكرمك"كاف المخاطب: 

ما يدل على الغيبة، أو الغائب، مثل إياه من الضمائر المنفصلة  والنوَ الثالث:

مائر المتصلة هاء ، ومن الض"إياُه، وإياها، وإياهما، وإياهم، وإياهن"وفروعها: 
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 ."ُأحبه، وُأكرمه"الغيبة، مثل:  

ما يدل على الغائب والمخاطب، ما يستعمل مع الغائب ويمكن  النوَ الرابع:

أن يستعمل مع المخاطب، وهذه ثالثة ضمائر وهي: ألف االثنين، وواو الجماعة، 

 ونون النسوة.

يخاطبهم  "يناذهبا مبكر" أما ألَ االثنين فتقول يف داللته على المخاطب:

 ."استمعا يف انتباه"اذهبا مبكرين، 

 "اذهبن وأنصتن"، ونون النسوة تقول: "اذهبوا وأنصتوا" واو الجماعة تقول:

 المخاطب.

 "المحمدون ذهبوا مبكرين"، "المحمدان ذهبا مبكرين" وأما الغيبة تقول:

 ."الطالبات ذهبن مبكرات"و

اين الثالثة أربعة أقسام، ويف ذلك إًذا فالضمائر من حيث الداللة على هذه المع

  يف األبيات السابقة قال: يقول ابن مالك 

نت لَِماااااا.59 ٌَ َوال اااااَواُو َوال نتاااااو   َوَألِااااا

 

َلَمااااااا   َغاااااااَب َوَغي اااااارِِه َكَقاَمااااااا َواع 

يذكر يف هذا البيت أن األلف: ألف االثنين والواو: واو الجماعة، والنون: نون  

َلَما(اطب، ثم مثَّل فقال: النسوة، تأيت للغيبة وللمخ ، قاما كأن تقول: )َكَقاَما َواع 

، كــ قاما "اعلما أين لن آيت"واعلما هذا أمر تقول:  "المحمدان قاما وذهبا"

 المحمدان، قاما هذا غائب، واعلما أين لن آيت هذا مخاطب.

باقي تقولون: إنما ذكر ابن مالٍك نوًعا من هذه األنواع األربعة، وترك الباقي، ال

ألن أمره واضح، ومعروف ومشهور، أما الرابع فهو الذي يحتاج إلى تنصيص 

 عليه، ولهذا نص عليه يف هذا البيت.

ثم اعلم غفر اهلل لك أن هذا البيت من األبيات المنقوضة يف األلفية، والنقض 
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 موجه إلى قوله: وغيره، قال: 

نت لَِماااااااا ٌَ َوال اااااااَواُو َوال نتاااااااو   َوَألِااااااا

 

 ........................ي اارِهِ َغاااَب َوغَ  

أنه للغائب ولغير الغائب فيشمل غير  )َغاَب َوَغي رِِه(فالمفهوم لغوًيا من قوله:  

الغائب يشمل المخاطب، والمتكلم، وهو إنما يريد بغيره المخاطب فقط، فلهذا 

 ُأصلح هذا البيت على أوجه مختلفة منها قول بعضهم: 

ٌَ َوال اااااااَواُو َوال   نت لَِمااااااااَوَألِااااااا  نتاااااااو 

 

َلَمااااا   َغاااااَب َوَخاَطبااااَ  َكَقاَمااااا َواع 

هذه الضمائر كلها أسماء، فهل هي من األسماء المعربة أم من األسماء المبنية،  

سبق بيان ذلك يف المعرب والمبني، وعرفنا أن الضمائر كلها مبنية، وقد قرر ذلك 

 ابن مالك هنا بقوله:

َمرَ  َوُكلت   ِجب  يَ  ال بِنَا َلهُ  ُمض 

يجب البناء يف كل الضمائر المتصلة والمنفصلة، وضمائر الرفع والنصب 

والجر، وتكلم ابن مالك يف هذه األبيات أيًضا على تقسيم الضمير إلى ضميٍر 

متصٍل، وضميٍر منفصل، وهذا أهم ما يف الباب؛ ألنه الذي يفيد يف معرفة معاين هذه 

 الضمائر وإعراهبا.

 سمني:فالضمائر تنقسم إىل ق 

 ضمائر متصلة. -

 ضمائرَ منفصلة. -

 هي التي تتصل بما قبلها. فالضمائر المتصلة:

 هي التي ال تتصل بما قبلها بل تستقل بنفسها. والضمائر المنفصلة:

، واو الجماعة "ذهبُت "كــ ، تاء الضمير، تاء المتكلم فالضمائر المتصلة مثل:
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 ."ذهبا"، وألف االثنين كـــ "ذهبوا"كـــ  

 ."أنا، وأنت، وهو، وإياي، وإياك" ئر المنفصلة مثل:والضما

 ثم اعلم أن الضمير المتصل ينقسم أيًضا إلى قسمين:

 ينقسم إلى ضميرَ بارز. -

 وإلى ضميرَ مستتر. -

هنا أحب أن تنتبهوا يا إخوان، الضمير المتصل ينقسم إلى قسمين: إلى ضميٍر 

 بارز، وإلى ضميٍر مسترت.

له لف  وضعت العرب له حروًفا ملفوظة، كجميع  هو ما كان فالضمير البارز:

له حروف ملفوظة الهمزة والنون واأللف،  "أنا"الضمائر التي ذكرناها قبل قليل، 

 واو الجماعة له لف  وهو الواو بارز.

وهو الذي لم تضع له العرب لفًظا، اسم لكن العرب لم  وإلى ضمير مستتر:

 ."محمٌد قام"مثل الفاعل يف قولنا:  تضع له لفًظا، لم تضع له حروًفا منثورة،

 محمد: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

قام: فعٌل ماٍض، مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، ولكل فعٍل فاعل، 

والفاعل يجب أن يكون بعد الفعل وال يجوز أن يتقدم عليه، أين فاعل قام؟ ضميٌر 

 مسترتٌ تقديره هو، هذا الضمير المسترت.

 ."محمٌد ُاكِرم"ـــ نائٍب فاعل، يف قولنا: وكـ

 محمٌد: مبتدأ مرفوع.

 للمجهول، إًذا يطلب فاعاًل أو نائب فاعل؟ نائب فاعل، 
ٌ
ُأكِرَم: فعٍل ماٍض مبني

نائب فاعل كالفاعل يف األحكام، يعني ال بد أن يكون بعد الفعل وال يجوز أن ُيقدم 
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 هو يعود إلى محمد.عليه، أين نائب فاعله؟ ضميٌر مسترت تقديره 

 ."محمٌد كان كريًما"وكــــ اسم كان يف قولنا: 

 محمٌد: مبتدأ.

 كان: فعٌل ماٍض ناسخ، يرفع اسمه وينصب خربه.

 كريًما: خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

أين اسم كان؟ ضميٌر مسترتٌ تقديره هو يعود إلى محمد، واسم كان حكمه 

 ر وال يتقدم على الفعل، هذا هو الضمير المسترت.حكم الفاعل يف أنه يجب أن يتأخ

وسيأيت مزيد كالًما على هذه األقسام عندما نعود إلى أبيات األلفية إن شاء اهلل 

تعالى، من هذا التقسيم الذي ذكرناه اآلن وهو ان الضمير إما متصل، وإما منفصل، 

متصل، أم قسيٌم والمتصل قسمان: بارز ومسترت، أقول: المسترت حينئٍذ قسٌم من ال

له؟ الجواب: المسترت قسٌم من المتصل، وهذا هو الصحيح من أقوال النحويين، 

 وعليه كالم ابن مالك يف األلفية.

بل المسترت قسيٌم للمتصل والمنفصل، يعني قسٌم  وقال بعض النحويين:

 ثالث، فيقولون: الضمائر ثالثة أقسام: متصل، ومنفصل، ومسترت.

تقسيٌم تعليمي، أما من الناحية العلمية، فالذي يظهر أن وهذا التقسيم ألنه 

الضمير المسترت يف الحقيقة هو من الضمير المتصل، وليس نوًعا ثالًثا للضمائر، إال 

أن الضمير المتصل قد يكون له لف ، فنسميه بارًزا، وربما ال يكون له لف  فحينئٍذ 

 ال يظهر ونسميه مسترتًا.

هذه األبيات، نعود بعد ذلك إلى األبيات، قال  وعلى ذلك جرى ابن مالك يف

 :ابن مالك 
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 َوُ و اتََّصاااااَل ِمن ااااُه َمااااا الَ ُيب َتااااَدا.55 

 

تَِيااااااااااَرًا أَباااااااااَدا   َوالَ َيِلاااااااااي إالَ اخ 

الضمير يكون إما متصل وإما منفصل، ثم بدأ بالكالم على الضمير المتصل،  

 عرف الضمير المتصل بقوله: 

 َمااااااا الَ ُيب َتااااااَدا َوُ و اتََّصاااااااَل ِمن ااااااهُ 

 

تَِيااااااااااَرًا أَباااااااااَدا   َوالَ َيِلاااااااااي إالَ اخ 

يقول: الضمير المتصل هو الذي ال ُيبدأ به، وال يقع بعد كلمة إال، ال ُيبتدأ به:  

ال يقع يف أول الكالم؛ ألنه ال بد أن يتصل بما قبله فال بد أن يكون شيٌء قبله، فلهذا 

يقع بعد إال، بعد كلمة إال االستثنائية، ال ال يمكن أن يكون يف أول الكالم، وال 

، إال أنا ماشي أنا ضمير "ما جاء إال أنا"، تقول: "ما جاء إال ُت "يجوز أن تقول: 

ال  "إال ُت "منفصل، ماذا يقابل أنا من الضمائر المتصلة تاء المتكلم ال تقل: 

 ."ما أكرمُت إالك"صحيح، وال يجوز:  "ما أكرمُت إال إياك"يجوز، 

  ابن مالك: قال

تَِياَراً  إالَ  َيِلي َوالَ   أَبَدا اخ 

ماذا يعني بقوله اختياًرا؟ أي يف النثر، الكالم الذي يختار فيه اإلنسان األلفاظ 

على ما يشاء، بخالف النظم، النظم قد يقصره النظم على ما يريد، ويسمى حينئٍذ 

سار ضيق، فيجوز الضرورة الشعرية، ألن الشعر له ضرائر تختص به، ألن الشعر م

له يجوز للشاعر ما ال يجوز للناثر، يقول: يجوز للناظم ما ال يجوز للمختار، أي: 

 يجوز يف الشعر ما ال يجوز يف النثر، فلهذا جاء يف الشعر نحو ذلك قول الشاعر:

 عااذُت باارب العاارِف ماان فْااَة بغاا 

 

 عليااااا فماااااا لااااي عاااااوٌد إالُه ناصااااارُ  

ة يف النثر لكان يجب أن يأيت بالضمير المنفصل إالُه ناصر، ولو أتى هبذه الجمل 

 فيقول إال هو، وقال الشاعر اآلخر:

 ومااااا ا علينااااا إ ا مااااا كناااا  جارتنااااا

 

 أال يجاورناااااااااااااااا إالِك دياااااااااااااااارُ  
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ولو كان يف النثر لكان يجب أن يقول إال إياك، هذه الضمائر المتصلة قلنا: إهنا 

 إما أن تكون بارزة، وإما أن تكون مسترتة.

 بارزة: فهي التي لها لف  وهي تسعة، محصورة يف تسعِة أسماء، وهي: أما ال

تاء المتكلم، وُيقال عنها: تاء الفاعل، وُيقال عنها: تاء الضمير، وهذا  .1

 االصطالح الثالث هو أدقها.

 وألف االثنين. .2

 وواو الجماعة. .3

 وياء المخاطبة. .4

 ونون النسوة. .5

 وياء المتكلم. .6

 وكاف المخاطب. .7

 وهاء الغائب. .8

 ا المتكلمين.ون .9

هذه تسعُة أسماء هي الضمائر المتصلة البارزة، سيذكرها ابن مالك يف أبياته، 

  بعد ذلك قال: قال 

َرَماك  .56  َكال َياِء َوال َكاِف ِماِن اب ناي أك 

 

 َوال َيااااِء َوال َهاااا ِمااان  َساااِلي ِه َماااا َمَلاااك   

، "ابني"ي يف قوله: ، الياء الت"ابني أكرمك"قال: كالياء والكاف الذين يف قول:  

هذه كاف المخاطب، ذكر  "أكرمك"هي المتكلم، والكاف التي يف قوله: 

 ضميرين.

 َمَلك   َما َسِلي هِ  ِمن   َوال َها َوال َياءِ 
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، الياء يف سليه هذه يأمر مؤنًثا أن تسأل "سليه"الياء والهاء المذكوران يف قوله:  

اطبة، والهاء يف سليه هاء الغائب أو الياء يف سليه ياء المخ "سليه ما ملك"مذكًرا، 

 الغيبة، هذه اآلن أربع ضمائر، ثم قال بعد ذلك:

ااِب َوَجااَر نااا َصااَلح  .58 ااِع َوال نَص   لِلَرف 

 

نَاااااا ال ِمااااانَح    رِف  بِنَاااااا َفإَِننَاااااا نِل   َكااااااع 

 ذكر هنا نا المتكلمين، ثم قال بعد ذلك:  

نت لَِماااااا.59 ٌَ َوال اااااَواُو َوال نتاااااو   َوَألِااااا

 

َلَمااااااا   َغاااااااَب َوَغي اااااارِِه َكَقاَمااااااا َواع 

األلف: ألف االثنين، والواو: واو الجماعة، والنون: نون النسوة، فذكر حينئٍذ  

كم ضمير؟ ذكر ثمانية ضمائر، وأهمل ضميًرا واحًدا وهو تاء الضمير، المسمى 

و بتاء المتكلم أو تاء الفاعل، نعم هذا كثر وحاول بعضهم أن يعتذر البن مالك وه

 أهٌل لالعتذار فقالوا: اكتفى بذكره يف قوله من قبل: 

َعِلاااي.11 اااَ  َوَأَتااا   َوَياااا اف   بَِتاااا َفَعل 

 

اااااااٌل َين َجِلاااااااي  ع 
ااااااابَِلَن فِ ِن َأق   َوُناااااااو 

قلنا: هذا اعتذار ضعيف، هذا بيت بعيد، ثم بيت يف مسألة أخرى، وقد ذكر  

من الضمائر البارزة ضمائر أخرى أيًضا من قبل، المهم أنه ذكر ثمانية ضمائر 

وفاته تاء الضمير، ثم ذكر القسم الثاين من الضمير المتصل، المتصل إما بارز وإما 

مسترت، البارز تسعة ضمائر انتهينا منها، النوع الثاين من المتصل الضمير المسترت، 

  ذكره يف قوله:

اااَتتِرُ .60 اااِع َماااا َيس   َوِمااان  َضاااِمي رِ ال َرف 

 

َعااااال  أَوافِااااا   نَ   اااااكرُ َكاف   غَتااااابِط  إ   ُتش 

َتتُِر(:    ِع َما َيس  هذا الضمير المسترت، مثل ماذا يا ابن مالك؟ )َوِمن  َضِمي ِر ال َرف 

كُر(قال: كالضمير المسترت يف قول:  َعل  أَوافِ   َنغَتبِط  إ   ُتش  ، افعل: فعل أمر، )َكاف 

ره أنا، نغتبط: فاعله أين فاعله؟ مسترت تقديره أنت، أوافق: أين فاعله؟ مسترت تقدي

 مسترت نحن، تشكر: مسترت تقديره أنت.
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الضمير المسترت قلنا يف تعريفه يا إخوان: الضمير الذي لم تضع العرب له 

لفًظا، العرب ما وضعت له لفًظان هو اسم تفهمه العرب فهًما، تفهمه فهًما يقع يف 

قام  "محمٌد قام"يف نحو:  نيتها ولم تجعل له لفًظا، فلهذا فإن قولنا: تبًعا للمعربين

 فعٌل ماٍض فالفاعل ضميٌر مسترتٌ تقديره هو.

قولنا يف اإلعراب، وقولهم يف اإلعراب: تقديره هو، يقول: هذه العبارة تقديره 

هو هذه العبارة ال حقيقة لها، هذه العبارة ال يريد هبا ما تدل عليه داللة حقيقية، 

يل، فيهذا الضمير المسترت هو ضمير وإنما يذكروهنا من باب التقريب، والتسه

 مسترت ُيفهم فهما يقع يف النية لكن ليس له لف ، لكن نقرب لك األمر الذي تفهمه.

يعني لو كان ظاهًرا لقيل هو، لكن ليس الضمير المسترت هو هو، لو كان 

الضمير المسترت هو لفظة هو لكان بارًزا، لصار بارًزا، ولكنه ضميٌر مسترت، هذا 

ترت يعني لم تضع العرب له لفًظا، يعني ليس العرب وضعت له لفًظا ثم ضمير مس

المتكلم حذفه، هذا يسمى حذف، حذف يقع على الموجود، شيء موجود ثم 

 أوقعت عليه الحذف فحذفته، هذا قد يقع يف الضمائر.

، هنا "جاء الذي أحبه"كــ  مثاًل: (00:37:11@)ضمير موجود ثم تحذفه، 

، أين ذهبت الهاء، "جاء الذي أحب"فعول به، ممكن أن تقول: أحبه هاء الغيبة م

نقول: ها ضمير مسترت أو محذوف؟ هذا محذوف، ألن له لفًظا وقع عليه الحذف، 

هذا محذوف، لكن الضمير المسترت ليس له لف ، العرب ما وضعت له لفًظا، لكنه 

 ُيفهم فهًما، تقع يف نية العرب وهو يتكلم.

ا سيأيت بعد قليل، وكما نص عليه ابن مالك يف هذا والضمائر المتصلة كم

َتتُِر(، البيت ال يقع إال يف المرفوعات، قال:  ِع َما َيس  ضمير المسترت )َوِمن  َضِمي ِر ال َرف 

ال يقع إال فاعاًل، أو نائب فاعل، أو اسًما للفعل الناسخ لكان وأخواهتا، ما ُيعرب 

 "محمٌد قام، أو محمٌد يقوم، أو ُقم"قول: إعراًبا آخر، إما أن يقع فاعاًل كأن ت
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الضمير المسترت يف كل ذلك فاعل، وقد يقع نائب فاعل إذا كان الفعل مبنًيا  

، وقد يقع اسٌم لفعٍل ناسخ، يعني "محمٌد ُأكِرَم، أو محمٌد ُيكَرم"للمجهول مثل 

 محمٌد كان كريًما، المسجُد كان واسًعا، المسُك "لكان وأخواهتا، كأن تقول: 

 وهكذا. "أصبح مهًما

إًذا فهذا المراد بالضمير المسترت، أما قولنا وقولهم يف اإلعراب: تقديره كذا، 

 فهذه العبارة ال حقيقة لها، وإنما ُتذكر للتقريب والتسهيل.

الضمائر المتصلة بعد أن عرفنا إنها إما مستترة، والمستترة عرفنا أنها مختصٌة 

الرفع، ما مواقع الرفع لالسم؟ االسم له مواقع بالرفع، مختصٌة بما ا؟ مختصٌة ب

 معينة سبعة:

 (00:39:32 @) مبتدأً  إذا وقع االسم .1

 أو خرًبا.   .2

 أو فاعاًل. .3

 أو نائب فاعٍل. .4

 أو اسًما لكان وأخواهتا. .5

 أو خربًا إلن وأخواهتا. .6

 أو تابًعا لمرفوع. .7

 سبعة، لكن الضمير المستتر ال يقع من هذه السبعة إال يف ثالثة:

 فاعل. إما .1

 أو نائب فاعل. .2
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 أو اسًما لفعٍل ناسخ. .3

وال يتصور فيه أن يكون مبتدًأ؛ ألنه متصل، والمتصل ال ُيبتدأ به، وال يتصور 

 فيه أن يكون خربًا، وال يتصور فيه أن يكون خربًا إلن وال تابًعا.

 بقي  الضمائر البارزة التسعة، وهي:

 تاء المتكلم. .1

 ألف االثنين. .2

 واو الجماعة. .3

 لنسوة.نون ا .4

 ياء المتكلم. .5

 كاف المخاطب.  .6

 هاء الغيبة. .7

 نا المتكلمين. .8

هذه الضمائر المتصلة البارزة يا إخوان ورودها يف الكالم كثيٌر أم قليل؟ كثير،  

ال تكاد تخلو صفحة من صفحات المصحف أو من أي كتاب عربي، من هذه 

 الضمائر، بل قد تجد يف الصفحة الواحدة عدة ضمائر بارزة.

خصوا باب الضمير بخاصية عن بقية أبواب النحو، ال توجد يف بقية  العرب

أبواب النحو، هذه الخاصية هي: أهنم وزعوا الضمائر بحسب اإلعراب، جعلوا 

ضمائر للرفع، وجعلوا ضمائر للنصب، وجعلوا ضمائر للجر، لكي يعرفوا المعنى 

 ه النصب، وهكذا.يعرفوا هذا فاعل؛ فيجعلون له الرفع، أو مفعول به؛ فيجعلون ل
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ولهذا باب الضمائر كله على كثرهتا يف اللغة العربية إعراهبا منضبط، الضمائر  

من اإلعراب المنضبط، الذي ينبغي أن يضبطه الدارس، فالضمائر البارزة على 

كثرة ورودها ال تخرج عن سبعة إيرادات، عن سبعِة أحوال، أليست هي ضمائر 

بكلمة سابقة، الكلمة السابقة إما اسم، وإما فعل،  متصلة؟ بلى، إًذا ال بد أن تتصل

 وإما حرٌف، هناك نوٌع رابع؟ ما يف.

إذا اتصلت هذه الضمائر بحرف جر فماذا يكون إعراهبا؟ تكون ضمائر يف 

الكتاب "محل جر، إذا اتصلت بحرف جر فتكون ضمائر يف محل جر، كأن تقول: 

 إلى آخره. "عليكم لي، الكتاب لك، الكتاب له، سلمُت عليك، سلمُت 

وإما أن تتصل باسٍم، فإذا اتصلت هذه الضمائر البارزة باسٍم؛ فهي حينئٍذ 

مضاف إليه يف محل جر، القاعدة المشهورة التي قلناها كثيًرا كل ضميٍر اتصل 

باسم فهو مضاف إليه، أيًضا إذا اتصل باسم فهو مضاٌف إليه يف محل جر، طبًعا 

كتابي، كتابك، كتابه، "بنيات، فنقول: يف محل، مثل: نقول: يف محل ألن الضمائر م

 ، إلى آخره."كتاهبا، نفوسهم، علمهم، حجاهبا

وإما أن تتصل بحرٍف ناسخ، أي: إن وأخواهتا، فإذا اتصلت هذه الضمائر 

فإذا اتصلت  "إن، وأن، ولكن، وكأن، وليت، ولعل"بحرٍف ناسخ بإن وأخواهتا 

إين، "سٌم للحرف الناسخ يف محل نصب مثل: هذه الضمائر بإن وأخواهتا؛ فهي ا

إذا اتصلت باسٍم فهي مضاف إليه يف محل جر، وإذا  "إنك، إنه، إننا، إهنم، إهنا

اتصلت بحرف جر فهي ضميٌر يف محل جر، وإذا اتصلت بحرٍف ناسخ فهي اسٌم 

 للحرف الناسخ.

ماذا بقي؟ اآلن انتهينا من اتصالها باألسماء، وانتهينا من اتصالها بالحروف، 

بقي اتصالها باألفعال، إذا اتصلت بفعٍل مبني للمجهول فماذا تكون؟ تكون نائب 

ُأكِرمُت، "فاعل، أي ضمير يتصل بفعٍل ميني للمجهول فهو نائب فاعل مثل: 



 

 
e 

g h 

f  323 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 ."ُأعطيُت، العلماُء ُأكِرموا، العلماُء ُيكَرموَن، المجداُت ُيكَرمنَ 

، أو بفعٍل مبني للمعلوم، ما بقي إال بقي إذا اتصلت هذه الضمائر بفعٍل ناسٍخ 

هذه الحالة، يتصل بفعٍل ناسخ، أو بفعٍل مبني للمعلوم، الفعل الناسخ ما المراد 

 باألفعال الناسخة؟

األفعال الناسخة كان وأخواهتا، وأفعال المقاربة كاد وأخواهتا، وظل وأخواهتا، 

لغير المبني للمعلوم، هذه هي األفعال الناسخة، وفعٍل مبني للمجهول هو الفعل ا

قام، وجلس، ويقوم، "والفعل المبني للمعلوم هو الفعل الغير مبني للمجهول مثل 

 ، إلى آخره."ويجلس

هنا ال بد أن نميز بين ضمائر الرفع، وبين غيرها، هذا الذي قلناه قبل قليل، 

العرب ميزت هذه الضمائر فجعل  ضمائر خاصًة بالرفع، وهي خمسة، وجعل  

اصة أخرر لغير الرفع يعني للنصب والجر، فالضمائر التي خصتها ضمائر خ

 بالرفع ال تستعمل إال يف الرفع فقط، خمسة وهي: 

 تاء الضمير. .1

 وألف االثنين. .2

 وواو الجماعة. .3

 وياء المخاطبة. .4

 ونون النسوة. .5

هذه الخمسة نسميها ضمائر الرفع المتصلة، إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم،  

 حينئٍذ ال تكون إال يف محل الرفع.أو بفعٍل ناسخ ف

يعني: إذا اتصلت بفعل مبني للمعلوم تكون فاعاًل أو مفعواًل؟ تكون فاعاًل، 
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وإذا اتصلت بفعٍل ناسخ تكون اسًما للناسخ أم خربًا للناسخ؟ اسًما للناسخ،  

ألف  "الخطاِن يتقاطعان"، وتقول: "الرجاُل ذهبوا، والطالُب اجتهدوا"تقول: 

، "تحجبنَ "ياء المخاطبة اذهبي فاعل، وتقول:  "اذهبي"عل، وتقول: االثنين فا

 نون النسوة فاعل.

هذه الضمائر الخمسة ال تقع إال يف محل الرفع، ال تقع يف محل النصب، وال 

يف تقع يف محل الجر، ال تقع إال يف محل الرفع، وكم موضع لالسم يف الرفع؟ قلنا 

ة ال تقع يف كل السبعة، وإنما تقع فقط يف قبل قليل: سبعة، وهذه الضمائر الخمس

ثالثٍة منها، فهي إما فاعل، وإما نائب فاعل، وإما اسًما للناسخ، فاعل إذا اتصلت 

بفعٍل مبني للمعلوم، اسًما للناسخ إذا اتصلت بفعٍل ناسخ، نائب فاعل إذا اتصلت 

 بفعٍل مبني للمجهول، أحكام متطردة يف الضمائر.

تها العرب بالنصب والجر، ال تستعمل إال يف النصب أما الضمائر التي خص

 والجر، ال تستعمل يف الرفع، فهي ثالثة، وهي:

 ياء المتكلم. .1

 وكاف الخطاب. .2

 وهاء الغيبة. .3

هذه الثالثة ال تستعمل يف الرفع، ال تستعمل يف الرفع يعني ال تقع فاعاًل، وال 

 ا تقع ماذا؟ تقع نصًبا أو جًرا.مبتدًأ، وال خربًا، وال نائب فاعل، وال اسًما لكان، إذً 

وإذا اتصلت بفعٍل ناسخ تكون اسم الناسخ أو خرب الناسخ؟ تكون خرب 

الكاف هنا فاعل أو  "َأكَرَمَك محمدٌ "، أو "محمٌد َأكَرَمَك "الناسخ، فإذا قلنا مثاًل: 

، التاء تاء المتكلم رفع أم "أكرمُتَك "مفعول؟ ال شك أهنا مفعول، ولو قلنا مثاًل: 

صب؟ رفع، إًذا فاعل أم مفعول؟ فاعل، والكاف كاف المخاطب، رفع أو نصب؟ ن
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نصب، إًذا فاعل أو مفعول، هبذه الطريقة تميز العرب بين الفاعل والمفعول، فمائر 

الرفع للفاعل، وضمائر النصب للمفعول؛ ألن الضمائر كلها أسماء مبنية، 

اإلعراب هي التي تبين واألسماء المبنية ليس فيها عالمات إعراب، عالمات 

 المرفوع من المنصوب، من المجرور.

فاستعاضوا عن عالمات اإلعراب يف الضمائر بأن قسموا الضمائر أقساًما، 

الرجاُل أكرموَك يا "جعلوا بعضها للرفع، وجعلوا بعضها للنصب والجر، لو قلنا: 

كاف ، أكرموَك الواو هنا واو الجماعة: فاعل، والكاف "محمد، وما أهانوك

المخاطب: مفعول، مباشرة من دون تفكير، وأنت لو فكرت فيها وجدت هذا 

اإلعراب صحيًحا، فالواو واو الجماعة تعود إلى الرجال، وهم ُمكِرموَن أم 

ُمكَرمون؟ ًمكِرمون فاعلون، والكاف تعود إلى المخاَطب والمخاطب ُمكِرم أم 

 ُمكَرم؟ ُمكَرم مفعول نعم صحيح.

 ،[15الفجر:] (ڱ ڱ ڱ)الفجر:  يف سورة طيب قال 

َرَمنِ "ربي أكرمني على قراءة السبعية، وقراءتنا  أريد األخرى لكي يظهر  "َربَّي َأك 

باسٍم واتصلت يف  "َربَّي"الضمير ربي أكرمني، هنا ياء المتكلم اتصلت يف قوله: 

َرَمنِ "قوله:  بفعٍل، ياء المتكلم ضمير رفع، أم نصب، أم جر؟ ضمير نصب  "َأك 

جر، طيب ربي اتصل هنا باسٍم ماذا يكون إعراب الضمير؟ مضاف إليه يف محل و

جر؛ ألن الضمير مهما اتصل باسم فهو مضاف إليه يف محل جر، أكرمني اتصل 

 بفعل فماذا يكون؟ مفعواًل به.

واو  ،[25البقرة:] (ٻ ٻ ٻ ٻ)وقال سبحانه: 

ضمير رفع ال يكون إال فاعاًل،  "َوَعِمُلوا"وواو الجماعة يف  "؟َآَمنُوا"الجماعة يف 

 أو نائب فاعل، أو اسًما لكان هنا فاعل.
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َما " يعني النبي  ،[3الضحى:] (ڃ ڃ چ چ چ)قال تعالى:  
، واتصل مرًة "َوَدَعَك "هنا كاف الخطاب اتصل مرًة بالفعل يف  "َوَدَعَك َربتَك 

ضمن النصب، اتصل ، فالكاف يف ودعك إعرابه مفعول به؛ ألهنا "َربتَك "باالسم يف 

 بفعل مفعول به، ربك الكاف اتصل باسم فهو مضاٌف إليه يف محل جر.

هنا هاء الغائب ثالث مرات يف  ،[37الكهَ:] (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

 اآلية.

 متصاًل بحرف جر. "َلهُ "يف قوله: 

 متصاًل باسم. "َصاِحُبهُ "ويف قوله: 

 متصاًل بفعل. "ُيَحاِوُرهُ "ويف قوله: 

 : فهو ضميٌر يف محل جر؛ التصاله بحرف الجر."هُ لَ "أما إعرابه يف 

 : فمضاٌف إليه؛ التصاله باسم."َصاِحُبهُ "وأما إعرابه يف 

 : فمفعوٌل به؛ التصاله بفعل."ُيَحاِوُرهُ "وأما يف قوله 

 قلنا الضمير إعراب الضمير إعرابه منضبط.

هنا ياء المتكلم اتصلت بليت  ،[40النبا:] (ں ں ڻ): قال 

لت باسم، أم بفعل، أم بحرف؟ بحرف، حرف جر أم حرف ناسخ؟ يعني اتص

 حرف ناسخ من أخوات إن، إًذا ماذا يكون إعرابه؟ اسم ليت يف محل نصب.

التاء الضمير، اتصلت بفعٍل ناسخ كان، إًذا فهي تاء الضمير من : "ُكن ُ  "

 ضمائر الرفع، تأخذ اسم كان أو خرب كان؟ اسم كان.

 : خرب كان."ُتَراًبا"
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يعني أزواج  ،[34األحزاب:] (گ گ گ گ ڳ)ال تعالى: ق

 (گ گ گ گ ڳ)،  ،النبي 

 .[34األحزاب:]

نَ " ُكر  : هذه نون النسوة من ضمائر الرفع، اتصلت بفعل، ما إعراهبا؟ فاعل "َوا  

 يف محل رفع.

: ُكن كاف الخطاب، كاف الخطاب وبعد كاف الخطاب هناك "فِي ُبُيوتُِكنَ "

، فأين الضمير، الكاف، أم النون، أم مجموع ذلك كله؟ النون المشددة بي وتُكنَّ

 قوالن للنحويين:

الضمير هو الكاف فقط، وما بعده حروف مخاطبة تبين المراد،  فبعضهم قال:

الضمير الكاف، وما حرف  "كتابكما"، كأن تقول: "ُكما"قد يكون حرف تثنية، يف 

ف، والميم حرف جمع، أو ، الضمير الكا"كتابكم"تثنية، أو حرف جمع مذكر 

 ."بيوتُِكنَّ "، ومثل: "كتاُبُكنَّ "حرف جمع تأنيث مثل: 

هذا قول المحققين من النحويين، أن الضمير إنما هو الكاف، وعلى قولهم 

بنينا باب الضمير، فقلنا: إن الضمائر المتصلة تسعة، فقلنا: منها كاف الخطاب 

، هذه تكون فروع على الكاف، فقط، ما قلنا: كاف الخطاب وُكما، وُكم، وُكنَّ 

 الضمير هو الكاف فقط، وقد تلحق به حروف تبين المخاطب.

إن الضمير مجموع ذلك، الضمير هو الكاف أو ُكما، أو  وقال بعض النحويين:

، كل ذلك هو الضمير، وهذا أقرب ما يكون أن يكون قواًل تعليمًيا  ُكم، أو ُكنَّ

 القول األول، طيب.للتسهيل، أما من حيث التحقيق، فهو 

الكاف، وقد اتصلت باسم إًذا ما  "بيوتُكنَّ "على ذلك فالضمير يف قولنا: 

ڱ ں ں )إعراب الضمير؟ مضاٌف إليه يف محل جر، قال تعالى: 
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 .[116الصافات:] (ڻ 

َناُهم  " : الفعل نصر، وعندنا هنا ضميران األول: نا المتكلمين، والثاين: "َوَنَصر 

 تين:هم، طيب هنا سنقف وقف

: مع نا المتكلمين، نا المتكلمين ما نقول عنها نون المتكلمين، هناك األولى

فرق بين النون، وبين النا، فالنون ُيطلق على النون المفردة، النون الواحدة، مثل 

، هذه نون مفرد، نسميها نون وهكذا كل كلمٍة جاءت "اذكرن، ذهبن"نون النسوة، 

سميها فإننا ننطق باسمها ال بلفظها، فنقول تاُء على حرف ٍ واحد، فإذا أردنا أن ن

 الفاعل، تاُء يعني حرف واحد، واو واو الجماعة ألهنا حرف واحد، وهكذا.

، ما هو؟ نقول: الم، "الكتاُب لمحمدٍ "لو أردنا أن نقول مثاًل: حرف الجر يف: 

ة أو الم الجر الم ألنه حرف واحد، فإذا كانت الكلمة أي كلمة على حرفين أو ثالث

أكثر، فحينئٍذ نذكرها بلفظها، ال باسمها، نقول: قد حرف تحقيق، ال نقول: القاف 

 ."قد، مِن، يف، على"والدال، نقول: 

وكذلك الجازم يف قولنا ال تلعب، ما هو ال الناهية ال نقول الم هذه ال الم 

ير النون ، الضم"كتابنا"ألف، هذه ال الناهية، وكذلك هنا إذا قلنا نا المتكلمين يف: 

 واأللف حرفان، إًذا نقول: نا المتكلمين، هذه فائدة.

نا المتكلمين، نا هو ضميٌر متصٌل بارز، فهل هو من ضمائر الرفع، أم من 

ضمائر الجر والنصب؟ الجواب: أنه هو الضمير البارز الوحيد الذي يأيت للرفع، 

 وللنصب، وللجر، ويف ذلك يقول ابن مالك:

عِ   َصَلح   نا َوَجرَ  ِب َوال نَص   لِلَرف 

يقول: نا المتكلمين يصلح للرفع، يأيت للرفع، وللنصب، وللجر، يأيت للجر  

ذهبنا، وآمنا، "، ويأيت للرفع يكون فاعاًل مثل: "كتابنا"، أو "الكتاب لنا"فتقول: 
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 وهكذا. "محمٌد أكرمنا، وضربنا"، ويكون للنصب مفعواًل به مثل: "وصلينا

متكلمين تتصل بالفعل، فتكون مرًة فاعاًل، ومرًة وعلى ذلك تجد أن نا ال

: مفعول به، والتفريق بين وقوعها "ومحمٌد أكرمنا": فاعل، "فذهبنا"مفعوٌل به، 

ذهْبنَا، أكرْمنَا "فاعاًل ومفعواًل به سهل؛ ألهنا إذا كانت فاعاًل ُيسكن ما قبلها، تقول: 

 "محمٌد أكرَمنَا"قبلها، يقال:  ، نحن فاعلون، وإذا كانت مفعواًل به ُفتح ما"محمًدا

 بالفتح.

نا  ،[116الصافات:] (ڱ ں ں ڻ)نعود اآلن إلى اآلية، قال: 

المتكلمين هنا فاعل أم مفعول؟ هي اتصلت بفعل، فاعل أم مفعول؟ فاعل؛ ألن ما 

قبلها ساكن، هذا من حيث اللف ، أما من حيث المعنى نا المتكلمين ضمير يعود 

هو الناصر أم المنصور؟ الناصر الفاعل، فمن  واهلل ، إلى من؟ إلى اهلل 

حيث المعنى، المعنى مباشر يبين لك إعراب الضمير، إذا أردت أن تضبطه فإن 

َناُهم  "إعرابه يمكن أن ُيضبط،  : أين الضمير الثاين بعد نا المتكلمين؟ ُهم، "َوَنَصر 

 هل هو الهاء أم مجموعهم؟ بينا الخالف قبل قليل فيه.

قون يقولون: الضمير هو هاء الغيبة، وبعضهم يقول: مجموع فالمحق

الكلمتين، لكن ما إعراب الضمير هنا، هذا الضمير اتصل بماذا؟ اتصل بفعل، وإن 

كان اتصاله غير مباشر، لكن اتصل بفعل، فيكون حينئٍذ مفعواًل به؛ ألنه بدل 

 نصب.

رفع، اتصلت بفعٍل ناسخ،  ، الواو واو الجماعة ضمير"َفَكاُنوا ُهُم ال َغالِبِينَ "

 (ڻ ڻ ۀ) فهو اسم كان يف محل رفع، ومثل ذلك قوله:

ہ ہ )نا: فاعل، وهما: مفعوٌل به، وكذلك:  ،[117الصافات:]

 .[118الصافات:] (ہ
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على الضمير المتصل، بقسميه البارز  لذلك ينتهي كالم ابن مالك  

  يف ذلك بيتين هما:والمسترت، لينتقل إلى الكالم على الضمير المنفصل، فقال 

ِفَصااااَل َأَناااا ُهاااو  .61 ََ َوان  تَِفاااا  َوُ و ار 

 

اااااااااَتبِهُ   َُ الَ َتش  اااااااااَ  َوال ُفاااااااااُرو   َوَأن 

ِفَصاااَل ُجِعااالَ .62  تَِصاااَب فِااي ان   َوُ و ان 

 

ااااااكاِلَ   َِ ُمش  اااااُع َلاااااي  رِي   إَيااااااَي َوال َتف 

وهي ، "أنا، وأنت، وهو، وإياك، وإياي، وإياه"الضمائر المنفصلة مثل:  

نوعان، نوعان بحسب اإلعراب؛ ألن العرب أيًضا قسموا الضمائر المنفصلة 

 بحسب اإلعراب إلى ضمائر رفٍع، وضمائر نصٍب.

وفروعهن،  "أنا، وأنت، وهو"ضمائر الرفع المنفصلة، وهي:  القسم األول:

كيف نستخرج هذه الفروع؟ وهل االستخراج صعٌب أم سهل؟ أما ابن مالك 

َتبِهُ َوال ُفرُ )يقول:  َُ الَ َتش  كاِلَ )، ويقول فيما بعد: (و  َِ ُمش  ُع َلي  رِي  ، إن التفريع (َوال َتف 

يكون بحسب المعاين الستة المعروفة، بحسب التذكير والتأنيث اثنان، وبحسب 

 اإلفراد والتثنية والجمع اثنان ضرب ثالثة ستة:

 مفرد مذكر. .1

 مفرد مؤنث. .2

 مثنى مؤنث. .3

 مثنى مذكر. .4

 جمع مذكر. .5

 مع مؤنث.ج .6

 هذه معاين ستة. 

فالمتكلم المفرد له أنا، والمتكلمة المفردة لها أنا، والمثنى  فنبدأ بالمتكلم:
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ماذا تقول؟ نحن مسلمان، والمثنى المؤنث  "أنت وصاحبك مسلمان"المذكر 

نحن، والجمع المذكر نحن، والجمع المؤنث نحن، إذا فأنا ليس لها إال فرٌع واحد 

 اللغة العربية أهنا تعطي كل معنًا لفًظا خاًصا به، وهذا من أهم وهو أنا، واألصل يف

خصائص اللغة العربية، أهنا تعطي كل معنًا لفًظا خاًصا به، إال يف الضمائر فإهنا 

 أهملت بعض هذه المعاين.

والنحويون حاولوا أن يعللوا هذا األمر، لكن األصل يف أبواب اللغة األخرى 

ذكر قائم، والمؤنث قائمٌة، وقائمان، وقائمتان، وقائمون، أن كل معنى له لف ، فالم

وقائماٌت، كل معنى له لف ، وإن كان هذا قد يندر يف أكثر اللغات العالمية، فأكثر 

اللغات العالمية ال تكاد تجد فيها تثنية، حتى أن كثيًرا من النحويين المتقدمين 

 يعدون التثنية من خصائص اللغة العربية.

دت اللغات عندها التثنية، لكن تبقى التثنية قليلة جًدا يف اللغات لكن اآلن وج

األخرى، أما يف اللغة العربية فباب أصلي التثنية، المثنى غير الجمع والمفرد، أما 

أكثر اللغات العالمية ما تجد إال مفرد وجمع والمثنى داخل يف الجمع، بل إن 

يز المؤنث يف أحوال معينة، لكن بعض اللغات ال تميز بين المذكر والمؤنث، قد تم

 األصل أهنا تستعمل األفعال المحايدة للجميع.

فمن خصائص اللغة العربية أهنا تعطي كل معنًا لف  خاص به، إال يف الضمير 

هنا فإهنا قصرت أحياًنا ففي الضمير التكلم قصرت كثيًرا لم تجعل إال ضميرين 

 كما رأينا فقط.

 واخلطاب أنت ما فروعه؟ 

 أنَت. ذكر:للم

 أنِت. والمؤنثة:
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 أنتما. والمثنى المذكر: 

 أنتما، إًذا أهملت هنا. والمثنى المؤنث:

 أنتم. وجمع المذكر:

 أنتن، خمسة، وواحد مهمل. وجمع المؤنث:

(، إًذا خمسة تقول هو والغائب : )هو، وهي، وهما، وهما، وهم، وهنَّ

ائب خمسة، فمجموع والمهمل واحد، فالتكُلم اثنان، والمخاطب خمسة، والغ

أنا، وأنت، "الضمائر الرفع المنفصلة اثنا عشر تفصياًل، وأما يف اإلجمال فثالثة، 

. "وهو  وفروعهنَّ

هذه الضمائر ضمائر رفع، يعني ال ُتستعمل إال يف مواضع الرفع، مواضع الرفع 

أنا "لالسم كم؟ سبعة، ال تستعمل يف النصب، وال يف الجر، نعم يف المبتدأ تقول: 

، تضحك عليك العرب لو تقول إياي "إياي مسلم"، وال يجوز أن تقول: "مسلم

جاء أنا وإال هنا استثناء ُملغى؛ ألن  "ما جاء مبكًرا إال أنا"مسلم، ويف الفاعل تقول: 

المستثنى منه لم ُيذكر، فجاء: فعل، وأنا: فاعل، وال يصح أن تقول: ما جاء مبكًرا 

 إال إياي.

؟ المجتهد أنت وال يجوز "المجتهد إياك"أم تقول  "المجتهد أنت": تقول

المجتهد إياك، وكان المجتهد إياه أو هو؟ كان المجتهُد إياه، خرب كان يف محل 

 نصب.

 ضمائر النصب، ابن مالك يقول:  والنوَ الثاين من الضمائر المنفصلة:

ِفَصاااااَل ُجِعااااالَ  ااااي ان 
تَِصاااااَب فِ  َوُ و ان 

 

اااااُع َلااااا  رِي  اااااكاِلَ إَيااااااَي َوال َتف  َِ ُمش   ي 

إياي، وإياي، وإيانا، وإيانا، "التفريع بحسب المعاين الستة السابقة، فللمتكلم  

 إًذا ما يف إال إياي وإيانا. "وإيانا، وإيانا
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 "إياك، وإياِك، وإياكما، وإياكما، وإياكم، وإياكن"وللمخاطب إياك تقول: 

 خمسة.

ا، وإياهما، وإياهما، وإياهم، إياُه، وإياهَ "وللمخاطب )وللغائب( إياه تقول: 

خمسة، مثل ضمائر الرفع، فمجموعها أيًضا اثنا عشر ضميًرا، هذه هي "وإياهن 

الضمائر ال تستعمل إال يف النصب، ما تستعمل يف الرفع، وال تستعمل يف الجر، يف 

، وتقول: "ما أكرمُت إال أنت"، وال يصح: "ما أكرمُت إال إياك"النصب تقول: 

ألنه المعبود، مفعول وال يصح أن تقول: أمر أال تعبد إال  "بد إال إياهأمر أال تع"

 هو؛ ألنه مفعول.

إياك نعبد، إياك:  ،[5الفاتحة:] (ٿ ٿ ٿ ٿ): وقوله 

اسم، أم فعل، أم حرف؟ اسم؛ ألنه ضمير، اسم وقع يف ابتداء الجملة، هل يكون 

تدأ رفع، إًذا ال بد أن مبتدًأ، ال لماذا؟ ألنه لف  نصب، هذا الضمير نصب، والمب

تبحث يف المنصوبات، ما إعراب إياك يف اآلية؟ مفعول به مقدم، وأصل اآلية لغوًيا 

واهلل أعلم نعبدك ونستعينك، نعبدك ثم ُأريد تقديم المفعول به الكاف، العائدة هنا 

، فعندما قدم الضمير المتصل اضطر إلى قلبه إلى ضميٍر منفصل اهلل 

 ويقوم فقال: إياك نعبد، والمراد من التقديم هنا الحصر.لكي يستقل بنفسه 

فإذا قلنا: ما معنى إياك نعبد؟ ال تقل معناها نعبدك، وإنما معناها ما نعبد إال 

إياك، لو سألنا يا إخوان يف تشابه بين ضمائر الرفع وضمائر النصب المنفصلة، لكن 

لذي أمامي اآلن، إذا ما الفرق بين أنت وإياك؟ أنت، أنا أخاطب هذا زميلكم ا

قلت: إياك، هو المراد، وإذا قلت: أنت، نعم هو المراد، ما الفرق بين إياك وأنت، 

أن الفرق بين إياك وأنت  -انتبهوا–هذا رفع، وهذا نصب، يعني: يعني أن الفرق 

 كالفرق بين محمٌد، ومحمًدا.
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بعضها  هي الضمائر ُيراد هبا أشياء معينة، لكن العرب جعلوا هذه الضمائر 

للرفع، وبعضها للنصب، نفس الضمير، لكن جعلوا له صورتين، للرفع صور، 

، إذا "جاء محمدٌ "وللنصب صورة مع أن المراد شيء واحد، فأنت محمد، أقول: 

، إذا استعملت "أكرمُت محمًدا"استعملت اسمك الصريح الظاهر جاء محمٌد، و

، يف الرفع، ويف "جاء إال أنت وما"، و"ما جاء إال محمدٌ "الضمائر ضمائرك، أقول: 

 ."ما أكرمت إال إياك"، ويف الضمير: "النصب، ما أكرمت إال محمًدا

إًذا فضمائر النصب المنفصلة، وضمائر الرفع المنفصلة هما يف حقيقتهما شيٌء 

واحد، يعني كالعملة التي لها وجهان، هي شيء واحد، ولكن صورة للرفع 

ة الرفع تستعملها عند الرفع، وصورة وصورة للنصب، ال بد أن تعرف صور

 النصب تستعملها عند النصب.

 يمكن أن نفتح المجال الباقي إن بقي شيء لألسئلة اتفضل يا أخي:

 (؟1:16:24 @.. ).الطالب:

 .. ضمير منفصل، من المسائل التي أهملها ابن مالك .ضمير الشيخ:
لشافية، ولكن شرحهم يحتاج يف األلفية، وإن كان ذكرهما يف أصل األلفية الكافية ا

 إلى وقت.

 ....؟.الطالب:

من المنفصل ال، ليس من المنفصل، ال أعرف أحًدا قال: إن المسترت  الشيخ:

 من المنفصل، ولكن الخالف هل هو من المتصل أم قسٌم ثالث مستقل.

 ...؟.الطالب:

ن قلنا هذه العبارة ال حقيقة لها، هذه العبارة ليس لها حقيقة، لك الشيخ:

الخالف هل هو ضمير مستقل قسم يعني الضمائر متصل ومنفصل ومسترت؟ هذا 
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قول، أم متصل ومنفصل، والمتصل نوعان بارز ومسترت؟ الذين قالوا إنه مسترت 

قالوا ألنه يأخذ كل أحكام المتصل، كتأثيره يف الفعل تذكيًرا وتأنيًثا، ونحو ذلك، 

إلى أن أحكام المسترت تعود إلى وذكروا أيًضا أدلة أخرى، لكن مجموعها يعود 

 أحكام المتصل واهلل أعلم. 

 واللهم صلَّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 الدرس احلادي عشر
﷽ 

 
أن ُيقال ُجماد بال ألف التأنيث، ومن الخطأ أن يوصف بالمذكر فُيقال ُجماد 

دى األولى، يف هذا المسجد األول، أو ُجمادى األول، فنحن اآلن يف شهر ُجما

بحي الجزيرة، يف مدينة الرياض، نعقد بإذن اهلل الدرس  "الراجحي"جامع 

 . "شرح ألفية بن مالك"من دروس  "الحادي عشر"

أن يوفقنا وآباءنا، وأمهاتنا، ووالة أمورنا،  يف أوله ندعو اهلل 

اه، إنه على كل وعلماءنا، ودعاتنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا يف رض

 شيء قدير.

الكالم يا إخوان، ما زال موصواًل على باب ]النكرة والمعرفة[، فقد  كر ابن 

مالَك أن المعارف أنواَ، أولها: الضمير، وتكلمنا يف الدرس الماضي على تعريَ 

 الضمير، وعلى تقسيم الضمير إلى: 

 ضميرَ منفصل.   ضميرَ متصل.

كمل الكالم على ]باب الضمير[، ونأمل من اهلل يف هذا الدرس إن شاء اهلل، سنُ 

  أن ننتهي منه يف هذا الدرس، وسنشرح فيه بإذن اهلل تسعة أبيات هي بقيُة

 : أبيات هذا الباب ]باب الضمير[، وفيها يقول ابن مالٍك 
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تَِياااَر الَ َيِجاايء ال ُمن َفِصاال  .63 ااي اخ 
 َوفِ

 

 إَ ا َتاااااااَاَتى أن  َيِجااااااايء ال ُمَتِصااااااال   

نِي ِه َوَمااا.64  ِصاال  َهاااء َساال   َوِصاال  َأِو اف 

 

َتَمااااى  َُ ان  اااا ااااي ُكن ُتااااُه ال ُخل 
ااااَبَهُه فِ  َأش 

َتنِي اااااااِه َواتََّصااااااااالَ .65   َكاااااااَذاَك ِخل 

 

ِفَصااااااالَ   َتااااااَر االن  َتااااااُر َغي ااااارِي اخ   َأخ 

ااااي اتََّصااااالِ .66 
ِم األََخااااَل فِ  َوَقاااادَّ

 

ِفَصااااالِ   ْ َ  فِااااي ان  َمن  َمااااا ِشاااا  َوَقاااادَّ

اااالَ .67  َباااِة ال اااَزم  َفص  ت  اااي اتََّحااااِد الرت
 َوفِ

 

اااااالَ   ي اااااِه َوص 
 َوَقاااااد  ُيبِاااااي ُح ال َغي اااااُب فِ

ااِل ال ُتااِزم  .68  ِِ َمااَع ال ِفع   َوَقب ااَل َيااا ال اانَف 

 

ُن ِوَقاَياااااَة َوَلي ِساااااي َقاااااد  ُنظِااااام     ُناااااو 

 َولي َتناااااِي َفَشاااااا َوَلي تاااااي َناااااَدَرا.69 

 

ِ  َوُكاااان  ُمَخ   كِاااا ااااي َلَعااااَل اع 
 َيااااراً َوفِ

اااطَِراَرًا َخَفَفاااا.70   فِاااي ال َباِقَيااااِت َواض 

 

اااُض َمااان  َقاااد  َساااَلَفا   ِمنَّاااي َوَعنَّاااي َبع 

 َوفِااااي َلااااُدنَّي َلااااُدنِي َقااااَل َوفِااااي.71 

 

ُف َأي َضاع َقاد  َيِفاي  نِي ال َحاذ   َقط نِي َوَقاد 

 مسالتين: يف هذه األبيات السبعة  كر ابن مالك  

بأحكام الضمير من حيث: الوصل، والفصل،  تتعلق المسالة األولى:

 والتقديم، والتأخير.

 أحكام نون الوقاية. والمسالة الثانية:

فقد ذكرها يف األبيات الخمسة األولى، وهي أحكام  أما المسالة األولى:

الضمير من حيث الوصل، والفصل، والتقديم، والتأخير، وهذه المسألة يا إخوان، 

 عض أحكامها تتشابه، وسهلة؛ ألهنا تقرر ما نعرف.سهلٌة صعبة، صعبة؛ ألن ب

وأحياًنا قد يصُعب الشيء من سهولته؛ ألن الطالب يظن أننا نشرح شيًئا بعيًدا، 

وإنما نشرح الشيء الذي يعرفه، ولكن اللغة هي كالمنا، كالم العرب، فلهذا هي يف 

 كثيٍر من أحكامها تقريٌر لواقعها.

تنبضه من كالم العرب، هو بيان لواقع اللغة، النحو الذي وضعه النحويون واس

ففي كثيٍر من هذه األحكام هي مجرد بيان لواقع اللغة، واللغة ما نتكلمها نعم يف 
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 بعضها خطأ، ويف سالئقنا ضعف، لكن ما زال يف سالئقنا كثيٌر من الصواب. 

حكم الضمير من حيث، الوصل، والفصل،  نبدأ بالمسالة األولى وهي:

 التأخير.والتقديم، و

 قال ابن مالَك يف البداية: 

تَِياااَر الَ َيِجاايء ال ُمن َفِصاال  .63 ااي اخ 
 َوفِ

 

 إَ ا َتاااااااَاَتى أن  َيِجااااااايء ال ُمَتِصااااااال   

يف هذا البيت القاعدة العامة التصال الضمير وانفصاله، يقول بعد  ذكر  

ير أن ذكر من قبل أن الضمير منفصٌل ومتصل، يقول: إذا أمكن أن تأيت بالضم

 متصاًل، وأن تأيت به منفصاًل فالواجب أن تأيت به متصاًل.

، وكان ُيمكن أن "ُقمُت "إذا أردت أن تنسب القيام إليك تقول:  مثال  لك:

، تأيت بالضمير المنفصل، ولكن العرب ال تقول ذلك، ألن القاعدة "قام أنا"تقول: 

 لى الضمير المنفصل.العامة عندهم أنه إذا تَأيت الضمير المتصل ال ُيعدل عنه إ

والسبب يف ذلك يعود إلى أصل باب الضمير، لماذا وضعت العرب الضمائر؟ 

قام "، أفضل من أن تقول: "محمٌد قام قبل قليل ثم جلس"لالختصار، إذا قلت: 

 بل قام ثم جلس أي: هو، فاختصاًرا لذلك الكالم. "محمٌد ثم جلس محمدٌ 

الهاء  "محمٌد أكرمُت محمًدا"ول: أفضل من أن تق "محمٌد أكرمته"أو تقول: 

يف أكرمته تعود إلى محمد، فالهاء هي محمد، فلهذا قلنا عندما شرحنا يف البداية: 

االسم إما ظاهر وإما مضمر أي: ضمير، فلك أن تستعمل الظاهر، ولك أن 

 تستعمل الضمير، والضمير إنما وضع لالختصار.

أن المتصل أخصر من فإذا كان الضمير إنما وضع لالختصار، فال شك 

الضمير المنفصل؛ فلهذا وجب اإلتيان به إذا تَأتَّى، وعلى ذلك تقول لزميلك: 

أتيت بالتاء العائدة إليك،  "أكرمُتَك "، وتقول له: "نجح أنت"، وال تقول: "نجَت "
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، وأبعد من ذلك إنه ال "أكرمُت إياك"وبالكاف العائدة إليه، وال يجوز أن تقول: 

؛ ألن العرب ال تأيت بالضمائر المنفصلة إذا تَأتَّى لها "كرم أنا إياكأ"يجب أن تقول: 

 أن تأيت بالضمائر المتصلة.

، إذا تَأتَّى الضمير المتصل، طيب وإذا لم يتَأتَّى؟ إذا لم "إَ ا َتَاَتى"لكنه قال: 

 يمكن أن تأيت بالضمير المتصل، ماذا تفعل العرب حينئٍذ؟ تأيت بالضمير المنفصل.

من أمثلة عدم التأتِّي للضمير المتصل، أن تجعل الضمير يف  مثلة  لك:ومن أ

، ما يمكن أن تأيت هنا بتاء المتكلم، ال أنا "أنا أكرمُت زيًدا"أول الكالم، فتقول: 

أنا "ما يجوز، تقول:  "ُت أكرمُت "للمتكلم، والتاء يف أكرمت للمتكلم، ال تقول: 

 ."أكرمُت 

فعل، والتاء: تعود إلىَّ الفاعل، والكاف: تعود  ، أكرم:"إياك أكرمُت "وتقول: 

، "أكرمُتَك "، ُتريد "كأكرمت"، ما يصلح أن تقول: "إياك اكرمت"إليه المفعول، 

، لكن الضمير "كأكرمت"ثم قدم الكاف كاف الخطاب، لو قدمتها بلفظها، قلت: 

إلى  المتصل ال يستقل بنفسه، فعندما ُقدم واستقل بنفسه، حينئٍذ وجب أن ُيقلب

إياك "ضميٍر منفصل، هذا من المواضع الذي ال يتأتى فيها المتصل، فُيقال: 

 ."أكرمت

وقد ذكرنا من قبل أن أصلها  ،[5الفاتحة:] (ٿ ٿ): ومن ذلك قوله 

كـــ "، ثم ُقدمت الكاف، وهي مفعول به، فصارت: "نعُبُدكَ "اللغوي واهلل أعلم 

ن ُيقلب إلى ضميٍر منفصل فقيل: ، فعندما استقل الضمير المتصل؛ وجب أ"نعبد

 ، والفائدة من التقديم هنا الداللة على الحصر، هذه القاعدة العامة."إياك نعبد"

  يف البي  التالي: ثم قال بعد  لك ابن مالَك 

نِي ِه َوَمااا.64 ِصاال  َهاااء َساال   َوِصاال  َأِو اف 

 

َتَمااااى  َُ ان  اااا ااااي ُكن ُتااااُه ال ُخل 
ااااَبَهُه فِ  َأش 
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َتنِي اااااااِه َواتََّصااااااااالَ َكاااااااَذاَك ِخ .65   ل 

 

ِفَصااااااالَ   َتااااااَر االن  َتااااااُر َغي ااااارِي اخ   َأخ 

المسائل الثالث المستثناة من القاعدة العامة  يف هذين البيتين يذكر  

السابقة، القاعدة العامة السابقة يف االتصال واالنفصال، وجوب االتصال ما أمكن، 

الث المستثناة من القاعدة العامة إال يف هذه المسائل الثالث، يف هذه المسائل الث

لك أن تصل، ولك أن تفصل، لك أن تأيت بالضمير المتصل، ولك أن تأيت بالضمير 

 المنفصل.

( وهذا قوله: ، يعني لك أن تصل، ولك أن تفصل، لك أن تأيت )َوِصل  َأِو اف ِصل 

بالضمير المتصل، ولك أن تأيت بالضمير المنفصل، ما هذه المسائل الثالث 

 ستثناة من القاعدة العامة؟ الم

 .املسألة األوىل: إذا وقع الضمري خرًبا لكان وأخواتها 

تعرفون كان وأخواهتا ماذا تعمل يف خربها؟ الرفع أم النصب؟ النصب، إًذا 

ستأيت يف خربها بضمير نصب أم ضمير رفع؟ بضمير نصب، وضمائر النصب كما 

، وهاء الغيبة، ونا المتكلمين قد عرفنا من قبل هي: ياء المتكلم، وكاف الخطاب

، تخاطب "الصديُق كنتهُ "تأيت أيًضا للنصب فقط، وذلك ال يأيت للنصب، تقول: 

الصديُق "، ويجوز أن تقول: "الصديق ُكنتهُ "رجاًل فقلت ما شاء اهلل نعم الصديق، 

وصلت الضمير، يعني أتيت به ضميًرا متصاًل،  "الصديق ُكنتهُ "فقولك:  "ُكنَت إياهُ 

 ، نعم هذان سائغان. "الصديُق كنت إياهُ "وإذا أتيت بالضمير منفصاًل قلت: 

، يعني زيد كان الصديق نِعم الصديق، "الصديُق زيٌد كان هو"ولك أن تقول: 

( يعني الصديق الذي اتصف بصفات 00:15:05 @)الــــ( يف الصديق هنا ُتريد )

اًل، ويجوز أن تأيت بالضمير ، أتيت بالضمير متص"زيٌد الصديُق كاَنهُ "الصديق، 

 ، يجوز الوجهان."منفصاًل فتقول: الصديُق زيٌد كان إياه
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إذا وقع الضمير مفعواًل ثانًيا لظن وأخواهتا، باب ظن  الموضع الثاين المستثنى:

وأخواهتا معروف، وُيراد به األفعال، أفعال القلب التي تنصب مفعولين أصلهما 

 المبتدأ والخرب.

الصديُق "، تخاطب رجاًل وتقول: "الصديُق َظننُتَكهُ " قول:مثال  لك أن ت

، ظننُت: التاء تعود إلى المتكلم الفاعل، ظننُتَك: كاف الخطاب مفعول "ظننُتَكهُ 

أول، ظننُتَكُه: الهاء تعود إلى الصديق المفعول الثاين، وقع الضمير هنا مفعواًل ثانًيا 

 ."هُ ظننُتكَ "لظن، فلك أن تصل، تأيت به متصاًل، 

 ( 17:9: 00 @) "الصديُق ظننُتَك إياهُ "ولك أن تأيت به منفصاًل فتقول: 

، يعني ظن محمٌد أنك الصديق الويف، "الصديُق محمٌد ظنََّكهُ "وتقول أيًضا: 

، طبًعا نحن نقدم بعض األسماء لكي نستطيع أن نعيد إليها "الصديُق محمٌد ظنََّكهُ "

 إلى المتقدم.الضمائر، ألن الضمير ال بد أن يعود 

، والفاعل تقديره هو إلى "ظنَّ "، "الصديُق محمٌد ظنََّكهُ " : هذا من باب ظنَّ

: تعود إلى الصديق المفعول "ظنََّكهُ ": كاف الخطاب مفعول أول، "ظنََّك "محمد، 

، ويجوز "ظنََّكهُ "الثاين، إًذا فيجوز يف الضمير هنا المفعول الثاين أن تأيت به متصاًل 

 ."الصديُق محمٌد ظنََّك إياهُ "ميًرا منفصاًل فتقول: أن تأيت به ض

إذا وقع الضمير مفعواًل ثانًيا ألعطى وأخواهتا، ما  الموضع الثالث المستثنى:

المراد بباب أعطى وأخواهتا؟ أي: األفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخرب، وهي األفعال التي فيها معنى العطية.

كسى "، ومثل: كسى، "أعطى محمٌد الفقيَر درهمين"ل: مثل أعطى، تقو

، ومثل: وهب، ومثل: منح، ومثل: ملَّك، هذه أفعال من باب "محمٌد المحتاج ثوًبا

أعطى تنصب مفعولين، ولكن ليس أصلهما المبتدأ والخرب، فأنت إذا قلت: 
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 ."أعطى محمٌد الفقيَر درهًما" 

هل تكون منهم جملة اسمية تكون الفقير، والثاين: الدرهم،  المفعول األول:

منها المبتدأ والخرب تقول: الفقير درهم؟ ال، إًذا فقد نصب مفعولين ليس أصلهما 

 المبتدأ والخرب.

واألفعال التي تنصب مفعولين يف اللغة العربية محصورة يف هذين البابين؛ 

ألهنا إما أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخرب، وهذا باب ]ظنَّ 

أخواهتا[، وإما أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخرب، وهذا باب و

 ]أعطى وأخواهتا[.

، "الدرهُم أعطيُتَكهُ "فإذا وقع الضمير مفعواًل ثانًيا ألعطى وأخواهتا، مثل: 

: كاف الخطاب "أعطيُتَك ": تاء المتكلم فاعل، "أعطيُت ": هذا الفعل، "أعطى"

: تعود إلى الدرهم المفعول الثاين الهاء المفعول الثاين "أعطيُتَكهُ "المفعول األول، 

، وأن تأيت به "الدرهم أعطيُتَكهُ "يجوز فيها الوصل، أن تأيت به ضميًرا متصاًل، 

 ."الدرهُم أعطيًتَك إياهُ "ضميًرا منفصاًل فتقول: 

: المفعول "أعطاك": الفعل، "أعطا"، "الدرهُم محمٌد أعطاَكهُ "وتقول: 

: المفعول الثاين، الهاء المفعول الثاين يجوز أن تكون ضميًرا "اَكهُ أعط"األول، 

الدرهم محمٌد أعطاَك "، وأن تكون ضميًرا منفصاًل فتقول: "أعطاَكهُ "متصاًل، 

 ."إياهُ 

إًذا فهذه هي المسائل الثالث المستثناة من القاعدة العامة، يف هذه المسائل 

اًل، ويجوز أن يكون منفصاًل، يجوز الثالث، ما حكم الضمير؟ يجوز أن يكون متص

 لكن ما الراجح، االتصال أم االنفصال؟ 

أما المسألة الثالثة إذا وقع الضميُر مفعواًل ثانًيا ألعطى وأخواهتا فاألمر سيان، 
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 الوصل والفصل سيان، لك أن تأيت بالضمير متصاًل أو منفصاًل، األمر سيان.

ر خرًبا لكان وأخواهتا، وإذا وقع والمسألة األولى والثانية إذا وقع الضمي

الضمير مفعواًل ثانًيا لظن وأخواهتا، يعني لفعل ناسخ ألن كان وأخواهتا، وظن 

وأخواهتا أفعال ناسخة، المسألة األولى والثانية أيهما أرجح؟ يف المسألة خالٌف 

 بين النحويين.

 فقيل: الراجح الفصل، وهذا قول سيبويه.

 قال الشاعر:

 لقااااد حااااال بعاااادنالااااْن كااااان إياااااه 

 

 عاااان العهااااد واالنسااااان قااااد يتغياااار 

، كان إياُه أتى بالضمير المنفصل، ولو أتى بالضمير "لئن كان إياه"الشاهد:  

 المتصل لجاز، وكان يقول: لئن كانُه.

 ويقول الشاعر ا خر: 

 أخاااي حسااابتك إياااااه، وقاااد ملْاااا 

 

 أرجااااء صااادرك باألضاااغان واإلحااان 

فأتى بالضمير منفصاًل، ولو أتى به متصاًل ، "أخي حسبتك إياهُ "الشاهد:   

 ."أخي حسبُتَكهُ "لجاز، وكان يقول: 

أن الوصل هو الراجح وهذا اختاره كثيٌر من النحويين كابن  والقول الثاين:

 مالك، صاحب األلفية، وتابعه على ذلك جماهير المتأخرين.

ڱ ڱ ): لوروده يف النثر والنظم، فمن وروده يف النثر قوله 

، هذه رأى [43األنفال:] (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہں ں 

إِ   "قال:  المنامية، ورأى المنامية تأخذ أحكام باب ]ظن وأخواهتا[، فاهلل 

: هذا كاف الخطاب المفعول األول، طبًعا "ُيريَك ": هذا الفعل، "ُيري"، "ُيرِيَكُهمُ 
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أول،  : تعود إلى النبي المخاطب مفعول"ُيريَك "الفاعل ضمير يعود إلى اهلل،  

 : ُهم تعود إلى قريش مفعول ثاين."ُيريَكُهم"

إًذا فالضمير هنا وقع مفعواًل ثانًيا متصاًل، ويجوز أن يكون منفصاًل يف اللغة 

 ."وإذ ُيريَك إياهم"فكان ُيقال: 

: "أراك": الفعل، "ولو أرى" ،"َوَلو  َأَراَكُهم  "وكذلك يف الموضع الثاين: 

: المفعول الثاين، ولو أتى به منفصاًل لجاز، "ُهمأراكَ "كاف الخطاب مفعول أول، 

 ."ولو أراك إياهم"فكان يقول يف اللغة: 

ومن النثر ما جاء يف الحديث، عندما ظن بعض الصحابة أن ابن صياد هو 

إن يكنُه؛ : »أن يقتله، فقال له النبي  ◙الدجال، فطلب عمر بن الخطاب 

، إن يكنُه فلن تسلط عليه، يعني إن «قتله فلن ُتسلط عليه، وإال يكنُه فال خير لك يف

 كان الدجال فإن الذي سيقتله المسيح عيسى ابن مريم ال أنت، فلن ُتسلط عليه.

إن يكنُه: الضمير هنا وقع خربًا لكان، واسم كان ضمير يعود إلى ابن صياد، 

أن  ، ويجوز يف اللغة"يكنهُ "الضمير هنا وقع خرًبا لكان، فجاز أن يأيت به متصاًل: 

 ، وكذلك يف الموضع الثاين."إن يكن إياهُ "يؤتى به منفصاًل فُيقال: 

 ويف الشعر قال الشاعر:

 بلغاااا  صاااانع اماااار  باااار إخاُلَكااااهُ 

 

 إ  لاام تاازل ال كتساااب الحمااد معتااذرا 

: هذه من أخوات ظن، بمعنى تحسب، فوقع "إخال"، "إخاُلَكهُ "الشاهد قوله:  

: المفعول األول، "إخاُلَك ": الفعل، "خالإ"الضمير وهو الهاء مفعواًل ثانًيا، 

: المفعول الثاينٍ، المفعول الثاين لك أن تأيت به متصاًل كما قال الشاعر، "إخاُلَكهُ "

 ."إخالك إياهُ "ولك أن تأيت به منفصاًل فتقول: 

وقال أبو األسود الدؤلي يف نبيذ الذبيب، ونبيذ الذبيب فيه خالف بين الفقهاء، 
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يه نوع ما يصل لحد الُسكر إذا أسكر فُمحرم، إذا لم ُيسكر فبعضهم يجيزه، وف

 فاختلف فيه الفقهاء فأبو األسود يقول: إن الذبيب أخو الخمير فيقول: 

ااااَربها الُغااااَواُة َفااااإَِننِي ااااَر َيش  َِ الَخم   َد

 

نيااااااا بِمكانِهااااااا  ااااااُ  أخاهااااااا ُمغ   َرأي 

 يريد بأخيها نبيذ الذبيب 

 إَناااااااهُ َفاااااااإالَ َيُكن هاااااااا أو  تُكن اااااااُه ف

 

اااااااُه بِِلَبانَِهاااااااا   أُخوهاااااااا َغَذتاااااااُه أمت

يقول: دع الخمر إذا كنت مصًرا دع الخمر واشرب النبيذ، والشاهد يف قوله:  

فوقع الضمير خربًا لكان، فأتى به متصاًل، ولو أتى به منفصاًل لجاز  "فإال يُكنها"

اين وهو أن ، وكذلك يف الموضع الثاين، والقول الث"فإال يكن إياها"فكان يقول: 

 الراجح الوصل، هو المقدم لقوة األدلة.

 نعود بعد  لك إلى بيتي ابن مالك، ابن مالك قال: 

نِي ِه  َأوِ  َوِصل   ِصل  َهاء َسل   اف 

باب ]أعطى وأخواهتا[، ما الذي يجوز  "سلنيه"؟ يريد بـــ "سلنيه"ماذا يريد بـــ 

نه وقع مفعواًل ثانًيا، المفعول الوصل والفصل فيه؟ إنما يجوز يف الهاء يف سلنيه أل

 الثاين يف هذا الباب إذا وقع ضميًرا؛ جاز لك فيه الوصل والفصل.

َبَههُ  نِي ِه َوَما َأش  ِصل  َهاء َسل    َوِصل  َأِو اف 

 يعني سلنيه وأخوات سلنيه

َتَمى َُ ان  ي ُكن ُتُه ال ُخل 
 فِ

ي ُكن ُتهُ "
وقع الضمير خرًبا لكان  كان وأخواهتا، إذا "ُكن ُتهُ "يريد بـــ ، "فِ

وأخواهتا، فيجوز فيه الوصل والفصل؛ ألنه قال صل أو افصل، لكن ما الراجح؟ 

َُ "يقول:  ي ُكن ُتُه ال ُخل 
َتَمى"الخلف يعني الخالف  "فِ يعني يف خالف بين  "ان 
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 النحويين فيه، إًذا فأقر أن يف كنته خالف، يعني أن الوصل والفصل جائزان.  

َُ ال   ُكن ُتهُ  فِي َتَمى َكَذاكَ  ُخل  َتنِي هِ  ان   ِخل 

َتنِي هِ "يريد بــ ، باب ]ظن وأخواهتا[ إذا وقع الضمير مفعواًل ثانًيا لظن "ِخل 

وأخواهتا، فالوصل والفصل جائزان، لكن على السواء، أم على خالف؟ على 

 خالف، ألنه قال:

َُ  ُكن ُتهُ  فِي َتَمى َكَذاكَ  ال ُخل  َتنِي هِ  ان   ِخل 

َتنِي هِ ِخ "يعني:  َتنِي هِ  َكَذاكَ " ،"ُكن ُتهُ  "مثل  "ل    ثم ذكر الراجح عنده قال: ،"ِخل 

َتارُ  َتاَر االن ِفَصاالَ  َغي رِي َواتََّصاالَ َأخ   اخ 

يقول: أنا اختار االتصال، وغيري اختار االنفصال، هنا صرح بالقائل 

ل غيري، لَم؟ باالتصال، وهو ابن مالك، وال نصرح بالقائل باالنفصال، وإنما قا

وجه بعضهم ذلك وقالوا: هذه من شدة احرتامه لسيبويه، أن يذكره يف مقام 

االعرتاض، أو يف مقام المخالفة، فقال: غيري، ولو رجح قوله لقال هذا قول 

، ومع ذلك سيبويه، وال شك أن سيبويه هو إمام أهل الصناعة بال مدافع 

 فإنه قد ُتقدم أقواله وقد تكون مرجوحة. 

  قال ابن مالك بعد  لك: ثم

ااااي اتََّصااااالِ .66
ِم األََخااااَل فِ  َوَقاااادَّ

 

ِفَصااااالِ   ْ َ  فِااااي ان  َمن  َمااااا ِشاااا  َوَقاااادَّ

يذكر يف هذا البيت حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا، واختلفت رتبتهما،  

، هذا البيت والتالي تفريع للمسائل الثالث "الدرهُم أعَطيُتَكهُ "مثال ذلك أن تقول: 

 ستثناة، لكالهما تفريع.الم

، التاء هنا ضمير رفع أم نصب؟ رفع وال "الدرهُم أعَطيُتَكهُ "يريد بذلك نحو: 
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يتصور اجتماع ضميري رفع؛ ألن الرفع للفاعل والفاعل ال يتعدد، الفعل إنما 

يكون من فاعل واحد، إما شخص، وإما جماعة، لكن يقع الفعل من فاعل واحد 

 تعد.إما فاعل واحد أو فاعل م

أما المفعول به إنه قد يتعدد، فهناك مفعول أول، وهناك مفعول أول وثاين، 

 ومفعول أول وثاين وثالث، الفعل قد يقع على أكثر من واحد.

فلهذا قولنا: حكم الضميرين المنصوبين، منصوبين نعم؛ ألنه ال يتصور 

ا اجتماع ضميرين مرفوعين لم ينص على ذلك، حكم الضميرين المنصوبين إذ

، الكاف ضمير خطاب، وكاف الخطاب نصب، "أعَطيُتَكهُ "اجتمعا كما هنا: 

ياء المتكلم، كاف "والهاء: هاء الغيبة ضمير نصب؛ ألن من ضمائر النصب: 

 ."الخطاب، هاء الغيبة، ونا المتكلمين قد تأيت أيًضا للنصب

، ما حكمهما؟ حكمهما من حيث "أعَطيُتَكهُ "هنا اآلن اجتمع ضميرا نصب، 

االتصال واالنفصال، وحكمهما من حيث التقديم من الذي يقدم؟ فابن مالك 

 يقول: 

ااااي اتََّصااااالِ .66
ِم األََخااااَل فِ  َوَقاااادَّ

 

ِفَصااااالِ   ْ َ  فِااااي ان  َمن  َمااااا ِشاااا  َوَقاااادَّ

حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واختلفت رتبتهما، ما المراد بالرتبة؟  

مراتب الضمير ذكرناها يف تعريف الضمير أي: التكلم، والخطاب، والغيبة، هذه 

ألن الضمير هو ما دل على متكلم، أو مخاطب، أو غائب، وأعلى مراتبه؟ 

 المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب.

ما حكمهما؟ هذا السؤال اآلن، اجتمعا واختلفت رتبتهما، ومنهم مثال نصب 

حكمهما متكلم ومخاطب، أو متكلم وغائب، أو غائب ومخاطب ما حكمهما؟ 

 حينئٍذ إن وصلتهما قدمت األخص، وإن فصلتهما قدمت ما شئت منهما.
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يعني لك االتصال، ولك االنفصال، لكن إن وصلتهما يعني: أتيت بالثاين  

ضميًرا متصاًل إن وصلتهما؛ فيجب أن تقدم األخص منهما، وإن فصلتهما أي: 

 أتيت بالثاين ضميًرا منفصاًل؛ فلك أن تقدم أيهما شئت.

، عندنا الكاف والهاء ضميرا نصب، رتبتهما "الدرهُم أعطيُتَكهُ "ا قلت: فإذ

مختلفة أم متحدة؟ مختلفة، يجوز لك الفصل، ويجوز لك الوصل، كما عرفنا يف 

المسائل المستثناة صل أو افصل، من حيث الجواز، من حيث الحكم العام فيجوز 

الدرهُم "اًل فقلت: الوصل والفصل، لكن إذا وصلت، إذا أتيت به ضميًرا متص

 يجب أن تقدم األخص. "أعطيُتَكُه، الثوب كسوُتَكهُ 

، "الدرهُم أعطيُتَكهُ "وهنا أيهما أخص؟ الخطاب أم الغيبة؟ الخطاب، فتقول: 

الدرهم "وال يجوز أن تقول:  -وال تضحكوا نحن نقرر واقع لغوي–وال يجوز 

، هذا ما "م أعطيتُهوكَ الدره"، لو قدمت الهاء وأخرت الكاف، قلت: "أعطيتُهوكَ 

( لكن مقر هذا األمر، إنه قد يأيت إنسان 39:20 @يجوز، المسألة صعبة ألهنا )

فيما بعد إما غير عربي، أو عربي فسدت سليقته فيقول ذلك، نحن ال بد أن نعرف 

 كل أحكام اللغة للكمال والتمام.

ير تاء الخطاب : هذا الضم"أعطيَت "ماذا اجتمع؟  "الدرهُم أعطيَتنِيهِ "وتقول: 

: الهاء مفعول ثاين، لك أن "أعطيَتنِيهِ ": ياء المتكلم مفعول أول، "أعطيتني"فاعل، 

، يجب أن تقدم األخص، أيهما "أعطيَتنِيهِ "تصل أو تفصل، أنت اآلن اتصلت 

، وال يجوز أن تعكس، فإذا "أعطيَتنِيهِ "أخص المتكلم أو الغائب؟ المتكلم، تقول: 

 ، قدمت الهاء وأخرت الياء."وليأعطيُته"عكست تقول: 

إًذا لك الوصل، ولكن مع وجوب تقديم األخص، ولك الفصل فتقدم حينئٍذ 

، اآلن أتيت بالضمير الثاين "الدرهُم أعطيُتَك إياهُ "أيهما شئت على الفصل تقول: 

 منفصاًل، منفصاًل لك أن تقدم الخطاب الغيبة، أو تقدم الغيبة الخطاب.
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الدرهم "، وبالعكس: "الدرهُم أعطيُتَك إياه"طاب: فتقول على تقديم الخ

ولك أن تقول:  "الدرهُم أعطيتني إياهُ "ما يف إشكال، وتقول:  "أعطيُتُه إياك

 ."الدرهُم أعطيتُه إياي"

أن الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واختلفت  إً ا الخالصة يف هذا البي :

جب تقديم األخص، وإذا رتبتهما يجوز فيهما الوصل والفصل، فإذا وصلت؛ و

 فصلت؛ جاز لك أن تقدم أيهما شئت.

  ثم قال ابن مالك 

اااالَ .67 َباااِة ال اااَزم  َفص  ت  اااي اتََّحااااِد الرت
 َوفِ

 

اااااالَ   ي اااااِه َوص 
 َوَقاااااد  ُيبِاااااي ُح ال َغي اااااُب فِ

يتكلم يف هذا البيت على الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واتحدت رتبتهما،  

إذا اجتمعا، ولكن اتحدت الرتبة، يعني اجتمع ضميرا على الضميرين المنصوبين 

نصب لمتكلمين، أو ضميرا نصب لمخاطبين، أو ضميرا نصب لغائبين، حكم 

 الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واتحدت رتبتهما.

مثال ذلك، األمثلة قد تكون محدودة قلياًل هنا كأن تقول لمملوكك، أن يقول 

سأجعل أمرك يف يدك، فتقول لمملوكك: حاكم لمحكوم يريد أن يقول له: 

: ضمير "إياك": كاف خطاب، "ملكتك"، يعني ملكُتك نفسك، "ملكُتَك إياك"

 خطاب.

، "ملكُتَك إياك"أو أن يجني جاين، فيعتذر إلى الحاكم ويرضى عنه فيقول: 

يعني احكم على نفسك ما تشاء مثاًل، أو كأن تقول عن مثاًل أمتك تقول: تخرب عنها 

 ."وهبُتها إياها"، يعني وهبت لها نفسها، "وهبتها إياها"تقول: مثاًل 

هذه األمثلة ما الحكم؟ ما الحكم إذا اجتمع ضميران منصوبان واتحدت 

 رتبتهما كهذه األمثلة؟ يقول: 
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َبةِ  اتََّحادِ  َوفِي  ت  الَ  ال َزم   الرت  َفص 

يصح  ، وال"ملكُتَك إياكَ "يجب الفصل، ما يجوز الوصل، فتقول حينئٍذ: 

 . "وهبُتَهه"، وال تقول: "وهبتها إياها"، "ملكُتَكك"

لو تكلم هذا المملوك أو المحكوم، يريد أن يخرب بالذي حدث له، أن صاحبه 

، وال يجوز "َملَّكَتنِي إَياي"ملكه نفسه، ماذا يقول؟ يقول له، يقول لصاحبه: 

، وال يجوز "َك إَياكَملَّكتُ "الوصل، أنت ماذا تقول له؟ سيده ماذا يقول له؟ يقول: 

أو يف الهبة كما قلنا قبل  "ملكُتُه إياه"الوصل، أخرب عنه إنك ملكته نفسه تقول: 

 قليل. 

إًذا ما حكم الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا واتحدت رتبتهما؟ يجب الفصل 

  إال يف حالة، وهي التي ذكرها ابن مالك يف قوله:

ي هِ  ال َغي ُب  ُيبِي ُح  َوَقد  
 الَ َوص   فِ

إذا كان الضميران المنصوبان للغيبة، واختلف لفظهما، يعني واحد مثاًل هاء 

المحمدان "الغيبة، والثاين هما أو هم، يختلف اللف ، ألجل ذلك أن تقول: 

المحمدان الدرهُم أعطيُتُهما "يعني أعطيت لهما الدرهم،  "الدرهُم أعطيُتُهما إياه

كثر واألحسن، لكن يجوز الوصل ، وصلت أو فصلت؟ فصلت، وهذا األ"إياه

 ."المحمدان الدرهُم أعطيُتُهَماهُ "يعني يجوز على قلة، ويجوز الوصل فتقول: 

، يجوز "المحمدان الدرهُم أعطيُتُهَماهُ "، "المحمدان الدرهُم أعطيُتُهما إياه"

 لك الوصل والفصل، 

 ( 00:48:38@؟؟ )؟الطالب:

 طبًعا هاء مضمومة، يف هاء مضمومة. الشيخ:
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 نقف أخيًرا يف آخر كالم على هذه المسألة، عند الحديث قوله 
، "ملككم إياهم"، هذا الحديث من أي مسألة؟ «إن اهلل ملككم إياهم»عن األرقاء: 

هناك كاف الخطاب، وهناك إياهم، إذا ضميرا نصب كاف الخطاب والهاء ضميرا 

 نصب، إذا اجتمع ضميران واختلفت رتبتهما.

 ( 00:49:3@فاصل األذان )

، هذا من «إن اهلل ملككم إياهم»، قلنا الحديث: بسم اهلل الرحمن الرحيم

الضميرين المنصوبين إذا اجتمعا وقد اختلفت رتبتهما؛ ألن األول: للخطاب، 

 والثاين إياهم: للغيبة، إًذا فيجوز فيه الوصل، ويجوز فيه الفصل.

إن "الوصل أن تقول: ، و«إن اهلل ملككم إياهم»فالفصل كما جاء يف الحديث: 

والراجح؟ هذا من باب ظن أو أعطى أو كان؟ من باب أعطى إًذا  "اهلل ملككموهم

ال راجح، الخالف يف باب ظن، أو يف باب كان، انتهينا من المسألة األولى، 

 والحمد هلل رب العالمين.

 هي الكالم على أحكام نون الوقاية، وذكرها ابن مالك  المسالة الثانية: 
 ربعة أبيات قال فيها: يف أ

ااِل ال ُتااِزم  .68 ِِ َمااَع ال ِفع   َوَقب ااَل َيااا ال اانَف 

 

ُن ِوَقاَياااااَة َوَلي ِساااااي َقاااااد  ُنظِااااام     ُناااااو 

 َولي َتناااااِي َفَشاااااا َوَلي تاااااي َناااااَدَرا.69 

 

ِ  َوُكاااان  ُمَخَيااااراً   كِاااا ااااي َلَعااااَل اع 
 َوفِ

اااطَِراَرًا َخَفَفاااا.70   فِاااي ال َباِقَيااااِت َواض 

 

اااُض َمااان  َقاااد  َساااَلَفاِمنَّاااي َوعَ    نَّاااي َبع 

 َوفِااااي َلااااُدنَّي َلااااُدنِي َقااااَل َوفِااااي.71 

 

ُف َأي َضاع َقاد  َيِفاي  نِي َوَقط نِاي ال َحاذ   َقد 

، "محمٌد أكرمني"نون الوقاية، ما المراد بنون الوقاية؟ هي النون التي يف نحو:  

ين ياء المتكلم، ، هذه النون التي بين الفعل وب"أكرمني"، أو "محمٌد يكرمني"أو 

 نسميها نون الوقاية، وهي حرف وقاية وُتعرب إعراب الحروف.
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 على الكسر، ما الداعي  
ٌ
تقول: حرف وقاية، ال محل له من اإلعراب، مبني

لجلبه؟ لماذا جلبته العرب؟ جلبته العرب حاًل لمشكلة، مشكلة وقعت بين الفعل 

سر ما قبلها، وذكرنا ذلك يف وبين ياء المتكلم، فمن خصائص ياء المتكلم أهنا تك

 الكالم على عالمات اإلعراب المقدرة.

وهذه الخاصية تنفرد هبا عن بقية األسماء، األسماء الظاهرة والضمائر حتى 

ما يتغير  "أكرمك، أكرمهُ "الضمائر كل الضمائر ليس لها هذه الخاصية، لو قلت: 

هذا كتاٌب، هذا كتاُبك، "ل: شيء، إال مع ياء المتكلم ال بد أن تكسر ما قبلها، فتقو

 بالضم ما يتغير شيء. "هذا كتاُب محمٍد، هذا كتاُبهُ 

ألن ياء  "هذا كتاُبي"، ما تقول: "هذا كتابِي"حتى تأيت ياء المتكلم فتقول: 

المتكلم تكسر ما قبلها مع أن كتاب مرفوع وعالمة رفعه الضمة، فهذه خاصية ياء 

 حقي أريد أن أكسر الفعل.المتكلم، ياء المتكلم تقول: أطالب ب

الفعل درسنا من قبل أن الفعل ال يدخله الجر، وإنما يدخل الجر األسماء، 

وعالمة الجر األصلية الكسرة، الكسرة يف المعربات، ماذا يقابل الكسرة يف 

المبنيات؟ الحركة التي حركة البناء التي تقابل الكسرة؟ الكسر، فإذا قلت: 

ة التي على الباِب هذه حركة إعراب تسمى كسرٌة، ، فالحرك"خرجُت من الباِب "

والحركة التي على هؤالِء، حركة بناء، فتسمى كسًرا وذكرنا ذلك يف الكالم على 

 مصطلحات المعرب والمبني.

أن الكسر وإن كان حركة بناء ال عالقة له باإلعراب إال أنه يشبه يف  الشاهد:

لجر، فلو أعطينا ياء المتكلم حقها اللف  الكسرة، والكسرة هي العالمة األصلية ل

لكسرنا آخر الفعل، والفعل ال يقبل الكسر، ألنه ال يقبل الجر، الفعل رفض أن 

يتنازل عن حقه، وياء المتكلم رفضت أن تتنازل عن حقها، فماذا فعلت العرب؟ 

 أتت بنون الوقاية بينهما وبقي كٌل على حقه.
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، وياء المتكلم "أكَرمَ "فتوًحا، ، الفعل الماضي بقي م"أكرمنِي"فإذا قلت: 

 ."أكرَمنِي"أخذت حقها فُكِسر ما قبلها ووقعت الكسر على النون 

مرفوع وعالمة رفعه الضمة، أدخل ياء  "محمٌد ُيكِرمُ "ويف المضارع تقول: 

الفعل بقي على ما هو عليه، وياء المتكلم أخذت حقها لكن  "ًيكِرُمنِي"المتكلم 

 الكسرة وقعت على النون.

، "أكِرْمنِي"فعل أمر مبني على السكون، أدخل ياء المتكلم  "أكِرم"ويف األمر: 

 الفعل بقي على حركته، وياء المتكلم أخذت حقها.

إًذا فهذا هو الموجب األصلي األول لجلب نون الوقاية، ومن ذلك ُيعرف 

كسر، لماذا سمى العلماء هذه النون نون الوقاية؟ ألهنا يف األصِل تقي الفعل من ال

لماذا تقيه؟ ألنه ال يقبل الكسر؛ ألن الكسر يشبه الكسرة، والكسرة عالمة الجر، 

 والجر ال يدخل على األسماء.

لَم ذكر ابن مالٍك والنحويون قبله وبعده الكالم على نون الوقاية يف  فإن قيل:

 باب الضمير؟ ما عالقة نون الوقاية بباب الضمير؟ 

لم، هي ال ُتجلب إال قبل ياء المتكلم، وياء ألن موجبها ياء المتك الجواب:

 المتكلم ضمير؛ فلهذا ُذكرت يف آخر باب الضمير.

ما أحكامها؟ أحكامها التي ذكرها ابن مالك، ابن مالك ذكر لنون الوقاية 

 أحكاًما، خمسة أحكام، أربعًة نص عليها، وواحًدا ظنًا.

 يف ثالثة مواضع: الوجوب، يجب إثباهتا، متى يجب إثباهتا؟ الحكم األول:

 مع الفعل. األول:

 ، من األحرف النواسخ."ليت"مع  الثاين:
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 من حروف الجر. "مِن وعن"مع  والموضع الثالث: 

 يف هذه المواضع الثالثة يجب إثبات نون الوقاية.

مع الفعل، مع كل فعل سواًء كان ماضًيا، أم مضارًعا، أم  فالموضع األول:

 ، وهكذا."أعَطانِي، ُيعطِينِي، أْعطِنِي"، "كِرمنِي، أكِرْمنِيَأكَرَمنِي، يُ "أمًرا، تقول: 

حتى مع الفعل الجامد إذا دخلت عليه ياء المتكلم فيجب أيًضا إثبات نون 

عليه "يعني عليه رجاًل غيري،  "عليه رجاًل ليسني"الوقاية، ومن ذلك قول العرب: 

كان، يكون، ُكن، "ليس من أخوات كان، وكان وأخواهتا أفعال،  "رجاًل ليسني

 كل أخوات كان،. "أصَبَح، ُيصبِح، أصبِح

فعل جامد، لم يأِت إال على صورة  "ليس"كل كان وأخواهتا أفعال، إال أن 

الماضي، فليس فعٌل ماٍض، جامد، ناقص، هذا الفعل يمكن أن يدخل على اسٌم 

لسُت "يمكن أن يدخل على ضمير، تقول:  "ليس محمٌد ثقياًل "ظاهر، تقول: 

ليَسَك ما يف إشكال، اإلشكال عندما تدخل ياء المتكلم،  "خياًل، البخيُل ليَسَك ب

كما قالت العرب:  "ليسني"تقول:  "ليسي"فإذا دخلت ياء المتكلم ال تقول: 

 ."عليه رجاًل ليسني"

، وليت كما تعرفون من أخوات إن، وإن وأخواهتا "ليت"مع  الموضع الثاين:

إن، وأن، لكن، وكأن، "رف الناسخة ستة، وهي: تسمى األحرف الناسخة، واألح

وكلها ستأيت يف نون الوقاية، أما ليت فإثبات نون الوقاية معها  "ولعل، وليت

 واجب.

؟ "ليت محمًدا مجتهد"طيب واجب متى واجب؟ إذا دخلت على اسم ظاهر 

؟ ال، إنما تجب مع ياء "ليتك مجتهد، ليته مجتهد"ال، على ضميٍر سوى الياء 

ں ں ) ،[73النساء:] (ۅ ۅ ۉ) ليتني مجتهد،"لم تقول: المتك
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 . " [40النبا:] (ڻ

، من حروف الجر، حروف الجر عشرون "مِن وعن"مع  الموضع الثالث:

أخذت العلم من زيٍد، أخذت العلم منَك، أخذت "، تقول: "مِن وعن"حرًفا، منها 

العلم أو خذوا  أخذت"ما يف إشكال حتى تأيت ياء المتكلم، فتقول:  "العلم منهُ 

، منِّي، عنِّي، النون مشددة فيهما، والنون المشددة "العلم منِّي، وخذوا العلم عنِّي

عبارة عن حرفين، األول ساكن وهو حرُف مِن، حرف النون الذي موجود يف مِن 

ويف عن، والنون الثانية هي نون الوقاية إال أنه ُكتب حرًفا واحًدا، وهذا حكم 

 إمالئي.

أن يكون إثباهتا أكثر من حذفها، ونفهم عندما نقول:  اين لنون الوقاية:الحكم الث

أن يكون إثباهتا أكثر من حذفها أن اإلثبات والحذف واردان جائزان إال أن اإلثبات 

أكثر، وذلك مع ثالثة أسماء، أسماء عندما نقول أسماء أي أهنم أسماء ليس أفعااًل 

 وال حروًفا.

 : َلُدن.االسم األول

 قط.م الثاين: االس

 قد.االسم الثالث: 

أما االسم األول فهو: َلُدن، وَلُدن ظرف من الظروف، والظروف أسماء، َلُدن 

، "من َلُدن حكيمٍ "يعني من عنده،  "جئُت من َلُدن زيدٍ "وهي تشبه معنى ِعند، 

 المعنى واهلل أعلم من عند حكيٍم.

ُدن حكيٍم، من َلُدنَك، من من َلُدن زيٍد، من لَ "َلُدن لو دخل على اسٍم ظاهر: 

حتى تأيت ياء المتكلم، فإذا جاءت ياء المتكلم جاز لك إثبات نون الوقاية  "َلُدنهُ 

، "َلُدنِّي"وحذفها، فإن أثبت نون الوقاية ترتك الكلمة على ما هي عليه، تقول: 
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 .[76الكهَ:] (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ): كقوله  

ذا حذفت نون الوقاية معنى ويجوز حذف نون الوقاية؟ يجوز، ولكنه قليل، فإ

ذلك أن ياء المتكلم تدخل مباشرة على َلُدن، وياء المتكلم تكسر ما قبلها إذا 

، وهذه قراءة السبعية، يف اآلية "َلُدنِي "ستكسر النون يف َلُدن، فتقول حينئٍذ: 

 .[76الكهَ:] (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)السابقة: 

حسب، ويأتيان يف اللغة واالسم الثاين والثالث: قط وقد، وهما اثنان بمعنى 

 ،[1المؤمنون:] (ٱ ٻ ٻ)غير ذلك، فقد تأيت حرف تحقيق مع الماضي، 

، الحرف ال عالق لنا به "قد يتصدق البخيل"وقد تأيت حرف تقليل مع المضارع، 

 اآلن، الحرف يأيت حكمه إن شاء اهلل يف األخير.

وإنما الكالم ، بمعنى أبًدا هذا ظرف، "لم أشاهده قط"وقط: قد تأيت ظرًفا، 

 على قد وقط اللذين بمعنى حسب أو بمعنى كاٍف، بمعنى حسب.

بمعنى: محمٌد حسبُه درهٌم، أو كافيه درهٌم،  "محمٌد قطُه درهًما"تقول: 

، بمعنى: حسُب محمٍد درهٌم، فقط وقد هنا بمعنى "قط محمٍد درهمٌ "وتقول: 

 حسب، هذه من استعماالهتم يف اللغة العربية.

على ذلك: ما يسمى بحديث النار، وفيه أن اهلل خلق النار  ومن الشواهد

أهنا يؤتى هبا يوم القيامة ُتجر بسبعين ألف  ووعدها بملئها، فقال 

ملك، وهي تزفر على أهلها ثم ُيلقى فيها أهلها فوًجا بعد فوج، وهي تقول: هل من 

أهلها، وهي  حتى ُيلقى فيها -نعوذ باهلل منها ومن حال أهلها–مزيد، هل من مزيد 

 تقول: هل من مزيد، هل من زيد.

حتى يضع الجبار عليها قدمه فينزوي بعضها على » :قال النبي 

هذا الشاهد، قطني، قطني بمعنى حسبي، حسبي،  «بعَض وتقول: قطني، قطني
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كافيني، كافيني، قطني دخلت ياء المتكلم على قط، فجاءت نون الوقاية قطني، 

، وهذه رواية يف الحديث "قطي، قطي"لنون فُيقال: هذا الكثير، فيجوز حذف ا

 قطني قطني، وقطي قطي.

 أما قد بمعنى حسب فالشاهد عليها قول الشاعر:

 قاااادنى ماااان نصاااار الخبيبااااين قاااادر

 

 لاااايِ اإلمااااام بالشااااحيح الملحااااد 

يف حربه على األمويين، عندما كان  ◙شاعر كان يناصر عبد اهلل بن الزبير  

ناس واهنزم كان هذا الشاعر من الذين خذلوه وتركوه، منتصًرا، وعندما خذله ال

  وقال: يكفيني ما بذلته يف الحرب مع نصرته

 قدنى من نصر الخبيبين قدر

أي حسبي ويكفيني ما قدمته يف نصرهما يعنيه ويعني أخاه مصعًبا، الشاهد أنه 

، عندما أدخل ياء المتكلم على قد بمعنى حسب أتى بنون الوقاية 
َ
 فقال: قال: قدنِي

 قدنى من نصر الخبيبين 

 ويجوز حذف النون فتقول حينئٍذ: قدي، وقالها الشاعر:

 قدنى من نصر الخبيبين قدر

أن يكون حذفها أكثر من إثباهتا، يعني عكس الثاين، فيكون  الحكم الثالث:

حذفها عكس الثاين، وهذا مع حرف واحد من األحرف الناسخة وهو لعل، تقول: 

، ما يف "ولعلك مجتهد، ولعله مجتهد"، ما يف إشكال، "دلعل محمًدا مجته"

 (گ گ گ)لعلي مجتهد، "إشكال حتى تأيت ياء المتكلم، فتقول: 

، ولم ترد يف القرآن " [38القصل:] (ڈ ژ ژ ڑ ڑ) ،[36غافر:]

 الكريم بكل قراءاته إال خاليًة من النون لعلي.
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 :وجاء إثبات النون معها قلياًل يف الشعر كقول الشاعر 

 أريناااي جااااواًدا مااااات ُهاااازاًل لعلنااااي

 

 أرر ماااااا تااااارين أو بخاااااياًل مخلاااااًدا 

 يقوله المرأته التي تعاتبه على كثرة الكرم 

 أريناااي جااااواًدا مااااات ُهاااازاًل لعلنااااي

 

 أرر ماااااا تااااارين أو بخاااااياًل مخلاااااًدا 

 ويقول اآلخر:  

 فقلااااا  أعياااااراين الَقاااااُدوم لعلناااااي

 

 أخااااط بهااااا قبااااًرا ألباااايض ماِجاااادِ  

 الصغيرة، والشاهد قوله لعلني.الَقدوم الفأس  

جواز اإلثبات والحذف على السواء، يجوز أن تثبت نون  الحكم الرابع:

الوقاية، ويجوز أن تحذفها على السواء ليس أحد الوجهين أفضل وال أرجح من 

، "اآلخر، وذلك مع أربعة أحرف من األحرف الناسخة، وهي:  ، ولكنَّ ، وأنَّ إنَّ

 سخة المختومة بالنون المشددة.، أي األحرف النا"وكأنَّ 

إنَّني كريم، ظننت أنَّني منتبه، لكنَّني مسافر، كأنَّني "فمع اإلثبات تقول: 

إنَّي كريم، ظننت أنَّي منتبه، لكنَّي مسافر، كأنَّي "، ويجوز الحذف فتقول: "مريض

، واألصل فيها إثبات نون الوقاية والحذف طاريء، هو جائز ولكنه "مريض

 طاريء.

الذي جوز الحذف هنا؟ الذي جوزه اجتماع ثالث نونات، نون الوقاية نوٌن، ما 

ونون إنَّ نونان؛ ألهنا نون مشددة، والنون المشددة عبارة عن حرفين، والشواهد 

 على ذلك كثيرة، يف القرآن، ويف كالم العرب شعًرا ونثًرا.

ون الوقاية، وهو الذي أهمله ابن مالك، هو امتناعها، امتناع ن الحكم الخامِ:

تمتنع نون الوقاية فيما سوى ذلك، فيما سوى ما سبق، فيما سوى حالة الوجوب، 

 والكثرة والقلة، والجواز المتساوي، فيما سوى ذلك تمتنع نون الوقاية.
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إًذا فتمتنع مع الحروف، كل الحروف سوى ما ُذكر يف الحاالت السابقة، ما 

 الحروف التي ُذكرت يف الحاالت السابقة؟ 

، وليت، ولعل"ذكرنا الحروف الناسخة كلها  ، كانَّ ، لكنَّ ، أنَّ وذكرنا  "إنَّ

من الحروف الجارة، بقية الحروف الجارة؟ ال يجوز، ال تقول:  "مِن، وعن"

 "وال تقول:  "العزُة فيني، بل العزُة يفَّ "، وال تقول: "الكتاُب للي، بل الكتاُب لي"

(@ 1:16:55 
َّ
  ، وكذلك بقية الحروف.، وهكذا"( عليني، بل علي

وكذلك األسماء سوى ما ُذكر يف الحاالت السابقة، ما األسماء التي ُذكرت يف 

، لكن بقية األسماء كتاب، تقول: "َلُدن، وقد، وقط"الحاالت السابقة؟ ُذكرت: 

 يجب أال تأيت بنون الوقاية. "كتابي، مسجدي، ربي"؟ "كتابني أم كتابي"

أهمل الكالم على أسماء  ول إن ابن مالك قبل أن ننظر يف األبيات نق

األفعال، وأسماء األفعال تجب معها نون الوقاية، إال أن استعمالها مع ياء المتكلم 

 قليل، ولعل هذا هو السبب الذي جعل ابن مالك يهمل الكالم عليها.

ننظر اآلن يف أبيات ابن مالك، وكيف ذكر هذه األحكام، ننظر يف أبيات ابن 

 : مالك قال 

ااِل ال ُتااِزم  .68 ِِ َمااَع ال ِفع   َوَقب ااَل َيااا ال اانَف 

 

ُن ِوَقاَياااااَة َوَلي ِساااااي َقاااااد  ُنظِااااام     ُناااااو 

 قال يا النفس يريد هبا ياء المتكلم. 

ِِ  َيا َوَقب َل  ِل ال ُتِزم   ال نَف   َمَع ال ِفع 

يتكلم يف هذا البيت على حكم نون الوقاية مع الفعل، هذا البيت جعله 

ما حكم نون الوقاية مع األفعال؟ واجبة، إال أنه ُسمع حذفها يف الشعر لألفعال، 

  ضرورًة، فلهذا قال:

 ُنظِم   َقد   َوَلي ِسي
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يعني يف النظم هو الشعر، يعني ُسمع يف ليس، وهذا ضرورة شعرية كقول  

 الشاعر:

 عاااااددت قاااااومي كعدياااااد الطااااايِ

 

 إ   هاااااب القاااااوم الكااااارام ليساااااي 

كما قالت العرب عليه رجاًل ليسني، ثم قال ابن  فقال: ليسي، والقياس ليسني 

  مالك

 َولي َتناااااِي َفَشاااااا َوَلي تاااااي َناااااَدَرا.69

 

ِ  َوُكاااان  ُمَخَيااااراً   كِاااا  َوَمااااَع َلَعااااَل اع 

اااطَِراَرًا َخَفَفاااا.70   فِاااي ال َباِقَيااااِت َواض 

 

اااُض َمااان  َقاااد  َساااَلَفا   ِمنَّاااي َوَعنَّاااي َبع 

ية مع الحروف، هذا التقسيم الذي ذكرناه يف هذين البيتين ذكر حكم نون الوقا 

)َوَلي تي ، إًذا نون الوقاية مع ليت هي الفاشية يف اللغة، )َولي َتنِي َفَشا(من قبل، فقال: 

 ، إًذا حرف النون مع ليت نادر، والنادر ال حكم له، ومن ذلك قول الشاعر: َنَدَرا(

 كمنياااااااة جاااااااابرَ إ  قاااااااال ليتاااااااي

 

 أصااااااادفه وأساااااارف جاااااالى مااااااالي 

 قال: ليتي.ف 

 ثم قال:

ِ   َلَعَل  َوَمعَ 
كِ   ال َباِقَياِت  فِي ُمَخَيرًا  َوُكن   اع 

 هذا واضح

طَِراَراً  ُض  َوَعنَّي ِمنَّي   َخَفَفا َواض   َقد  َسَلَفا َمن   َبع 

مِن وعن حرفا جر نون الوقاية معهما واجبة، إال أنه ُسمع يف الشعر حذف نون 

قد سلف يعني: هذا البيت مسموع من قبل أن  الوقاية، وهذا قوله: أن بعض من

، هذه ضرورة شعرية "مني، وعني"خففهما فتقول:  "منِّي وعنِّي"السلف قد خففا 

 كقول الشاعر:

 أيهاااااااا الساااااااائل عااااااانهم وعناااااااي

 

 لساااا  ماااان قاااايِ وال قاااايِ منااااي 
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 هذه ضرورة شعرية ال ُيقاس عليها، ثم قال:

 َوفِااااي َلااااُدنَّي َلااااُدنِي َقااااَل َوفِااااي.71

 

ُف َأي َضاع َقاد  َيِفايقَ   نِي َوَقط نِاي ال َحاذ   د 

هذا ظرف، )َلُدنَّي(، ذكر يف هذا البيت حكم نون الوقاية مع األسماء، فقال:  

  أيهما أكثر َلُدنِّي باإلثبات أم َلُدين بالحذف قال:

 َقَل  َلُدنِي َلُدنَّي َوفِي

 إًذا َلُدين بالحذف هو القليل، فَلُدنِّي هو الكثير.

ُف َأي ًضا َقد  َيِفيَوفِ  نِي ال َحذ   ي َقط نِي َوَقد 

إًذا الحذف يف قطني وقدين قد يفي، وقد مع المضارع تدل على التقريب، إًذا 

فالحذف قليل أيًضا، وهذا الذي شرحناه وفصلناه قبل قليل، بذلك ينتهي الكالم 

إن شاء اهلل بحمد اهلل تعالى على هذا الباب باب الضمير، ونتكلم يف الدرس القادم 

 على باب ]الَعَلم[.

 نستغل باقي الوقت إن بقي وقت يف ألسئلة تفضل.

 ؟؟؟الطالب:

 هذا الموضوع ال أحب أن أتكلم فيه اآلن ألنه يحتاج إلى تفصيل. الشيخ:

 ؟؟؟الطالب:

ملككم إياهم.... ملكهم إياهم هذا من حيث اللغة، لكن إذا كان  الشيخ:

م، فانظر اآلن للذي للُمَملك الذي أخذ الشيء المعنى يمنع فالمعنى هو المقد

والُمملك الذي وقع عليه األمر، وألن المخاطب هو الذي أخذ، واألرقاء هم 

 الذين ُأِخذوا، تقدم اآلخذ وتؤخر المأخوذ، ملككم إياهم.

 ؟؟؟الطالب:
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عليه رجاًل ليسني، ليسني إلثبات النون.... ُعد إلى المفعول به، نصبه  الشيخ: 

 ن عليه هنا اسم أم فعل؟ بمعنى الزم أو ليلزم رجاًل.عليه أل

 ؟؟؟الطالب:

. الشيخ:  ولكنَّ

 ؟؟؟الطالب:

إن لم يكن هناك سؤال آخر نجب عن هذا السؤال، ألنه خارج  الشيخ:

 .الدرس، أقام الصالة

 واهلل أعلم، وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد. 
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 الدرس الثاني عشر
﷽ 

 

المين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل رب الع

وأصحابه أجمعين، أما بعد فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل وبياكم 

يف هذه الليلة المباركة، ليلة االثنين الرابع عشر من شهر جمادى األولى، يف سنة 

 .تسٍع وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 

، نعقد "الرياض"يف مدينة  "الجزيرة"بحي  "جامع الراجحي"مع يف هذا الجا

 "ألفية ابن مالك"من دروس شرح  "الثاين عشر"بعون اهلل وتوفيقه الدرس 

. 

كنا تكلمنا يف الدرس الماضي على ]الضمير[، وكان الضمير هو النوع األول 

وع األول تباًعا، أما الن من أنواع المعارف السبعة التي سيذكرها ابن مالك 

الضمير فقد انتهينا منه وهلل الحمد، ويف هذه الليلة المباركة نتكلم على النوع الثاين 

 من أنواع المعارف وهو ]الَعَلم[.

وموضوع الَعَلم موضوع سهل وماتع، والكالم فيه مفيد وقريب، شيخنا ابن 

شرة عقد لهذا النوع من أنواع المعارف الَعَلم باًبا يف ألفيته يف ع مالك 

 أبيات.

 : قال فيها 
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ااااٌم ُيَعاااايَُّن ال ُمَسااااَمى ُمط َلَقااااا.72   اس 

 

نَِقااااااااااا  َفاااااااااارَ َوِخر   َعَلُمااااااااااُه َكَجع 

 َوَقااااااااَرَن َوَعااااااااَدَن َوالَِحااااااااَ  .73 

 

َقَم َوَهي َلااااااااااَة َوَواِشااااااااااِ     َوَشااااااااااذ 

اااااَمع َأَتاااااى َوُكن َياااااًة َوَلَقَباااااا.74   َواس 

 

ااااااااَرن  َ ا إِن  ِسااااااااَواُه َصااااااااِحَبا   َوَأخَّ

َ  َوإِ .75  اااااَرَدي ِن َفَاِضااااا َناااااا ُمف   ن  َيُكو 

 

بِاااااااِع الاااااااذي َرِدف     َحت َماااااااع َوإاِلَ َأت 

ااااَل َوَأَسااااد  .76   َوِمن ااااُه َمن ُقااااوٌل َكَفض 

 

تَِجااااااااااااال َكُسااااااااااااَعاَد َوُأَدد     َوُ و ار 

َباااااا.77  َ  ُركَّ َلاااااٌة َوَماااااا بَِماااااز   َوُجم 

 

رَِباااااااا  اااااااِه َتاااااااَم ُأع   َ ا إن  بَِغي ااااااارِ َوي 

ََ فِااي األَ .78  ااالَِم ُ و اإِلَضاااَفه  َوَشااا  ع 

 

َِ َوَأبِااااااي ُقَحاَفااااااه     َكَعب ااااااِد َشاااااام 

نَاااِس َعَلاام  .79   َوَوَضااُعَوا لِااَبع ِض األج 

 

اااَو َعااام    َظاااع َوه  اااَخاِص َلف   َكَعَلااام األَش 

اااااَرِب .80  َعق  َيَط لِل   ِمااااان  َ اَك أمت ِعااااار 

 

َلاااااااااااِب   َثع   َوهَكاااااااااااَذا ُثَعاَلاااااااااااٌة لِل 

 َمَباااااااااااَره  َوِمث ُلاااااااااااُه َباااااااااااَرُة لِل  .81 

 

 َكاااااااَذا َفَجااااااااِر َعَلاااااااٌم لِل َفجاااااااَره   

  :يف البيتين األوليين تعريف الَعَلم، وبعض أمثلته فقال  ذكر  

ٌم ُيَعيَُّن ال ُمَسَمى ُمط َلَقا َعَلُمهُ    اس 

ى ُمْطَلَقا،  هذا هو التعريف، تعريف الَعَلم عند النحويين هو: اْسٌم ُيَعيُِّن اْلُمَسمَّ

 تعريف النحويين، نذكر بسرعة معنى الَعَلم يف اللغة.وقبل أن نعرف 

الَعَلم يف اللغة: مأخوٌذ من الِعلم، وُيطلق على ما ُيعَلُم به قبل غيره، أي: ُيطلق 

على األشياء الواضحة التي ُتعلم وُتعرف قبل غيرها، إما لوضوحها، وإما لكربها، 

ه كبير، وُيرى، وُيعرف قبل وإما ألهميتها ونحو ذلك، فلهذا ُيطلق على الجبل؛ ألن

 قبل إسالمها يف رثاء أخيها صخر غيره، ويف ذلك تقول الخنساء 

 َوإَِن َصااااااخًرا َلَتاااااااَتَم الُهااااااداُة بِااااااهِ 

 

ااااااااُه عَلااااااااٌم يف َرأِسااااااااِه نااااااااارُ    َكَانى

 أي: كأنه جبل. 

وُيطلق على الرايات، ُتسمى أعالًما؛ ألهنا ُترى وال ُيرى األشخاص الذين يف 
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 هنا مرتفعة ونحو ذلك، إًذا فالعلم ُيطلق على ما ُيعرف قبل غيره.المعركة أل

 أما يف االصطالح النحوي، فهو ما ذكره ابن مالك:  

ٌم ُيَعيَُّن ال ُمَسَمى تعيينًا ُمط َلَقا  اس 

أحب قبل أن أشرح تعريف النحويين أن أبين معنى الَعَلم، نفهم الَعَلم أو  

 ظر يف الكالم العلمي للنحويين.نشرحه شرًحا تعليمًيا قبل أن نن

الَعَلم: أن يكون عندك أشياء متشاهبة من جنس واحد تريد أن تميز بينها، 

بحيث تخص كل واحٍد منها باسٍم ال ُيطلق على مشاهبه، إًذا فالقضية عندنا أفراد 

من جنس واحد، هذه األفراد تتشابه كيف نميز بينها؟ نميز بينها بما يسميه 

 م.النحويين الَعلَ 

هذه العائلة فيها خمسُة أبناء، كلهم ابن، كلهم ذكر، كلهم إنسان، وقد يكون 

جميعهم طالًبا، فإذا قلنا ابن نكرة كل واحد يسمى ابن، كل واحد يسمى ذكر، كل 

واحد يسمى إنسان، فنسمي األول محمًدا، ونسمي الثاين صالًحا، ونسمي الثالث 

امس بكًرا، هذه أعالمهم التي هبا خالًدا، ونسمي الرابع عمًرا، ونسمي الخ

 يتمايزون.

لماذا سمينا هذا محمًدا؟ لكي نميزه، نميزه عمن؟ نميزه عن اخوته، ال لكي 

نميزه عن غير اخوته، أي: لكي نميزه عما يشاهبه، ال لكي نميزه عن الجبال، أو 

م، نميزه عن الحيوانات التي يف البيت، ال نميزه عن مشاهبيه، الذين قد يختلط هب

 ومن مشاهبه يف هذه الحالة؟ يشاهبه يف هذه الحالة اخوته.

عائلة أخرى أيًضا عندها أبناء آخرون، كيف تميز بينهم؟ تميز بينهم باألعالم، 

العائلة األخرى قد يكون عندها أيًضا محمد، وخالد، وعلي، وصالح، محمد الذي 

يه، من مشاهبوه؟ اخوته يف العائلة الثانية لماذا ُسمي محمًدا؟ لكي ُيميز عن مشاهب
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 يف العائلة الثانية، فبهذا تجد أن بعض األعالم قد يشيع. 

لتي تحدد المسمى، ُيراد هبا األعالم معارف، ما معنى معرفة؟ المعرفة هي ا

معين واحد خاص هبا، هذه المعرفة، أما النكرة تشيع، لهذا ال يقول إنسان  مسًمى

محمد وهنا محمد، محمد ما شاء اهلل عند كيف يكون علًما ومع ذلك قد يشيع، هنا 

 المسلمين يكون أكثر األسماء استعمااًل محمد؟

نقول: كل محمد من هؤالء علٌم على صاحبه لكي يميزه عن مشاهبيه، ثم قد 

يشيع بعد ذلك، فلهذا فكل أسماء الناس أعالم، ذكوًرا وإناًثا؛ صغاًرا وكباًرا، هذه 

 يهم.أعالم عليهم لكي يميزوا عن مشاهب

هناك جبل ُأُحد، فإذا قيل ُاُحد مباشرة عرفنا المقصود أم لم نعرف المقصود؟ 

عرفنا المقصود ذلك الجبل الذي يف المدينة النبوية الذي يحبنا ونحبه، جبل معين، 

لماذا ُسمي هذا الجبل بُأُحد؟ لكي ُيعين وُيميز عن مشاهبيه، والذي يشاهبه الجبال 

 األخرى، وهكذا.

مكرمة، مكة فإن هذه المدينة، هذه البقعة، هذا المكان ُسمي بمكة أما مكة ال

لماذا؟ يعني إذا قلنا مكة هل تعرف المقصود، المراد؟ تعرف المدينة المرادة، إًذا 

فمكة َعَلم، َعَلٌم على إنسان؟ ال هو ما وضع ليميزها عن بقية الناس، إنما ُسمي 

، علٌم على مدينة، فأسماء المدن مكة لكي يميزه عن بقية المدن، هذا علم مدينة

 كلها أعالم، تتميز عن بقية المدن.

والذي حدث يف الناس من شيوع أسمائهم كمحمد، قد يحدث أيًضا يف 

المدن، فالمدن يف الدولة الواحدة تتمايز عن بعضها، يف دولة أخرى أيًضا قد يكون 

كندرية يف مصر، فيها مكة، تجد بعض أسماء المدن أيًضا تتعدد، تتشابه، مثل اس

ومثل اسكندرية يف العراق، مدن كثيرة جًدا متعددة، حتى أمريكا فيها اإلسكندرية، 
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 نسمع يف األخبار ذلك، فقد تشيع.

قد تشيع اإلسكندرية يف مصر سميت بذلك لتتميز عن مشاهبيها من بقية المدن 

هبة يف العراق يف هذا اإلقليم، واإلسكندرية يف العراق لتميزها عن بقية المدن المشا

 وهكذا.

إذا قلنا مثاًل: العراق، هذا علم أم معرف بــ )ألـــ(؟ هذا علم، سميت هذه 

الدولة بالعراق لتميز عن بقية الدول، العراق وسوريا، ولبنان، والسعودية، وقطر، 

هذه أعالم، أعالٌم على دول، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا، هذه أعالٌم على قارات، 

 ه األسماء، وأيًضا أعالٌم أخرى. كي تتمايز هبذ

 ( 12:14.:.@؟؟ )؟الطالب:

مسجد كلمة مسجد َعَلم أم ليست علًما؟ نكرة، هذا يسمى مسجد،  الشيخ:

 وهذا يسمى مسجد، لكن إفريقيا هذه القارة فقط تسمى إفريقيا.

 ؟؟؟الطالب:

هذا ليس علًما مسجد الراجحي، نعم معرفة ولكنه ليس من الَعَلم،  الشيخ:

 لكن من المعرف باإلضافة.و

 ؟؟؟الطالب:

-األرض، وزحل، والُزهرة، والمشرتى، هذه أعالٌم على الكواكب،  الشيخ:

، السبت، األحد، هذه أعالم أو معرفات )بألـــــ(؟ أعالم، المعرف -دعونا يف أرضنا

ر إلى )بألـــــ( كما سيأيت المعرف )بألـــــ( نكرة دخلت فيه )ألـــــ( لتنقله من التنكي

 التعريف.

معنى ذلك أنك لو نزعت )ألـــــ( من المعرف )بألـــــ( سيعود إلى التنكير، أما 
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معرف )بألـــــ(؟ ال معرف بالعلمية، ومع ذلك لو نزعت منه )ألـــــ( ال  الَعَلم الَعَلم 

يذهب عنه التعريف، العراق ما تقول عراق تعرف المقصود، )ألـــــ( قد ُتزاد هذه 

 سمى )ألـــــ( زائدة، قد تلزم أو ال تلزم، لكن العراق علم.زائدة ت

وأسماء األشهر محرم، وصفر، وربيٌع األول، هذه كلها أعالم على هذه 

األشهر، إًذا فالعلم هو االسم الذي يميز مسماه عن بقية مشاهبيه، بحيث ال ُيطلق 

رق على بقية على مشاهبيه، فكلمة شهر ما تفرق عن السنة أو على اليوم، لكن تف

األشهر المشاهبة فمحرم شهر، وصفر شهر، ورمضان شهر، كلمة شهر علم؟ ال، 

هذه شاعت يف جنس األشهر، لكن رمضان خاٌص بشهر من األشهر هذا علٌم على 

 هذا الشهر.

ويوم؟ يوم أيًضا نكرة، ألنه يشيع يف كل األيام، السبت يوم، األحد يوم، لكن 

لجمعة وقبل األحد، هذا علم، قد يتكرر يأيت ثمان السبت علم للزمان الذي بعد ا

مرات هذا محمد يذهب ويأيت يذهب ويأيت وهو محمد، كذلك السبت يذهب 

 ويأيت وهو السبت هذا علمه.

 ثم نعود بعد ذلك إلى تعريف النحويين الذي ذكره ابن مالك يف ألفيته إذ قال:

ٌم ُيَعيَُّن ال ُمَسَمى ُمط َلَقا َعَلُمهُ    اس 

َعَلم: هو االسم الذي يعين مسماه تعيينًا مطلًقا، االسم والمسمى معناهما ال

معروف، فإذا قلت: محمد، هذا محمد، الميم والحاء والميم المشددة والدال هذا 

االسم، والذات التي أمامي يف عظامها وجلدها ولحمها هذا مسمى، هذا االسم، 

 وهذا المسمى، معروف الفرق بين االسم والمسمى.

 يقول: 

ٌم ُيَعيَُّن ال ُمَسَمى ُمط َلَقا  اس 
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مٌ   : أي أن الَعَلم اسم، ليس فعاًل وال حرًفا.اس 

ٌم ُيَعيَُّن ال ُمَسَمى:  يعين مسماه يخرج النكرة، النكرة ال تعين صاحبها، ال اس 

تعين مسماها بل تشيع، كلمة رجل عينت الرجل المقصود، المراد؟ ال، كل رجل 

 رجل.ُيطلق عليه كلمة 

النكرة تعين المسمى تعيينا مطلًقا، ما معنى تعيينا مطلًقا؟ أي: بال قيد، أي أن 

تعريفها جاء من ذاهتا، ال من خارجها، وهذا الذي يتميز به الَعَلم لهذا صار يف 

 المرتبة الثانية من المعارف.

التعريف كيف يحدث للعلم؟ إذا قلت لكم: مكة، عرفنا المدينة المرادة، كيف 

تم الذي أردت؟ من قولي مكة أم من شيء آخر؟ من قولي مكة كلمة مكة هذا عرف

 اللف  هو الذي دل على المقصود مباشرة.

وبقية المعارف؟ بقية المعارف تعين مسماها؛ ألهنا معارف، لكن تعين 

مسماها بقيد، ال تعيينا مطلًقا، تعين مسماها بخارٍج عنها، الذي يكسبها التعريف ال 

 اهتا، ولكنه شيٌء خارٌج عنها، ما معنى هذا الكالم؟لفظها، ال ذ

عرفتم الجائي؟ عرفنا  "جاء محمد"االسم الموصول، لو قلت لكم مثاًل: 

عرفتم  "جاء الذي"الجائي هذا محمد بشحمه ولحمه، فإذا قلت: يف الموصول 

الجائي؟ ما عرفتم الجائي، الذي معرفة أو نكرة؟ معرفة، كيف معرفة وما عرفتم؟ 

ي معرفة لكنه ال يكتسب التعريف من لفظه من ذاته، ولكن من خارجه من الذ

، الذي معرفة لكنه ال يكتسب التعريف من "جاء الذي نجح"صلته حتى تقول: 

 لفظه لكن من خارجه، بخالف العلم.

والضمير؟ الضمير معارف، من أقوى المعارف، ومع ذلك ال يكتسب 

هذه العبارة أنا أقول  "أنت مجتهد"ت: التعريف من لفظه بل من الخارج فإذا قل
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هل عرفتم المجتهد الذي قصدته بعباريت؟ ما عرفتم، أنت  "أنت مجتهد"اآلن:  

معرفة، وما عرفتم، نعم؛ ألن أنت ال ُتكسب التعريف بلفظها، وإنما ُتكسب 

 التعريف من خارجها، ُتكسب التعريف من معرفتك للمخاطب.

عرفت المراد بأنت، فالضمائر  "تهدأنت مج"إذا عرفت المخاطب بقولي: 

معارف، لكن تعريفها يأيت من معرفة المتكلم والمخاطب والغائب من الخارج، 

 وهكذا بقية المعارف كلها يأيت تعريفها من خارجها.

من هذا البطل؟ ما تعرفونه، مع أن هذا معرفة، لكن يكتسب  "هذا بطل"

فإذا عرفتم المشار إليه  "ا بطلهذ"التعريف بمعرفة الحضور معرفة المشار إليه، 

 صار هذا معرفة.

أما الَعَلم يتميز بميزة وهو أن تعريفه من لفظه، ومن ذاته، يقولون يعين 

المسمى تعيينًا مطلًقا، يعني بال قيد، يعني بال حاجة إلى شيٍء خارج عنه، هذا 

 معنى قولهم: يعين مسماه تعيينا مطلًقا، أي: بال قيد خارٍج عنه.

ذلك مثَّل للعلم بمثال أم بأمثلة؟ بأمثلة، والعادة من ابن مالك أنه يمثل ثم بعد 

بمثال، وهكذا المتون، تكتفي بالتمثيل بمثال، فإذا مثَّل صاحب المتن بأكثر من 

 مثال فاعلم أن له مقصًدا من ذلك.

  فابن مالك هنا ما مّثل بمثال، أو مثالين، أو ثالثة، مثَّل بثمانية، فقال:

فَ  نَِقا رَ َكَجع  َقَم َوَهي َلَة َوَواِشِ   َوالَِحَ   َوَعَدنَ  َوَقَرنَ  َوِخر   َوَشذ 

َفرَ "  : هذا علم على ذكر، على إنساٍن ذكر."َكَجع 

نَِقا"  : علم على أنثى، من البشر."َوِخر 

َفرَ " : معناه يف اللغة النهر الصغير، ثم ُنقل وُجعل علًما على اإلنسان "َكَجع 
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 داللة على الكرم.

نَِقاوَ " : الخرنق يف اللغة ولد األرنب ثم ُنقل وُجعل علًما على المرأة يعني "ِخر 

من باب التحبب والتجميل، وخرنق اسم أخت طرفة الشاعر المعروف، أخته من 

 أمه خرنق، وهي شاعرة أيًضا وهي القائلة البيتين المشهورين:

 ال يبعااااااَدن قااااااومي الااااااذين هاااااام

 

 ساااااااامت العااااااااداة وآفااااااااة الجاااااااازرِ  

 لين بكااااااااااالَّ معتاااااااااااركَ النااااااااااااز 

 

 والطيبااااااااااااااايَن معاِقاااااااااااااااَد األزرِ  

: هذا علم على قبيلة، قبيلة قرن، ومن هذه القبيلة التابعي الجليل بل "َوَقَرنَ " 

 أفضل التابعين أويس القَرين، وهو بفتح الراء، أما قْرن فقبيلٌة أخرى.

 : هذه علٌم على مدينة، مدينة عدن يف اليمن مشهورة."َوَعَدنَ "

: علم على حيوان، على حصان، وهو حصان معاوية بن أبي سفيان "َ  َوالَحِ "

◙. 

َقمَ " ويف بعض النسخ عندكم شذقم بالذال، والرواية الصحيحة شدقم  :"َوَشد 

 بالدال، وشدقم علم على جمل، جمل للنعمان بن المنذر.

 : علم على غنمة كانت لبعض العرب."َوَهي َلةَ "

 لبعض العرب.: علٌم على كلب كان "َوَواِشِ  " 

ما مراد ابن مالك من تعدد األمثلة؟ يريد أن يقول ابن مالٍك لنا: الَعَلم ال 

يختص بالعقالء، فقد يكون للعقالء كجعفر وخرنق، وقد يكون لغير العقالء 

 كالحيوانات والمدن ونحو ذلك.

فإن كان للعقالء فهذا ال عجب منه، فالعقالء هم أشرف الخلق، ولهذا كان 

منهم علم، وغير العقالء؟ غير العقالء إنما يوضع العلم لما يؤلف منه،  لكل واحدٍ 
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األشياء التي تؤلف، يعني األشياء التي يخالطها اإلنسان بكثرة، فإنه قد يحتاج إلى  

 أن يضع لها علًما.

عندك يف البيت عدد من النوق مثاًل تريد أن تميز بينها بإعالمها أو عندك ناقة 

صصتها بعلٍم عليها سميتها باسم علم عليها كالقصواء ناقة مثاًل كريمة عليك فخ

ُدْلُدل بغلة  ، هذا علم على هذه الناقة وليس معرًفا )بألـــ(، أوالنبي 

، وانظروا إلى سباقات الهجن وسباقات الخيل ستجدوا أن النبي 

كل حصان وكل بعير له علم، كأعالم الناس، أنت اسمك محمد، هذا الحصان 

وهذا البعير اسمه كذا، علم ألهنا أشياء عزيزة على أهلها، فلهذا وضعوا  اسمه كذا،

 لها أعالًما.

وكل ما يألفه اإلنسان يمكن أن يجعل له علًما من غير العقالء، سيارة كلمة 

سيارة نكرة، لكن سيارة عزيزة عليك مثاًل يمكن أن تجعل لها علًما أو سيف كـ 

 بن أبي طالب  "ذو الفقار"
ّ
أو غير ذلك، أي أمر يمكن أن  ◙سيف علي

 تطلق عليه علًما إذا جعلت له اسًما خاًصا به يميزه عن مشاهبيه.

فلهذا أراد ابن مالك هبذه األمثلة المتعددة أن يبين لك أن العلم ُيطلق على 

 أشياء كثيرة مما يعقل ومما ال يعقل.

يز، اهلل، الرحمن، الرحيم، العز وهنا نتوقف ونسأل عن أسماء اهلل 

 الجبار، العليم، أسماء اهلل أعالم أم ليست أعالًما؟ 

ليس كخلقه، وأسماؤه ليست  الجواب على ذلك أن نقول: إن اهلل 

كأسماء الناس، المشبهة  كأسماء الناس، أما المشبهة فإهنم جعلوا أسماء اهلل 

يشمل من يسمون نفسهم بالمنزهة أو المؤولة أو المعطلة، هؤالء يف الحقيقة 

 شبهة ألن كل معطل أو مؤول ال يؤول إال إذا عرب قنطرة التشبيه.م
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والمثال عندنا يف الَعَلم، فهم قالوا: أسماء اهلل كأسماء الناس، أعالٌم عليه، فالن 

من الناس ولد له ولد فسماه صالح، هذا الطفل الصغير صالح؟ اسمه صالح، لكن 

 بالفساد بل ربما يكرب ال بالصالح وال هل صفته الصالح هذا اآلن ال يوصف

فيكون فاسًدا ومع ذلك يسمى صالح، هذا علم مجرد ميزة تميزك عن بقية 

 اآلخرين، وال يشرتط أن تتصف بك هذه الصفة.

فأسماء اهلل قالوا أعالم عليه كما أن هذا اإلنسان اسمه صالح وال يشرتط أن 

يميزه فقط يتصف بالصالح ربما يتصف وربما ال يتصف، صالح مجرد علم عليه 

ال يحمل صفة الصالح كذلك أسماء اهلل أعالٌم عليه ال تشمل وال تحمل ما فيها 

من صفات، اهلل اسمه الرحمن لكن ال يتصف بالرحمة، اهلل اسمه العزيز وال 

 يتصف بالعزة، اهلل اسمه البصير وال يتصف بالبصر ونحو ذلك.

، وال تشبه بالناس إن أسماء اهلل كاهلل وأما أهل الُسنة والجماعة فقالوا:

أعالٌم وأوصاٌف يف الوقت نفسه، فهذه األسماء  وأسمائهم بل أسماء اهلل 

وكذلك بقية  -جل جالله-أسماٌء أعالم على اهلل، اهلل علٌم على المعبود بحق 

األسماء الرحمن، الرحيم، ولهذا ُتعامل يف اللغة معاملة األعالم، وتحمل ما فيها 

ى أن اسمه وعلمه الرحمن ويتصف بالرحمة، والعزيز من صفة فالرحمن تدل عل

 كذلك وبقية األسماء.

 فنقول:بسم اهلل الرحمن الرحيم فإذا عرفنا ذلك، ثم جئنا إلى إعراب البسملة: 

 الباء: حرف جر.

 اسم: اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة.

مجرور بالباء  اهلل: هذا علم لكن ما إعرابه؟ بسم اهلل، اسم اهلل هذه إضافة بسم

 وهو مضاف واهلل مضاف إليه مجرور عالمة جره الكسرة، بسم اهلل الرحمن.
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الرحمن: ما إعراب الرحمن؟ صفة نعت، نعت أول مجرور وعالمة جره  

 الكسرة.

 الرحيم: نعت ثاين مجرور وعالمة جره الكسرة.

 أعالٌم هذا إعراب أهل الُسنة والجماعة، لكن المؤولة الذين قالوا إن أسماء اهلل

 عليه ال أوصاف ال يرتضون هذا اإلعراب.

فتجدون يف بعض كتب التفسير التي تسير على مذاهبهم تقول الرحمن: بدل، 

وال يصح أن يكون صفًة أو نعًتا، الرحمن بدل لماذا بدل؟ البدلية تكون يف 

الجوامد، تكون يف الكلمات الجوامد التي ال تحمل صفات كما يف العالمين، 

اسمه محمد وكنيته أبو صالح، أبو  "جاء محمٌد أبو صالح"ما لو قلت: عندنا ك

، تقول محمد، "محمد أبو صالح"صالح ليست صفة، هذا اسم جامد للشخص، 

أبو صالح صفة وال اسم ثاين، اسم ثاين له، علم عليه أيًضا، يكون هذا محمد أبو 

 وية واإلعرابية.صالح بدل، فال شك أن المذاهب العقدية تؤثر يف األحكام النح

هذا ما يتعلق بالبيتين األولين وفيهما تعريف الَعَلم، وأمثلة الَعَلم، أما يف البيت 

 الثالث والرابع، وقال فيهما ابن مالك:

اااااَمع َأَتاااااى َوُكن َياااااًة َوَلَقَباااااا.74  َواس 

 

ااااااااَرن  َ ا إِن  ِسااااااااَواُه َصااااااااِحَبا   َوَأخَّ

 75.  َ اااااَرَدي ِن َفَاِضااااا َناااااا ُمف   َوإِن  َيُكو 

 

بِاااااااِع الاااااااذي َرِدف     َحت َماااااااع َوإاِلَ َأت 

ذكر فيهما ابن مالك أحد تقسيمات االسم، فإن لالسم عدة تقسيمات، فيذكر  

ابن مالك منها ثالثة تقسيمات. التقسيم األول المذكور يف هذين البيتين تقسيم 

 لفرق بينها؟الَعَلم إلى اسٍم ولقٍب وُكنيٍة، فالَعَلم إما اسم، وإما لقب وإما ُكنية، ا

الفرق بينها واضح، االسم هو أول علٍم على المسمى، أول علم ُيطلق على 

هذا المسمى نقول هذا اسمه الَعَلم، فالطفل إذا ولد فسماه أبوه يف يوم والدته أو يف 
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اليوم الثاين أو الرابع أو الخامس، أو السابع، أو العاشر، أو بعد شهر أول اسم 

  و اسمه الَعَلم.يطلقه على هذا المولود ه

فاالسم العلم هو أول علٍم للمسمى، على ذلك إذا أتاين ولد فسميته محمًدا، 

محمد اسم أم لقب أم ُكنية؟ اسٌم علم، أتاين ولٌد آخر ما سميته محمًدا، وال علًيا 

بكر، اسٌم أو لقب أو كنية؟ هذا اسمه الَعَلم،  سميته أبو بكر، عندما ولد سميته أبو

َعَلم هو أول علم ُيطلق على المسمى، وهذا يكثر اآلن عند بعض ألن االسم ال

الشعوب اإلسالمية، فاسأل اإلنسان ما اسمك يقول: أبو بكر كذا سماه أبوه، 

 .كنيته يكون وال الَعَلم اسمه فهذا بكر أبو

مدينة أراد أن يسميها أهلها فسموها بأبو ظبي، هذا اسم المدينة اسمها الَعَلم أم 

مها الَعَلم، وكذلك الجبل المعروف بمكة أبو قبيس، اسم جبل أبو كنيتها؟ اس

 قبيس، هذا االسم، االسم الَعَلم هو أول علٌم على مسماه.

أما اللقب والكنية فإهنما يحدثان بعد االسم، اللقب والكنية يحدثان بعد  

و ما االسم، فإذا كان هذا الَعَلم الحادث بعد االسم مبدوًء مصدًرا بأٍب أو أٍم، أ

أشبههما فكنية، وإال فهو لقب، إذا كان هذا الَعَلم الحادث بعد االسم الَعَلم مصدًرا 

 بأٍب أو أٍم وما أشبههما، مثل ماذا الذي يشبههما؟

ابن، وابنة، وبنت، وأخ، وأخت، وعم، وعمة، وخال، وخالة، فكل ذلك  مثل:

الخير  وأم لمساكينا كلثوم، وأم وأم كنيتان، حفص، وأبو بكر، يسمى ُكنية، فأبو

 األرض، وأخت ُكنى، هذه عمر، وابن الخطاب، وابن عباس، ُكنية. وابن

الحصباء، أو بنت اليم تطلق على السفينة،  على ُيطلق األرض بنت األرض، وبنت

 هذه أعالم.

، ُيعرف أو أخو نوره وهو الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود 
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رحمًة واسعة، وقدس روحه وأموات  هبذه الُكنية وكان يفتخر هبا  

المسلمين يف جنات النعيم، وجزاه اهلل عنا وعن هذه البالد خير الجزاء، فقد وحد 

اهلل على يديه هذه البالد وأمنها بعد الخوف، ونشر على يديه خيًرا عظيًما يف بالد 

 المسلمين قاطبة ويف هذه البالد عامة.

ه على السير على طريقته، وأن يجعلهم نسأل اهلل أن يغفر له، وأن يوفق ذريت

 نصر لإلسالم والمسلمين وأن ينفع هبم البالد والعباد وهو بذلك رحيم. 

فكل ما ُبدء بأٍم أو أٍب أو أٍخ أو أخٍت، أو ابٍن أو بنٍت أو عٍم أو نحو ذلك فهو 

ُكنية وإال فهو لقب، اللقب أيًضا علٌم ناشيء طاريء، واللقب ال بد أن يدل على 

أو ذم، فإن دل على مدٍح فنحو: الفاروق، والصديق، وذو النورين، ونحو:  مدح

الرشيد، والمأمون، والمعتصم، ونحو: صالح الدين، وتقي الدين، وعز الدين، 

 ونحو: خادم الحرمين الشريفين، هذا أيًضا لقب.

لقب نريد اللقب النحوي، واللقب النحوي الذي هو نوع من  عندما نقول:

م، والَعَلم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلًقا، أنبه على ذلك لكي تفرقوا أنواع الَعلَ 

بين اللقب النحوي الذي هو من نوع الَعَلم وبين اللقب اللغوي، اللقب اللغوي 

بمعنى الصفة، ال نريد اللقب النحوي الذي هو علم، فخادم الحرمين الشريفين 

مشاهبيه ال عن كل الناس،  هذا لقب، لقٌب على هذا الرجل كي يميزه عمن؟ عن

 عن مشاهبيه يعني عن بقية الرؤساء ونحو ذلك.

الشيخ هذا علم؟ ال، الشيخ هذا معرف بــ )ألـــ( هذا ليس  لكن قول الشيخ؟

علًما، ألنه قد يطلق على هذا الشيخ، وهذا الشيخ، الشيخ والتعيين يكون 

أعالًما هذه  بالحضور، الشيخ الحاضر يعني، الرئيس أو األمير هذه ليست

 أوصاف.
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الملك هذا معرف بــ )ألـــ( أم علم؟ هذا معرف بــ )ألـــ( فهذا هو التفريق 

الصحيح بين االسم الَعَلم، وبين اللقب الَعَلم، وبين ُكنية الَعَلم، وأقول هذا هو 

وكابن  "أوضح المسالك"التفريق الصحيح ألن بعض النحويين كابن هشام يف 

 تعريًفا آخر، ال تنضبط به هذه األقسام.عقيل يف شرحه ذكروا 

  ثم قال ابن مالك:

اااااَمع َأَتاااااى َوُكن َياااااًة َوَلَقَباااااا.74  َواس 

 

ااااااااَرن  َ ا إِن  ِسااااااااَواُه َصااااااااِحَبا   َوَأخَّ

يف هذا الشطر يبين حكًما من أحكام الَعَلم، وهو حكم أعالم الواحد إذا  

وكلما َعُظم وارتفع  اجتمعت من حيث الرتتيب، الشيء الواحد قد تتعدد أعالمه،

 أعالٌم كثيرة، وللنبي  كثرت أسماؤه وأعالمه، فلهذا كان هلل 
، ولقًبا: بكر أسماٌء كثيرة، ووجدنا للخليفة األول اسًما علًما: عبد اهلل، وُكنيًة: أبو

 الصديق.

أما عامة الناس اسم بركة محمد وخالص، أحياًنا ُكنية أما األلقاب ما تكون إال 

 قل أن تتعدد ألقابك. للمتميزين،

: وكنيته الصديق،: ولقبه اهلل، إذا تعددت األعالم لشيٍء واحد اسمه: عبد

 فإن إًذا الدين، صالح: ولقبه صالح، أبو: وكنيته خالد،: اسمه إنسان أو بكر، أبو

 .علم من أكثر له يكون قد الواحد الشيء

، "الٌد أبو صالحجاء خ"الكالم إذا اجتمعت أعالم الشيء الواحد، كأن تقول: 

هو شخٌص واحد، اسمه: خالد، وكنيته: أبو صالح، فما حكم هذه األعالم إذا 

اجتمعت من حيث الرتتيب ما الذي ُيقدم وما الذي يؤخر؟ الكنية أم اللقب أم 

 االسم الَعَلم أم ال ترتيب بينها؟ قال ابن مالك: 

َرن     َصِحَبا ِسَواهُ  إِن   َ ا َوَأخَّ



 

 
e 

g h 

f  378 
 شرح ألفية ابن مالك

 كور يف قوله: يعني: بذا آخر مذ 

اااااَمع َأَتاااااى َوُكن َياااااًة َوَلَقَباااااا.74  َواس 

 

ااااااااَرن  َ ا إِن  ِسااااااااَواُه َصااااااااِحَبا   َوَأخَّ

فآخر المذكورات اللقب، يقول: أخر اللقب، إن سواه صحبا، والمراد: أن  

أحب عمر "اللقب مع االسم يؤخر، فُيقدم االسم ويؤخر اللقب، فتقول: 

اهلل  أول الخلفاء عبد"، وتقول: "مرأحب الفاروق ع"وال تقول:  "الفاروق

من الخلفاء "، وتقول: "اهلل أول الخلفاء الصديق عبد"وال تقول:  "الصديق

، وهكذا، فالرتتيب "الرشيد هارون"، وال تقول: "الصالحين هارون الرشيد

 واجب بين اللقب واالسم، فُيقدم االسم ويؤخر اللقب. 

ي: لو اجتمعت كنية وكنية، أو كنية ما سوى االسم واللقب ال ترتيب بينهما، أ

أول "، أو "أول الخلفاء أبو بكٍر الصديق"ولقب، فال ترتيب بين ذلك، فتقول: 

وأحب أبا حفٍص "، "وأحب الفاروق أبا حفص"، "الخلفاء الصديق أبو بكر

، فال ترتيب بين "أحب أبا حفٍص عمر "أو  "أحب عمر أبا حفص"، أو "الفاروق

 إال بين اسمه ولقبه.أعالم الشيء الواحد 

هذا هو الحكم النحوي، ثم ننظر إلى عبارة ابن مالك هل تفي هبذا المعنى أم 

رت عنه، يقول:   قصَّ

َرن  " المعنى الظاهر لهذه العبارة  "َصِحَبا ِسَواهُ  إِن  "أي: وأخر اللقب  "َ ا َوَأخَّ

أو  أن اللقب يؤخر إذا صحب ما سوى اللقب، يعني يؤخر اللقب إن صحب االسم

الكنية، وهذا مما ُنقد يف األلفية، وُصحح يف مؤخًرا ذا سواها صحبا فيكون الضمير 

عائًدا إلى الكنية، يقول أخر اللقب إذا صحب سوى الكنية، ما سوى الكنية؟ 

 االسم.

وجاء يف البيت رواية أخرى يف بعض المخطوطات المخطوط األلفية بلف  
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  نقد على هذه الرواية.( اآلخر إذا اسًما صحبا، وال00:48:18@)

ثم نقول: إن ما ذكره النحويون من تأخير اللقب وتقديم االسم هذا هو 

المشهور عند المتأخرين من النحويين، ويستشهدون على ذلك بأبيات وشواهد 

 معروفة، ويقولون: إن تقديم اللقب على االسم ضرورة شعرية، كقول الشاعر:

 أناااااااااا ابااااااااان مزيقياااااااااا عمااااااااارو

 

 ذر ماااااء السااااماءوجاااادي أبااااوه مناااا 

هذا جده اسمه عمرو، وعمرو هذا لقبه مزيقيا، يقول الشاعر: أنا ابن عمرو،  

عمرو الملقب بمزيقيا، فما قال أنا ابن عمرو مزيقيا، وإنما قال: أنا ابن مزيقيا 

عمرو، مزيقيا هو عمرو لقبه مزيقيا واسمه عمرو، وهذا جد مشهور يف األوس 

 والخزرج.

 ويقول اآلخر:

 ا الكلاااب عماااًرا خيااارهم نساااباباااان  

 

 بااابطن شاااريان يعاااوي حولاااه الاااذيب 

كأنه ُقتل، بأن ذا الكلب عمًرا، اسمه: عمرو، ولقبه: ذو الكلب، وهنا قدم  

اللقب قال: بأن ذا الكلب عمًرا، وهذه المسألة من المسائل النحوية التي ما زالت 

 تحتاج إلى استقصاء يف الشواهد.

رين يقولون: إذا كان اللقب هو األشهر، إذا كان فلهذا بعض النحويين المتأخ

اللقب أشهر من االسم فلك أن تقدمه، وهذا القول له حٌ  من القوة، واستعماله 

: كثير، وأقوى شواهده آيات من القرآن العظيم، ومن ذلك قوله 

[، المسيح عيسى 45]آل عمران: [45آل عمران:] (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)

سيح فلقبه، وقد ُقدم اللقب على االسم يف أكثر من ابن مريم، اسمه عيسى، أما الم

فإذا  ،[157النساء:] (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)آية، يف ثالث آيات، يف قوله: 

كان اللقب أشهر فال إشكال يف تقديمه، أما إذا لم يكن أشهر فهو الذي يتجه عليه 
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 كالم النحويين. 

  ثم قال ابن مالٍك بعد ذلك:

اااااَرَدي نِ .75 َناااااا ُمف  َ   َوإِن  َيُكو   َفَاِضااااا

 

بِاااااااِع الاااااااذي َرِدف     َحت ًماااااااا َوإاِلَ َأت 

ما زال الكالم على أعالم الواحد إذا اجتمعت، إذا اجتمعت أعالم الواحد ما  

 :"صالح جاء خالٌد أبو"حكمها من حيث اإلعراب؟ إذا قلت: 

 جاء: فعٌل ماٍض.

العلم  خالد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ال عالقة لنا بالَعَلم األول،

جاء خالد "األول يخضع لإلعراب، سؤالنا عن الَعَلم الثاين كيف ُيعرب؟ 

 كيف الثاين الَعَلم "الصديق بكرٍ  صالح، أحب عمر الفاروق، الخليفة األول أبو أبو

 ب؟ يقول ابن مالك:ُيعر

َنا:  َوإِن    الَعَلم األول، والَعَلم الثاين المجتمعان شيء واحد.َيُكو 

نَ  َوإِن   َرَدي نِ َيُكو  َ   ا ُمف   َحت ًما َفَاِض

إذا كان العلم األول مفرد أي ليس مضاًفا، مثل محمد، خالد، صالح، فهد، 

من ألقاب العرب، والُكْرز:  "ُكْرز"مثل سعيد، والَعَلم الثاين مفرد، كإنسان لقبه 

الُخرج الصغير يضع فيه الراعي والمسافر متاعه، لقب اإلنسان بُكْرز، أو لقبه 

 شخص له صوت قوي فُيلقب ببوق، أو نحو ذلك. ،"بوق"

 كيف نعرب الَعَلم الثاين قول ابن مالك:

َرَدي نِ  َوإِن   َنا ُمف  َ   َيُكو   َحت ًما َفَاِض

 اسمه: سعيد، ولقبه: ُكرز، أو اسمه: "سعيد ُكرزْ "أي ماذا تقول يف نحو: 

 ."جاء سعيُد ُكُرزٍ "عمرو، ولقبه: بوق، ستقول: 
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 جاء: فعل ماٍض.

 عيد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف.وس

 وكرز: مضاف إليه.

 ."سلمت على سعيد كرزٍ "، أو "رأيت عمرو بوٍق "أو 

ونضيف إلى ذلك ونقول: وُيشرتط يف العلمين أيًضا غير اإلفراد أن يكونا 

خاليين من )ألـــ(، هذا شرط ذكره النحويون أيًضا، ال بد أن يكون العلمان مفردين 

ين من )ألـــ(، كاألمثلة السابقة، فإن لم يكونا مفردين يعني مركبين مثل: وخالي

 ة.مركب أعالم هذه بكر، أبو: مثل العابدين، زين: مثل الدين، صالح: مثل اهلل، عبد

أو كان يف العلم )ألــ( مثل: الفاروق، الصديق، الرشيد، الحارث، كان يف األول 

، األول هارون: فاعل مفرد وخاٍل من "لرشيدهارون ا"أو كان يف الثاين، إذا قلت: 

 )ألـــ(، لكن الثاين مفرد وفيه )ألــــ( إًذا ما تصح اإلضافة.

، اسمه: الحارث، ولقبه: ُكْرز، كالهما مفرد، إال أن "جاء الحارث ُكْرز"أو 

 األول فيه )ألـــ(؛ إًذا ما تصح اإلضافة هنا.

 ألـــ(، فما الحكم يف الَعَلم الثاين؟ فإن كانا أو أحدهما غير مفردين، أو فيهما )

75.  َ اااااَرَدي ِن َفَاِضااااا َناااااا ُمف   َوإِن  َيُكو 

 

بِاااااااِع الاااااااذي َرِدف     َحت ًماااااااا َوإاِلَ َأت 

أي: أتبع الثاين لألول اجعل الثاين تابًعا، دخلنا يف باب التوابع، اجعل الثاين  

للعلم األول فتجعله بداًل، أو عطف بيان من األول، فيجب أن ُتتبع الَعَلم الثاين 

 بداًل أو عطف بيان.

 ."أحب عمَر الفاروَق "فتقول: 

 أحب: فعل مضارع والفاعل مسترت تقديره أنا.
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 وعمر: مفعول به منصوب. 

 والفاروَق: بدٌل، أو عطف بيان منصوب.

رضي اهلل عن عمَر "رضي اهلل عن عمَر الفاروَق أم الفاروِق؟ "وتقول: 

 ."الفاروِق 

 رضي: فعل ماضي.

 اهلل: فاعل مرفوع.

 عن: حرف جر.

 عمَر: اسم مجرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع من الصرف.

 الفاروق: بدل، أو عطف بيان مجرور.

 بعد ذلك ننبه على أمرين: 

أن ما ذكره ابن مالك يف هذه المسألة هو مذهب البصريين أي: األمر األول: 

جب فيهما اإلضافة، هذا مذهب من أن العلمين المفردين الخاليين من )ألـــ( ت

البصريين، أما الكوفيون فإهنم قالوا: إن العلمين المفردين الخاليين من )ألـــ( 

األفضل فيهما اإلضافة؛ ألنه المسموع عن العرب، ويجوز فيهما التبعية، يجوز أن 

 تجعل الثاين منهما تابًعا، بداًل أو عطف بيان.

 "جاء سعيُد كرزٍ "، األفضل "ُكرزٍ  جاَء سعيدُ "فعلى قولهم تقول يف نحو: 

 على أنه بدل أو عطف بيان. "جاء سعيٌد كرزٌ "باإلضافة وتجوز التبعية فتقول: 

 أن التبعية لها طريقان: التنبيه الثاين:

( وهو أن تجعل الثاين تابًعا لألول 00:58:35@الطريق األول: هو طريق )

يف التبعية، وهو الذي شرحنا وهو يف اإلعراب رفًعا ونصًبا وجًرا، وهذا هو األصل 
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الطريقة التي يجب أن يسير عليها المتكلم وهي الواردة يف أغلب المسموع من 

 الكالم العربي، قرآًنا وُسنًة وشعًرا ونثًرا.

إال أنه يجوز يف التابع القطع، يجوز يف التابع يعني الَعَلم الثاين هنا مثاًل، الَعَلم 

إذا قلنا القطع فهذا مصطلح نحوي يعني به النحويون الثاين يجوز لك فيه القطع، و

أن تذهب بالكلمة إلى الرفع، خربًا لمبتدأ محذوف، أو تذهب بالكلمة إلى 

 النصب، مفعواًل به لفعٍل محذوف.

أحب عمَر "، إذا ذهبت إلى الرفع، "أحُب عمَر الفاروُق "فعلى ذلك تقول: 

هذا  "اهلل عن ُعثماَن ذي النورينرضي "، إذا ذهبت إلى النصب، وتقول: "الفاروَق 

 ( الذي يجب على المتكلم.1:00:15@اإلتباع، وهو الطريق )

وأما على القطع فيجوز أن تقطع إلى الرفع خرب لمبتدأ محذوف، فتقول: 

، "رضي اهلل عن عثماَن هو ذو النورين "تقصد: "رضي اهلل عن عثماَن ذو النورين"

رضي اهلل عن "لفعٍل محذوف فتقول:  يجوز أن تذهب إلى النصب مفعواًل به

 أي أعني ذا النورين. "عثماَن ذا النورين

النحويون يقولون لنا هذا جائز، جائز يف القياس النحوي، ولكن هذا الجواز 

ليس مطلًقا، وإنما هو جائز لمن قصده، لمن أراده، أما الذي لم يقصد إلى القطع، 

 عليه التبعية.وإنما يتكلم كالًما معتاًدا، فحينئٍذ تجب 

يعني المتكلم عندما يتكلم، إما أن يسرد كالمه سرًدا، بحيث يتبع بعضه بعًضا 

، ُيخرب هبذا ما يف إشكال، "رضي اهلل عن عثماَن ذي النورين"يلحق بعضه بعًضا، 

سلوًبا وهو أن تقصد أنت القطع، المتكلم يقصد القطع، يقصد أن أإال أن هناك 

 ينقطع كالمه.

وتقطع  "رضي اهلل عن عثمان"أردت أن تقول:  "اهلل عن عثمانرضي "فيقول: 
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 أنكم، أو أن  "رضي اهلل عن عثمان"هنا الكالم، فعندما قلت لكم:  
ّ
تبادر إلي

بعضكم لم يعرف من المراد بعثمان، فقبل أن يقول لي من هو؟ أنا أصل الكالم 

ي اهلل عن رض"هذا مستعمل إلى اآلن عند الناس،  "ذو النورين"بسرعة وأقول: 

 ."عثمان ذو النورين

هو نعم ربما يتصل الكالم بعضه بعًضا عندما تكتب يف الكتابة ما يتبين شيء، 

، يعني أنت قصدت أن تقطع "رضي اهلل عن عثماَن ذو النورين"لكن يف الكالم 

هو "الكالم، إال أنك وصلته قبل أن يسأل السائل من هو، فإذا قال من هو تقول: 

 حذفت هو المبتدأ، وأبقيت الخرب فصار مرفوًعا.، ف"ذو النورين

، "ذا النورين"يعني أعني  "رضي اهلل عن عثماَن ذا النورين"أو أن تقول: 

فالمتكلم إذا قصد إلى القطع هبذه الطريقة يعني قصد أن يقف إال أنه وصل هبذه 

ب وإنما النية له أن يقطع، يعني له أن يجعل ما بعده ليس تابًعا لما قبله يف اإلعرا

 يرفع إلى الرفع على نية هو فالن أو إلى النصب على نية أعني فالًنا.

والذي ال يقصد القطع، وإنما يسرد كالمه سرًدا؟ نقول: هذا يجب عليه أن 

ُيتبع، فلهذا لو أن إنساًنا يقصد السرد، لم يقصد القطع تكلم أو يكتب كتابة، الكتابة 

رضي اهلل عن "أمل ويكتب فكتب أو قال: ما يتبين فيها هذه األشياء، يكتب ويت

، نقول: أخطأت، هذا خطأ، إال إذا قصدت القطع، وخاصة إذا "عثماَن ذو النورين

كان يتكلم األمر يتضح هل بالفعل قصد القطع أم إنه قاصد اإلتباع لكنه أخطأ، فال 

 بد أن نفرق بين هذه المقاصد وأهنا تؤثر يف الكالم.

وز لك، هذا يجوز، وهذا يجوز، ثم نعود بعد أما النحويون يقولون: يج

 للمقاصد المتكلمين يف البالغة يبين لنا متى يجوز هذا، ومتى يجوز هذا.

هذا ما يتعلق بتقسيم االسم، تقسيم الَعَلم إلى اسٍم ولقٍب وكنية وأحكام ذلك، 
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  :أما يف البيت الخامس وهو قوله 

ااااَل َوَأَسااااد  .76  َوِمن ااااُه َمن ُقااااوٌل َكَفض 

 

تَِجااااااااااااال َكُسااااااااااااَعاَد َوُأَدد     َوُ و ار 

فيبين يف هذا البي  تقسيًما آخر من تقسيمات االسم، تقسيًما آخر من  

 تقسيمات الَعَلم، فيقول إن العلم ينقسم قسمين:

 إلى علَم منقول.  

 وإلى علَم مرتجل.

فالعلم المنقول: هو الذي نقلته من باٍب من أبواب اللغة، كلمة كانت مستعملة 

قبل يف اللغة العربية، فأنت أخذهتا من باهبا ونقلتها إلى باب العلمية أي جعلتها من 

علًما على شيء، جعلتها علًما على إنسان أو علًما على جماد، أو علًما على غير 

 عاقل، هذا منقول.

فإذا أتاك ولد وسميته أسد، نعم أسد يمكن أن يميز بينه وبين إخوته، كلمة أسد 

مستعملة يف اللغة من قبل؟ مستعملة من قبل، اسم عين أو اسم مستعملة أم غير 

 ذات، هذا يسمى المنقول، نقل من كلمًة مستعملة يف اللغة وجعلها علًما.

أما المرتجل: هو أن ترتجل ارتجااًل، تبتكر ابتكاًرا من عندك كلمة اسًما لم 

جلة قليلة جًدا، تستعمل من قبل يف اللغة فتجعلها علًما، وال شك أن األعالم المرت

واالرتجال يكون للفصحاء، ومن ذلك: ُأَدْد علٌم على رجل، وسعاد علٌم على 

 ( علٌم على رجل، هذه الكلمات لم تكن مستعملة من قبل.1:6:55 @امرأة، و )

سعاد يف سعيد هذه صفة، َسُعد الرجل فهو سعيٌد يف سعادة مصدر سُعد َيْسُعد 

ستعمل سعادة هذا ليس مرتجاًل، هذا منقول من سعادًة يعني لو سمى بسعادة هذا م

المصدر، أو سميت ابنك سعيًدا، كان هذا صفة مشبهة، َسُعد الرجل فهو سعيد، ثم 

 ُنقل إلى العلمية هذا منقول.
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فاألعالم المرتجلة قليلة، أما األعالم المنقولة فهي األكثر يف الكالم، تنقل عن  

؟ تنقل عما شئت من اللغة، إن شئت أن أي باب من أبواب اللغة إلى باب الَعَلم

تنقل عن األسماء أو تنقل عن األفعال، أو تنقل عن الحروف، أو تنقل عن الجمل، 

أو تنقل عن أشباه الجمل، والنحويون يف ذلك توسعوا توسًعا كبيًرا، حتى أهنم 

 أجازوا أن تسمي ببعض الكلمة أو ببعض الجملة، أو ببعض الفعل.

هذا الفن باب التسمية يف الَعَلم ألتينا بأسماء عجيبة جًدا  ولو أننا كنا نتقن 

وجميلة، تغنينا عن كثيٍر من األسماء واألعالم التي صرنا نستوردها من الشرق 

 والغرب.

فلك أن تسمي بما شئت من األسماء غير األعالم، لك أن تسمي بما شئت من 

لمصدر، أو صُلح المصادر، بفضل يفُضل فضاًل، ثم سمينا فضل هذا نقل من ا

يصُلح صالًحا، ثم نسمي صالح، هذا نقل من المصدر، وقد تنقل عن الجماد عن 

( كأن تسمي بأسد أو بنمر، نحو ذلك، أو نعمان، نعمان 1:9:10@اسم جامد، )

 اسم للدم، أو تنقل عن األسماء المشتقة وتسمى األوصاف، وهذا هو األكثر.

هو صالح، ثم نقلنا صالح من كوهنا كأن تنقل عن اسم الفاعل، صُلح الرجل ف

اسم فاعل إلى كوهنا علًما، أو حامد، أو تنقل من اسم المفعول كمحمود ومنصور 

 أو تنقل من الصفة المشبهة ككريم وسعيد.

ولك أن تنقل عن األفعال، لك أن تسمي ابنك بفعل من األفعال، تسميه يزيد، 

ل معروفة، وكلها مسماه بأفعال، أو تسميه يشكر، أو تسميه تغلب، وهذه أسماء قبائ

ر عن ساعده، ولك أن تسمي بالفعل الماضي، والفعل المضارع،  ر، شمَّ أو شمَّ

والفعل األمر، ولك أن تسمي بالحروف، ولك أن تسمي بالجمل، الجمل الفعلية، 

، أو تسمي بجملة إسمية، فالنقل "تأبط شًرا، شاب قرناها، جاد الحق، ذر حًبا"كــ 

لغة، وكان العرب يتفننون كثيًرا يف األسماء، فلهذا تجد يف أسمائهم واسٌع يف ال
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 أعاجيب، وأسماء ربما لم تطلق على غيرهم.

هذا ما يتعلق بتقسيم االسم إلى منقوٍل ومرتجل، ويحتاج إلى كالم أوسع يف 

يف البيت السادس  بيان النقل وتصرفات العرب فيه، ثم يذكر ابن مالك

  والسابع يف قوله:

َباااااا.77 َ  ُركَّ َلاااااٌة َوَماااااا بَِماااااز   َوُجم 

 

رَِباااااااا  اااااااِه َتاااااااَم ُأع   َ ا إن  بَِغي ااااااارِ َوي 

ااالَِم ُ و اإِلَضاااَفه  .78  ااي األَع 
ََ فِ  َوَشااا

 

َِ َوَأبِااااااي ُقَحاَفااااااه     َكَعب ااااااِد َشاااااام 

يذكر يف هذين البيتين تقسيًما آخر للَعَلم، وهو تقسيم الَعَلم إلى مفرٍد ومركب،  

فرًدا، أي: كلمٌة واحدة، وقد يكون مركًبا، أي: أكثر من كلمة، الَعَلم قد يكون م

 فمحمد، وعلي، وصالح، هذه أعالٌم مفردة، وهي اسم علم.

والصديق، والفاروق، والمعتصم، والمأمون، هذه أيًضا أسماء أعالٌم مفردة 

وهي ألقاب، ثم الكنية، الكنية تأيت مفردة؟ الكنية ال تأيت مفردة يجب أن تكون 

 ة تركيًبا إضافًيا.مركب

الَعَلم المركب أي: المتألف من أكثر من كلمة، وهو ثالثة  والنوَ الثاين:

 أقسام:

المركب اإلسنادي، أي المسمى بجملة، جملة إسمية، أو جملة  القسم األول:

 ."تأبط شًرا"فعلية، مثل: 

 تأبط: فعل ماضي.

لية، فعل وفاعل شًرا: مفعوٌل به، والفاعل مسترت تقديره هو، هذه جملة فع

ومفعول به، ثم ُسمي به رجٌل معين، وهو الشاعر المعروف، فهذا علم لكنه علم 

مركب، مركب تركيًبا إسنادًيا المراد بالرتكيب اإلسنادي أي الجملة، ألن الجملة 

 هي التي يقع فيها اإلسناد، جملة إسمية أو جملة فعلية.
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شاب "فُسمي ذرَّ حًبا، أو إنسان كان يذر الحب للطيور كثيًرا  "ذر حًبا" 

 ، امرأة شابت زوائدها فُسميت شاب قرناها، وفيهم البيت المشهور:"قرناها

 َكااااَذب ُتم  وَرب الَبي ااااِ  ال َتن كُِحوَنهااااا

 

َلاااُب   ناهاااا َتُصااارت وَتح   َبنِاااي شااااَب َقر 

ما حكم هذا المركب الرتكيب اإلسنادي من حيث اإلعراب؟ الجواب: حكمه  

جاء تأبَط شًرا، ورأيُت تأبَط شًرا، وسلمُت على "بلفظه، فتقول: الحكاية، ُيحكى 

 تحكيه حكاية. "تأبَط شًرا

 المركب المزجي، يشمل شيئين: النوَ الثاين من الَعَلم المركب:

يشمل الَعَلم المختوم بويه: كسيبويه، عمرويه، خلويه، خمارويه، وهذا حكمه 

 البناء على الكسر، وهو معروف ومشهور.

ما كان جزؤه األول مبني على الفتح، وجزؤه الثاين معرب إعراب  ويشمل

فيكون هذه  "بعلبك، وحضرموت، ومعد يكرب"الممنوع من الصرف، مثل: 

، بعَل: هذا الجزء "بعَلبُك "بعلبُك، بعل اسم صنم يف المدينة، يعني صنم بك هذه

وع من وقع عليها اإلعراب لكنه إعراب الممن "بُك "األول ُبني على الفتح، 

 الصرف.

، فيشمل المركب "هذه بعلَبُك، وسكنُت بعَلَبَك وسكنت يف بعَلَبَك "تقول: 

 المزجي هذا يشمل النوعين، وسيأيت التفريق بينه وبين المركب اإلضايف بعد قليل.

المركب اإلضايف، والمركب اإلضايف ما ُأضيف جزؤه األول  النوَ الثالث:

 عالم كما قال ابن مالك: إلى جزئه الثاين، وهذا كثيٌر يف األ

الَِم ُ و اإِلَضاَفه    ي األَع 
ََ فِ  َوَشا

 ومنه ،"الملك عبد العزيز، عبد الرحمن، عبد اهلل، عبد"ومنه ما ُعبد هلل، كـــ: 

 حفص، أبو بكر، أبو": كـــــ الُكنى كل ومنه "العابدين وزين الدين، صالح"
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 .ذلك ونحو "المساكين أم

حكم المركب اإلضايف؟ حكم المركب اإلضايف أنه ما حكمه يف اإلعراب، 

، عبدُ  جاء"ُيعرب فتقول: 
ِ
، عبدَ  ورأيُت  اهلل

ِ
  عبدِ  على وسلمُت  اهلل

ِ
 أبو وجاءَ " ،"اهلل

 ."محمد أبي على وسلمت محمد، أبا ورأيُت  محمد،

إال إذا كانت الكنية اسًما علًما على صاحبها ال كنية حقيقية، هذا شرحناه يف 

كنية كما  ال إلنسان اسًما "بكر أبو": ومثل "قبيس أبو ظبي، أبو" البداية مثل:

 شرحنا من قبل.

 الكنية كانت فإذا علم، اسم علم؟ اسم أم كنية هذه "قبيس أبو ظبي، أبو"اآلن 

 لك ويجوز الستة، األسماء إعراب تعرهبا أن لك فيجوز حقيقية؛ كنيةً  ال علًما اسًما

ظبي،  أبو هذه": فتقول فتعرهبا وضعته، الذي  باللف تحكيها حكايًة، تحكيها أن

 ."وسكنُت أبا ظبي، سكنُت يف أبي ظبي

، أم أبا ظبي، أم ظبي ويجوز أن تحكيها بلفظها، أنت ماذا سميتها؟ سميتها أبو

هذه "أبي ظبي؟ بحسب التسمية أنت سميتها أبو ظبي لك أن تحكيها حكايًة: 

 ."يظب أبو يف وسكنُت  ظبي، أبو سكنت ظبي، أبو

وهذا جبُل أبو "عراب، باإل "قبيس أبي جبُل  هذا": تقول قبيس، وكذلك يف أبو

بالحكاية ألنه اسم الجبل وليس ُكنيًة للجبل، أما الكنية الحقيقية مثل:  "قبيس

 ، هذا ال بد فيه من اإلعراب."بكر الخليفة األول أبو"

ايف والمركب ما الفرق لعلنا نختم هبذه النقطة، ما الفرق بين المركب اإلض

مركب مزجي، أما  "حضرموت"هذا مركب مزجي، و "بعلبك"المزجي؟ 

هذا مركب إضايف، المركب اإلضايف أمره واضح، أن  "الرحمن اهلل، وعبد عبد"

 تضيف األول إلى الثاين.
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المركب المزجي أصله وحقيقته الرتكيب اإلضايف، أصله وحقيقته مركب  

، هو يف "صنمبٍك، أو زوجبٍك "ن مثاًل: إضايف، كأن تقول تذكر مدينة من المد

الحقيقة مركب إضايف، إال أن العرب خصت بعض هذه المركبات اإلضافية 

بالمزج؛ لكثرة استعمالها لهذه الكلمات خصتها بالمزج، معنى المزج أهنا تبني 

الكلمة األولى على الفتح، وُتلقي اإلعراب على آخر الكلمة إعراب الممنوع من 

 الصرف.

يجوز لك يف كل مركٍب مزجي أن تعيده إلى أصله، وأن تعربه إعراب ولذلك 

هذه بعُلَبٍك، وسكنُت بعلَبٍك، وسكنُت يف "المركب اإلضايف، يجوز أن تقول: 

، تعيدها إلى األصل المركب اإلضايف، ولك أن تعاملها هذه المعاملة "بعلَِبٍك 

ألنه األكثر فتعرهبا  الخاصة التي خصتها هبا العرب وهي المزج، وهذا هو األفضل

 كما ذكرنا.

إًذا فالمركب اإلضايف هذا هو األصل والمتطرد يف الكالم، أما المركب 

 المزجي هذه كلمات معينة العرب خصتها هبذا الحكم.

باقي الوقت نجعله لألسئلة ويبقى لنا من الَعَلم ثالثة أبيات جعلها ابن مالك 

 .للعلم الجنسي 

 :(1:21:30 @) الطالب:

نحو "نعم، هناك كتب ورسائل علمية، من الكتب كتاب اسمه  شيخ:ال

 ."المعنى

 ؟؟؟الطالب:

 هذا جائز، يعني هو اسم قليل لكنه جائز وال ينكر عليه ذلك. الشيخ:

 ؟؟؟الطالب:
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ُة، وأفريقيَُّة، كذا يكون على قواعد التعريب،  الشيخ: ال التاء المربوطة سوريَّ

بت تعرب هبذه الطريقة، ُتعرب بالياء المشدد والتاء الكلمات غير عربية لكن إذا ُعر

المربوطة، هذه طريقة التعريب، أما إذا قلت: سوريا، أمريكا، أفريقيا، هذه عربتها 

لكن أبقيت فيها شيء من العجمة عقبها، واألصل أن تعرب الكلمة تعريًبا كاماًل، 

 ُتخضع لألحكام العربية.

 ؟؟؟الطالب:

ون مثل: أنف الناقة من األلقاب القليلة وال نحب أن ألقاب الذم يقول الشيخ:

 يكثر منها.

 ؟؟؟الطالب:

  االرتجال يقولون: إنه خاٌص بالفصحاء. الشيخ:
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 الدرس الثالث عشر 
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

ثارهم وسلم تسليًما مزيًدا وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحساٍن واقتفى آ

 إلى يوم الدين، أما بعد.

فحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة المباركة، ليلة االثنين الحادي والعشرين من 

شهر جمادى األولى، يف سنة تسٍع وعشرين وأربعمائة وألف من هجرة 

 .المصطفى

نعقد  ،"الرياض"يف مدينة  "الجزيرة"بحي  "جامع الراجحي"يف هذا الجامع 

 "ألفية ابن مالك"من دروس شرح  "الثالث عشر"بعون اهلل وتوفيقه الدرس 

. 

يف أول هذا الدرس التوفيق واإلخالص، وأن يغفر لنا،   ونسأل اهلل

وأن يتغمدنا برحمته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين 

 .ولوالدينا ولوالة أمورنا، ولعلمائنا، اللهم آمين

ننبه يف البداية يا إخوان، إلى أن هذا الدرس سيكون أخر درٍس يف هذا الفصل، 

وسيتوقف الدرس بعد ذلك يف اإلجازة الصيفية، لنعاوده بإذن اهلل تعالى يف أول 

 الفصل الدراسي القادم بمشيئة اهلل تعالى.
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أما درس هذه الليلة، فإن الكالم فيه موصوٌل بالكالم الذي مضى يف الدروس 

السابقة يف باب ]النكرة والمعرفة[، فالنكرة والمعرفة االسم إما نكرة وإما معرفة، 

والمعرفة كما ذكرنا سبعة أسماء، ابن مالك بعدها واحًدا واحًدا، ذكر الضمير 

 وشرحناه، ثم ذكر المعرفة الثانية وهي الَعَلم.

لَعَلم ثالثة وتكلمنا على أكثر أبيات الَعَلم يف الدرس الماضي، وبقي يف باب ا

 أبيات ما شرحناها نذكرها ونشرحها إن شاء اهلل تعالى يف هذه الليلة.

 : وفيها يقول شيخنا وإمامنا ابن مالك 

نَاااِس َعَلاام  .79  َوَوَضااُعَوا لِااَبع ِض األج 

 

اااَو َعااام    َظاااع َوه  اااَخاِص َلف   َكَعَلااام األَش 

اااااَرِب .80  َعق  َيَط لِل   ِمااااان  َ اَك أمت ِعااااار 

 

َلاااااااااااِب َوهَكاااااااااااَذا ثُ   َثع   َعاَلاااااااااااٌة لِل 

َمَباااااااااااَره  .81   َوِمث ُلاااااااااااُه َباااااااااااَرُة لِل 

 

 َكاااااااَذا َفَجااااااااِر َعَلاااااااٌم لِل َفجاااااااَره   

ما يسمى بالَعَلم الجنسي، ألن  يف هذه األبيات الثالثة يذكر ابن مالك  

 الَعَلم قسمان:

 علم شخصي.

 وعلم جنسي.

لم الشخصي: هو وكل الكالم السابق كان على الَعَلم الشخصي، والمراد بالع

الَعَلم الذي ُيطلق على فرٍد واحد، هذا الفرد قد يكون عاقاًل، أو غير عاقل، كما 

سبق تفصيله يف الدرس الماضي، ولكنه يبقى مفرًدا واحًدا، هذا هو الَعَلم 

 الشخصي، وتوسعنا يف الكالم عليه يف الدرس الماضي.

ٍة أخرى نكرة، فهو بين بين، أما الَعَلم الجنسي فهو من ناحيٍة معرفة، ومن ناحي

مثاله: نأخذ مثااًل معروًفا عندنا قبل أن ندخل يف أمثلة النحويين وكالمهم، إذا قلنا 

أو  "اشرتيت أبا صابر"، أو "جاء أبو صابر"، إذا قلت لكم: "أبو صابر"مثاًل: 
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، من أعني بأبي صابر؟ نعم أبي صابر الحمار، كنية "تركت يف المزرعة أبا صابر" 

مار، أبو صابر إطالق أبو صابر على الحمار يقولون هذا علم على الحمار، أبو الح

 صابر علم على الحمار، ويعامل معاملة الَعَلم.

، "جاء أبو صابر القوي"يعني إذا أردت أن تصفه، فإنك تصفه بمعرفة، فتقول: 

بو جاء أ"ولو أردت أن تأيت منه بحال لصح، والحال ال تأيت إال للمعرفة، فقلت: 

، وأيًضا يمتنع من الصرف كغيره من األعالم، إذا اجتمعت "صابٍر مسرًعا أو خائًفا

، إطالقها على األسد، أسامة علم على األسد، "أسامة"مع العلمية علٌة أخرى مثل 

جاء "أسامة علم ومختوم بتاء تأنيث إًذا علم مؤنث فيمنع من الصرف، فتقول: 

، وهكذا يف أخذه أحكام المعرفة، إًذا فلفظه "ضًباجاء أسامُة غا"، أو "أسامُة زائًرا

لف  الَعَلم الجنسي لف  معرفة، يوصف بالمعرفة تأيت منه الحال، يمتنع من 

 الصرف، يأخذ كل أحكام المعرفة.

أم "على األسد، أو  "أسامة"على الحمار، أو  "أبو صابر"ومن أمثلته كما قلنا: 

 لب، وهاتان من أمثلة ابن مالك.على الثع "ثعالة"على العقرب، أو  "عريط

فلفظه لف  المعرفة، علم يعامل معاملة الَعَلم، أما من حيث المعنى فإذا قلت: 

فإنك ال تعني به حماًرا معينًا، بل كل حمار يسمى أبا صابر، إًذا فأبو  "أبو صابر"

صابر، هذا االسم أبو صابر خاٌص بحماٍر معين أم يطلق على كل حمار؟ يطلق 

معين من أفراد الحمير أم أنه شائع يف جنس الحمير؟ شائع، الذي يشيع يف  على فرد

الجنس نكرة أم معرفة؟ نكرة، فالجنس الَعَلم الجنس عند العرب لفظه معرفة، 

 ويعاملونه معاملة المعرفة علم ولكنه من حيث المعنى نكرة.

الم وهم وضعوا هذا الَعَلم لفوائد كانوا يقصدوهنا، فلهذا تجد هذه األع

الجنسية ال تستعمل مع العقالء، العقالء لكل عاقل علٌم خاٌص به، ولكنها تستعمل 

مع أموٍر تؤلف، تؤلف وال يهم الفرد منها وإنما يهم الجنس، نحن هنتم بالجنس 
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، ال يهمنا كثيًرا وإنما الذي "أتى هذا األسد، أو جاء هذا األسد"بجنس األسود، 

 يهمنا أن نتكلم على هذا الجنس.

هذا أسٌد قوٌي، "، أسد نكرة تقول: "أسد"فلهذا وضعوا لهذا الجس نكرة، 

نكرة يعامل معاملة النكرة، لفًظا ومعنًا نكرة،  "رأيُت أسًدا قوًيا، ومررُت بأسٍد قوٍي 

ثم وضعوا لكل الجنس اسًما يمكن أن تتعامل به مع كل الجنس، فلهذا ممكن أن 

مة هذا الَعَلم الجنسي لألسد، وثعالة هذا أسا "أسامة أشجع من ثعالة"تقول مثاًل: 

 ."جع من ثعالةشأسامُة أ"الَعَلم الجنسي للثعلب، فنقول: 

ما معنى هذه العبارة؟ المعنى يف هذه العبارة يعود إلى الجنس، ال يعود إلى 

األفراد، أو كما يقولون يعود إلى الصورة الذهنية التي تتخيلها عندما تسمع أسامة، 

األسد، الصورة التي تتخيلها عندما قلت: أسامة أنت ال تتخيل  وهي: مجمل جنس

كل أفراد األسود يف العالم، وإنما تتخيل جنس األسد الذي يتمثل يف أي فرد من 

 أفراده، ماهية األسد.

، يف أحد يعرتض على هذه "أسامة أشجع من ثعالة"فلهذا يصح أن تقول: 

لة صح، األسد أشجع من الثعلب، العبارة؟ على معناها؟ ال أسامة أشجع من ثعا

هذا من حيث الجنس، لكن من حيث األفراد ما يصح هذا الحكم، فإنك قد تجد 

أسًدا جباًنا، وقد تجد ثعلًبا قوًيا شجاًعا، من حيث األفراد قد تجد ثعلًبا من 

الثعالب أقوى من أسٍد من األسود؛ ألن هذا الثعلب شجاع وقوي، وهذا األسد 

 جبان.

لم كبير، وأسامة بن منقذ الشاعر والفارس المشهور الذي قاتل واألسود عا

، يذكر حروبه مع "االعتبار"الصليبين سنواٍت طويلة، له كتاب جميل اسمه 

الصليبين مما ذكر شيًئا من القصص مع األسود، ويذكر أن بعض األسود شجاعة 

ما تتجرأ  وجريئة، وبعض األسود قوية ولكن ليست جريئة، هذه ألهنا قوية، لكنها
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على أن هتجم على اآلخرين، وبعض األسود جبانة، حتى رأيت بعض األسود ال  

 تغادر بيتها، من شدة جبنها.

نعم األغلب على هذا الجنس القوة والشجاعة، لكن قد يتخلف هذا الحكم 

عن بعض األفراد، لهذا إذا أردت أن تعطي الحكم فإنك تعطي على الجنس، ال 

ف تعطي الحكم على الجنس من هذا الَعَلم الجنسي، أن تعطي على األفراد، كي

 ، وهذا هو معنى قول ابن مالك: "أسامة أشجع من ثعالة"تقول: 

نَاااِس َعَلاام  .79  َوَوَضااُعَوا لِااَبع ِض األج 

 

اااَو َعااام    َظاااع َوه  اااَخاِص َلف   َكَعَلااام األَش 

لة من حيث اللف ، من حيث األحكام اللفظية يعامل معاملة المعرفة، معام 

العلم، ومن حيث المعنى، يقول: وهو عم، يعني هو من حيث المعنى عاٌم، شائٌع 

 يف الجنس، أما تعريفهم للعلم الجنسي، فهم يقولون:

هو االسم الموضوع للصورة الذهنية التي يتخيلها العقل ممثلًة  العلم الجنسي:

إذا فهمنا المراد يف فرد من أفراد هذه الصورة، ال يهمنا كثيًرا معرفة هذا التعريف 

 بالعلم الجنسي.

واألعالم الجنسية كثيرة؛ ألن فائدهتا واضحة أو معروفة، إذا أردت أن تتعامل 

مع أجناس المألوفات ال أن تتعامل مع أفراد المألوفات، مع أجناس المألوفات إذا 

أتت فرس ما تعرف ما اسمه الخاص به، أما كلمة فرس فنكرة، فلهذا يمكن أن 

، أي فرس "أبو المضاء"علم يطلق على أي فرد من أفراده أطلقوا عليه  تطلق عليه

 ."أبو المضاء"فعلمه 

 "أم عريط"ومن األعالم الجنسية غيرها قلنا أسامة لألسد وثعالة للثعلب، و

للجمل،  "أبو أيوب"للفرس، و "أبي المضاء"للسفينة، و "بنت اليم"للعقرب، و

ذئب، هذه كلها أعالم تطلق على هذه لل "أبو جعدة"للحمار، و "أبو صابر"و
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األجناس، وهذه األمثلة كما رأيتم كلها تعود لذوات، هذه ذوات، ذوات يعني 

 ُتدرك بحاسة من الحواس الخمس.

وهناك أعالٌم جنسية معنوية، تطلق على أمور معنوية، يعني تدرك بالعقل، ال 

، هذا علم جنسي "ةبرَّ "تدرك بحاسٍة من الحواس، من أمثلة األعالم المعنوية: 

ة"على المربَّة، على أفعال الخير والرب المربَّة تقول:  علم  "فجار"، وكذلك "برَّ

 جنسي على الفجرة، ومن ذلك قول الشاعر:

اااااااا اقَتَسااااااامن ا ُخطىتَين اااااااَا َبي نَنَاااااااا  إنى

 

 فحملاااااُ  بااااارة َواحتملاااااَ  فجاااااارِ  

حملت األعمال اقتسمنا خطتينا بيننا على ما فينا من صفات، فحملت برة أي:  

 البارة الطيبة، واحتملت فجار أي: احتملت الفجور وأعمال الفجرة.

علٌم على الغدر،  "كيسان"هذا علٌم على التسبيح، و "سبحان"ومن ذلك: 

 علٌم على الميسرة، قال الشاعر: "يسار"و

 إ ا مااا دعااوا كيسااان كاناا  كهااولهم

 

 إلااى الغاادر أسااعى ماان شاابابهم الماارد 

ان يعني إذا ما دعوا الغدر، وقال اآلخر عندما أراد من امرأته إذا ما دعوا كيس 

 يحج هبا وهو ليس عنده مال:

 فقلاااا  امكثااااي حتااااى يسااااار لعلنااااا

 

 نحااااج معااااا قالاااا  أعامااااا وقابلااااه 

 يعني كل شوي تقول لي هذا الكالم. 

 فقلاااا  امكثااااي حتااااى يسااااار لعلنااااا

 

 نحااااج معااااا قالاااا  أعامااااا وقابلااااه 

، خالصته أن العلم الجنسي تطلق على أمور فهذا ما يتعلق بالعلم الجنسي 

مألوفة، وضعت العرب أعالًما لجنسها، ال ألفرادها، هذه األعالم الجنسية من 

 حيث اللف  أعالم، ومن حيث المعنى نكرات.

قبل أن ندخل إلى النوع الثالث من أنواع المعارف وهو أسماء اإلشارة، نسمع 
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 سي أسئلة.شيًئا من األسئلة إن كان يف العلم الجن 

 ؟(00:18:00@) الطالب:

نعم ُيستعمل مصدًرا، وُيستعمل علًما جنسًيا، فإذا قلت مثاًل سبحان  الشيخ:

اهلل فهذا مصدر يسبح اهلل تسبيًحا، فهو مفعول مطلق، وإذا قلت مثاًل سبحان أفضل 

  من كفران ترى سبحان علم على التسبيح.

 ؟؟؟الطالب:

تأمل، أنا لن أجب عليه اآلن، ألنه يحتاج  هذا سؤال جيد، يحتاج إلى الشيخ:

إلى تأمل لكن أعرضه عليكم، هو يقول اآلن بعض الناس يسمي كل رجل اسمه 

إبراهيم يسميه أبو خليل، أو اسمه يوسف ُسمي أبو يعقوب، فهل أبو يعقوب حينئٍذ 

وأبو خليل حينئٍذ علم جنسي أم علم شخصي؟ نقول: يحتاج إلى تأمل لكي أتأمل 

 فيها.

 ؟؟؟الطالب:

ة هذا علم مؤنث، والدليل على أنه علم قالوا: منعه من الصرف، كما  الشيخ: برَّ

، لماذا ُمنع "فحمل  برةً "ولم يقل: ، "فحملُ  برةَ "يف قول الشاعر الذي تلوناه 

 من الصرف؟ قال: ألنه علم جنسي ومؤنث، فهو علم.

ارة، أسماء اإلشارة، ندخل يف النوع الثالث من أنواع المعارف وهو أسماء اإلش

 الفصل هذا يف الدروس خاتمة -اهلل شاء إن–وسيكون الكالم على أسماء اإلشارة 

 المبارك الدراسي

 أسماء اإلشارة عقد لها ابن مالك هذا الباب يف ستة أبيات، قال فيها:

ااااااَرَد ُمااااااَذَكرَ َأِشاااااار  .82  بِااااااَذا لُِمف 

 

َتِصاار    َثااى اق  ااي َتااا َعَلااى األن 
 بِااِذي َوِ ه  تِ

َتِفااااااع  .83  ُمَثنَااااااى ال ُمر   َوَ اِن َتاااااااِن لِل 

 

ُكااار  ُتطِاااع    اااِن َتاااي ِن ا   اااي ِساااَواُه َ ي 
 َوفِ
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ااااَع ُمط َلَقااااع.84 َلى َأِشاااار  َلِجم   َوبِااااُاو 

 

ااااِد ان طَِقااااا  َلااااى َوَلاااَدر ال ُبع   َوال َمااادت َأو 

َن الََم َأو  َمَعاااه  .85  َفاااع ُدو   بِال َكااااِف َحر 

 

َتنَِعاااااه  َواَلاااااالُم إن  َقاااااَد   َ  َهاااااا ُمم   م 

 َوبُِهنَااااااا َأو  هُهنَااااااا َأِشاااااار  إَلااااااى.86 

 

 َدانِااااي ال َمَكاااااِن َوبِااااِه ال َكاااااَف ِصااااالَ  

ااااِد َأو  بِااااَثَم ُفااااه  َأو  َهنَااااا.87  ااااي ال ُبع 
 فِ

 

 َأو  بُِهنَالِاااااااااَك ان طَِقااااااااان  َأو  ِهنَاااااااااا 

ن لم يعرفوا الكالم على أسماء اإلشارة قليل، حتى إن مالٍك ككثير من النحويي 

أسماء اإلشارة كما رأيتم يف هذه األبيات، اكتفاًء بحصر ألفاظها، فإن هذا الباب 

الفاظه محصورة وقد ذكرها ابن مالك يف األبيات السابقة، وإذا أردنا أن نحصر 

األلفاظ فإنما تحصر األلفاظ بحسب المعاين الستة التي ذكراها يف أكثر من مناسبة، 

ائر، وسنذكرها يف األسماء الموصولة، وسنحتاج إليها يف كما ذكرناها يف الضم

 أبواب نحوية كثيرة.

والمراد بالمعاين الستة: المذكر والمؤنث، فهذان اثنان، والمفرد والمثنى 

والجمع هذه ثالثة، وثالثة ضرب اثنين ستة، فهناك المفرد المذكر، والمفرد 

اك الجمع المذكر والجمع المؤنث، وهناك المثنى المذكر والمثنى المؤنث، وهن

 المؤنث.

، ذا زيٌد للعاقل، وذا كتاٌب "ذا كتاٌب، ذا زيدٌ "فالمفرد المذكر له )ذا( تقول: 

  لغير العاقل، وهذا قول ابن مالك:

َردَ  بَِذا  َأِشر   ُمَذَكرَ  لُِمف 

أي: أشر بذا للمفرد المذكر، وذكروا للمفرد المذكر أسماء إشارة أخرى لكنها 

عمال، المعنى الثاين المفرد المؤنث وله عشرة أسماء إشارة يف وجه نادرة االست

ذي، يت، ِذه، تِه، ِذِه ِهنٌد، تِِه ِهنٌد، أي بكسرة فقط، ثم ِذِهي ِهنٌد وتِِهي "العدو، وهي: 

عشرة أو تسعة؟ عشرة، هو يقول:  "ِهنٌد أي بكسرة مشبعة حتى تنقلب ياًء، وذا، وتا
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 تاء.خمسة تبدأ بالذال، وخمسة بال 

فذي ويت تنتهيان بالياء، وذه وته ينتهيان بالهاء الساكنة، وِذه وتِه ينتهيان 

 بالكسر، وِذِهي، وتِِهي ينتهيان بالكسر المشبع، وذا، وتا، فهذه عشرة أسماء.

عللوا لماذا كثرة اإلشارة للمؤنث وقلت للمذكر ألسباب كثيرة، منها أن 

من المذكر يف اللغة، والمذكر تكون يف اإلشارة إلى المؤنث أكثر، فالمؤنث أكثر 

العقالء، والمؤنث يكون يف المؤنثات العاقالت، 0العقالء مذكرين، ويقل يف غير 

ويكثر يف غير العقالء، والجمع كل الجموع يمكن ان تعامل معاملة المؤنث إال 

 جمع المذكر السالم.

ث المعنوي، فباب التأنيث يف اللغة واسع، وهناك التأنيث اللفظي، والتأني

 وهناك التأنيث الحقيقي، والتأنيث المجازي.

ومن األسباب أن العرب ال تحب التصريح يف أسماء نسائها، فلهذا أكثرت من 

اإلشارة إلى النساء وتركت التصريح، ومن األسباب أن اإلشارة إلى المؤنث 

يجة محبوب إلى النفس، فلهذا تفننت العرب يف ذلك، وذكروا أسباًبا أخرى والنت

أن المؤنث يف هذا الباب هو الذي غلب، فهو من األبواب التي غلب التأنيث فيها 

 التذكير.

 "ذان الكتابان، وذان الزيدان"تقول:  "ذان"المعنى الثالث المثنى المذكر، وله 

للعاقل ولغير العاقل، وذان يخضع إلعراب المثنى، ففي الرفع تجعله باأللف، 

مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف، ويف النصب والجر ، ذان: "ذان كتابان"فتقول: 

، ذين: مفعول به منصوب وعالمة "اشرتيت ذين الكتابين"تجعله بالياء فتقول: 

ذين: اسم مجرور بــ )يف( وعالمة  "قرأت يف ذين الكتابين"نصبه الياء، وتقول: 

 جره الياء.
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باأللف ذان، ويف كما هو واضح اسٌم واحد، إال أنه يف الرفع  "وذاِن، وذينِ "

 النصب والجر ذين.

وهو أيًضا يخضع إلعراب المثنى،  "تانِ "والمعنى الرابع المؤنث المثنى: وله 

تاِن سيارتان، واشرتيُت تين السيارتين، "باأللف رفًعا، وبالياء نصًبا وجًرا، تقول: 

، ولعلك تسأل وتقول لم يجد يف المثنى المؤنث إال "وركبُت يف تين السيارتين

فأين باقي العشرة؟ نقول إن العرب لم تستعمل مع المثنى المؤنث إال  "تين"

 يف النصب والجر، عرفنا ذلك. "تين"يف الرفع و "تان"، "تين"

هذا المثنى مأخوذة من أي مفرد من مفردات العشرة؟ هم يقولون إهنا  "تانِ "

من  ، وقد تكون مأخوذة"تا"مأخوذة ولو األصل العام، قد تكون مأخوذة من 

ذي هنٌد، "كما تقول:  "تا هنٌد، وتا سيارةٌ "، نقول: "تا"، إذا كانت مأخوذة من "يت"

 ."وذه هندٌ 

ثنيها باأللف والنون، أدخلنا عليها األلف والنون، األلف ساكنة، واأللف  "تا"

، "تان"ساكنة، إذا التقى ساكنان فيحذف الساكن األول فتصير الكلمة  "تا"التي يف 

أدخل عليها األلف والنون يف المثنى، األلف يف  "يت"فــ  "يت"ل وإذا كان األص

، "تان"ساكنة، فيحذف ساكن األول فتكون الكلمة  "يت"المثنى ساكنة، والياء يف 

 ."تا"ويمكن أن يكون  "تان"هنا يمكن أن يكون 

بقي الجمع المذكر والمؤنث، وقبل الجمع ننظر إلى قول ابن مالك يف المثنى 

  ؤنث إذا قال:المذكر والم

َتِفااااااع  .83 ُمَثنَااااااى ال ُمر   َوَ اِن َتاااااااِن لِل 

 

ُكااار  ُتطِاااع    اااِن َتاااي ِن ا   اااي ِساااَواُه َ ي 
 َوفِ

 والبيت واضح، ثم قال ابن مالك: 

َلى عَ  َأِشر   َوبُِاو  َلى  َوال َمدت     ُمط َلَقع َلِجم   َأو 



 

 
e 

g h 

f  402 
 شرح ألفية ابن مالك

إلى الجمع  إًذا فالجمع المذكر والمؤنث يف هذا الباب سواء، المشار إليهما 

أوالء "، مقصوًرا أو بأوالِء ممدوًدا، تقول: "بأولى"المذكر أو الجمع المؤنث 

، فالحجازيون الذين "أولى طالٌب، وأولى رجاٌل "، وتقول: "رجاٌل، أوالء طالٌب 

فلهذا جاءت هذه الكلمة يف القرآن  "أوالءِ "نزل القرآن بلغتهم يمدون فيقولون: 

 الكريم ممدودة على لغتهم.

إذا كتبتها  "أولى"بقية العرب كتميم وأسد، وغيرهم يقصرون، فيقولون و

فستكتبها  "أولى"ستكتبها هبمز مكسورة، وإذا كتبتها مقصورة  "أوالءِ "ممدودة 

 بألٍف نائمة.

ألن ألفاظ هذا الباب محصورة كما رأيتم استغنى ابن مالك وكثيٌر من 

  النحويين عن تعريفها، قال ابن مالك:

عَ  َأِشر   َلىَوبُِاو   َلى  َوال َمدت     ُمط َلَقع َلِجم   َأو 

 "أولى"أولى من  "أوالءِ "تقول:  "أوالءِ "لماذا قال: والمد أولى؟ المد يعني 

 الحجازية أولى ألهنا لغة القرآن، ثم قال:  "أوالء"فجعل لغة 

دِ  َوَلَدر  َفع  بِال َكاِف  ان طَِقا ال ُبع  نَ    َحر    ه  َمعَ  َأو   الَمَ  ُدو 

يتكلم هنا على اإلشارة إلى البعيد، فما سبق أسماء اإلشارة إلى القريب، فإذا 

 كان المشار إليه بعيًدا، فكيف تكون اإلشارة إليه؟ يقول ابن مالك: 

دِ  َوَلَدر َفع بِال َكاِف  ان طَِقا ال ُبع  نَ    َحر    َمَعه   َأو   الَمَ  ُدو 

ذاك زيٌد، "ى اسم اإلشارة كاًفا، فتقول: إذا كان المشار إليه بعيًدا فإنك تزيد عل

وانتبهوا  "ذلك زيٌد، وذلك كتاٌب "أو تزيد الكاف والالم مًعا، فتقول:  "وذاك كتاٌب 

 إلى قوله:
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دِ  َوَلَدر َفع  بِال َكاِف  ان طَِقا ال ُبع   َحر 

الكاف الداخلة على أسماء اإلشارة حرف، وليست اسًما، أي ليست ضميًرا،  

أكرمتك، وأعطيتك، "لمخاطب كالخطاب التي نعرفها يف ليست هي ضمير ا

هذا كاف خطاب اسم ضمير، أما الكاف التي يف أسماء اإلشارة يف نحو:  "وكتابك

، يقول حرف هي حرف خطاب، معناها الخطاب لكنها حرف، حرف "ذلك زيدٌ "

 إياَك، وإياِك."خطاب؟ نعم، كما هي يف الضمائر المنفصلة 

إياَك، "لمحققين من النحويين يف الضمير المنفصل فإن الضمير على قول ا

، أما الكاف فهو حرف خطاب "إيا"هذا الضمير  "إيا"ونحوهما الضمير  "وإياكِ 

حرف يناسب من أطلقت عليه الكالم إن كان مخاطًبا فالكاف  "إيا"ُتلحق بالضمير 

 ."إياي"، إن كان متكلم "إياه"، إن كان غائًبا "إياك"

ستعملة يف أكثر من باب من أبواب النحو كما يف باب فالكاف الحرفية م

الضمير وكما يف باب أسماء اإلشارة، وعلى ذلك لو أردت أن تعرهبا فإن إعراهبا 

سيكون سهاًل بما أنك عرفت أهنا حرف، فتعرهبا إعراب الحروف، فذلك: تقول 

 الكاف حرف ُبعد ال محل له من اإلعراب.

ا حرف، وحصل يف ذلك االتفاق بين لكن السؤال كاف البعد عرفنا أهن

 "ذلكم"وأحياًنا  "ذلك"النحويين، كيف تتصرف فإننا نجد أحياًنا أنك تقول: 

فكيف تتصرف؟ الجواب: إهنا تتصرف مثل ما تتصرف الكاف  "ذلكما"وأحياًنا 

 اإلسمية، يعني الضمير، ودعونا نسمع القاعدة يف اإلشارة إلى البعيد، ثم نشرحها.

البعيد تقول: إذا كان المشار إليه بعيًدا فتلحق اسم اإلشارة كاٌف اإلشارة إلى 

 حرفية، تتصرف تصرف الكاف اإلسمية غالًبا، ولك أن تزيد قبلها الًما.

عرفنا أن هذه الكاف حرف، وأهنا تتصرف مثل الكاف اإلسمية يعني مثل كاف 
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ني تخاطب الضمير، إًذا فكيف تتصرف إذا كنت تخاطب مذكًرا، تخاطب زيًدا، يع 

 ."ذاك أخي"مذكًرا، فستقول: أخربه مثال أخوك جالس هناك تقول: 

، إما بالكاف، أو من دون "ذاك أخي، وذلك أخي"وقريب ما ال عالق به، 

، فإن كانت الجالسة أختك، خابر زيًدا وأخربه أن "ذاك أخي، ذلك أخي"الكاف، 

نك اآلن تتكلم كما تتصرف الكاف االسمية أل "تلك أختي"تلك اختك ستقول: 

 ."ذلك"تقول:  "أكرمتك"مع أو تخاطب مذكًرا، سوى تقول: 

لو كنت تخاطب هنًدا تخاطب مؤنًثا مفرًدا ستقول مع الكاف اإلسمية ضمير 

؟ أكرمُتِك، كذلك مع الكاف الحرفية، خاطبها وأخربها أن "أكرمُتَك أو أكرمُتِك "

وتيِك "أختك ستقول: وإن كانت  "ذاِك اخي، وذلِك أخي"ذلك أخوك، ستقول: 

 ."أختي، وتلِك أختي

أكرمتكما يا "وإن كنت تخاطب محمدين أو هندين ألهنما يتحدان، تقول: 

ذاكما أخي، وذلكما أخي، "وستقول يف اإلشارة:  "محمدان، واكرمتكما يا هندان

 ."وتيكما أختي، وتلكما أختي

إلسمية وإن كنت تخاطب المحمدين أي جمًعا مذكًرا فستقول مع الكاف ا

ذاكم أخي، وذلكم أخي، وتيكم أختي، "وتقول يف اإلشارة:  "اكرمُتكم"الضمير: 

 ."وتلكم أختي

وإن كنت تخاطب الهندات أي جمًعا مؤنًثا فستقول مع الكاف اإلسمية 

ذاكن أخي، وذلكن أخي، "وكذلك مع اإلشارة ستقول:  "أكرمُتُكن"الضمير: 

آيتين بينهما شبه كبير قال يف  يف وتيكن أختي، وتلكن أختي، قال اهلل 

وقال يف األخرى:  ،[40آل عمران:] (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)األولى: 

ففي األولى قال: كذلَك؛ ألن  ،[47آل عمران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ)
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كان مذكًرا، ويف الثانية قال كذلِِك؛ ألن المخاطب  ♠المخاطب كان ذكريا، 

 .كان مريم 

نه جاءت، أو جاء بعض المسموع قلنا إهنا تتصرف تصرف اإلسمية غالًبا، أل

بمخالفة هذه القاعدة، والمسموع ال ُيخطأ، ومما خالف هذه القاعدة قوله 

 :(ڀ ٺ ٺ) [:12المجادلة]،  ،المخاطب اآلن يقول: خيٌر لكم

، ولكن "ذلكم خيٌر لكم"فالمخاطب جمع لك، فلو صرنا على القاعدة لكنا نقول: 

حاولوا أن يعللوا ذلك ألمور بالغية،  اآلية خرجت عن هذه القاعدة والمفسرون

 إال أهنا يف الظاهر تخالف هذه القاعدة.

نذكر بقاعدة اإلشارة والُبعد: إذا أشرت وكان المشار إليه بعيًدا فإنك تلحق 

باسم اإلشارة كاًفا حرفيًة تتصرف تصرف اإلسمية غالًبا، ولك أن تزيد قبلها الًما، 

 ا.بقي أن شرح ولك أن تزيد قبلها المً 

هذه الالم تسمى الم البعد، ولك أن تزيدها يف اسم اإلشارة إلى البعيد، إال يف 

 أربعة مواضع فإنها تمتنع:

 فتمتنع يف المثنى مطلًقا، الم البعد ال تدخل على المثنى مطلًقا. .1

 وال تدخل يف الجمع على لغة من مده، أي لغة الحجازيين. .2

 تستعمل الم البعد أبًدا ال يف وال تدخل عند بني تميم، قبيلة بني تميم ال .3

 المفرد، وال يف المثنى، وال يف الجمع.

الموضع الرابع: ال تستعمل فيما سبقته حاء التنبيه، فالم البعد تمتنع يف هذه  .4

 المواضع األربعة.

وعلى ذلك فعند بني تميم ال تستعمل أبًدا، انتهينا من بني تميم ننظر إلى بقية 
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ويمكن أن تقول:  "ذاك"إلى البعيد يمكن أن تقول:  العرب، يف المفرد اإلشارة 

، نستعمل الكاف "تيَك "، ويف اإلشارة إلى المثنى المؤنث البعيد، تقول: "ذلك"

ذيك "، تقول: "تيك، وذيك"وحدها ثم الكاف والالم، الكاف وحدها تقول: 

هذا هو المسموع عن  "تلك هنٌد، تالك هندٌ "، وبالالم تقول: "هنٌد، وتيك هندٌ 

 العرب.

أما يف المفرد: ما يف إال اسم واحد أصاًل، لكن يف المؤنث لم يستعمل هنا إال 

 ."مع الكاف والالم "وتلك، وتالك"مع الكاف،  "ذيك، وتيك"

أو  "ذلك الزيدان، فذلك برهانان"مع المثنى: مع الكاف وحدها يقول: 

 طيب الكاف والالم، الالم ال تأيت مع المثنى أبًدا. "تالك"

مع: أما على لغة المد عند الحجازيين، فلك أن تدخل الكاف فقط فتقول: الج

، والكاف والالم؟ ما يأتيان يف لغة المد، يف لغة القصر؟ تقول يف الكاف "أولئك"

 "أواللك رجاٌل "أوالك، والكاف والالم مًعا؟ تقول:  "أوالك رجاٌل "فقط: 

 والشاعر يقول: 

 أواللاااك قاااومي لااام يكوناااوا أشاااابة

 

 يعاااا  الضااااليل إال أواللكاااااوهاااال  

 فأدخل الكاف والالم عليهما، وقال الشاعر: 

ااااااام أنى بعاااااااد الغااااااايى رشااااااادا  تعلى

 

 وأنى لتالاااااااااك الغبااااااااار انقشااااااااااعا 

 ."تا"فقال: تالك، فأدخل الالم والكاف على اسم اإلشارة  

ربما يسأل بعضكم ويقول: نسمع أو درسنا أن للمشار إليه ثالثة مراتب، قربى، 

أو القريب، والمتوسط، والبعيد، وكل الكالم السابق كان على  ووسطى، وبعدى،

أن المشار إليه إما قريٌب، وإما بعيد، فهل للمشار إليه مرتبتان قريٌب وبعيد، أم 

 ثالث مراتب قريٌب، ومتوسط، وبعيد؟ 
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أما الجمهور جمهور النحويين فيرون أن  فالجواب على  لك بان نقول:

، قربى، ووسطى، وبعدى، فالمنادى القريب تستعمل المشار إليه له ثالثة مراتب

، والمشار إليه "ذا زيٌد، وذا كتاٌب "معه اسم اإلشارة بال كاٍف وال الم، فتقول: 

ذاك زيٌد، وتيك "المتوسط البعد تستعمل معه أسماء اإلشارة مع الكاف، تقول: 

 م.والمشار إليه البعيد تستعمل معه أسماء اإلشارة مع الكاف والال "هندٌ 

: إن المشار إليه ليس له إال وقال قليٌل من النحويين ومنهم ابن مالك 

مرتبتان قربى وبعدى، فالقربى لها أسماء اإلشارة بال كاٍف وال الم، والبعدى لك 

أن تستعمل معها اسماء اإلشارة بالكاف، ولك أن تستعمل معها أسماء اإلشارة 

 بالكاف والالم، وهذا معنى قوله السابق:

دِ  َلَدروَ  َفع   بِال َكاِف  ان طَِقا ال ُبع  نَ  َحر    َمَعه   َأو   الَمَ  ُدو 

 إًذا فالكاف أو الكاف والالم كالهما عنده للبعيد ولم يثبت المرتبة المتوسطة. 

التنبيه، ودخولها على أسماء  "ها"بعد أن ذكرنا هذا الخالف، نتكلم على 

  ن قال:اإلشارة، فإن ابن مالك ذكرها يف األبيات حي

َ   إن   َواَلالمُ  َتنَِعه   َها َقَدم   ُمم 

ونحن ذكرنا قبل قليل أن الالم تمتنع يف أربع مواضع منها إذا ُسبق اسم 

التنبيه على أسماء  "ها"، لكن اآلن نخص هذه المسألة بدخول "ها"اإلشارة بـــ

على أسماء  التنبيه حرٌف يراد به التنبيه، هي هاٌء وألف، وتدخل "ها"اإلشارة، فـــ

فذا: اسم إشارة مبتدأ، وزيٌد: خرب، فإذا  "ذا زيدٌ "اإلشارة بمعنى التنبيه، فإذا قلت: 

انتبه ذا "كأنك تقول:  "ها"فقولك:  "ها ذا زيدٌ "التنبيه، ستقول:  "ها"أدخلت 

هاٌء وألف، لكن يف الكتابة اإلمالئية ُتحذف األلف من أسماء  "ها"، فــ "زيدٌ 

 الح اإلمالئي.اإلشارة حسب االصط
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التنبيه حرف، فيعرب إعراب الحروف، فإذا أردت أن تفصل اإلعراب  "ها"و 

، ها: حرف تنبيه ال محل له من اإلعراب، ذا: اسم إشارة "ها ذا زيدٌ "فإنك تقول: 

 مبتدأ يف محل رفع، واهلل أعلم.

 ( األذان.00:54:30@)

ذا تعرهبا إعراب التنبيه حرف فله "ها"، قلنا إن بسم اهلل الرحمن الرجيم

التنبيه يجوز أن تدخل  "ها"الحروف، أما قاعدة إدخالها على أسماء اإلشارة فإن 

على أسماء اإلشارة إال أهنا ال تجامع الم البعد مطلًقا، وال كاف البعد إال مع 

 المفرد قلياًل.

  يقول يف البيت الثالث:

دِ  َوَلَدر   ان طَِقا ال ُبع 

اطب واحًدا انطق، انطق أمر الواحد تقول: هو يخاطبك، ويقول انطق، يخ

اجلس، انتبه، انطق، فعل أمر مبني على السكون، أراد أن يحرك السكون لضرورة 

النظم، فكان على القياس يحركه بالكسر، فيقول: انطِِق، هذا وارد يف األشعار 

ًدا، انطِِق، فلماذا حركها هنا بالفتح وضع ألًفا بعده؟ فقال: انطقا، وهو يخاطب واح

ما قال صِل، هي ِصل ثم يحرك للضرورة يقول ِصِل، وإنما ، "ِصالَ  ال َكاَف  َوبِهِ "

 قال: ِصال؟

 (00:59:55@) الطالب:

الشعر تجوز فيه الضرورة، ما لم تخالف أحكام النحو، ما يجوز أن  الشيخ:

 تخالف أحكام النحو الشعر حتى يف الضرورة ما تخالف.

 الطالب: 
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الصحيح، هنا اتصل بالفعل نون التوكيد الخفيفة، فهي  نعم، هذا هو الشيخ:

انطق، ثم وصل هبا نون التوكيد الخفيفة صارت انطقن، نون التوكيد الخفيفة إذا 

أردت أن تقف عليها فإهنا تعامل معاملة التنوين، أي يف الوصل تنطق نوًنا، ويف 

وهنا قال:  "اذهبا"وإذا وقفت تقول:  "اذهبن إلى البيت"الوقف تنطق ألًفا، فتقول: 

، ثم وقف فقال: "صلن"قال:  "صل"و "انطقا"، وعندما وقف قال: "انطقن"

 ."صال"

، هو نسفع، ثم اتصلت به [15العل :] (ې ې)ومن ذلك قوله تعالى: 

لنسفعن "، فلهذا إذا وصلت تنطق بالنون "نسفعن"نون التوكيد الخفيفة فصار 

مكتوبة يف المصحف باأللف  "لنسفعا"، وإذا وقفت تقف باأللف "بالناصية

 وعليها تنوين مع إنه نون توكيد، إال أنه نون التوكيد الخفيفة تعامل معاملة التنوين.

، كذلك إذا وصلت [32يوسَ: ] (ليسجنن وليكونن من الصاغرين)كذلك: 

 بالنون، وإذا وقفت باأللف.

ألفية ابن  هذا ما تيسر شرحه يف أسماء اإلشارة، وهو آخر ما أحببنا أنشرحه من

رحمًة واسعة ونفعنا بعلمه يف هذا الفصل المبارك، فإن كان هناك  مالك 

 من أسئلة نستمع إليها يف آخر هذا الدرس، تفضل يا أخي.

 اسم المصدر يا شيخ، ما هو اسم المصدر؟ الطالب:

 إذا بقي وقت نجيب، أما األسئلة التي يف الدرس هي المقدمة. الشيخ:

 ؟؟؟(1:2:31@) الطالب:

إذا أردت أن تؤكد بنون التوكيد الخفيفة، فإهنا تعامل معاملة التنوين،  الشيخ:

فإذا أردت أن تقف، فإن  "اذهبن إلى البيت"أما إذا نونت بنون التوكيد الثقيلة، 

، فلهذا لو قيل لك: "اذهبن"الوقوف كما تعلم إنما يكون على ثقيل فتقول: 
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بالنون، مكتوب أمامك كذلك، اذهبن مؤكد بماذا؟ فعل مكتوب يذهبن  "اذهبن" 

هذا نون توكيد ثقيلة، لكن إذا استخدم الخفيفة لقلبه إلى األلف عند الوقف، فقال: 

 اذهبا.

 ؟؟؟الطالب:

 يف النطق نون التوكيد الخفيفة يف الوصل نون، لكن يف الوقف ألف. الشيخ:

 ؟؟؟الطالب:

، "اذهبنَّ إلى البيت" ال يف الثقيلة األولى ساكنة والثانية مفتوحة، الشيخ:

 وهكذا كل مشدد، األول ساكن والثاين متحرك.

 ؟؟؟الطالب:

 تقف عليه بالساكن. الشيخ:

 ؟؟؟الطالب:

ال بد ما تستطيع أن تنطق بالمشدد عند الوقف، أي مشدد تقف عليه  الشيخ:

 تقف عليه بالسكون.

 ؟؟؟الطالب:

ذا،  اإلشارة هنا إلى مفرد، ،[37يوسَ:] (حئ مئ ىئ يئجب) الشيخ:

والالم للبعد، وكما هذه الكاف الحرفية تصرفت تصرف الكاف اإلسمية، ألن 

المخاطب هبذه اآلية مثنى، لكن المشار إليه مفرد، ذلكما، ولو كان مثنًا لثبتت 

 .[32القصل:] (ہ ہ)النون، وذانكما كما يف قول: 

 ؟؟؟الطالب:
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 ."هاتيكتيك، و"تأيت أيًضا مع المفرد المؤنث، تقول فيها،  الشيخ:

 ؟؟؟الطالب:

التنبيه، أو ال نستعملها؟ هذه  "ها"هو يقول: أيهما أفضل أن نستعمل  الشيخ:

األمور تعود إلى المعاين التي يقصدها المتكلم، يعني المعاين البالغية، فإن كان 

الموجه إليه الكالم منتبًها، فحينئٍذ نستغني عن التنبيه، هو يستمع إليه، أو سألك 

منك الجواب، حينئٍذ ال حاجة الستعمال أدوات التنبيه، لكن لو كان  مثاًل وينتظر

الكالم موجًها إلى أناٍس غافلين أو أناٍس بعضهم غافلون، وبعضهم منتبهون، أو 

أنت تتكلم على المهم كأنك تقول: مع أنكم منتبهون إال أن األمر يحتاج إلى انتباه 

 أكثر.

التنبيه مع  "ها"التنبيه، واستعمال  "ها"هبذه المعاين البالغية تستعمل معها 

 أسماء اإلشارة كثيٌر جًدا يف كالم العرب؛ ألن التنبيه مطلب من مطالب المتكلمين.

 ؟؟؟الطالب:

وقد قلنا يف  ،[63طه:] (وئ وئ ۇئ)يسأل عن قوله تعالى:  الشيخ:

ء البداية إن المثنى من أسماء اإلشارة يعرب إعراب المثنى، أي باأللف رفًعا وباليا

وئ وئ )نصًبا وجًرا، هذه اآلية فيها قراءات سبعية، فمن القراءة السبعية فيها: 

إن هذين "وهي المشكلة، ومن القراءات السبعية:  ،[63طه:] (ۇئ

إن هذان "وهذه على القياس ما فيها إشكال، ومن القراءة السبعية:  "لساحران

ها إشكال، إنما وهي قراءتنا قراءة حفص عن عاصم وهذه أيًضا ما في "لساحران

ويف تخريج هذه القراءة أكثر  "إن هذان لساحران"اإلشكال على القراءة السبعية: 

من ستة عشر قواًل، وقد ألف فيها شيخ اإلسالم بن تيمية رسالًة مستقلة موجودة يف 

، فمن "إن هذان لساحران"الفتاوى، وحققها بعضهم وأخرجها مستقلة بعنوان: 
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 اآلية:األقوال القريبة يف هذه  

أن إن يف اآلية بمعنى نعم، نعم هذان لساحران، واستعمال إن بمعنى نعم وارد 

 الشاعر فتكلم ُيعطه، فلم مدحه لشاعرٍ  ◙ الزبير بن اهلل يف اللغة، كقول عبد

 :وقال فيه،

 لعن اهلل ناقًة حملتني إليك.

 :◙فقال ابن الزبير 

 إن وراكبها.

 أي: نعم، وراكبها.

أن اآلية واردة على لغة بعض العرب، وهي لغٌة فصيحة،  ومن األقوال يف ذلك

وإن كانت قليلة، وذلك أن بعض القبائل العربية تجيز يف المثنى أن يلزم األلف ما 

لم يحدث يف الكالم لبس على قاعدهتم أن كل ياء ساكنة، وقبلها فتح يقلبوهنا ألًفا، 

ك، السالم عالك، هذه قاعدة عند بعض العرب، فلهذا يقولون يف السالم علي

ذهبت إليك ذهبُت إالك، ثم أكرمُت المحمدين، أكرمُت المحمدان، أتوا بالمثنى 

باأللف؟ ال هم أتوا بالمثنى بالياء، أكرمت المحمدين، إال أهنم قلبوا الياء ألًفا كما 

 قلبوها يف كل ياٍء ساكنة مفتوح ما قبلها.

وهي لغٌة فصيحة وإن كانت  وقالوا: إن اآلية هذه جاءت على لغة هذه القبائل،

قليلة، وهناك تأويالت أخرى يف هذه اآلية، وما ذكرته من أقوى ما قيل يف تخريج 

 هذه اآلية، واهلل أعلم.

 ؟؟؟الطالب:

أولى ممدودة أو مقصورة تكتب بواٍو زائدة بعد الهمزة تكتب وال  الشيخ:

وستأيت يف األسماء  تنطق، تفريًقا بينها وبين إلى التي هي من األسماء الموصولة،
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 الموصولة.

 ؟؟؟الطالب:

أولئك، أواللك، هبمزة مضمومة ثم واو زائدة تكتب وال تنطق، ثم  الشيخ:

 الم، ثم ألف، ثم الم، ثم كاف، أواللك.

 ؟؟؟الطالب:

كل مقصوٍر إذا اتصل بما بعده تكتب ألفه واقفة، مثل فتى، فتى تكتب  الشيخ:

 قفة، هذه قاعدة إمالئية ما تغير اللف .، تكتب وا"فتاك"نائمة، فإذا قلت: 

هناك سؤال أو نعود لسؤال األخ؟ ما يف سؤال، مع إين ال أحب األسئلة التي 

 خارج الدرس، ألهنا إذا فتحت ال تغلق.

المصدر هو الذي يأيت على فعله، واسم المصدر هو الذي ال يأيت على فعله، 

مصدر، وإذا  "شربت شرًبا" ، هذا مصدر، وإذا قلت:"ضربُت ضرًبا"فإذا قلنا: 

فهذا مصدر،  "اغتسلت اغتسااًل "هذا مصدر، وإذا قلت:  "غسلت غساًل "قلت: 

 مصدر. "أخرج إخراًجا"مصدر،  "خرج خروًجا"وإذا قلت: 

أما إذا لم يأت على فعله بأن زاد يف الحروف، يعني صارت حروفه أكثر من 

هذا يسمونه اسم  حروف الفعل، أو قل، كانت حروفه أقل من حروف الفعل

فغسل الغتسل ليس مصدًرا، وإنما هو اسم  "اغتسلت غساًل "مصدر، كأن تقول: 

 "أنبت إنباًتا"هذا مصدر،  "أنبت اهلل الزرع إنباًتا"مصدر، ومثل ذلك لو قلت مثاًل: 

 أعلم. نباًتا قل عن الفعل بالهمزة فهذا اسم مصدر، واهلل "أنبت اهلل الزرع نباًتا"لكن 

 وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلى اهلل
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 الدرس الرابع عشر

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه أجمعين، أما بعد. السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل 

اإلجازة، الليلة يا إخوان هي والحمد هلل الذي جمعنا بعد أن توقف الدرس بسبب 

ليلة االثنين، الحادي والعشرين من شهر شوال، لسنة تسٍع وعشرين وأربعمائة 

 وألف.

يف مدينة  "الجزيرة"بحي  "جامع الراجحي"يف هذا الجامع المبارك 

ألفية "من دروس شرح  "الرابع عشر"، نعقد بفضل اهلل وتوفيقه الدرس "الرياض"

 يف النحو. "ابن مالك

، وانتهينا منها، وأسماء "أسماء اإلشارة"نا قد توقفنا قبل اإلجازة على شرح ك

اإلشارة هي النوع الثالث من أنواع المعارف، لذا فأسماء اإلشارة تدخل يف 

شرحناه  "النكرة والمعرفة"موضوع أكرب وهو موضوع المعرفة والنكرة، باب 

ثم ذكرنا بعد ذلك تبًعا البن  وعرفنا النكرة، وعرفنا المعرفة، وكيف نفرق بينهما،

 مالك أن المعرفة أنواع:

 الضمير، وشرحناه. النوَ األول:
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 العلم، وشرحناه. النوَ الثاين:

 أسماء اإلشارة وشرحناها. الوَ الثالث:

، وهي موضوع درس "األسماء الموصولة"هي  النوَ الرابع من المعارف:

 ة.هذه الليلة إن شاء اهلل تعالى، األسماء الموصول

يف هذا الموضوع، قال  كالعادة نقرأ ما قاله شيخنا ابن مالك  أواًل:

  :يف موضوع الموصول 

َثااى .88 ااَماِء اَلااِذي األُن  ُصااوُل االس  َمو 

 اَلتِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 

 َوال َياااااااا إَ ا َماااااااا ُثنََّياااااااا الَ ُتث بِاااااااِ   

لِااااِه ال َعالََمااااه  .89   َباااال  َمااااا َتِلي ااااِه َأو 

 

ااااااَدد  َفااااااالَ   ُن إن  ُتش    َمالََمااااااه  َوالنتااااااو 

َدا .90  اااِن َوَتاااي ِن ُشااادَّ ُن ِمااان  َ ي   َوال نىاااو 

 

اااااِويٌض بِاااااَذاَك ُقِصاااااَدا   َأي َضاااااع َوَتع 

ااُع اَلااِذي األَلااى اَلااِذي َن ُمط َلَقااا.91   َجم 

 

َعااااااع َنَطَقااااااا  ُضااااااُهم  بِااااااال َواِو َرف   َوَبع 

 بِااالالَِت َوالاااَلِء اَلتِااي َقااد  ُجِمَعااا.92 

 

َرًا َوَقَعااااااااَواَلاااااااالِء َكاَلااااااا   ِذي َن َناااااااز 

 َوَماان  َوَمااا َوَأل  ُتَساااِوي َمااا ُ كِاار  .93 

 

 َوهَكااااااَذا ُ و ِعن ااااااَد َطيَّااااااىَء ُشااااااِهر   

 َوَكاااااااَلتِي أيضااااااا َلااااااَدي ِهم  َ اُت .94 

 

ِضااااااااَع الاَلتِااااااااي َأَتااااااااى َ َواُت    َوَمو 

َهامِ .95  اااتِف  اااَد َماااا اس   َوِمث اااُل َمااااَ ا َبع 

 

اااااغَ   َمااااان  إَ ا َلااااام  ُتل   فِاااااي ال َكاااااالَمِ  َأو 

 ثم قال بعد ثالثة أبيات: 

99.  َ رَِباا   َمااا َلاام  ُتَضاا  َأيت َكَمااا َوُأع 

 

ااااِلَها َضااااِمي ٌر ان َحااااَذف    ُر َوص   َوَصااااد 

ااَرَب ُمط َلَقااع َوفِااي.100  ُضااُهم  َأع   َوَبع 

 

َتِفاااااي  اااااا َغي اااااُر َأيٍّ َيق  ِف َأيو  َ ا ال َحاااااذ 

حصًرا، حصر لنا األسماء  يف هذه األبيات األسماء الموصولة ذكر 

الموصولة، وألنه حصر األسماء الموصولة استغنى بذلك عن التعريف، فلهذا ال 

نشغل أنفسنا نحن أيًضا بالتعريف؛ ألن األسماء الموصولة أسماٌء محصورة، 

فنقول: األسماء الموصولة نوعان: نٌص  فنحصرها تبًعا البن مالك 
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 ومشرتك. 

 النص. النوَ األول:

  المشرتك. الثاين: والنوَ

من المعاين الستة، فإن  نًىوهو النص، هو الذي ينص على مع فالنوَ األول:

قلت: وما المعاين الستة؟ هذا المصطلح يستعمل كثيًرا يف علم النحو واألصول 

 وغيرهما، فالمعاين الستة تنقسم بحسب اإلفراد والتذكير وفروعهما.

 المفرد المذكر. فالمعنى األول:

 المفرد المؤنث. :والثاين

 المثنى المذكر. والثالث:

 المثنى المؤنث. والرابع:

 الجمع المذكر. الخامِ:

 الجمع المؤنث. السادس:

 هذه هي المعاين الستة التي تدور عليها اللغة العربية.

، فالذي اسٌم "الذي"وهو المفرد المذكر ينص على معناه لف   المعنى األول:

يف هذا المعنى، وهو الداللة على المفرد المذكر، موصول، وهو ال يستعمل إال 

 نًىدلت كلمة الذي على أن المقصود مفرد، ليس مث "جاء الذي أحبه"فإذا قلت: 

دلت على هذا المعنى أم لم تدل  "فالذي"وال جمًعا، وأنه مذكر ليس مؤنًثا، إًذا 

 عليه؟ دلت على هذا المعنى فقط.

مل يف كل هذه المعاين الستة بلفٍ  أما الموصول المشرتك: فهو الذي يستع

واحد، فيستعمل مع المفرد، والمثنى، والجمع، ومع المذكر والمؤنث بلفٍ  
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 واحد، ويأيت بياهنا.

فالمراد  "جاء َمن أحبه"، إذا كانت بمعنى الذي، فإذا قلت: "َمن"ومنها 

 "َمن"هنا مذكر أم مؤنث؟ مذكر، ومفرد أم مثنى أم جمع؟ مفرد، إًذا  "بَمن"

 "جاء َمن أحبهما"، لكن لو قلت: "َمن أحبه"استعملت للمفرد المذكر يف قولنا: 

استعملت يف المثنى المذكر بنفس اللف  َمن. ومع الجمع أيًضا تستعمل باللف  

جاءت َمن تجتهد، "وكذلك مع المؤنث تقول:  "جاء َمن أحبهم"نفسه فتقول: 

 ، وهكذا."وجاءت َمن تجتهدان

من المعاين الستة، ال يستعمل يف غيره، وإما  نًىنٌص على مع إًذا فالموصول إما

 مشرتك بين هذه المعاين بلفٍ  واحد.

 نبدأ بالموصول النصي، الموصول النصي يرجع بحسب هذه المعاين الستة:

 ."الذي"فالمفرد المذكر له 

 ."التي"والمفرد المؤنث له 

 ."اللذان"والمثنى المذكر له 

 ."لتانال"والمثنى المؤنث له 

كالهما بمعنى  "األُلى"، والثاين "الذين"وجمع المذكر له لفظان األول 

 بمعنى واحد. "الذين آمنوا، أو األُلى آمنوا"واحد، تقول: 

، "الاليت، الالئي"والمعنى السادس الجمع المؤنث وله أيًضا لفظان وهما 

 "ضين اهللالاليت يصلين يرضين اهلل، أو الالئي يصلين ير"وهما بمعنى واحد، 

 بمعنى واحد.

َمن، "أما المشرتك، الموصول المشرتك فهي ستة ألفاظ نذكرها سرًدا وهي: 
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فهذه ستة ألفاظ كما رأيتم اثنان  "ما، وأل، وأي، وذا، وذو إذا كانت بمعنى الذي 

، واثنان يبدآن بالذال "أل، وأي"، واثنان يبدآن بالهمزة "َمن، وما"يبدآن بالميم، 

 كانت بمعنى الذي. ، إذا"ذو، وذا"

بعد هذه المقدمة السريعة، والكالم على األسماء الموصولة النصية 

والمشرتكة، يمكن أن نعود إلى أبيات األلفية وننظر فيها؛ ألن ابن مالك 

( كل ما ذكرناه اآلن ويزيد عليه معلوماٌت تحتاج إلى شرٍح 00:11:29@)

 وتوقف.

 عليها. نريد من يقرأ أبيات األلفية قبل أن نعلق

َثااى .88 ااَماِء اَلااِذي األُن  ُصااوُل االس  َمو 

 اَلتِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي

 

 َوال َياااااااا إَ ا َماااااااا ُثنََّياااااااا الَ ُتث بِاااااااِ   

لِااااِه ال َعالََمااااه  .89   َباااال  َمااااا َتِلي ااااِه َأو 

 

ااااااَدد  َفااااااالَ َمالََمااااااه    ُن إن  ُتش   َوالنتااااااو 

َدا.90  اااِن َوَتاااي ِن ُشااادَّ ُن ِمااان  َ ي   َوال نىاااو 

 

اااااِويٌض    بِاااااَذاَك ُقِصاااااَدا َأي َضاااااع َوَتع 

ااُع اَلااِذي األَلااى اَلااِذي َن ُمط َلَقااا.91   َجم 

 

َعااااااع َنَطَقااااااا  ُضااااااُهم  بِااااااال َواِو َرف   َوَبع 

 بِااالالَِت َوالاااَلِء اَلتِااي َقااد  ُجِمَعااا.92 

 

َرًا َوَقَعاااااااا   َواَلاااااااالِء َكاَلاااااااِذي َن َناااااااز 

 َوَماان  َوَمااا َوَأل  ُتَساااِوي َمااا ُ كِاار  .93 

 

 ُ و ِعن ااااااَد َطيَّااااااىء ُشااااااِهر  َوهَكااااااَذا  

 َوَكاااااااَلتِي أيضااااااا َلااااااَدي ِهم  َ اُت .94 

 

ِضااااااااَع الاَلتِااااااااي َأَتااااااااى َ َواُت    َوَمو 

َهامِ .95  اااتِف  اااَد َماااا اس   َوِمث اااُل َمااااَ ا َبع 

 

اااااَغ فِاااااي ال َكاااااالَمِ   َمااااان  إَ ا َلااااام  ُتل   َأو 

 هذا البيت سنشرحه فيما بعد، أحسنت بارك اهلل فيك. 

 مام ابن مالك يقول: ننظر يف أبيات اإل

َماِء  ُصوُل االس   َمو 

قوله: األسماء هنا احرتاز وإخراج الموصوالت الحرفية؛ ألن هناك 

موصوالٌت اسمية، وهو الذي ُعقد له هذا الدرس، وموصوالٌت حرفية ذكرها ابن 
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 ملك يف مواضع أخرى يف ألفيته.

صدر، الموصوالت الحرفية: هو الحرف الذي ينعقد منه ومما بعده م

 "يعجبني أنك مجتهد"، تقول مثاًل: "أْن، وما، وأنَّ "والحروف المصدرية أشهرها 

، إًذا فأن حرف مصدري، "يعجبني اجتهادك"فأن وما بعدها تلتبس بمصدر تقديره 

 ."يعجبني ما تفعل"يعني أن حرف ليست اسًما، أو تقول: 

رسنا، وقد تكون فتدخل يف د "يعجبني الذي تفعل"قد تأيت هنا اسًما موصواًل 

، "يعجبني فعلك"حرًفا مصدرًيا فيلتبس ومنها ومما بعدها مصدر فيكون التقدير 

، إًذا فقوله األسماء "يعجبني أن تجتهد، أو يعجبني اجتهادك"تقول:  "أن"وكذلك 

  احرتاٌز وإخراٌج للموصوالت الحرفية، قال:

َثى اَلتِي َماِء اَلِذي األُن  ُصوُل االس   َمو 

، وللمفرد المؤنث وهي "الذي"وصول النصي للمفرد والمذكر وهو بين الم

  ثم قال: "التي"

 ُتث بِِ   الَ  ُثنََّيا َما إَ ا َوال َيا

 بين الموصول النصي للمثنى

 ُتث بِِ   الَ  ُثنََّيا َما إَ ا َوال َيا

يعني الذي والتي إذا أردت أن تثني الذي والتي، يقول: احذف الياء : "ُثنََّيا"

نا وال تثبتها، فستقول يف تثنية الذي اللذان يف الرفع، واللذين يف النصب، من ه

وتقول يف تثنية التي اللتان يف الرفع، واللتين يف النصب والجر، وكان القياس يف 

تثنيتهما أن تبقى الياء، فتقول يف تثنية الذي اللذيان، ويف تثنية التي اللتيان، هذا 

 القياس.
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ضي ستقول قاضان أم قاضيان؟ قاضيان، تثبت الياء لماذا كما لو ثنيت كلمة قا  

تحذفها، إما أن العرب حذفت الياء من هاتين الكلمتين، واللغة العربية يف أصلها 

  السماع، وهذا معنى قوله:

 ُتث بِِ   الَ  ُثنََّيا َما إَ ا َوال َيا

مقدم  فإن كان القياس إثباهتا إال أن السماع جاء هنا بخالف القياس، والسمع

  على غيره، ثم قال:

لِهِ  َتِلي هِ  َما َبل     ال َعالََمه   َأو 

، يقول: الياء التي يف الذي ال "الذي والتي"ما زال يتكلم على الياء التي يف 

ت لَ تَ ت أي حرف؟ لَ تَ تثبتها يف المثنى احذفها حذفناها، ماذا تلي الياء؟ يعني الياء 

ت التاء، يقول يف المثنى احذف الياء، حذفنا لَ تَ ت؟ لَ تَ الذال يف الذي، ويف التي ماذا 

الياء، ثم يقول: بعد الذال من الذي، وبعد التاء من التي حرف اإلعراب، يقول: 

العالمة عالمة اإلعراب، عالمة اإلعراب يف المثنى األلف يف الرفع، والياء يف 

لتين نصًبا النصب والجر، فلهذا ستقول اللذان رفًعا، واللتان رفًعا، واللذين وال

 وجًرا.

يريد ابن مالك يف هذا الشطر أن يقول لكم: إن المثنى من األسماء الموصولة 

معرب، وباقي األسماء الموصولة مبنية، ذكرنا يف األسماء المبنية األسماء 

كلها  "الذين، والاليت، والالئي، واألُلى"مبنيان، وكذلك  "الذي، التي"الموصولة 

يقول لنا ابن مالك: ال،  "اللذان، واللتان"الموصوالت  أسماء مبنية، والمثنى من

هذا فيه عالمة إعراب، وعالمة اإلعراب ال تكون إال يف المعربات، هذا رأيه 

 .يف المثنى من األسماء الموصولة 

جاء: فعل ماضي،  "جاء اللذان أحبهما" وعلى  لك نقول يف اإلعراب:
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مرفوع، وإن كان مبنًيا فنقول: فاعل  واللذان: فاعل، إن كان معرًبا فنقول: فاعل

مبني يف محل رفع، وهو عند ابن مالك معرب، فنقول: فاعل مرفوع وعالمة رفعه 

 األلف.

أكرم: فعل، والتاء فاعل، واللذين:  "أكرمُت اللذين عندك" وكذلك لو قل :

، مجرور "سلمُت على اللذين عندك"مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء، أو 

ره الياء، وهذا القول الذي يرجحه أكثر المتأخرين، أن المثنى من وعالمة ج

األسماء الموصولة معرب، وقال بعض النحويين المتقدمين: بل هو مبني، وإن 

  بعد ذلك: جاء على صورة المعرب، ثم قال 

نُ    َدد   إن   َوالنتو   َمالََمه   َفالَ  ُتش 

ُتشدد فال مالمة، أي: أهنا لغة عند  النون التي يف المثنى، يف اللذان، واللتان، إن

بعض العرب، فجمهور العرب يجعل نون المثنى يف األسماء الموصولة مكسورًة، 

، وبعض العرب يشددها مكسورًة فيقول: "اللذاِن، اللذيِن، اللتاِن، اللتينِ "فيقول: 

، واللتينِّ " ، واللتانِّ ، واللذينِّ قراءات لغة لبعض العرب ووردت يف بعض ال "اللذانِّ

وقوله  ،[16النساء:] (ٹ ڤ ڤ): كالتبعية، وقوله 

 :(ىئ ىئ ىئ) [: 29فصل]،  :ۈ ۈ )وكقوله سبحانه

 إلى آخره. ،[27القصل:] (ٴۇ

هذه لغة، ابن مالك ألنه عالم يف النحو ال يف اللغة، فقد أدخل بعض 

المعلومات اللغوية يف النحو، من باب الفائدة، وإال فإن مثل هذه المعلومات 

 ست نحوية، هذه لغوية.لي

وكان عليه بما أنه ذكر هذه اللغة يف المثنى من األسماء الموصولة أن يذكر 

اللغة الثالثة ألن المثنى من األسماء الموصولة فيه ثالث لغات للعرب فجمهورهم 
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، "اللذانِّ "وبعضهم يثبتها مشددًة مكسورة  "اللذاِن، اللتانِ "يثبت النون مكسورة،  

 ومن باب قول األخطل: "جاء اللذا أحبهما"، فيقول: وبعضهم يحذفها

 أَبنااااااي ُكَلي ااااااَب، إَن َعمااااااي اللااااااذا

 

 قااااتال الملااااوَك، وفككااااا األغااااالال  

فقال: اللذا وحذف النون، هذه لغة أيًضا لبعض العرب، إًذا فالمثنى من  

 األسماء الموصولة كم فيه من لغة؟ يف ثالث لغات: 

 .اللغة األولى: لغة جمهور العرب

 اللغة الثانية: تشديد النون وهاتان واردتان يف القراءات السبعية.

 اللغة الثالثة: حذف النون، وهذه لم ترد يف القراءات السبعية.

  :ثم قال 

نُ  َدا َأي َضع  َوَتي نِ  َ ي نِ  ِمن   َوال نىو   ُشدَّ

ذان "؟ هذه أسماء إشارة، "ذين وتين"، ما "ذين، وتين"النون التي يف 

، هذه اسم إشارة، والكالم اآلن يف األسماء الموصولة، "تان سيارتان"، "نصديقا

وأسماء اإلشارة سبق أن عقد لها باًبا من قبل، إال أنه عندما ذكر هذه اللغة يف المثنى 

من األسماء الموصولة أشار إلى أن هذه اللغة أيًضا واردة يف المثنى ألسماء 

 اإلشارة أيًضا.

، وذكرنا اللغة فيهما، والمثنى "تا"، والمفردة "ذا"د فأسماء اإلشارة للمفر

ذان وتان يف أسماء اإلشارة أيًضا يجوز يف  "تان"، والمثنى المؤنث "ذان"للمذكر 

ذاِن رجالن، وذانِّ رجالن، وتاِن سيارتان، "نوهنما التشديد مع الكسر، فتقول: 

لنون المكسورة، من لغة العرب، الجمهور جمهور العرب يثبت ا "وتانِّ سيارتان

 وبعض العرب يثبتها مشددًة مكسورة.
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ولكن ليس يف أسماء اإلشارة الحذف، المثنى من أسماء اإلشارة ليس فيهما 

الحذف، اللغة الثالثة يف المثنى من األسماء الموصولة، والسبب يف ذلك واضح، 

فإن النون من مثنى أسماء اإلشارة إذا حذف، احذف النون من ذان، صارت ذا 

لتبس بالمفرد، وتان احذف النون تا التبس بالمفرد واللبس ممنوع يف اللغة، أما يف ا

 األسماء الموصولة اللذان لو حذفت النون اللذا واضح أنه مثنى.

الخالصة: أن المثنى من األسماء الموصولة فيه ثالث لغات، والمثنى من 

  :أسماء اإلشارة فيه لغتان، ثم قال 

ِويٌض   ُقِصَدا بَِذاكَ  َوَتع 

بّين السبب الذي جعل بعض العرب يشددون النون يف المثنى من األسماء 

الموصولة، والمثنى من أسماء اإلشارة، فيقول: بعض العرب شددوا النون 

تعويًضا للمحذوف، ما المحذوف؟ المحذوف الياء يف األسماء الموصولة، قلنا: 

ي، فبعضهم يشدد النون عوًضا الذي تحذف الياء ثم تثني، والتي تحذف الياء ثم تثن

 عن الياء المحذوفة.

ذا ذال وألف،  "ذا كتاٌب "وكذلك يف أسماء اإلشارة، اسم اإلشارة ذا، تقول: 

ثن ذا فتضيف عالمة التثنية ألف ونون، فألف ذا ساكنة، وألف التثنية ساكنة التقى 

تعويًضا  ساكنان فحذفنا األول، حذفنا ألف ذا، فبعض العرب شدد النون يف ذانِّ 

 عن األلف التي حذفت يف المفرد، أو من المفرد.

  :ثم قال 

عُ   ُمط َلَقا  اَلِذي نَ  األَلى اَلِذي َجم 

ُع اَلِذي" ُع اَلِذي"ما جمع الذي؟ يقول: األُلى والذين، قوله:  :"َجم   "َجم 

هذا تجوز يف العبارة؛ ألن من شروط الجمع جمع المذكر السالم أن يكون مفرده 
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ا يف األسماء الموصولة الذي والتي معرب أم مبني؟ مبني، نرًبا، والمفرد همع 

واألُلى اسما جمع للذي،  نفالصحيح ما نقول الصحيح نقول: األدق أن الذي

 وليس جمًعا حقيقًيا.

الجموع الحقيقية يف النحو هي جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، 

ية الحقيقية، ووراء ذلك كلمات تدل وجمع التكسير، هذه الجموع االصطالح

على الجمع، لكنها ليست بجموع حقيقية اصطالحية يف النحو، وذكرنا هذه 

المعلومة يف مرة سابقة، كاسم الجمع كلمة تدل على جماعة، ولكن مفردها ليس 

 ، ونحو ذلك."الشعب"، مثل: "القوم"، مثل: "الذين"من معناها، مثل: 

بقر "ي فرق بينه وبين مفرده بالتاء، مثل: وهناك اسم الجنس، مثل: الذ

هذه كلها ألفاظ تدل على الجمع، لكن الجمع  "تمر، تمرة"، و"وبقرة

 االصطالحي الحقيقي هو جمع المذكر السالم، والمؤنث السالم، وجمع التكسير.

ولكن هذا من التجوز المقبول؛ ألنه أراد بالجمع هنا أن الكلمة تدل على 

 ن نتنبه لهذه المعلومة.جماعة، لكن ال بد أ

 قال: 

ُع اَلِذي األَلى اَلِذي نَ    َجم 

أي: جمع الذي األُلى والذين ثم حذف حرف العطف لضرورة الشعر، األُلى 

جاء األُلى "قلنا بمعنى الذين وهي أقل استعمااًل من الذين، لكنها مستعملة، تقول: 

 ."جاء الذين يطلبون العلم"أي:  "يطلبون العلم

؟ أي: "ُمط َلَقا"، الذين جمٌع للذي، مطلًقا: ماذا يريد بقوله: "ي َن ُمط َلَقااَلذِ "

جاء الذين يطلبون "تلزم هذا اللف  يف الرفع والنصب والجر، فتقول يف الرفع: 

وتقول يف الجر: "، "أكرمُت الذين يطلبون العلم"، وتقول يف النصب: "العلم
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هبذا اللف ، أي: أنه يلزم هذا اللف ،  ، مطلًقا"سلمُت على الذين يطلبون العلم"

 فهو اسم مبني على الفتح.

  ثم قال:

ُضُهم   َعع بِال َواوِ  َوَبع   َنَطَقا َرف 

ُضُهم  " : أي بعض العرب نطق هذه الكلمة وهي الذين بالواو يف الرفع، "َوَبع 

 "الذين"، ويف النصب والجر، يقول: "جاء الذون يطلبون العلم"فيقول يف الرفع: 

 ما قلنا يف العرب، ومن ذلك قول شاعرهم:ك

اااااُن اَلاااااُذوَن َصاااااَبحوا الَصاااااَباحا  َنح 

 

 َيااااااوم النتَخيااااااِل َغاااااااَرًة ِملَحاَحااااااا 

ُذوَن، ومن ذلك رواية بعضهم:   فقال: َنْحُن الَّ

ااااااُن اَلااااااُذوَن َباااااااَيُعوا ُمَحَمااااااَدا  َنح 

 

 َعَلاااااى الِجَهااااااِد َماااااا َبِقينَاااااا َأَباااااَدا 

رب، فبعض العرب ألحقوا الذين بجمع المذكر السالم، فهذه لغة من بعض الع 

ما نقول جمع مذكر سالم، نقول: ملحق بجمع المذكر السالم؛ ألنه فقد شرًطا من 

الشروط، فإذا كان ملحًقا بجمع المذكر السالم؛ فهو على هذه اللغة معرب، وهذا 

 الذي رجحه ابن مالك ومن تبعه أنه معرب على هذه اللغة.

كما قال يف التسوية، قال: بل هي مبني جاء على صورة  وبعضهم قال:

نحن الذون صبحوا "المعرب، وعلى ذلك إذا أردنا أن نعرب على هذه اللغة، 

سنقول: نحن: مبتدأ يف محل رفع، والذون: هذا خرب المبتدأ، مرفوع  "الصباح

 وعالمة رفعه الواو؛ ألنه ملحق بجمع المذكر السالم.

نقول: نحن: مبتدأ يف محل رفع،  "نحن الذون" وعلى لغة جمهور العرب:

 والذون: خربٌ يف محل رفع مبني على الفتح.

  :ثم قال 
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 ُجِمَعا  َقد   اَلتِي َوالاَلءِ  بِالالَِت  

، وبينا أن "الالءِ "، وعلى "الالِت "يقول: إن كلمة التي قد جمعت على 

الالِت، ": استعمال الجمع هنا تجوز، فالتي جمعت أيًضا على لفظين وهي

 ، وهاتان اللفظتان فيهما لغتان:"والالءِ 

 ."الاليت، الالئي"األولى: إثبات الياء ساكنًة 

 وحذف هذه الياء فيكون ما قبلها مكسوًرا على أصله.

جاءت الاليت يطلبن العلم، وجاءت الالئي يطلبن "فتقول على اللغة األولى:  

 ."العلم، والالئي يئسن من نسائكم

جاءت الالِت يطلبن العلم، "للغة الثانية حذف الياء تقول: وتقول على ا

 هذه لغة، هي ليست من النحو، ولكنها من اللغات. "وجاءت الالِء يطلبن العلم

  :ثم قال 

َراً  َكاَلِذي نَ  َواَلالءِ   َوَقَعا َنز 

هذه يف األصل لجمع المؤنث كما شرحنا، لكنها  "الالءِ "يقول: إن كلمة 

 كالذين يعني لجمع المذكر، وهذا نزر قليل فقد خالفت األصل، استعملت قلياًل 

األصل أن الموصوالت النصية تستعمل يف معنى واحد إال أن الالِء استعملها 

 بعض العرب قلياًل كالذين لجمع المذكر السالم، ومن ذلك قول الشاعر:

 وماااااااااا آبامناااااااااا باااااااااامن مناااااااااه

 

 علينااااا الااااالِء قااااد مهاااادوا الحجااااور 

عٌت آلبائنا، المعنى يقول: ما آباؤنا الالِء قد مهدوا الحجور بأمن الالِء هذا ن 

علينا منه، يقول: إن هذا الرجل ذو فضٍل عظيٍم جًدا علينا، حتى أنه يعُظم على قدر 

آبائنا، كما يقول هذا الرجل صدق أو لم يصدق، هذا معنى البيت، يقول: منة آبائنا 
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ذين مهدوا الحجور، يعني مهدوا ليست بأعظم من منة هؤالء، وما آباؤنا ال

حجورهم لنا، ووضعونا عليها، وما آباؤنا الذين هنجوا الحجور بأمن علينا منه، ما 

 قال آباؤنا الذين، قال آباؤنا الالِء.

ذكر األسماء الموصولة النصية كلها، وشيًئا من اللغات  بذلك يكون 

رتكة بين هذه المعاين فيها وأحكامها، ثم بعد ذلك ذكر األسماء الموصولة المش

  بلف  واحد فقال:

ر   َما ُتَساِوي َوَأل   َوَما َوَمن  
  ُ كِ

يعني أن هذه األلفاظ قد تساوي ما ُذكر، قد تأيت بمعنى األسماء الموصولة إذا 

 كانت بمعنى الذي. 

 ُشِهر   َطيَّىء ِعن َد  ُ و َوهَكَذا

 ة وهي قبيلة طيء.كلمة ذو أيًضا قد تأيت اسًما موصواًل عند قبيلٍة عربي

 َوَكاااااااَلتِي أيضااااااا َلااااااَدي ِهم  َ اُت .94

 

ِضااااااااَع الاَلتِااااااااي َأَتااااااااى َ َواُت    َوَمو 

 تالحظون، أو تلحظون أنه توسع قلياًل يف هذه اللغة، ونص على القبيلة، أما 

اللغة األخرى ما ذكر، قال: وبعضهم بواو رفع نطقا، مع أن أهلها معروفون، 

 . والسبب يف ذلك؛ ألنه طائي

 ُشِهر   َطيَّىء ِعن َد  ُ و َوهَكَذا 

 َوَكاااااااَلتِي أيضااااااا َلااااااَدي ِهم  َ اُت .94

 

ِضااااااااَع الاَلتِااااااااي َأَتااااااااى َ َواُت    َوَمو 

ء قبيلة عربية مشهورة جًدا ومنها علماء وشعراء كثيرون، ابن مالك  
ِّ
قبيلة طي

 م قال:منهم، والبحرتي، وأبي تمام الشاعران المعروفان أيًضا من هذه القبيلة، ث

  َماَ ا َوِمث ُل 
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، لكن ما تكون اسًما "ما"قد تأيت أيًضا اسًما موصواًل مثل كلمة  "ذا"كلمة  

 االستفهامية يقول: "َمن"االستفهام أو بعد  "ما"موصواًل إال بعد 

َهامِ .95 اااتِف  اااَد َماااا اس   َوِمث اااُل َمااااَ ا َبع 

 

اااااَغ فِاااااي ال َكاااااالَم  َمااااان  إَ ا َلااااام  ُتل   َأو 

أخرها بعد ثالثة أبيات فقال بعد  "أي"بقي  "ن، وما، وأن، وذو، وذامَ "إًذا ذكر  

 ثالث أبيات: 

 َكَما َأيت 

، ما اسم قد تأيت اسم "ما"يقول: أيُّ قد تأيت اسًما موصواًل مشرتًكا مثل 

 من فئة ذكر ثم مشرتًكا موصواًل  اسًما تأيت قد "ما" مثل "أيُّ "موصول يف المشرتك 

 -اهلل شاء إن– عليها الكالم سنرتك كلها المشرتكة وصولةالم واألسماء أحكامها،

 يناسب قد التي والمعلومات األحكام بعض إلى نشير لكن القادم، الدرس يف

 .هنا ذكرها

بعد أن شرحنا األسماء الموصولة النصية، تنص على معنى من المعاين الستة 

ها من حيث التي ذكرناها من حيث اإلفراد والتذكير وفروعهما، لكن ما بال

 استعمالها مع العاقل وغير العاقل؟ تستعمل مع العاقل أم مع غير العاقل؟ 

الجواب: أن األسماء الموصولة النصية تستعمل مع العاقل ومع غير العاقل 

إال الذين، فهي خاصٌة بالعاقل، إال األُلى فتستعمل كثيًرا للعاقل، وقليٌل لغير 

 ولغير العاقل. العاقل، أما البواقي فتستعمل للعاقل

الذي هنا يراد هبا محمد وهو عاقل،  "جاء محمٌد الذي يطلب العلم"فتقول: 

، أردت بالذي الكتاب وهو غير عاقل، قال "ارفع الكتاب الذي أمامك"وتقول: 

 :(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ) [:33الزمر]،  يعني محمٌد

 :[103األنبياء:] (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)، وقال، 



 

 
e 

g h 

f  429 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 فاستعمله مع غير العاقل.

ك التي، وكذلك اللتان، تستعمل مع العاقل ومع غير العاقل، قال وكذل

 :(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) [:1المجادلة]،  :هذا مع العاقل، وقال

 مع غير العاقل، وهكذا. ،[142البقرة:] (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ)

جاء الذين يطلبون "إال الذين، قلنا: الذين ال تستعمل إال مع العاقل، تقول: 

هذه األيام "، لكن ال يمكن أن تقول: "الذين يطلبون العلمجاء الطالب "، "العلم

 ، ال تستعمل مع غير العاقل."الذين حذرتكم منها

أما األُلى: فإهنا تستعمل مع العاقل كثيًرا، وتستعمل مع غير العاقل قلياًل، 

هذه األيام األُلى حذرتكم "، وقد تقول: "جاء الطالب األُلى يطلبون العلم"تقول: 

 ."منها

أوضح "هشام، يف  قي أن نشير يف هذه القضية إلى معلومة لطيفة عند ابنب

عندما ذكر المسألة قال: إن هذه األلفاظ تستعمل للعاقل ولغير   "المسالك

العاقل، إال الذي، عندما تعرض لها قال: الذي تستعمل للعالم ولغير العالم، والتي 

 للعاقل ولغير العاقل، وأكمل.

ي خاصًة إهنا تستعمل مع العالم ولغير العالم، وغيره العاقل فلماذا قال مع الذ

جل -، واهلل -جل جالله-وغير العاقل؟ الجواب: ألن الذي تستعمل أيًضا مع اهلل 

توقيفية، لكنه وصف نفسه  ال يوصف بأنه عاقل، ألن صفاته  -جالله

: بالعلم، فلهذا استعمل هذه الصفة من أجل هذا األمر فقوله 

 .فاستعمل الذي معه  ،[74الزمر:] (وئ ائ ەئ ەئ وئ)

وعلى كل حال، فالنحويون إذا استعملوا كلمة العاقل فإهنم يريدون غير 

العاقل، أي شيء غير عاقل يسمونه عاقل، حتى ولو كان ال يوصف بالعقل، أي 
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شيء غير عاقل فإنه يسمى عاقل، فلهذا الطفل الصغير يعامل يف العربية معاملة  

ال يوصف بعقل، والمجنون اإلنسان المجنون لو جاء مجنون العاقل، مع أنه 

مع إنه ال يوصف بعقل، لكن هو عومل  "جاء المجنون الذي نخاف منه"تقول: 

 هكذا، األمر يدخل يف غير العقالء فهو عاقل.

وكذلك يف التذكير والتأنيث، إذا قالوا المذكر ماذا يعنون بالمذكر؟ أي أمر ال 

ل عندهم يف المذكر، أي أمر ال يوصف بالتأنيث فإنه يوصف بالتأنيث فهو يدخ

يف اللغة العربية يعامل  يدخل عندهم يعامل معاملة المذكر، فلهذا اهلل 

، ومع بتذكير وال بتأنيث،  معاملة المذكر، مع إنه ال يوصف 

رحمنا، ما تقول: رحمتنا، يعامل  ذلك يعامل معاملة المذكر، تقول اهلل 

فكل شيء ال يوصف بالتأنيث فإنه يدخل عند النحويين يف معاملة المذكر، 

 المذكر.

تعرض لبعض اللغات يف المثنى من األسماء الموصولة،  ابن مالك 

ولكن هناك لغات أيًضا، وذكر أيًضا اللغات يف الذين، لكن هناك لغات أيًضا يف 

وحذفها، الذي والتي يف المفرد فيها خمس لغات الذي والتي أشهرها إثبات الياء 

جاء الذي يطلب العلم، وجاءت "فلك أن تثبت الياء وهذه اللغة المشهورة فتقول: 

 ."التي تطلب العلم

ويجوز حذف الياء من المفرد فإذا حذفت الياء ماذا تفعل يف الذي قبلها، لك 

جاء الْذ يطلب العلم، وجاءت الْت تطلب "أن ُتسكن، ولك أن تكسر، فتقول: 

 ."جاء الِذ يطلب العلم، وجاءت الِت تطلب العلم"ل: أو تكسر فتقو "العلم

استعمل يف ألفيته هذه اللغة، الذان وذي النصب والجر  ابن مالك 

الذين، وجمع الذي الذين ففي نطقهما فرق، لكن عند كتابتهما كتابة مثنى الذي يف 

مالًء اللف  الجر الذين، والجمع الذين الكتابة ستكون واحدة، فلهذا ُفرق بينهما إ
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 بأن المثنى ُيكتب بالمين على األصل.

والجمع ُيكتب بالٍم واحدة، لهذا الذين تكتبها بالم واحدة، ألف الم ثم ذال، 

وتحذف إحدى الالمين، أما المثنى اللذين فتكتبها بألف والمين ثم ذال وياء ونون 

 .فالمثنى ُأبقي على أصله؛ ألن هو األكرب ثم الجمع حذفت منه إحدى الالمين

هنا أيًضا عندنا األُلى، هذا جمٌع للذي األُلى، وسبق يف أسماء اإلشارة األولى 

أوالِء رجاٌل، أو أولى "أيًضا للجمع، تقول: أولى بالقصر أو أوالِء بالمد، تقول: 

ها أولى  "هؤالء رجاٌل، ها أولى رجال"إشارة، وتدخل عليها ها تقول:  "رجاٌل 

 عمالن بلفٍ  واحد.اسم إشارة وُألى اسم موصول، فيست

وُفِرق بينهما إمالًء بأن أولى اإلشارية تكتب بواو زائدة ُتزاد بعد الهمزة واو 

وال تنطق، والموصولية ُتكتب بال واو على أصلها ُألى همزة مضمومة، ثم الم، ثم 

 ألف مقصورة.

 نعود إلى البيت الذي ذكرناه:

ُن اَلُذوَن َصَبحوا الَصَباحا   َنح 

لطيفة قالها الشاعر، يمدح قومه ويصفهم بالقوة وأهنم يف وقت هذه أبيات 

 الشدة والحروب يثبتون مكانتهم ويأخذون حقهم، ومما قاله يف ذلك: 

اااااُن اَلاااااُذوَن َصاااااَبحوا الَصاااااَباحا  َنح 

 

 َيااااااوم النتَخيااااااِل َغاااااااَرًة ِملَحاَحااااااا 

جاحا  نا المِلَك الَجح   نحن َقَتل 

َ  لِساااااااارَح َمراحاااااااا  وَلااااااام  َناااااااَد

 

 إالى ِديااااااااااارًا أو َدمااااااااااع ُمفاحااااااااااا 

ِلاااااااَد ُصاااااااراحا   نحااااااان َبناااااااي ُخَوي 

 

 ال كااااااااذَب اليااااااااوَم وال ُمزاحااااااااا 

 هذه أبيات جيدة ذكر فيها الشاعر وقعة قومه يف يوم النُخيل ومدحهم، فقال:  
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ُن اَلُذوَن َصَبحوا الَصَباحا    َنح 

ُذونَ "أعرب لنا  ُذونَ "يا أخي،  "الَّ ُذوَن:"َنْحُن الَّ خرب نحن، مرفوع وعالمة  ، الَّ

 رفعه الواو.

 ( 00:52:8@) الطالب:

المعنى العام أن يجيزوا ذلك، المعاين الجائزة تكثر، لكن عندما تتأمل  الشيخ:

يف المعنى الذي قصد إليه الشاعر، وهو أنه يمدح، والمدح إنما يكون باأللفاظ 

تم؟ الذون صبحوا الفخمة والقصد إلى المعاين، فتقول إن الذون خطأ، نحن من أن

 الصباح.

( إعراب 00:53:2@هذا من الناحية المعنوية، من الناحية الصناعية الذي )

الناحية الصناعية، إذا قلت: نحن مبتدأ وصبحوا الصباح: الخرب، الذين: اسم 

موصول، ومن أحكام االسم الموصول كما سيأيت ستعرفون ال بد له من صلة، أين 

 إعرابك ال يجوز صناعًة وإن وضع له معنى. صلته؟ ما قال له صلة، يعني

صبحوا يعني قتلوا يف وقت الصباح، الصباح صبحوا الصباح ما إعراب 

، ظرف زمان نعم، أنا بينت المعنى لكي -ارفع صوتك-الصباح؟ مفعول مطلق، 

تعرفوا اإلعراب، صبحوا بمعنى قتلوا، نحن قتلناهم الصباح، يعني قتلناهم وقت 

  ظرف زمان.الصباح، والصباح 

 َيوم النتَخيِل َغاَرًة ِملَحاَحا

ما إعراب غارًة؟  "َيوم النتَخيِل َغاَرًة ِملَحاَحا"يوم: هذا ظرف زمان واضح، 

نحن الذين قتلناهم صباًحا غارًة ملحاًحا، إن قلت: إهنا حال فالمعنى يقبل ذلك 

ه غارة هذا لكن ال بد أن تؤول، ألن من شروط الحال أن تكون اسًما مشتًقا، هذ

 اسم غير مشتق.
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 وإعراب آخر؟

 ...الطالب:

 تمييز! تمييز ال يبُعد التمييز. الشيخ:

 ...الطالب:

أيًضا بعيد، أقرب من ذلك كله مفعول له، نحن فعلنا هبم ذلك من أجل  الشيخ:

 اإلغارة عليهم، غارًة ملحاًحا.

جاحااااا نااااا المِلااااَك الَجح   نحاااان َقَتل 

 

َ  لِساااااااارَح ِمرا   حااااااااوَلااااااام  َناااااااَد

َ  لِسارَح ِمراحا"ما إعراب مِراًحا؟   ، مفعول به، لم ندع: ندع فعل "وَلم  َنَد

 مضارع والفاعل مسترت تقديره نحن، لم ندع لم نرتك.

َ  ِمراحا  إالى ِديارًا أو َدمع ُمفاحا وَلم  َنَد

 هذا اسلوب استثناء، إال دياًرا، دياًرا: منصوب على االستثناء.إال دياًرا: 

 يقول:

  كذَب اليوَم وال ُمزاحاال

ما نوع ال هنا؟ هذه ال النافية للجنس، اسمها يكون منصوًبا ويكون مبنًيا، مبنًيا 

إذا كان مفرد، ومنصوًبا إذا كان مضاًفا أو شبيه بالمضاف، واسمها هنا كذب، ال 

، ما قال: "ال كذَب "كذب هذا مفرد أو مضاف؟ مفرد، فهو مبني على الفتح، قال: 

 ألنه مفرد فُيبنى على الفتح. "اال كذبً "

، قال "األحقاف"( 00:57:8@× )يف سورة الحاقة ثم نقرأ قوله 

 :( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  

 .[31-29األحقاف: ] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

اول يف آخر الدرس أن نأيت ببعض يا طالب نأمل أن نكثر من التطبيقات، نح

التطبيقات، بعض األبيات الجميلة، بعض اآليات الكريمة، ونطبق عليها تطبيقات 

 سريعة، قد يكون فيها فائدة كبيرة، وال نكتفي بمعلوماٍت نظرية مجردة.

نفًرا ما إعراب  ،[29األحقاف:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)قال تعالى: 

ا: مفعول به، أين الفعل الذي نفرً  ،[29األحقاف:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)نفًرا؟ 

، صرفنا: نصبه؟ الفعل الذي نصبه هو صرف، أين فاعله؟ نا العائدة إلى اهلل 

 فعل وفاعل، والمصروف نفًرا هو المفعول به.

يستمعون  ،[29األحقاف:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

القرآن: يستمعون هذا فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، وفاعله؟ واو 

ماعة، والقرآن: هو المستَمع يعني فاعل أو مفعول؟ مفعول به، سؤالي ما الج

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )إعراب هذه الجملة الفعلية يستمعون القرآن؟ 

 هذه جملة ما إعراب هذه الجملة؟ ،[29األحقاف:] (پ پ

 ...الطالب:

هذه حالية من؟ الحال من الفعل!، الحال ما يأيت إال من اسم، صاحب  الشيخ:

سم، من الذين يستمعون القرآن؟ الجن وال نفر من الجن؟ كل الجن الحال ا

يستمعون القرآن؟ أنا سؤالي يستمعون القرآن هذه جملة مرتبطة بالجن أم مرتبطة 

؟ بنفًرا؟ اختلف اإلعراب، من الذين استمعوا القرآن من النبي 
قصة اآليات معروفة عندما صرف نفر من الجن قيل إهنم من جن المسلمين، 
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 واستمعوه وآمنوا به، يستمع القرآن نفًرا، ما إعراهبا حينئٍذ؟ وحضروا النبي 

 ...الطالب:

 ال المفعول له ال يكون جملة، اسم المفعول له اسم. الشيخ:

 ...الطالب:

لنفًرا، نفًرا يستمعون القرآن يعني صفة لماذا جعلتها صفة لم تجعلها  الشيخ:

 حااًل؟

 ...الطالب:

لة بعد النكرة صفة، هنا يجوز أن تكون صفة، ويجوز أن ألن الجم الشيخ:

تكون حااًل، حااًل من نفًرا لماذا؟ ألن كلمة نفًرا وصفت بقوله من الجن، نفًرا 

فاعلين من الجن، من الجن جار ومجرور هذا جار ومجرور، الجار والمجرور 

 كله ما إعرابه؟ صفة لنفًرا.

ا وصفت بنكرة نحن نقول الجملة فالنكرة إذا وصفت تكون معرفة، النكرة إذ

وشبه الجملة يف حكم النكرات، نكرة نفًرا وصفت بشبه جملة ففي المعرفة؟ ال، 

( وهبذا يجوز يف الصفة الثانية أن 1:1:30@لكن تقرتب من المعرفة ألهنا )

  تجعلها صفة ثانية، ويجوز أن تجعلها حااًل.

ما  ،[29األحقاف:] (پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

حال هذا  ،[29األحقاف:] (ٺ ٺ ٿ ٿ)منذرين يا أخي؟ إعراب 

 حال، ولو إلى قومهم حالة قومهم منذرين.

يا قومنا: هذا اسلوب  ،[30األحقاف:] (ٿ ٹ ٹ)ثم قال سبحانه: 

نداء، المنادى؟ المنادى له حالتان: إما أن ُينصب وإما أن ُيبنى على ما ُيرفع عليه، 
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لمة واحدة وُقصد هبا معين، وُينصب فيما سوى فُيبنى على ما ُيرفع عليه إذا كان ك 

ذلك، قومنا: هذه كلمة ُقصد هبا معين، أم ليست كذلك؟ ليست كذلك ألهنا 

كلمتين، قومنا: قوم، ونا، مضاف ومضاف إليه، مبني أم منصوب، يف محل نصب 

يا قوَم َنا، تقول يف اإلعراب: يا: حرف نداء، وقوَم: منادى منصوب وعالمة نصبه 

 ة، وهو مضاف ونا: مضاف إليه يف محل جر.الفتح

سمعنا كتاًبا،  ،[30األحقاف:] (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

 سمع: فعل، نا: فاعل، كتاًبا: مفعول به.

هذه جملة فعلية، ُأنزل:  :[30األحقاف:] (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

فعل مبني للمجهول، ونائب الفاعل هو مسترت، ما إعراب الجملة الفعلية ُأْنِزَل مِْن 

، كتاًبا نكرة أم معرفة؟ "كتاًبا"ِد ُموَسى؟ جملة فعلية، هذه جملة طبًعا ترتبط بــ َبعْ 

 نكرة، والجمل بعد النكرات صفة، فهذه صفة يعني نعت، هذه صفة قواًل واحًدا.

مصدًقا هذا  ،[30األحقاف:] (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

يها الوجهان؟ ، أم يجوز ف"كتاًبا"من صفة؟ الكتاب، لكن هل هو صفة أم حال لــ 

يجوز فيها الوجهان، يجوز أن يكون صفًة أخرى، الصفة األولى: ُأْنِزَل مِْن َبْعِد 

ًقا صفة أخرى، وصف الكتاب باألمرين، ويجوز أن يكون حااًل،  ُموَسى، وُمَصدِّ

حال من نكرة نعم، ألن النكرة هنا وصفت، وإذا وصفت تقرتب من المعرفة 

 فيجوز أن يأيت منها الحال.

ما  ،[30األحقاف:] (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڦ)

: صفة نعت، كلمة طريق، طريق معروف، "َوإَِلى َطِريٍق ُمْسَتِقيمٍ "إعراب مستقيم؟ 

طريٌق طويل، وطريٌق "ويجوز فيها التذكير والتأنيث يف اللغة العربية فتقول: 

على، إال أن التذكير أ "الطريق األعظم، والطريق العظمى"، وتقول العرب: "طويلةٌ 



 

 
e 

g h 

f  437 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

هو األفصح وهو لغة القرآن كما رأيتم يف هذه اآلية ولم ُيذكر إال يف هذه اآلية ولم 

( تعريف الطريق خالف 1:5:38@يؤنث يف آيٍة أخرى، واستعمال المحدثين و)

 "وللحديث طريٌق أخرى" "قد جاء من طريق أخرى كذا وكذا"األفصح، يقول: 

للحديث طريٌق "و "من طريٍق آخر": جائز ما فيه إشكال، لكن التذكير أعلى تقول

 ."آخر

َيا َقْوَمنَا: أعربناها  ،[31األحقاف:] (ڃ چ چ چ)ثم قال سبحانه: 

: ما إعراب داعي اهلل؟ اهلل: مضاف إليه لف  الجاللة، 
ِ
 اهلل

َ
قبل قليل، َأِجيُبوا َداِعي

إلى  لكن داعي؟ مفعوٌل به، نعم أجيبوا الذين يجيبون هم المخاطبون، والذي يعود

المخاطبون يف اآلية واو الجماعة أجيبوا، فالواو فاعل، والُمجاب؟ داعي اهلل فهو 

مفعول به ألنه مجاب، فداعي: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو 

 مضاف، واهلل: مضاف إليه. 

يغفر: هذا فعل  ،[31األحقاف:] (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

الذي جزمه؟ جواٌب لشرٍط مضارع مجزوم كما ترون مجزوم، بَم ُجزم، ما 

محذوف، التقدير أجيبوا داعي اهلل وآمنوا به، قدر الشرط إن تجيبوا وتؤمنوا يغفر، 

 هذا قول المحققين من النحويين.

والقول المشهور عند المتأخرين أن نحو هذا الفعل مجزوم بجواب الطلب، 

اجتهد "ه: إذا جاءت كلمة تدل على طلب فالفعل المضارع ينجزم بعدها، فتقول ل

 َوَآمِنُوا بِهِ  "، جواب الطلب، ومثل ذلك: "تنجح
ِ
 اهلل

َ
ما الجواب، ماذا  "َأِجيُبوا َداِعي

 ."َيْغِفْر َلُكمْ " يحصل، ما الجزاء؟

فسواًء أعربت هبذا، أو أعربت هبذا فالجواب صحيح، إال أن قول المحققين ما 

 ذكره األخ يف األول.
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 (؟؟؟1:9:6@) الطالب: 

( اآلن أثبت 1:9:17 @األصل عندهم أال ُيثبت شيء عنه ) ألن الشيخ:

جازًما جديًدا وليس هناك ما يلزم أن تقول به، لو حملت الكالم على الشرط 

الستقامت كل الشواهد التي جاءت عليه، كل الشواهد التي يقول إهنا مجزومة 

اجتهد "على السبب كلها يمكن أن على الشرط، والمعنى فيها معنى الشرط 

وكون الشرط جازًما مختلٌف فيه أو متفٌق  "اجتهد إن تجتهد تنجح"المعنى  "نجحت

 عليه؟ متفٌق عليه وكون الطلب جازًما مختلٌف فيه.

 ؟؟؟الطالب:

طبًعا بشروط، ما ينجزم إال بشروط، من الشروط مثاًل أال تدخل عليه  الشيخ:

 اًل.مث "اجتهد فتنجَح "الفاء، لو دخلت عليه الفاء ينتقد، تقول: 

 (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ): ثم قال 

ما إعراب أليم؟ صفة نعت، واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا  ،[31األحقاف:]

 محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

 

 



 

 
e 

g h 

f  439 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 

 

 
 الدرس اخلامس عشر

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ليلة االثنين، وأصحابه أجمعين، أما بعد. 

 الثامن والعشرين من شهر شوال، لسنة تسٍع وعشرين وأربعمائة وألف.

، نعقد بحمد اهلل "الجزيرة"بحي  "جامع الراجحي"يف هذا الجامع المبارك 

  . "ألفية ابن مالك"من دروس شرح  "الخامس عشر"وتوفيقه الدرس 

، "األسماء الموصولة" يا إخوان على باب وما زال الحديث موصواًل 

واألسماء الموصولة داخلة يف موضوع أكرب منها وهو موضوع المعرفة والنكرة، 

 فالمعارف أنواع درسنا منها: 

الضمير، ودرسنا الَعَلم، ودرسنا أسماء اإلشارة، ونحن اآلن ندرس األسماء 

ماء الموصولة، وقلنا: إن الموصولة، يف الدرس الماضي بدأنا يف الكالم عن األس

 األسماء الموصولة نوعان: نصية ومشرتكة، وشرحنا األسماء الموصولة النصية.

ويف هذه الليلة إن شاء اهلل سيكون الكالم على األسماء الموصولة المشرتكة، 

يف البداية أنبه تنبيًها يتعلق بالبيت الذي ذكرناه يف الدرس الماضي وهو قول 

 الشاعر: 

 إن عمااااااي اللااااااذا ابنااااااي كليااااااب

 

 قاااااتال الملاااااوك وفككاااااا األغاااااالال 
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فهذا البيت للشاعر المشهور الفرزدق، وليس لألخطل كما ذكرت يف الدرس  

سماء الموصولة المشرتكة فهي قول ألالماضي، أما أبياُت هذا الدرس المتعلقة با

 : ابن مالك 

 َوَماان  َوَمااا َوَأل  ُتَساااِوي َمااا ُ كِاار  .93

 

 ن ااااااَد َطيَّااااااىء ُشااااااِهر  َوهَكااااااَذا ُ و عِ  

 َوَكاااااااَلتِي أيضااااااا َلااااااَدي ِهم  َ اُت .94 

 

ِضااااااااَع الاَلتِااااااااي َأَتااااااااى َ َواُت    َمو 

َهامِ .95  اااتِف  اااَد َماااا اس   َوِمث اااُل َمااااَ ا َبع 

 

اااااَغ فِاااااي ال َكاااااالَمِ   َمااااان  إَ ا َلااااام  ُتل   َأو 

ااااااَزُم َبَعااااااَدُه ِصااااااَله  .96  َهااااااا َيل   َوُكلت

 

ااااااَتمِ    َله  َعَلااااااى َضااااااِمي رَ الَئِااااااَ  ُمش 

َلااٌة أو  ِشااب ُهَها اَلااِذي ُوِصاال  .97   َوُجم 

 

 بِاااِه َكَمااان  ِعن اااِدي اَلاااِذي اب نُاااُه ُكِفااال   

 َوصاااااااَفٌة َصااااااارِي َحٌة ِصاااااااَلُة َأل  .98 

 

َعااااااِل َقااااال    اااااَرِب األَف  ُنَهاااااا بُِمع   َوَكو 

 99.  َ رَِباا   َمااا َلاام  ُتَضاا  َأيت َكَمااا َوُأع 

 

َحااااَذ   ااااِلَها َضااااِمي ٌر ان  ُر َوص   ف  َوَصااااد 

ااَرَب ُمط َلَقااع َوفِااي.100  ُضااُهم  َأع   َوَبع 

 

َتِفاااااي  اااااا َغي اااااُر َأيٍّ َيق  ِف َأيو  َ ا ال َحاااااذ 

 هذه ثمانية أبيات، من يقرأها حفًظا؟ هل هناك من حف  هذه األبيات؟ تفضل. 

 (. 00:3:32@) الطالب:

 أحسنت، هل هناك حاف  آخر لألبيات؟ تفضل. الشيخ:

 ...الطالب:

 ذكر ابن مالك األسماء الموصولة المشرتكة فبدأ بقوله: أحسنت، الشيخ:

ر   َما ُتَساِوي َوَأل   َوَما َوَمن  
  ُ كِ

يقول: تساوي ما ُذكر أي: تساوي  "َمْن، وما، وأل"هذه األسماء الثالثة 

قد تأيت يف اللغة  "َمنْ "األسماء الموصولة النصية السابقة، الذي وإخوان الذي، فــ

هنا  "َمنْ "، فــ"جاء َمْن أحبه"، تقول: "جاء الذي أحبه"قول: بمعنى الذي، فكما ت

جاءت َمْن "تقول:  "جاءت التي تجتهد"اسٌم موصوٌل بمعنى الذي، وكما تقول: 
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 بمعنى التي، وهكذا يف البواقي. "تجتهد

أل، "، يبدآن بالميم، و"َمْن، وَما"واألسماء الموصولة المشرتكة ستة، وهي: 

، يبدآن بالذال، هذه األسماء الستة كما رأيتم "ذا، وذو"، و، يبدآن بالهمزة"وأي

 ستة ألفاظ كلها تأيت يف اللغة العربية أسماًء موصولًة، وتأيت غير ذلك.

تأيت اسًما موصواًل كما مثلنا إذا كانت بمعنى الذي، وتأيت غير ذلك  "َمنْ "فــ

مْن يجتهد "مثل: ، وتأيت أيًضا تأيت اسم شرط، "َمْن أبوك"فتأيت اسم استفهام: 

 ."ينجح

أعجبني "أي:  "أعجبني ما عملت"تأيت اسًما موصواًل كأن تقول:  "َما"و

، وتأيت "ما اسمك"، وتأيت غير ذلك، تأيت اسم استفهام، كأن تقول: "الذي عملت

، "ما ذهبُت "، وتأيت حرف يف، مثل: "ما تعمل ُتجز به"اسم شرط، كأن تقول: 

 وتأيت غير ذلك.

)ألـــ( الداخلة على الفاعل، اسًما موصواًل، وهذا خاٌص بـــ  )ألـــ( تأيت

، والصفة المشبهة "كالمضروب، والُمكَرم"واسم المفعول  "كالضاِرب والمكِرم"

، وتأيت غير ذلك، تأيت حرف تعريف، وهذا "الحسن، والقوي"على خالف مثل: 

 ."يت، القلمالرجل، الب"المشهور فيها، إذا جاءت مع غير هذه الثالثة، مثل: 

يعجبني أيهم هو "تأيت اسًما موصواًل إذا كانت بمعنى الذي، كقولك:  "أي" و

أي "، أي: يعجبني الذي هو مجتهٌد، وتأيت غير ذلك، تأيت اسم استفهام، "مجتهدٌ 

 وتأيت غير ذلك. "أي كتاب تقرأ أقرأ"، وتأيت اسم شرط: "كتاب تقرأ؟

فإهنا تأيت اسًما موصواًل  "ذو"أما  "اذو، وذ"بقيت  "َمْن، وما، وأل، وأي"هذه 

بمعنى الذي عند قبيلة عربية معينة، وهي قبيلة طيء من القبائل الفصيحة التي 

ء قد تستعمل ذو اسًما موصواًل بمعنى الذي، 
ِّ
ُأخذت اللغة العربية منها، فإن طي
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 ، يعني الذي قام بلغتهم، وتأيت غير ذلك."جاء ذو قامة"فيقولون:  

د جمهور العرب أهنا من األسماء الخمسة بمعنى صاحب، فالمشهور عن

صاحب علم، وتعرب إعراب األسماء  "ذو علم"صاحب مال،  "ذو مال"تقول: 

 "ما ذا عندك"الخمسة، وذا تأيت اسًما موصواًل إذا كانت بمعنى الذي، كأن تقول: 

مشهور أي ما الذي عندك، ما الذي عندك، وتأيت غير ذلك، تأيت اسم إشارة، هذا ال

 ."هذا رجٌل "يدخل عليها الهاء فتقول:  "ذا رجٌل "فيها، كأن تقول: 

إًذا فاألسماء الموصولة المشرتكة الستة كلها تأيت أسماًء موصولة إذا كانت 

بمعنى الذي، وتأيت يف اللغة العربية على أوجه أخرى، وهذا من سعة اللغة العربية، 

 وثرائها.

إذا كانت بمعنى الذي، كقوله  "َمنْ "صولة من األسماء المو "َمنْ "نبدأ بـــ

 :(ڀ ٺ ٺ ٺ) [:43الرعد]،  أي: والذي عنده علم

أي: للذي كان له قلٌب، وغير  ،[37ق:] (ٿ ٹ ٹ ٹ)الكتاب، وكقوله تعالى: 

 ذلك.

جاء َمْن يطلب "أهنا تستعمل للعاقل، وتقول عن الرجل:  "َمن"واألصل يف 

؛ ألهنا عاقلة، "جاءت َمْن تطلب العلم": ؛ ألنه عاقل، وتقول عن المرأة"العلم

يعجبني "وال تقول:  "يعجبني ما اشرتيت"لكن إذا اشرتيت سيارًة، فإنك ستقول: 

؛ ألن السيارة غير عاقلة فال يستعمل مع َمْن، وإنما يستعمل معها ما "َمْن اشرتيت

 كما سيأيت بعد قليل، هذا األصل يف َمْن أهنا للعاقل.

العاقل، العقالء، ما المراد بالعقالء يف النحو، ويف اصطالح إذا قيل يف النحو 

العلماء عموًما؟ العاقل، العقالء يشمل ثالثة أشياء، أو أربعة أشياء، يشمل ماذا يا 

إخوان؟ العقالء اإلنس، والجن، والمالئكة، هؤالء العقالء الذين خلق اهلل لهم 
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، لكن ال ُيقال عاقل ألنه لم يعامل معاملة العاقل عقاًل، بقي رابع؟ بقي اهلل 

بالعقل، فلهذا يقول ابن هشام يف أوضح المسالك هنا يقول:  يصف نفسه 

 . َمْن للعالم، لكي يشمل اإلنس، والجن، والمالئكة، واهلل 

بيني "تقول:  ،[43الرعد:] (ڀ ٺ ٺ ٺ)يف قوله:  فاهلل 

 .، يعني الذي يعلم الغيب "وبينك َمن يعلم الغيب

الجواب: قد ُتستعمل لغير العاقل يف ثالثة  لغير العاقل؟ "َمنْ "عمل وهل ُتست

ما يستحقه  نًىمواضع، ومن سعة اللغة العربية وتفننها يف الكالم، وإعطاِء كل مع

من اللف ، فمن المواضع التي تستعمل فيها َمْن للعاقل، إذا اختلط العاقل بغير 

 عنهم بمن، أم تعرب عنهم بما؟العاقل، إذا اختلط العاقل بغير العاقل، تعرب 

يسجد هلل من "يجوز أن تعرب عنهم بمن ألن العقالء أشرف، فتقول:  الجواب:

، ويجوز أن تعرب عنهم بما تغليًبا لغير العاقل ألهنم "يف السماوات ومن يف األرض

، إًذا فإذا اختلط العاقل "هلل يسجد ما يف السماوات، وما يف األرض"أكثر فتقول: 

اقل؛ جاز لك أن ُتغلب العاقل فتعرب بمن، وجاز أن ُتغلب غير العاقل وغير الع

 فتعرب بما، وهذا سيأيت يف الكالم على ما.

إذا ُنّزل غير العاقل منزلة العاقل، هذا من المواضع البالغية،  الموضع الثاين:

زل غير العاقل منزلة العاقل، كأن تخاطب غير عاقٍل، لو خاطبت طيًرا مثاًل من نفت

لطيور، يعني تتصور تخاطبه ويرد عليك ويأخذ المخاطبة من خصائص العقالء، ا

غير العقالء ال ُيخاطبون، فإذا خاطبت الطير مثاًل فإنك ستعرب عنه حينئٍذ بمن أم 

أيها الطيور هل "بما؟ بمن، تنزياًل له منزلة العاقل؛ ألنك خاطبته، ولهذا تقول: 

، هل منكم ؟عيرين جناحيه ألطير بهمنكم من يعرف أين فالن؟ هل منكم من ي

 ، قال الشاعر يف ذلك:؟من
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َب الَقطااا َهاال َماان  ُمعياارَ َجناَحااهُ    أِساار 

 

اااي إلاااى َمااان  َقاااد َهِوياااُ  أطياااُر.   لعلى

ي هل الذي يعير جناحه موجود نفقال: أسرب القطا هل من يعير جناحه، يع 

ُيقصد  ،[13الحج:] (ې ې ې ې ى ىائ): معكم؟ وقال

علم األصنام، واألوثان التي كانوا يعبدوهنا من دون اهلل، وهذه غير بذلك واهلل أ

من يعني يدعو الذي ضره أقرب  ،[13الحج:] (ې ې)عاقلة، ومع ذلك قال: 

من نفعه؛ ألهنم عندما عبدوها فمعنى ذلك أهنم نزلوها منزلة العاقل، هذا فيه رد 

ن ينبغي أن تعبدوا عاقاًل، عليهم فيه توبيخ لهم، أنتم تدعوهنم تعبدوهنم نعم لكن كا

 تعبدون غير عاقل؟!

ولهذا عندما عرب عنهم بالعاقل فيه توبيخ لهؤالء، كيف تعبدوهنم وهم غير 

عقالء؟ يعني لو قلت كيف لو أن الكفار أرادوا أن يطعنوا يف القرآن قل كيف عرب 

ثل عن األصنام بمن وهي غير عاقلة؟ لكنهم يعرفون المعنى أن هذا توبيخ لهم، وم

من عرب عن  ،[5األحقاف:] (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ)ذلك قوله تعالى: 

األصنام بمن تنزياًل لها منزلة العاقل توبيًخا لهؤالء الذين جعلوه منزلة العاقل مع 

 أهنا غير عاقلة.

لغير العاقل إذا اجتمع غير العاقل مع  نْ الموضع الثالث الذي تستعمل فيه مَ 

ل بِمن، تأيت  بكلمة عامة مثل دابة، مثل خلق، مثل أي كلمة العاقل يف عموم ُفصِّ

عامة موجود ثم تفصلها بِمن، فحينئٍذ تعرب بَمن عن الجميع، عقالء أم غير عقالء، 

مختلفون، منهم من ينفع، ومنهم من ال ينفع،  خلق اهلل "كأن تقول مثاًل: 

، "ومنهم من يمشي، ومنهم من ال يمشي، ومنهم من يسمع، ومنهم من ال يسمع

عربت عن الجميع بمن، والذي ال يسمع غير العقالء، لكنك استعملت من مع 

 الجميع ألنه عموم فصلته بِمن.
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ): ومن ذلك قوله 

فقدم الكلمة العامة دابة،  ،[45النور:] (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ

منهم من الدابة كل ما يدب على األرض أي: يمشي، ثم فّصل هذه الدابة فقال: 

يمشي على بطنه، والذي يمشي على بطنه غير عاقل، ومع ذلك قال: منهم من 

ل بمن.  يمشي على بطنه، ألنه عموم ُفصِّ

إًذا الخالصة يا إخوان: أن َمْن تكون اسًما موصواًل إذا كانت بمعنى الذي، 

 وتكون للعاقل أصالًة، وتستعمل لغير العاقل مجاًزا.

، وإنما تكون اسًما موصواًل إذا كانت بمعنى "ما"االسم الموصول الثاين: 

أي: الذي عندكم ينفد،  ،[96النحل:] (ڃ ڃ ڃچ): الذي، كقوله

 ، أي: الذي اشرتيت، وهكذا."يعجبني ما اشرتيت"وتقول: 

أهنا تستعمل مع غير العاقل،  "ما"واألصل فيها أهنا لغير العاقل، األصل يف 

قبل قليل، النبات والجماد، ونحو ذلك  غير العاقل جميع الخلق سوى ما ذكرناه

 تعرب عنه بما.

وقد تستعمل ما للعاقل، متى؟ إذا اختلط غير العاقل مع العاقل، يمكن أنُتغلب 

، "يسجد هلل ما يف السماوات، وما يف األرض"غير العاقل فتستعمل ما، كما قلنا: 

فات وتستعمل ما مع العاقل إذا أردت صفات العاقل، إذا أردت الصفات ص

 العاقل.

 (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ): ومن ذلك قوله 

فانكحوا ما طاب، أي: واهلل أعلم انكحوا الذي طاب لكم من النساء،  ،[3النساء:]

والنساء عاقلة أم غير عاقلة؟ عاقلة، لكن المراد باآلية واهلل أعلم كما قال 

ء مثنى، أو المفسرون: المراد الصفة، المراد هنا الصفة يعني انكحوا من النسا



 

 
e 

g h 

f  446 
 شرح ألفية ابن مالك

ثالث، أو رباع، أو واحدة، يريد هنا الصفة، ولم ُيرد الذات، فانكحوا ما طاب لكم  

من النساء مثنى، يعني المراد باآلية مثنى، وثالث، ورباع، وليس المراد انكحوا 

ن هذا معروف أن الرجل إنما ينكح المرأة، ويف اآلية بين هذا ألجنس النساء 

 ح من النساء مثنى، أو ثالث، أو رباع، أو واحدة.الحكم أن اإلنسان إنما ينك

أيًضا يف المجهول، المجهول الذي لم تعلم هو عاقل أم غير  "ما"ويستعمل 

عاقل، تستعمل معه ما أم من؟ تستعمل معه ما ألن غير العاقل أكثر، مجهول كيف 

ة مجهول؟ لو رأيت ظالاًل من بعيد، شبح من بعيد ما تعرفه حمار أو إنسان، سيار

؟ ينبغي أن "انظر إلى ما هناك"، أم "انظر إلى من هناك"أو ناس ما تعرف، فتقول: 

 ؛ ألنه غير عاقل مبهم فتعرب عنه بما تغليًبا لألكثر."انظر إلى ما هناك"تقول: 

 "ما"للعاقل أصالًة، وتستعمل مع غير العاقل، و "َمنْ "هذا ما يتعلق بما، إًذا فـــ 

كلها  "أل، وأي، وذا، وذو"وصولة المشرتكة أربعة: العكس، بقي من األسماء الم

 تستعمل مع العاقل وغير العاقل بال تفصيل، نبدأ هبا واحدًة واحدة.

فــ )ألـــ( متى تكون اسًما موصواًل؟ ال تكون اسًما موصواًل إال مع ثالثة 

 أسماء:

 ."الضاِرب، المكِرم، المستخِرج"مع اسم الفاعل، مثل: 

 ."المضروب، المكَرم، المستخَرج"مثل: ومع اسم المفعول، 

الحسن، البطل، القوي، الحلو، "ومع الصفة المشبهة على خالٍف فيها، مثل: 

 إلى آخره. "الصعب

فالمعنى: جاء الذي يضرب، أو جاء الذي  "جاء الضاِرُب "فإذا قلت الضارب: 

ضرب، جاء الذي اسم موصول بمعنى الذي جاء الذي ضرب أو يضرب، ألن 

فاعل ضارب اسٌم مشتق، مشتق أي: مشقوق، مشقوق من ماذا؟ مشقوق من اسم ال
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 فعله، فهو مثل فعله يف المعنى والعمل.

، أي: جاء الذي ضرب، أو الذي يضرب، وإذا "جاء الضارب"فإذا قلت: 

، "جاء الحسن"فالمعنى: جاء الذي ُضِرب، وإذا قلت:  "جاء المضروب"قلت: 

 ُسن.المعنى: جاء الذي َحُسَن، أو يح

، ما معنى جاء الضارب زيًدا؟ أي: جاء "جاء الضاِرُب زيًدا"انظر لوقلت مثاًل: 

الذي ضرب زيًدا، الذي أل بمعنى الذي، هذا هو قول الجمهور، وهو الصحيح يف 

أل هنا، أهنا اسم، من أي األسماء؟ اسٌم موصول، وقال ثلٌة من النحويين إن أل هنا 

بل هي حرف تعريف كغيرها، وهذان حرف موصول، وقال بعض النحويين: 

 القوالن من الضعف بمكان عاٍل.

والصواب: أن أل هنا اسٌم موصول لعدة أدلة، من هذه األدلة التي تدل على أن 

 )ألـــ( هنا اسٌم، وليست حرًفا، ال حرًفا موصواًل، وال حرف تعريف:

ك أن تقول: الدليل األول: أن الضمير يعود إليها، الضمير يعود إليها، مثال ذل

، المتقي: هذه )ألـــ( ومتقي: اسم فاعل اتقى، يتقي، فهو متقي، "هذا المتِقي ربه"

وربه: مفعول به، والهاء يف ربه تعود إلى ماذا؟ تعود إلى المتقي، ال تعود إلى متقي 

، "هذا الذي يتقي ربه")ألـــ( هنا بمعنى الذي  وحدها، تعود إلى المتقي، فــ

لى )ألـــ( التي بمعنى الذي، والضمير كما تعرفون ال يعود إال الضمير هنا يعود إ

 السم، ال يعود إلى فعل، وال إلى حرف باتفاق.

ومن األدلة على أن )ألـــ( هنا اسٌم موصوٌل: أهنا تجامع اإلضافة، وأنتم 

تعرفون أن من أحكام حرف التعريف أنه ال يجامع اإلضافة؛ ألن حرف التعريف 

إلى َمعرفٍة ُمعِرفة أيًضا ال فال يجتمعان، ولكن اإلضافة تجامع معِرف، واإلضافة 

 "جاء الضاِرُبك، جاء الضاِرِب، جاء المكِرُمَك ")ألـــ( الموصولة، كما يف قولك: 
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، ومن "جاء الذي أكرمك، أو يكرمك"، أي: "جاء الُمكِرُمَك "يجوز أن تقول:  

 ذلك قول ابن مالك يف ألفيته يف موضع آخر: 

َذ   ُف ال نَاِصُبَها إِن  ُعِلَماَوُيح 

َذُف ال نَاِصُبَها" يعني ُيحذف الذي ينصبها، فاجتماع )ألـــ( مع اإلضافة : "َوُيح 

دليل على أن )ألـــ( هنا ليست حرف تعريف، بل هي كلمة مستقلة، كلمة مستقلة 

 اسم موصول بمعنى الذي، وهناك أدلة أخرى، نضرب عنها صفًحا.

تكون اسًما موصواًل يف ثالثة مواضع، إذا اتصلت باسم فاعل،  )ألـــ(إًذا فـــ 

الضاِرب، "واسم المفعول، والصفة المشبهة، وعلى ذلك يا إخوان لو سألنا وقلنا: 

هذه الكلمات يصح أن تكون مثااًل  "المكِرم، القائِم، النائِم، الفائِد، الراكِب

 للمعرف بــ )ألــ(؛ ألن )ألـــ( للمعرف بــ )ألــ(؟ ال، هذا من الخطأ أن تجعلها مثااًل 

هذه  "راكِب، نائِم، ضاِرب، ُمكِرم"فيها ليست حرف تعريف، والكلمة أقصد: 

الكلمة معرفة أم نكرة؟ هذه الكلمة نكرة، لكن )ألـــ( معرفة أم نكرة؟ )ألـــ( معرفة 

 ألهنا اسم موصول، واألسماء الموصولة معارف.

 اسٌم موصوٌل معرفٌة، وضارٌب: نكرة.  ألـــ(:)إًذا فالضارب كم كلمة؟ كلمتان، 

فلهذا عندما ُسئِل طالب، طالب تقدم من األزهر، واالمتحانات قديًما يف 

األزهر كانت امتحانات حقيقية خلفت علماء كبار لكل طالب لكي يتخرج بعد 

( شهادة، فسأله أحدهم، أحد األساتذة العام كلمة أم 00:28:55@ذلك )

كم كلمة؟ فالعام: العاُم عمَّ يُعُم فهو عاٌم العاُم يمكن أن  "عامال"كلمتان؟ قال: 

وعاٌم، وأدق من ذلك أن نقول ثالث كلمات، الكلمة األولى:  )ألـــ(نقول: كلمتان 

اسم موصول بمعنى الذي، عاٌم: هذه كلمة، والكلمة الثالثة؟ الفاعل  )ألـــ(

 ل فعله.المسترت، الفاعل المسترت؛ ألن اسم الفاعل يعمل عم
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 .[18الحديد:] (ی ی ی): ومن ذلك قوله 

 (؟00:29:40@) الطالب:

 هو قال كلمتان، لكن يعني ربما أراد الكلمات الظاهرة كلمتان، ماشي. الشيخ:

ْقِف اْلَمْرُفوِع ): ومن ذلك قوله   (( َواْلَبْحِر اْلَمْسُجورِ 5)َوالسَّ

لسقف الذي ُرفِع، والبحر الذي ، ما معنى اآلية واهلل أعلم، يعني وا[6-5الطور: ]

هذه حرف تعريف، و  "البحر"، ومع قوله: "السقف"مع قوله:  )ألـــ(ُسِجر، فـــ 

 هذه اسم موصول بمعنى الذي. "المسجور"، و"المرفوع"التي يف قوله:  )ألـــ(

أي: أقسم  ،[1العاديات:] (گ ڳ): ومن ذلك قوله 

 بالتي تعدو ضبًحا، واهلل أعلم.

الموصولة وهو من أدلة كوهنا اسًما موصواًل ال حرف  )ألـــ( ومن خصائص

يذهب أليذهب، يجلس "تعريف، أهنا قد تدخل على الفعل المضارع، فتقول: 

هذا من  "أليجلس، جاء محمٌد أليذهب، جاء محمٌد أليجلس، جاء محمٌد أليضرب

دخل الموصولة؛ ألهنا هنا ليست حرف تعريف، فتقول إهنا ال ت )ألـــ(خصائص 

جاء محمٌد الذي "على الفعل، بل هي اسم موصول بمعنى الذي، فكما تقول: 

 ، ومن ذلك قول الشاعر: "جاء محمٌد أليجتهد"، تقول: "يجتهد

َضااى ُحُكوَمُتااهُ  ااَ  بِااالَحَكِم الُتر   َمااا َأن 

 

 َوالَ األَِصاايِل َوالَ ِ ي الااَرأ ِي َوالَجااَدلِ  

َضى"  َ  بِالَحَكِم الُتر   )ألـــ(أي: ما أنت بالحكم الذي ُترضى وأدخل ، "َما َأن 

الموصولة على الفعل المضارع  )ألـــ(على الفعل المضارع ُترضى، وهل دخول 

 ضرورة شعرية خاصٌة بالشعر، أم يجوز يف النثر؟ قوالن: 

فالجمهور يقولون: إن هذا من ضرائر الشعر، خاٌص للشعر، يجوز للشاعر أن 
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 مضارع.)ألـــ( على الفعل اليضيف  

يف بعض كتبه: إن هذا جائٌز يف النثر  وقال بعض النحويين كابن مالك 

قلياًل، وإدخال )ألـــ( على الفعل المضارع كثيٌر جًدا يف لغة العامة اليوم، لو تأملتم 

 ذلك لوجدتم أهنم يدخلون )ألـــ( على الفعل المضارع كثيًرا.

  هذا ما يتعلق بقول ابن مالك:

ر   َما ُتَساِوي َأل  وَ  َوَما َوَمن  
 ُ كِ

فهذه ثالثة أسماء موصولة، بقي لنا ثالثة أسماٍء أخرى، قال فيها ابن مالك 

:  

 ُشِهر   َطيَّىء ِعن َد  وُ و 

، وال تكون اسًما موصواًل إال عند قبيلٍة عربيٍة "ذو"من األسماء الموصولة 

ٌء، بيا
ّ
، بل ُيقال طي

ّ
ٍء، وال ُيقال طي

ّ
ء مشددة وبعدها همزة، فصيحٍة وهي قبيلة طي

اسًما  "ذو"هذه القبيلة من لغتها التي اختصت هبا عن بقية العرب أهنا قد تستعمل 

 موصواًل بمعنى الذي، ومن ذلك قول شاعرهم: 

 َفإَِمااااااا كِااااااَراٌم ُموِسااااااُروَن َلِقيااااااُتُهم  

 

ااابَِي ِمااان  ُ و ِعن اااَدُهم  َماااا َكَفانَِياااا   َفَحس 

 اين، ومن ذلك قول الشاعر اآلخر: أي: حسبي من الذي عندهم ما كف 

ي  فاااااإنى المااااااَء مااااااُء أباااااي وجااااادى

 

ااااااُ    ُت و و َطَوي   وبْاااااري  و َحَفااااار 

يعني: وبئري الذي حفرت والتي طويت، ومن ذلك قول بعضهم يسأل آخر  

، يعني: بالفضل الذي فضلكم اهلل به، وأقسم "بالفضل ذو فضلكم اهلل به"فيقول: 

، أي: ال والذي عرشه يف السماء، فهي "يف السماء ال وذو عرشه"رجٌل طائي فقال: 

 لغة معروفة عند هذه القبيلة، مشهورة فيها.
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اسٌم موصوٌل مشرتك، ما معنى مشرتك؟  "ذو"والمشهور عند هذه القبيلة أن 

، فيبنونه دائًما على سكون "ذو"أي: يستعمل مع كل المعاين بلفٍ  واحد وهو لف  

، ومع "جاءت ذو قامت"، ومع المؤنث: "اء ذو قامج"الواو، فيقولون مع المذكر: 

جاء ذو قاموا، وجاء ذو "، ومع الجمع: "جاءا ذو قاما، وجاءت ذو قامتا"المثنى: 

، هذا هو المشهور عند هذه القبيلة، وأكثر الشعر، أكثر شعرهم على هذه "قمنا

 اللغة.

موصواًل  اسًما موصواًل ولكنه يجعله اسًما "ذو"وبعض هذه القبيلة يستعمل 

، وللمثنى "ذات"، وللمفرد المؤنث: "ذو"نصًيا، يعني: يجعل للمفرد المذكر 

، وللجمع "ذووا"، وللجمع المذكر: "ذواتا"، وللمثنى المؤنث: "ذوا"المذكر: 

 ."ذوات"المؤنث: 

جاء ذو قام، وجاءت ذات قامت، وجاءا ذوا قاما، وجاءت ذواتا "فيقول: 

  :، وهذا هو قول ابن مالٍك "اءت ذوات قمنقامتا، وجاءوا ذووا قاموا، وج

 َوَكاااااااَلتِي أيضااااااا َلااااااَدي ِهم  َ اُت .94

 

ِضااااااااَع الاَلتِااااااااي َأَتااااااااى َ َواُت    َمو 

اسٌم موصول مشرتك، وهذا هو  "ذو"فأغلب اللغة المشهورة عند القبيلة أن  

 قول ابن مالك: 

 ُشِهر   َطيَّىء ِعن َد  ُ و َوهَكَذا

 اسم موصول مشرتك. "ذو"بيلة أن يعني المشهور عند هذه الق

 َ اُت  َلَدي ِهم   أيضا َوَكاَلتِي

ء فلهذا فصل 
ّ
هذه اللغة الثانية عند هذه القبيلة، لغة قبيلته قبيلة ابن مالك طي

فإذا  "ذو"قلياًل يف هذه اللغة، إيفاًء لحقها، أو لبعض حقها عليه، فهذا ما يتعلق بــ 

ء فإننا سنقول يف إعراهبا حينئٍذ: على اللغة المشهورة عند ط "ذو"كانت 
ّ
جاء ذو "ي
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: فاعل مبني على السكون يف محل رفع، ويف "ذو"، ضٍ ، جاء: فعل ما"قام 

، ذو: فاعل، مبني على السكون يف محل رفع، هذه يف "جاءت ذو قامت"المؤنث: 

 اللغة المشهورة.

قام، جاء ذو "ويف اللغة األخرى التي نجعلها اسًما موصواًل نصًيا فتقول: 

، يعني أهنا "وجاءت ذات قامت، ورأيُت ذاُت قامت، وسلمت على ذاُت قامت

تبقي االسم الموصول مبنًيا، وتبقيه على البناء، ألن األسماء الموصولة كلها مبنية، 

إال أي كما سيأيت، فمن حيث البناء هي مبنية، إال أن أكثرهم يجعلها اسًما موصواًل 

هم يجعله اسًما موصواًل نصًيا فيجعل لفظه وبعض "ذو"مشرتًكا فيلزمه لف  

 يختلف باختالف فاعله.

، واالسم الموصول "َمْن، وما، وأل، وذو"فهذه أربعة أسماء موصولة مشرتكة 

 َماَ ا َوِمث ُل  ، وهذا قول ابن مالك:"ذا"المشرتك الخامس 

يت تأ "ما"، فإن "ما"قد تأيت اسًما موصواًل مشرتًكا مثل  "ذا"يقول: إن كلمة 

قد تأيت اسًما موصواًل  "ذا"اسًما موصواًل بمعنى الذي وتأيت غير ذلك، وكذلك 

 َماَ ا َوِمث ُل  بمعنى الذي، وقد تأيت غير ذلك، وهذا معنى قوله:

، ولكن متى تكون ذا اسًما موصواًل؟ إن أردت الجواب "ما"مثل  "ذا"يعني 

األسماء الموصولة  العام، فنقول إذا كانت بمعنى الذي، هذه القاعدة يف كل

 المشرتكة أهنا تكون أسماًء موصولة إذا كانت بمعنى الذي، هذه القاعدة العامة.

تأيت اسًما موصواًل يف  وإ ا أردت القاعدة الخاصة والشروط، فهم يقولون:

 ثالثة شروط: 

ما "الشرط األول: أال تكون اسم إشارة، اسم إشارة مثل ماذا؟ كأن تقول مثاًل: 

ذا هنا بمعنى ما الذي التواين؟ ال، وإنما بمعنى ما هذا التواين؟ فلو  "ذا التواين
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أعدناه للقاعدة العامة ليس بمعنى الذي فليس اسًما موصواًل، القاعدة الخاصة؛ 

 (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ) :ألهنا بمعنى هذا، ومن ذلك قوله 

، وإنما ذا هنا ليست بمعنى الذي، ليس معنى اآلية من الذي الذي ،[255البقرة:]

 المعنى واهلل أعلم من هذا الذي؟ 

ماذا عندك؟ ماذا عملت؟ ماذا "الشرط الثاين: أال ُيقدر إلغاؤها، فإذا قلت: 

ذا هنا يصح أن تجعلها اسًما موصواًل بمعنى الذي على معنى ما الذي  "تريد؟

عندك؟ ما الذي تريد؟ ما الذي فعلت؟ ويصح أن تقدرها ملغاًة كأهنا غير موجودة، 

المعنى: ما عندك؟ ما عملت؟ ما تريد؟ اإللغاء كما رأيتم، يعني لو تحذفها استقام ف

 الكالم.

وعلى ذلك فاسم االستفهام إذا قدرناها ملغاًة، فاسم االستفهام يف قولك ماذا 

تريد؟ أين اسم االستفهام يف ماذا تريد إذا قدرت ملغاًة؟ ماذا كلها على بعض ماذا، 

ُألغيت وركبت، ُأدخلت يف اسم االستفهام إدخااًل، ركبت  هذا اسم استفهام ألن ذا

مع بعض وصار اسم استفهام واحد ماذا تريد؟ ماذا عندك؟ ماذا فعلت؟ وكتابتها 

اإلمالئية حينئٍذ أن تكتب بال فاصل، ما تضع فاصل بين ما وذا، ألهنا كلمة واحدة 

 ماذا تريد؟ 

موصواًل بمعنى الذي على معنى ما  ر فيها اإللغاء بل جعلتها اسًماوإذا لم ُتقدِّ 

الذي عندك؟ ما الذي تريد؟ ما الذي فعلت؟ فحينئٍذ تكون اسًما موصواًل، ويف 

الكتابة اإلمالئية تجعل فاصاًل بين ما وذا، ما ذا إًذا فذا تكون اسًما موصواًل إذا 

 (.00:42:25@كانت بمعنى الذي، وأنتم )

ا تريد؟ ماذا فعلت؟ تقول: ماذا الذي يهمنا إعراهبا، كيف نعرب نحو: ماذ

فعلَت؟ أما فعلَت، ففعل: فعل ماٍض، والتاء يف فعلت هذا الفاعل تاء المخاطب 
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، والتاء: فاعل، هذه واضحة، ضٍ والمخاطب هو الذي فعل، فاعل إًذا فعل فعل ما 

لكن ماذا ما إعراهبا؟ إن جعلنا ذا ملغاًة فاسم االستفهام حينئٍذ هو قولك ماذا: 

 ه مقدم، ماذا كلها اسم استفهام واحد فهو مفعول به مقدم.مفعول ب

مفعول به منصوب أم مفعول به يف محل نصب؟ يف محل نصب ألن اسماء 

االستفهام مبنية، اسم استفهام مقدم، مقدم وجوًبا أم مقدم جواًزا؟ مقدم وجوًبا 

لكن ال ألن أسماء االستفهام لها الصدارة، هذه كلها معلومات تعرفوهنا من قبل، 

 بد أن تجمعوها.

وإذا جعلت ذا اسًما موصواًل بمعنى الذي على معنى ما الذي فعلت؟ فما هذا 

اسم استفهام، والذي اسم آخر، كيف يكون اإلعراب؟ أجبني إجابًة كاملة ما الذي 

فعلت؟ الجواب: الذي فعلته خيٌر، أعرف الذي فعلته خيٌر، الذي: مبتدأ، وهو اسٌم 

الموصول، والخرب: الذي فعلته خير الخرب، الذي يف  موصول، وفعلت: صلة

الجواب خرب، أو مبتدأ؟ يف الجواب الذي فعلته خيٌر، الذي يف الجواب مبتدأ، 

ا ذا هذا مبتدأ والذي يقابله يف السؤال مبتدأ أيًضا مثله، الذي يقابله يف السؤال ذا، إذً 

م، ما: خرب مقدم، وذا: ل عنها المجهول اللي هو خيٌر خربٌ مقدومؤخر، وما المسؤ

مبتدأ مؤخر، فعلته: هذا فعل وفاعل، لكن ما إعرابه؟ صلة الموصول، هي صلة 

 الموصول ألن ذا اسم موصول، ال بد له من صلة، هذه صلة الموصول.

فتقول: أين المفعول به لفعلت، فعلت فعل وفاعل، أين المفعول به؟ هل هو 

دأ، المفعول به ضميٌر مسترت تقديره فعلته ما؟ ما قلنا خرب، هل هو ذا؟ ذا قلنا مبت

 الذي فعلته.

( سيأيت الكالم عن الرابط، ما هو 00:46:2@هذا ما يتعلق بذا، الرابط )

  الرابط؟
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 :◙أما قول لبيد 

 أال تساالن المرء ما ا يحاول؟

ما نوع ذا هنا، هل تكون اسًما موصواًل؟ الجواب: نعم؛ ألنه يصح أن تفسر  

ن المرء ما الذي يحاول؟ ويصح أن تقدرها ملغاًة على معنى أال بالذي، أال تسأال

تسأالن المرء ما يحاول؟ يصح أو ما يصح؟ هنا يصح عموًما إال أن بقية البيت 

 يوجب أن تكون ذا اسًما موصواًل، وال نريد أن نطيل فيه.

بقي لنا من األسماء الموصولة المشرتكة اسٌم واحد االسم السادس وهو: 

اسًما موصواًل؟ الجواب: إذا كانت بمعنى الذي، كقولك:  "أي"ى تكون ، مت"أي"

أي: يعجبني الذي هو مجتهٌد، وأي الموصولة يا  "يعجبني أيهم هو مجتهدٌ "

إخوان، لها أربعة أحوال أساليب، العرب يتفننون يف هذه األساليب، لها أربعة 

 أحوال: 

وأن تذكر صدر صلتها،  الحالة األولى: وهي أكملها أن تذكر المضاف إليه،

االسم الموصول أي وهو مضاف، وهم  "يعجبني أيهم هو مجتهدٌ "كأن تقول: 

جملة  "هو مجتهدٌ "مضاٌف إليه، أين صلة الموصول؟ صلة الموصول قولك: 

اسمية مبتدأ وخرب وهي صلة الموصول، فالمضاف إليه مذكور هم، وصدر الصلة 

 ."يعجبني أيهم هو مجتهدٌ "حالة، يعني أول الصلة مذكور وهو: هو، هذه أول 

الحالة الثانية: كل حالة تنقص قلياًل، الحالة الثانية أال تذكر المضاف إليه، 

 ."يعجبني أٌي هو مجتهدٌ "فستقول: 

 ."يعجبني أيهم مجتهدٌ "الحالة الثالثة: أال تذكر صدر الصلة، فتقول: 

يعجبني أٌي "قول: الحالة الرابعة: أال تذكر المضاف إليه وال صدر الصلة، فت

 ، كل ذلك جائز."مجتهدٌ 
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أما من حيث الحكم اإلعرابي فالحاالت الثالثة األخيرة تكون أٌي فيها معربًة،  

يعجبني أٌي مجتهٌد، وأكرمُت أًيا "رفًعا ونصًبا وجًرا، بحسب إعراهبا، فتقول: 

مجتهٌد، وسلمُت على أٍي مجتهٌد، يعجبني أٌي هو مجتهٌد، وأكرمُت أًيا هو 

 ."جتهٌد، وسلمُت على أٍي هو مجتهدٌ م

أما الحالة التي حذف منها صدر الصلة، فالحالة التي حذفت منها صدر 

ونحو ذلك، أي يف  "يعجبني أيهم مجتهد، ينجح أيهم استذكر"الصلة، كقولك: 

هذه الحالة فقط إذا حذف صدر الصلة فيجوز لك فيها حالتان: البناء على الضم، 

 .واإلعراب واهلل أعلم

الموصولية لها أربعة أحوال، فإذا حذف صدر الصلة فقط  قلنا يا إخوان، أن أي

، يعجبني أُيهم مجتهٌد، أو أكرم أُيهم فاضٌل، أو احذر من أُيهم مخادعٌ "كأن تقول: 

بمعنى الذي، إلى آخره إذا حذفت صدر الصلة أول  "أو يخيفني أُيهم طائٌش 

لى الضم، وهذا هو األكثر، وأوجبه بعض الصلة، فلك يف أي حينئٍذ وجهان البناء ع

النحويين كسيبويه، هذا هو الوجه األكثر واألحسن، وجعله بعض النحويين 

 األفصح والمقدم كسيبويه، ويجوز لك فيه اإلعراب على قلة.

فاألفصح واألكثر فيه أن تلزمه البناء على الضم، كأمثلتنا السابقة، فتقول: 

ن أيهم مفعول به، لكن مفعول به أمع  "مجتهد ُيهميعجبني أُيهم مجتهٌد، وأكرم أ"

 "مرر بأُيهم مجتهٌد، واحذر من أُيهم مخادعٌ أ"مبني على الضم يف محل نصب، 

بمعنى احذر من الذي هو مخادٌع، ويجوز لك يف أي هنا اإلعراب على قلة، 

 ."يعجبني أُيهم مجتهٌد، وأكرم أَيهم مجتهٌد، وسلم على أِيهم مجتهدٌ "فتقول: 

يعجبني أُيهم هو "ما يف الحاالت األخرى، كأن يذكر المضاف والصدر: أ

، أو "يعجبني أٌي هو مجتهدٌ "، أو يحذف المضاف ويذكر الصدر مثل: "مجتهدٌ 

فليس لك يف أي  "يعجبني أٌي مجتهدٌ "يحذف المضاف والصدر مًعا كأن تقول: 
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 حينئٍذ إال اإلعراب.

 (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ): قال 

المعنى واهلل أعلم، لننزعن من كل شيعة الذي هو أشدهم على  ،[69مريم:]

الرحمن عتًيا، لننزعن أيهم، ننزع: فعل، والفاعل مسترت تقديره نحن، والمنزوع 

المفعول؟ أيهم، إًذا ما يعرب أيهم يف اآلية ننزعن أيهم؟ مفعول به، ومع ذلك جاء 

 لضم، ألن صدر صلتها محذوف.أيهم يف اآلية أيُّهم لماذا؟ ألهنا هنا مبنية على ا

هو أشد  "لننزعن من كل شيعة أيَُّهم هو أشد على الرحمن عتًيا"ولو قال قائل: 

لننزعن "فذكر صدر الصلة، لوجب يف أيهم حينئٍذ اإلعراب، وجاء يف قراءة أخرى: 

 من كل شيعة أيَّهم أشد على الرحمن عتًيا فأعرب على هذه اللغة.

 ومن ذلك قول الشاعر:

 مااااااااا لقياااااااا  بنااااااااي مالااااااااَك إ ا 

 

 فسااااااالم علاااااااى أيتهااااااام أفضاااااااُل  

ألن أي  "على أيُّهم"فسلم على الذي هو أفضل أفضلهم، ومع ذلك قال: أي:  

فسلم على أيِّهم "محذوف، وجاء يف روايٍة أخرى،  ةهنا مبنية ألن صدر الصل

 على اللغة األخرى القليلة. "أفضل

: ةالخالص إذا كانت بمعنى الذي، إال أهنا تبنى أن أًيا تأيت اسًما موصواًل  يف أيٍّ

على الضم يف حالٍة واحدٍة إذا حذف صدر صلتها فتبنى على الضم، ويجوز فيها 

اإلعراب قلياًل، ويف حاالهتا األخرى يجب فيها اإلعراب، طبًعا هنا مباشرة توقفون 

وتقولون الذي نعرفه األسماء الموصولة أن األسماء الموصولة من المبنيات، إال 

 ي فإن أًيا تعرب.أ

يعجبني أٌي هو قائم، وأكرمُت أًيا هو قائٌم، وسلمُت على أٍي هو "فتقول: 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ومفعول به منصوب وعالمة نصبه  "قائمٌ 
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 الفتحة، واسٌم مجرور وعالمة جره الكسرة. 

لك فإن قلت: لَم خرجت أٌي من باهبا من البناء إلى اإلعراب؟ فالجواب عن ذ

أن ُيقال: األسماء الموصولة أسماٌء أم أفعاٌل أم حروف؟ أسماء، واألصل يف 

األسماء من حيث اإلعراب والبناء، اإلعراب أم البناء؟ اإلعراب، إًذا فأٌي خرجت 

من أصلها إلى اإلعراب أم عادت إلى أصلها؟ عادت إلى أصلها، وبقية األسماء 

؛ ألهنا أشبهت الحرف شبًها افتقارًيا، الموصولة المبنية هي التي خرجت عن أصلها

 كما شرحنا ذلك من قبل.

أما أي فعادت إلى األصل، لماذا عادت إلى األصل هل هي مفتقرة إلى صلة؟ 

نعم مفتقرة إلى صلة كبقية األسماء الموصولة، فهي مفتقرة إلى صلة كالحرف، 

عراب، وهو لكن هناك ما قوى جانب اإلسمية فيها فأعادها إلى أصل األسماء اإل

اإلضافة، فأي هو االسم الموصول الوحيد الذي ُيضاف، أما بقية األسماء 

الموصولة ال يجوز أن تضاف، ال يجوز أن تقع مضاًفا، إال أي فإهنا تضاف، بل 

 تلزم اإلضافة.

، أو أن تحذفه كأن كان يف "يعجبني أيُّهم"إما أن تذكر المضاف إليه لفًظا: 

يعني أيُّهم فألهنا تلزم اإلضافة، واإلضافة من  "ٌي أ"المعنى المقدر فتقول: 

خصائص األسماء، ال تقع إال بين اسمين، فألن أًيا تميزت بميزة من ميزة األسماء 

 فإن هذه الميزة قوت فيها جانب االسمية وأعادهتا إلى أصل األسماء.

طبًعا هكذا يعلل النحويون، أما األصل أن العرب هكذا يتكلمون، ولكن 

 يون يحاولوا أن يعللوا هذه األشياء.النحو

 من األمثلة التي ذكرناها يف الشرح يا إخوان، ذكرنا قول الشاعر:

َضااى ُحُكوَمُتااهُ  ااَ  بِااالَحَكِم الُتر   َمااا َأن 

 

 َوالَ األَِصاايِل َوالَ ِ ي الااَرأ ِي َوالَجااَدلِ  
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عراء وهذا البيت ألعرابٍي دخل مرة على خليفٍة من الخلفاء، وعنده فحول الش

الفرزدق، والخليل، واألخطل، فسأله الخليفة هل تعرف هؤالء، ما أعرفهم، قال 

هؤالء الفرزدق والخليل واألخطل، فهذا من سوء حظه أنه بادر ومدح جريًرا وذم 

 الفرزدق واألخطل، فأوقع نفسه تحت أقدام هؤالء، فقال:

َرَة يعناااي جرياااًرا  فحَيااا اإللاااُه أَباااا َحاااز 

 

َغاااااااَم أنفاااااااك يااااااا  طاااااااُل.و أر   ا أخ 

ِ  بِاااااااهِ   ِعااااااا َدِق أت   و جاااااااد الَفاااااااَرز 

 

 و دق خياشااااااااااااايَمه الَجن اااااااااااااَدُل. 

 هذان بيتان ضعيفان، فمباشرة رد عليه الفرزدق: 

 يااااا أرغااااَم اهللُ أنفااااع أنااااَ  حاِمُلااااه

 

 يااا  ا الَخنااا و مقااال الاازور و الَخطاال ِ. 

َضااى حكومُتااه   مااا أنااَ  بااالحكم ِ التر 

 

ي ِ و و ال األصاااايل ِ و ال بااااذي الاااارأ 

 الجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادل ِ.

 

، يا أرغم اهلل، أرغم "يا أرغَم اهللُ أنفع أنَ  حاِمُله"فننظر يف البيتين يقول: 

اسم، أم فعل، أم حرف؟ فعل، وقوله يا هذا حرف نداء، وابن مالك قال يف أول 

 األلفية إن األسماء تتميز بعالماٍت تميزها عن غيرها وهي: 

 َدا َوَأل  بِااااااااال َجرَّ َوال َتن ااااااااِوي ِن َوال نَّاااااااا

 

ااااااِم َميااااااُزُه َحَصاااااال    اااااانََد لاِلس   َوُمس 

إًذا فالنداء من خصائص األسماء، فكيف أدخله الفرزدق وهومن أفصح  

الفصحاء على الفعل الماضي؟ نقول: المراد هبذا البيت يا مقواًل له أرغم اهلل 

يا  ، يعني"اقرأ يا بارك اهلل فيك"أنفك، وهذا اسلوٌب معروٌف عند العرب، تقول: 

يعني يا مقواًل لهم  "أال يسُجُدوا"مقواًل بارك اهلل فيك، ومن ذلك قوله على قراءة: 

 اسجدوا.

: اهلل لف  الجاللة ما إعرابه؟ أرغم اهلل أنًفا: لف  الجاللة "يا أرغَم اهللُ أنفع" 

فاعل، وأنًفا؟ أرغم اهلل أنًفا: مفعول به منصوب، هذا واضح، أنت حامله؟ من 

مله؟ أنت: مبتدأ، حامله: خرب، إًذا فهي جملة اسمية، ما إعراب هذه يعرب أنت حا

الجملة االسمية أنت حامله، يا أرغم اهلل أنًفا أنت حامله، ماذا يريد بأنت حامله، 
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يعود إلى ماذا؟ أنت، أنًفا أنت حامله، ما عالقة أنت حامله بأنًفا؟ صفة؛ ألن الجمل  

ت بعد المعارف فأحوال، وقد وقعت إذا وقعت بعد النكرات فصفات، وإذا وقع

 الجملة االسمية هنا بعد نكرة فهي صفة، يعني أنًفا موصوًفا بأنه أنت حامله.

 يا  ا الَخنا و مقال الزور و الَخطل ِ.

يا ذا، هذا نداء، نداء حقيقي، يا ذا الخنا لكن ما إعراب المنادى هنا؟ يا ذا الخنا 

ن ُينصب، هنا مبني على الضم أم منصوب؟ المنادى إما أن يبنى على الضم، وإما أ

منصوب، متى يبنى المنادى على الضم ومتى ينصب؟ إذا كان مضاًفا أو شبيًها 

بالمضاف أو نكرة غير مقصودة ينصب، وهنا يا ذا الخنا مضاف، يعني كلمتان يا ذا 

لف؛ ، يا ذي، قال: يا ذا للصب وعالمة نصبه األ"ذو"الخنا فلذا قال: يا ذا ما قال يا 

يا "واحدة والمراد به معين مثل:  ةألنه من األسماء الستة، وُيبنى إذا كان كلم

 ."محمد، يا نوح

قبل أن ننظر يف اآلية وإعراهبا هنا أسئلة ننظر فيها، هذا السائل يقول: خالل 

 الدورة الحالية هل يمكن إهناء األلفية؟

ا أكثر من ذلك بقليل، ال، ألن األلفية قرر لها سنة وربما تستمر أيًض  الجواب:

فية يف سنتين، انتهى فصل وهذا األل ننهي أن -اهلل شاء إن–لكن المأمول والنية 

 .-اهلل شاء إن–الفصل الثاين وبقي فصالن 

 يف النحو؟ ئيقول: هل حف  األجرومية يغني عن حف  األلفية للمبتد

يتقدم بعد  ، أما إذا أراد أناألجروميةالجواب: نعم، للمبتدي يف النحو تكفي 

ذلك يف النحو فإن لكل طالب ما يناسبه، فالمبتدي له األجرومية، يمكن يصعد 

فيكون من المتوسطين له قطر الندى، أو األزهرية، وله أن يكون مع الكبار فيحف  

األلفية، وله أن يكون من المتخصصين والمنتهين فيقرأ يف مغني اللبيب البن 
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 هشام.

 جمع اسم من الصرف؟ يقول: لماذا لم تمنع أسماءٌ 

الجواب: هذه أسئلة خاصة، يمكن أن يسأل أسئلة خاصة لكي ال يضاع فيها 

 الوقت.

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ): ♠عن إبراهيم  قال 

-75هود: ] (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

76]. 

: نعرب يا إخوان، لو إعراب خفيف ليس مفصاًل، إن: "إَِن إِب َراِهيَم َلَحِليمٌ "

ينصب المبتدأ، ويرفع الخرب، أين اسمه المنصوب؟ إبراهيم، اسم  هذا حرف

إن " "؟ قال"إن إبراهيًما" منصوب وعالمة نصبه الفتح، لماذا لم يقل 

؟ تقول إن محمًدا أو إن محمَد قائٌم؟ ألنه ممنوع من الصرف، ممنوع من "إبراهيمَ 

الخرب حليٌم: خرب إن  التنوين للعلمية، والعجمة، أين خرب إن؟ إن إبراهيَم لحليٌم؟

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

الالم يف قوله لحليٌم ما إعراهبا؟ اسم، فعل، حرف؟ حرف، حرف ماذا يفيد، ما 

معناه، ما فائدته؟ التأكيد والتقوية، هذه الم التأكيد، تسمى الم االبتداء، الم االبتداء 

يف أول المبتدأ لكي  توضع "لمحمٌد قائٌم، إلبراهيُم حليمٌ "التي يف نحو قولك: 

 تقوي المعنى، الم االبتداء.

كيف الم االبتداء وهي جاءت يف وسط الكالم؟ هذه زحلقت؛ ألهنا اجتمعت 

مع إن، إن يف أول الكالم والم االبتداء حقها أول الكالم، فاجتمعا وكالهما يدل 

ء اهلل على التوكيد ما يجتمع حرفان بمعنى واحد ال بد أن تزحلق أحدهما، إن ما شا

كبيرة، والالم صغيرة فزحلقوها بحيث يفصل بينهما فاصل، أي فاصل؟ هنا قد 
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  فصل االسم، اسم إن بينهما وكفى، إن إبراهيم لحليٌم. 

 ما إعراب أواٌه؟ خربٌ ثاٍن، منيٌب: خرٌب ثالث، الخرب يجوز أن يتعدد؟ يجوز.

َبُروا نَي نِ  َوَأخ  َثَرا َأو   بِاث   ِبَاك 

رِ   َعن  َهَذا"دد، ثم قال سبحانه: نعم، يجوز أن يتع ، من يعرب "َيا إِب َراِهيُم َأع 

هنا النداء؟ يا إبراهيم: يا حرف نداء ال محل له من اإلعراب، كل الحروف ال محل 

 على الضم، يف محل نصب.
ٌ
 لها من اإلعراب، إبراهيُم: منادى مبني

والمراد به معين، هنا لماذا مبني على الضم؟ ألنه مفرد كلمة واحدة إبراهيم 

فلهذا تبني على الضم يا إبراهيُم، أما لو كان المنادى أكثر من كلمة مثل: يا عبد اهلل، 

، أو إذا كان المنادى غير 
ِ
، يا عبَد اهلل

ِ
يا طالب العلم، يا عباد اهلل، فتنصب، يا عباَد اهلل

ن معين، أو: ، أي انسان غافل ال تريد إنسا"يا غافاًل اذكر اهلل"معروف، مثل قولك: 

 ، تخاطب أي مسلم فتنصب."يا مسلًما اتق اهلل"

رِ   َعن  َهَذا" ، عن: حرف جر، وهذا من يعرب هذا يا إخوان؟ "َيا إِب َراِهيُم َأع 

عن حرف جر وهذا اسم إشارة مبني على السكون يف محل جر، لماذا ما قلت 

 مجرور. مجرور؟ ألنه مبني، مبني يقول يف محل جر، لو كان معرًبا تقول

هاء  "ها"هذا اإلعراب الذي ذكرته اآلن لهذا أم لذا؟ اسم اإلشارة ذا، أما 

وألف ها ذا اسم اإلشارة ذا أما ها فاسم أم فعل أم حرف؟ حرف تنبيه، لو أردت 

التفصيل يف اإلعراب تقول ها: حرف تنبيه، فتعرب إعراب الحروف، ال محل له 

  يف محل جر مبني على السكون. من اإلعراب مبني على السكون، وذا: اسمٌ 

ُر َربََّك " : ، "إَِنُه َقد  َجاَء َأم  جاء: فعٌل ماٍض، وأمر: فاعل، وهو مضاف، وربِّ

مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة، والكاف يف ربك مضاٌف إليه، ربك كم 

كلمة ربك؟ كلمتان، اسمان، لك اسمان يدالن على شيء وال على شيئين؟ شيء، 
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اسمان، لكن يدالن على شيء وال شيئان؟ شيء، عجيب األصل يف اللغة  إًذا فربك

كل اسم يدل على معنى، فإذا قلت: قلم؛ فالمراد آلة الكتابة، وإذا قلت  العربية أن

االستاذ: فالمراد الذي يشرح، كل اسم له معنى، فإذا قلت: قلم األستاذ، ما المراد 

سمين يدالن على شيء؟ بطريق بقلم األستاذ؟ هذا الشيء فقط، كيف جعلت اال

 اإلضافة، هذا باب اإلضافة، باب اإلضافة أن تجعل اسمين يدالن على شيء.

إًذا فربك هنا مضاف ومضاف إليه؛ ألهنما اسمان يدالن على شيء واحد، 

والقاعدة األخرى التي ذكرناها أكثر من مرة، قلنا: كل ضميٍر اتصل باسٍم، فهذا 

عدة ما تنخرم، كل ضميٍر اتصل باسٍم، فهذا الضمير الضمير مضاف إليه، هذه قا

  مضاف إليه، نطبق هذا هنا ربك: الكاف ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه.

ُدودَ "  يِهم  َعَذاٌب َغي ُر َمر 
ما إعراب عذاٌب؟ آتيهم عذاٌب، فاعل ألنه : "َوإَِنُهم  َآتِ

ع وعالمة رفعه الضمة، اآليت أو المأيت، اآليت إًذا فاعل، آيت فاعل، فاعل مرفو

ُدودَ " يِهم  َعَذاٌب َغي ُر َمر 
غيُر: صفة، مرفوع وعالمة رفعه الضمة، غير مردوٍد:  ،"َآتِ

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.

 إن كان من سؤال يا إخوان فنستمع اتفضل.

 (؟1:12:3@) الطالب:

بيت فيه الذي يسأل يرفع صوته لكي أسمع ويسمع الباقون، هذا ال الشيخ:

 روايتان، الرواية األولى:

بَِي ِمن  ُ و ِعن َدُهم  َما َكَفانَِيا  َفَحس 

ء، وهناك رواية أخرى فحسبي من ذي 
ِّ
هذه على اللغة المشهورة عند طي

 عندهم، وهذه على اللغة األخرى.

 ؟؟؟الطالب:
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سنكملها  -إن شاء اهلل –هذا ما شرحناه، هذا الشطر مع باقي األبيات الشيخ: 

 .-اهلل شاء إن–الفرتة القادمة، يف الدرس القادم ننهي الموصول يف 

 واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس السادس عشر

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

م ورحمة اهلل وبركاته، يف هذه الليلة وأصحابه أجمعين، أما بعد. السالم عليك

القعدة، لسنة تسٍع وعشرين وأربعمائة  ة ليلة االثنين، الخامس من شهر ذيالمبارك

 وألف.

، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس "الجزيرة"بحي  "الراجحي"يف جامع 

  . "ألفية ابن مالك"من دروس شرح  "السادس عشر"

يغفر لنا وآلبائنا، وأمهاتنا، ووالة  يف أول هذا الدرس أن نسأل اهلل 

أمورنا، وعلمائنا، ودعاتنا، وكل من له حٌق علينا، اللهم نسألك اإلخالص 

 والتوفيق يف كل أقوالنا وأعمالنا، اللهم انفعنا وانفع بنا يا حي يا قيوم.

األسماء "فنا يا إخوان يف الدرس الماضي عند الكالم على آخر باب قكنا تو

د أن تكلمنا على األسماء الموصولة النصية والمشرتكة، وفصلنا ، بع"الموصولة

الكالم فيها، بقي أن نذكر اآلن ما يتعلق هبذه األسماء الموصولة نصيًة كانت أو 

 مشرتكة، ما يتعلق هبا من أحكام.

 : ويف البدء نأيت بأبيات األلفية يف هذا الموضوع، يقول إمامنا ابن مالك 
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ااااااَزمُ .96  َهااااااا َيل   َبَعااااااَدُه ِصااااااَله   َوُكلت

 

اااااااَتِمَله     َعَلاااااااى َضاااااااِمي رَ الَئِاااااااَ  ُمش 

َلاااٌة أو  ِشاااب ُهَها اَلاااِذي ُوِصااال  .97   َوُجم 

 

 بِاااِه َكَمااان  ِعن ااااِدي اَلاااِذي اب نُاااُه ُكِفاااال   

 َوصاااااااَفٌة َصااااااارِي َحٌة ِصاااااااَلُة َأل  .98 

 

َعاااااااِل َقاااااال    ااااااَرِب األَف  ُنَهااااااا بُِمع   َوَكو 

رَِباا   َماا.99  َ  َأيت َكَمااا َوُأع   ا َلاام  ُتَضاا

 

َحاااااَذف    اااااِلَها َضاااااِمي ٌر ان  ُر َوص   َوَصاااااد 

اااَرَب ُمط َلَقاااع َوفِاااي.100  ُضاااُهم  َأع   َوَبع 

 

َتِفااااااي  ااااااا َغي ااااااُر َأيٍّ َيق  ِف َأيو  َ ا ال َحااااااذ 

اَتَطل  .101  ٌل َوإِن  َلم  ُيس  َتَطل  َوص   إِن  ُيس 

 

َتاااااَزل    ا َأن  ُيخ  ٌر َوَأَباااااو  ُف َناااااز   َفال َحاااااذ 

ِماالِ إن  َصاا.102  ااَل ُمك  ي لَِوص 
 ُلَح ال َباااقِ

 

ُف ِعن اااااَدُهم  َكثِي اااااٌر ُمن َجِلاااااي   َوال َحاااااذ 

َتَصاااب  .103   فِاااي َعائِاااَد ُمَتِصاااَل إِِن ان 

 

ُجاااو َيَهاااب     َكَمااان  َنر 
ََ ااا اااَل أو  َوص   بِِفع 

ََ ُخِفَضاا.104  ا ُف َماا بَِوص   َكَذاَك َحاذ 

 

ااارَ ِمااان  َقَضاااى  اااَد َأم  اااَ  َقااااَ  َبع   َكَان 

َل َجار  كَ .105  ُصاو   َذا اَلِذي ُجَر بَِما ال َمو 

 

اااااَو َبااااار  ُت َفه   َكُماااااَر بِاَلاااااِذي َماااااَرر 

أول أمٍر يتعلق باألسماء الموصولة، وهو  يف البداية ذكر ابن مالك  

 لزوم الصلة لها، فقال:

َها  َزمُ  َوُكلت   ِصَله   َبَعَدهُ  َيل 

نصيًة كانت أو  إًذا سيتكلم عن صلة الموصول، كل األسماء الموصولة

مشرتكة تفتقر إلى صلة، وعندما نقول تفتقر معنى ذلك أهنا تحتاج إلى صلتها 

، وال يصح "جاء الذي يطلب العلم"احتياج افتقار، أي: احتياًجا الزًما، فتقول: 

جاءت التي "وال تذكر اسم الموصول، وتقول:  "جاء الذي"بحاٍل أن تقول: 

، "جاء الذين يأمرون بالمعروف"، وتقول: "اجاء اللذان أحبهم"، وتقول: "تصلي

الذي: اسم موصول، أين صلته،  ،[33الزمر:] (ٿ ٿ ٿ)قال تعالى: 

من الذي؟ الذي جاء بالصدق، جاء بالصدق: هذه جملة فعلية، وهي صلة 

 الموصول.
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التي: اسٌم موصول، أين  ،[91األنبياء:] (ٱ ٻ ٻ)وقال تعالى: 

 صلته؟ أحصنت فرجها.

الذين ماذا؟ أضالنا، فأضالنا:  ،[29فصل :] (ىئ یىئ ىئ )وقال: 

 جملة فعلية، وهي صلة الموصول.

إن الذين قالوا، الذين: اسم  ،[30فصل :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)وقال: 

 موصول، وصلته: قالوا وما بعدها.

الاليت: اسم موصول،  ،[15النساء:] (ٱ ٻ ٻ)وقال: 

 وصلته: يأتين الفاحشة.

، والمعنى [2-1الفل : ] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)وقال: 

واهلل أعلم من شر الذي خلق، فما: اسم موصول بمعنى الذي، فأين صلته؟ صلته 

، ولكل ضٍ قوله: خلق، خلق مفرد أو جملة؟ جملة فعلية، أما خلق: فهو فعل ما

فعٍل فاعل بعده، وفاعله ضميٌر مسترت تقديره هو، فالفعل الظاهر، والفاعل الضمير 

 فعلية، وهذه الجملة الفعلية هي صلة الموصول.المسترت يكونان جملة 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)(00:6:36@وقال سبحانه: )

يسبح هلل ما: المعنى واهلل أعلم يسبح هلل الذي يف السماوات، الذي أو  ،[1الجمعة:]

 ما: اسم موصول، وصلته قوله: يف السماوات، يف السماوات صلٌة للموصول.

  ويشرتط يف صلة الموصول شرطان:

 الشرط األول: أن تكون متأخرة عنها، أي متأخرة عن األسماء الموصولة.

والشرط الثاين: أن يكون فيها عائد، والمراد بالعائد أن يوجد فيها ضمير يعود 

 إلى األسماء الموصولة.
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وهذان الشرطان لو تأملنا فيهما فنجد أهنما يعودان إلى قضية االفتقار التي  

ماء الموصولة تفتقر إلى صالهتا، افتقاًرا الزًما، وشرحنا ذكرناها قبل قليل، فاألس

 معنى هذا االفتقار عندما تكلمنا عن المعرب والمبني.

فهذا االفتقار هو الذي جعل األسماء الموصولة مبنية؛ ألن األصل يف األسماء 

تعرف المراد  "محمد"أهنا تدل على معانيها، دون حاجة إلى ما بعدها فإذا قلت: 

 ، تعرف المراد بقلم، وهكذا يف كل األسماء."قلم"، وإذا قلت: من محمد

تعرف من المراد بالذي؟ ال  "الذي"لكن األسماء الموصولة عندما يقول: 

تعرف، إنما الذي يكشف لك المراد ويبين لك المراد باألسماء الموصولة مثل 

جاء من الذي جاء؟ ما تعرف، حتى تقول  "جاء الذي"الذي، هو صلة الموصول، 

 الذي أحبه، فأحبه: صلة للموصول، وهي التي كشفت وبينت معناه.

فلهذا فإن االسم الموصول مفتقر إليها افتقاًرا كاماًل من كل الجهات، يفتقر لها 

يف بيان المعنى، وهذا سبب البناء كما ذكرنا من قبل، وألنه مفتقر إليها فال يمكن أن 

كالجزء من الكلمة، االسم  تتقدم عليه، ألن صلة الموصول من الموصول

الذي: اسم موصول، ويطلب العلم:  "جاء الذي يطلب العلم"الموصول وصلته 

الصلة، صلة الموصول من الموصول كالجزء من الكلمة، بسبب شدة هذا 

 االفتقار.

ولشدة هذا االفتقار ال يصح أن تفصل بين االسم الموصول وصلته، فلهذا ال 

لة الموصول، فصلة الموصول هي ما تأيت بعد يف البحث عن ص يتعب االنسان

 االسم الموصول وال يجوز أن ُيفصل بينهما.

ولشدة االفتقار إلى الصلة اشرتطوا يف الصلة أن يكون فيها عائد، أو ضميٌر 

يعود منها إلى االسم الموصول، كاألمثلة السابقة، نتأمل فيها مرًة أخرى، قال 
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لذي: اسم موصول، ا ،[33الزمر:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ) تعالى:

والصلة؟ جاء بالصدق، هذه الصلة يجب أن يكون فيها عائد يعود إلى االسم 

 الموصول.

موضوعنا يف هذه الليلة يا إخوان عن العوائد أغلبه عبارة عن بيان لواقع اللغة، 

( لكن ليس فيها شيء جديد 11:5: 00@لن تجدوا فيه أشياء جديدة عليكم، )

 رفون، لكن نحاول أن نبين هذا الواقع.عليكم، هي لغتكم التي تع

، العائد من الصلة إلى الموصول؟ فاعل [33الزمر:] (الذي جاء بالصدق)

 جاء، أين فاعل جاء؟ ضميٌر مسترت تقديره هو يعود إلى الذي.

أين العائد؟ ضميٌر مسترت تقديره هي،  ،[91األنبياء:] (ٱ ٻ ٻ)

 التي أحصنت هي.

ألف االثنين يف أضالنا ألنه  العائد ،[29فصل :] (ىئ ىئ ىئ ی)

 فاعل، فيعود إلى الذين.

 العائد واو الجماعة فاعل قال. ،[30فصل :] (ٱ ٻ ٻ)

العائد نون النسوة، يأتين وإعراهبا  ،[15النساء:] (ٱ ٻ ٻ)

 فاعل.

العائد الضمير فاعل خلق مسترت تقديره هو،  ،[2الفل :] (ٹ ڤ ڤ ڤ)

 وهكذا.

عراب اتفاًقا، صلة الموصول لو أردت أن صلة الموصول ال محل لها من اإل

( فعل وفاعل ثم تقول وجملة الصلة من الفعل 00:12:50@تعرب ستقول: )

والفاعل ال محل لها من اإلعراب، ليس لها رفع وال نصب وال جر وال جزم، ال 
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 محل لها من اإلعراب. 

رة إلى اآلن نسأل هذا السؤال المتبادر، وهو إذا كانت األسماء الموصولة مفتق

صالهتا فما الذي يقع صلًة للموصول؟ هل االسم يقع صلًة للموصول، الفعل يقع 

صلًة للموصول؟ الحرف يقع صلًة للموصول؟ ال، الجملة االسمية تقع، الجملة 

 الفعلية تقع، شبه الجملة تقع.

 إًذا فإذا قيل ما أنواع صلة الموصول، أو ما الذي يقع صلًة للموصول؟ أنت لو

 يف الكالم تجد أنه ال يقع صلًة للموصول إال أحد شيئين، إما الجملة ت أصاًل يرو

 بنوعيها، الفعلية واالسمية، وإما شبه الجملة.

نبدأ بالجملة، الجملة يجوز أن تقع صلًة للموصول، األمثلة السابقة كلها 

 (ٻ ٻ)، (الذي جاء بالصدق)وقعت فيها الصالت جماًل فعلية، 

ٻ ) ،[11البقرة:] (ڳ) ،[29ل :فص] (ی) ،[91األنبياء:]

 جملة فعلية، وهذا أكثر ما يكون. ،[15النساء:] (ٻ

هات جملة  "جاء الذي"وتقع الجملة االسمية صلًة للموصول كأن تقول: 

، أنا: مبتدأ، وأحبه: خرب "جاء الذي أنا أحبه"اسمية تكون صلًة للموصول تقول: 

 ل.المبتدأ، ثم المبتدأ والخرب كالهما صلة الموصو

، أبوُه كريٌم: مبتدأ وخرب وهما صلة "جاء الذي أبوُه كريمٌ "أو تقول: 

 ،[27المعار :] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ): الموصول، وقال 

معنى اآلية واهلل أعلم: والذين هم مشفقون من عذاب رهبم، هم: مبتدأ، ومشفقون: 

 خرب، والجملة االسمية هم مشفقون صلة الموصول.
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لجملة االسمية كليهما يقعان صلًة للموصول، وال تقع إً ا فالجملة الفعلية وا

 الجملة صلًة للموصول إال بشرطين:

 أن تكون خربية، ال إنشائية. األول:

 أن تكون معهودة ال مجهولة. والثاين:

الشرط األول أن تكون خربية، ال إنشائية، خربية يعني فيها خرب، قابل للتصديق 

أو كذبت، بغض النظر عن القائل، هذه والتكذيب، قابل إلى أن تقول صدقت، 

تسمى خربية، الجملة التي يمكن أن تقول لقائلها صدقت أو كذبت بغض النظر 

عن القائل فهذه خربية، والجملة التي ال يمكن أن تقول لقائلها صدقت أو كذبت 

 هذه إنشائية.

خربية،  "لم يذهب محمد"فخربية، وإذا قال:  "جاء محمد"فإذا قال قائل: 

خربية، وإذا قال:  "العلم نافع"خربية، وإذا قال:  "محمٌد ناجح"ا قال: وإذ

إنشائية، ما يمكن إن قال اذهب تقول صدقت أو كذبت، تقول نعم أو ال،  "اذهب"

فإنشائية، وإذا  "ال تذهب "لكن ما تقول صدقت وكذبت، ما يف خرب، وإذا قال: 

 فإنشائية، وهكذا. "هل جاء محمد؟"قال: 

لجملة الواقعة صلًة للموصول أن تكون خربية، ال إنشائية، فعلى يشرتط يف ا

يمكن أن تقول، صدقت يطلب العلم أو  "جاء الذي يطلب العلم"ذلك تقول: 

، خربية لكن ما "جاء الذي هو مجتهدٌ "كذبت ال يطلب العلم، خربية أو تقول: 

 .ما يصح "جاء الذي هل نجح"ما يصح،  "جاء الذي اضربه"يصح أن تقول: 

وقد تضحكون على هذه الجمل من الذي يقول هذه الجمل، نقول: نحن نبين 

واقع اللغة، هذا هو واقع اللغة نحن اآلن نبين واقع اللغة أن هذا هو الواقع وهو 

 وارد يف اللغة؛ إًذا هو الذي يصح ويقال، وهذا غير وراد فيها وال يصح؛ فال يقال.
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لَم اشرتطت العرب هذا الشرط يف  هل قال قائل لَم اشرتطتم هذا الشرط؟ أو 

 كالمها؟ لماذا ال توقع العرب يف صلة الموصول إال الجمل الخربية؟

فالجواب على ذلك بسرعة لن أطيل فيه، الجواب على ذلك أن األسماء 

الموصولة يف األصل إنما وجدت يف اللغة العربية لتكون وصلًة لوصف المعارف 

الفائدة الكربى لألسماء الموصولة يف اللغة بالجمل، هذا هو الغرض واألساس أو 

 العربية، وهو أن تتمكن من وصف المعرفة بجملة.

فجاء: فعٌل، ورجٌل: فاعٌل،  "جاء رجٌل يركض"يعني لو قلت يف النكرة: 

يركض جملة فعلية ما إعراهبا؟ صفة لرجل؛ ألن الجمل بعد النكرات صفات، وإذا 

ل؛ ألن الجمل بعد المعارف فجملة يركض حا "جاء محمٌد يركض"قلت: 

 ."جاء محمٌد الذي يركض"أحوال، اجعل جملة يركض صفة لمحمد، 

فجاء: فعل، ومحمد: فاعل، والذي ما  "جاء محمٌد الذي يركض"فإذا قلت: 

إعراهبا؟ صفة، محمد معرفة والذي معرفة صفة، ويركض: صلة الموصول، وهو 

 سماء الموصولة.الذي بين معناها، هذا هو الغرض األساسي من األ

وإذا كان هذا هو األساس، أو الوظيفة األهم لألسماء الموصولة، فإن الوصف 

النعت يشرتط فيه أن يكون ذا خرب، يشرتط يف الوصف أن يكون ذا خرب لكي يصح 

أن يوصف به، فلهذا اشرتطوا صلة الموصول أن يكون جملة خربية، هذه معلومة 

 شرحها للذي لم يفهمها.ليست مهمة فال نطيل فيها وال نعيد 

 :ثم يشرتط يف اجلملة الواقعة صلة للموصول شرطان 

أن تكون معهودة ال مجهولة، معهودة  األول أن تكون جملة خبرية، والثاين:

يعني معناها واضح ومعروف، معروف للمتكلم والمخاطب، ال مبهمة، غامضة، 

معنى أحبه أو ما ، تعرف "جاء الذي أحبه"مجهولة المعنى، كالجمل السابقة 
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تعرف؟ نعم، تعرف معنى أحبه، لهذا أكسبت الذي التعريف، وعرفته وبينته لكن 

عرفت الذي وال ما عرفت  "جاء الذي جاء"فأجبتك:  "من الذي جاء؟"لو قلت: 

ل عنه لم نعرف والذي؟ ما عرفت الذي؛ ألن جاء هنا جملة مبهمة، ألن هو المسؤ

 الذي جاء، فصار هنا مبهًما.

يصح أن تصف جاء الذي جاء، أو ذهب الذي ذهب، وأنت تريد أن تبين فال 

المعنى وتخرب به إال يف مقام التعظيم أو التهويل، فيصح أن تكون الصلة مبهمة، 

 كيف التعظيم والتهويل؟ التعظيم مثاًل كأن تريد أن تفخم األمر وتعظمه.

فإذا أدخلناها  ،[78طه:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ): كقوله 

الذي غشيهم من اليم "مجردة لو إنسان أراد أن يطعن يف القرآن لقال: بالمعاين ال

يعني غشي شيء آخر غشيهم الذي غشيهم، يقول الجملة ما لها  "هو الذي غشيهم

معنى، ألنه معروف إن الذي غشيهم هو الذي غشيهم، نقول: ليس هذا هو معنى 

فغشيهم من اليم شيٌء  اآلية، إنما معنى اآلية فغشيهم من اليم، واليم يعني البحر

 عظيم، ماٌء كثير وهكذا.

چ چ )فلهذا أهبم هنا إلرادة التعظيم، وهذا جائز يف اللغة، وقال تعالى: 

معروف أن الذي أوحي هو الوحي، لكن ما الوحي؟  ،[10النجم:] (ڇ ڇ ڇ

لو كان القرآن لكان يف معنى جديد خرب جديد، لكن عندما قال: فأوحى إلى عبده 

يكون المعنى يف اآلية واهلل أعلم إرادة التفخيم والتعظيم، يعني فأوحى ما أوحى، ف

إلى عبده أمًرا عظيًما مهًما، وكذلك أنت لو أردت أن تعظم األمر، تعظم األمر مثاًل 

، هو يعرف إنه سيأيت منك ما يأيت الذي "سيأتيك مني ما يأتيك"للتهديد فتقول: 

أنت  "سيأتيك مني ما يأتيك"ا تقول: يأيت منك الذي يأيت من زميلك، لكن عندم

أهبمت هنا إلرادة التعظيم، يعني سيأتيك مني شيٌء كثير، أو عظيم، أو مؤلم، أو 
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 شديد. 

أو أن تعظم االحتقار، تعظم احتقاره، فإذا قال لك: من الذي جاء؟ تقول: جاء 

الذي جاء، كأنك تقول: ال عالقة لك هبذا السؤال لماذا تسأل، فلست أهاًل أن 

ما يصح، هذا  اأجيبك، فقولك جاء الذي جاء ليس جواًبا، لكي تقول هذا ليس خربً

، فإذا أردت هذا المعنى "جاء الذي جاء"، هذا تعظيم احتقاره، ٌب ليس له جوا

 يصح؛ ألن التعظيم خرب.

قلنا: الذي يقع صلة للموصول نوعان: الجملة اسمية كان  أو خبرية، 

 لك، ويقع صلًة للموصول أيًضا شبه الجملة، وإ ا ويشترط لها شرطان وانتهينا من 

قيل يف النحو شبه الجملة، فإن المراد بهذا المصطلح عموًما يف النحو عموًما 

 أمرين: 

 الجار والمجرور. األول:

 ظرف الزمان، وظرف المكان. والثاين:

، يف الدار هذه كلمة؟ ال، جملة اسمية؟ "يف الدار"فالجار والمجرور كقولك: 

ليست مبتدًأ وخربًا، جملة فعلية؟ ال، ليست فعاًل وفاعاًل، مفرد ليست مفرًدا  ال،

وليست جملة، شبه جملة، ألهنا أكثر من كلمة كلمتان، لكن ليست جملة، 

 فجعلوها شبه جملة، سموها شبه جملة.

أما المراد بشبه الجملة يف هذا الباب، باب األسماء الموصولة، فإنه أخص من 

من ذلك فيراد به الجار والمجرور التام، وظرف المكان التام،  ذلك وأعم، أخص

ا أخرجنا ظرف الزمان، ظرف الزمان ال يقع والوصل، فنقول أخص من ذلك ألنَّ 

صلًة للموصول أبًدا، وأخرجنا من ذلك ظرف المكان غير التام والجار والمجرور 

 غير التام فهو أخص.
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رف المكاين شبه الجملة ويقع صلًة وقلنا: أعم ألنه يشمل أيًضا الوصف، الظ 

، الذي عندك، الذي: اسم موصول، "أحب الذي عندك"للموصول، كأن تقول: 

عندك: صلة الموصول عندك هذا ظرف مكان، وقد وقع صلًة للموصول، تقول 

 ظرف المكان التام، ما معنى قولهم التام؟ 

فعرف الذي  فعرفت الذي، "أحب الذي عندك"التام يعني المفيد، فإذا قلت: 

رأيت العصفور الذي "عندك أو ما تعرف؟ تعرف، هذا ما يسمونه التام، كأن تقول: 

الذي: اسم موصول، فوق الشجرة: ظرف مكان وقع صلًة  "فوق الشجرة

 للموصول.

والثاين من شبه الجملة الجار والمجرور التامان، يعني المفيدان كأن تقول: 

ذي يف المسجد، أخذت الكتاب أحب الذي يف المسجد، حضرت الدرس ال"

 ، وهكذا."الذي يف الحقيبة

أما ظرف الزمان قلنا ال يقع، ظرف الزمان ال يقع صلًة للموصول وهذا معنى 

قولنا أخص، يعني ظرف الزمان ال يدخل أبًدا، ال يقع صلًة للموصول، ثم قلنا 

لكم مثاًل: ظرف المكان التام، والجار والمجرور التامان يعني المفيدان، إذا قلت 

مكاًنا هذا ظرف مكان، صح ظرف مكان لكن هنا هل هو تام أو  "جاء الذي مكاًنا"

جاء "غير تام؟ نسميه واقف، يعني هل أفاد ووضح الذي أم لم يوضح الذي؟ 

 هنا لم يوضح فال يصح أن يقع صلًة للموصول. "الذي مكاًنا

ة الموصول هنا ، فتصير صل"جاء الذي سكن مكاًنا"بل يجب أن تقول مثاًل: 

ما معنى جاء الذي بك؟  "جاء الذي بك"فعلية ألن الظرف هنا ناقص، ليس تاًما، 

لكن حذفت مر وقلت بك، هذا جار ومجرور  "جاء الذي مر بك"المفروض 

ال ما يصح ألنه ناقص، ما معنى فيجعله مباشرة صلة للموصول يصح هذا؟ 

مر الذي مر "، فإذا قلت: ناقص؟ يعني معناه ناقص حتى تقول مر، تقول مر بك
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صارت صلة الموصول شبه جملة أو جملة؟ صارت جملًة فعلية، هذا معنى  "بك 

 قولهم التام.

وظرف المكان، والجار والمجرور إذا وقعا صلًة للموصول فال بد لهما من 

متعلق، ألن شبه الجملة ال بد لها من متعلق، تتعلق بماذا؟ والجواب: أهنا تتعلق 

جاء الذي "ن الكون، يقدر بفعل عام من الكون نحو: استقر، فالمعنى بفعٍل عاٍم م

 العصفور الذي فوق الشجرة، صدُت  عندك، أو جاء الذي استقر عندك، أو صدُت 

 العصفور الذي استقر فوق الشجرة.

فشبه الجملة ال بد يف كل مواضعه يف اللغة العربية سواء يف هذا الباب باب 

بواب األخرى، ال بد لها من متعلق، فإذا عرفنا أن شبه األسماء الموصولة أو يف األ

الجملة ال بد لها من متعلق، وهي يف األسماء الموصولة تتعلق بفعل عام من 

الكون، نحو: استقر، فإن شبه الجملة يف صلة الموصول تعود يف الحقيقة إلى النوع 

جاء الذي "قول: استقر تــــ األول من أنواع الصلة فهي جملة، ألهنا إذا تعلقت ب

يعني الذي استقر عندك فالصلة يف الحقيقة استقر عندك جملة فعلية، لكن  "عندك

هذا الفعل استقر هذا كون عام، والكون العام يجب حذفه؛ ألن ذكره عي 

( يف الكالم، فيجب أن تحذفه ال يجب أن تقول جاء الذي استقر  00:34:24@)

يف المعنى، فإذا نظرت إلى هذا األمر،  لكنه مقدر "جاء الذي عندك"عندك، تقول: 

 إنه يعود إلى النوع األول الجملة إًذا فال تقع صلة الموصول إال جملة.

وإذا نظرت إلى أن فعل الكون العام يحذف وجوًبا حذًفا مطرًدا، كأنه غير 

موجود ألن حذفه واجب ومطرد وكأنه غير موجود فلهذا جعلوه نوًعا ثانًيا، شبه 

 ثانًيا. الجملة نوًعا

واألمر الثالث من شبه الجملة الصفة الصريحة، الصفة أو الوصف يريد 

بالوصف األسماء المشتقة العاملة علم أفعالها، واألسماء المشتقة العاملة على 
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أفعالها أي األسماء المشقوقة من أفعالها وتعمل عملها، أي يريد هبا اسم الفاعل 

الثة نسميها األوصاف ومفرد األوصاف واسم المفعول والصفة المشبهة، هذه الث

 وصف، وتسمى األسماء المشتقة العاملة عمل فعلها.

هذا اسم، ضارٌب من أين اشتق؟ من ضرب  "ضارٌب "اسم الفاعل مثل: 

يضرب، فإذا كان عندك الفعل ضرب يضرب، هذا اإلنسان الذي فعل هذا الفعل 

ذا تسميه؟ سميته الذي ضرب يضرب سمه باسٍم مشقوٍق أو مشتق من فعله، ما

ضارب، فضارب يكون اسم فاعل، يعني اسٌم مشتٌق من الفعل يطلق على فاعله، 

 هذا اسم الفاعل.

، اسم مأخوذ من الفعل المبني للمجهول "مضروٌب "واسم المفعول مثل: 

ُضِرَب ُيضَرُب، هذا اإلنسان الذي ُضِرب أو ُيضَرب سمه باسٍم من الفعل الواقع 

 وب، مضروٌب اسم مشتق أو مشقوق من الفعل الواقع عليه.عليه، فتقول هذا مضر

صفة مشبهة  "حسن، بطل، شجاع، حلو، سعد، قوي"الصفة المشبهة، مثل: 

تسمعون بالصفة المشبهة كثيًرا، مشبهة بماذا؟ الصفة المشبهة مشبهة بماذا؟ مشبهٌة 

اعل، باسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ ألن معناها هو معنى اسم الف

فضارب الضارب هو الذي ضرب، والمضروب هو الذي ُضِرب، والحسن هو 

الذي َحُسن، والضارب هو الذي ضرب إًذا فالضارب هو الذي فعل، ضرب، 

والحسن هو الذي َحُسن يعني فعل الحسن، والقوي هو الذي قوي يعني فعل 

 القوة.

نها وبين اسم فالصفات المشبهة هي يف المعنى مثل اسم الفاعل، ما الفرق بي

اسم الفاعل يأيت يف الوزن ويف المعنى، يف الوزن  الفاعل إًذا؟ الفرق يف الوزن فقط،

أو يأيت على وزن المضارع بقلب  "ضارب، قائم، جالس، نائم"على وزن فاعل، 

سافر ُمسافِر، استخرج ُمستخِرج، اطمأن "الياء ميًما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر: 
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الفاعل له صيغة مطردة، إما فاعل من الثالثي أو على وزن  يعني أن اسم "ُمطمئِن 

 المضارع بقلب الياء ميم مضمومة وكسر ما قبل اآلخر من غير الثالثي.

أما الصفة المشبهة فال تأيت على وزن مطرد، لها أوزان كثيرة، فتأيت مرة على 

، "سعد"مرة َفْعل:  "قوي"مرة فعيل  "شجاع"مرة فِعال  "حسن، بطل"َفَعل، مثل: 

 وهكذا، لكن معانيها تعود للفاعل. "حلو"مرة ُفُعل: 

أن الوصف هذه األوصاف اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة  فالشاهد:

المشبهة هذه تقع صلًة للموصول، إال أهنا ال تقع إال السم الموصول الواحد، وهو 

ـ( ال تكون اسًما )ألـــ(، ذكرنا من األسماء الموصولة )ألـــ( وقلنا هناك أن )ألــ

موصواًل إال إذا دخلت على وصف، ما المراد باألوصاف هي اسم الفاعل، واسم 

 المفعول، والصفة المشبهة.

فــ )ألـــ( هنا ليس حرف تعريف  "الضارب، المضروب، الحسن"فإذا قلت: 

فالمعنى  "جاء الضارب"وإما هو اسم موصول بمعنى الذي وإخوانه، فإذا قلت: 

يعني جاء  "جاء المضروب"ب، أو جاء الذي يضرب، وإذا قلت: جاء الذي ضر

يعني  "جاء الحسن، أو جاء القوي"الذي ُضِرب، أو جاء الذي ُيضَرب، وإذا قلت: 

 جاء الذي َحُسَن أو يحُسن.

ولهذا تجد أن األوصاف أو األسماء المشتقة من أفعالها تجدها تعمل عمل 

، كما تقول: "جاء الضارب زيًدا"ا تقول: فعلها؛ ألهنا هي يف معنى أفعالها، ولهذ

جاء الذي "كما تقول:  "جاء المكسور قدمه"، وتقول: "جاء الذي يضرب زيًدا"

جاء الذي حُسَن "، كما تقول: "جاء الحسُن وجهه"وتقول:  "ُكسرت قدمه

 ، فــ )ألـــ( هنا اسٌم موصول بمعنى الذي."وجهه

اًل إذا دخلت على وصف، إًذا نقول يا إخوان، الذي تقع اسًما موصو
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األوصاف ممكن أن تكون صلًة للموصول؟ يمكن مع اسم موصول واحد وهو 

جاء الذي قائٌد، جاء ")ألـــ(، أما مع غير )ألـــ( فال تقع، يعني ال يصح أن تقول: 

ال يصح؛ ألن األسماء الموصولة األخرى غير  "الذي مضروٌب، جاء الذي حسنٌ 

 إما جملة أو شبه جملة.الذي ال بد أن تكون صلتها 

و)ألـــ( الموصولة التي قلنا إن صلتها تكون وصًفا يصح أن تكون صلتها فعاًل 

، "ليضرب زيًدااجاء "مضارًعا، وهذا قليل وأشرنا إليه من قبل، فيصح أن تقول: 

)ألـــ( أدخلتها على يضرب، على فعل مضارع؛ ألن يضرب بمعنى ضارب، 

، "جاء أليضرب"، أو تقول: "اء الضاربج"وضارب بمعنى يضرب، فتقول: 

 كالهما جائز يف الشعر، ومن ذلك قول الشاعر الذي ذكرناه:

َضااى ُحُكوَمُتااهُ  ااَ  بِااالَحَكِم الُتر   َمااا َأن 

 

 َوالَ األَِصاايِل َوالَ ِ ي الااَرأ ِي َوالَجااَدلِ  

َضى "قال:   َ  بِالَحَكِم الُتر  يعني الذي ُترضى، وقلنا إن جمهور  "َما َأن 

النحويين يخصون دخول )ألـــ( على المضارع بالشعر الضرورة الشعرية، وابن 

مالك أجازها يف النثر قلياًل، وقلنا إن العامة عندنا يكثرون من دخول )ألـــ( على 

 الفعل المضارع، كيف يخرج كالمهم على هذا المذهب أقصد مذهب ابن مالك.

، إن كان فيها زيادة، يقول اآلن ننظر إلى األبيات التي قرأناها قبل قليل

:  

ااااااَزُم َبَعااااااَدُه ِصااااااَله  .96 َهااااااا َيل   َوُكلت

 

ااااااَتِمَله    ااااااَ  ُمش 
 َعَلااااااى َضااااااِمي رَ الَئِ

ابن مالك كالمه دقيق جًدا، هذه منظومة مضبوطة ضبطها واختصرها من ثالثة  

أالف بيت، كما شرحنا ذلك يف أول درس، وقد أويت قوًة يف النظم وضبط الكالم، 

َهاوَ " قال: أراد أن يشير إلى أن األسماء جميًعا نصية أو مشرتكة يشملها هذا  "ُكلت

  الحكم.
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َزمُ "  َها َيل   أتى بالفعل يلزم ليدل على أن الحكم هنا واجب وليس جائًزا. : "َوُكلت

َزُم َبَعَدهُ " َها َيل  يريد أن الصلة يجب أن تكون بعد الموصول وال يجوز : "َوُكلت

 أن تتقدم عليه.

ااااااَزُم َبَعااااااَدُه ِصااااااَله  .96 َهااااااا َيل   َوُكلت

 

ااااااَتِمَله    ااااااَ  ُمش 
 َعَلااااااى َضااااااِمي رَ الَئِ

يقول: ال بد يف الصلة من وجود عائد، ويشرتط يف هذا العائد أن يناسب  

 الموصول، تذكيًرا وتأنيًثا، إفراًدا وتثنيًة، وجمًعا، ثم قال: 

َلةٌ   ُوِصل  بِهِ  اَلِذي ِشب ُهَها أو   َوُجم 

  ة الموصول إما جملة، وإما شبه جملة، ثم مثَّل فقال:يقول: صل

 ُكِفل   اب نُهُ  اَلِذي ِعن ِدي َكَمن   

يقول: من عندي الذي ابنه ُكفل، َمْن بمعنى الذي، الذي عندي، من الذي 

عنده؟ هذا مبتدأ، َمْن: اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ، عندي: صلة الموصول، 

: خرب، الذي: "الذي ابنه ُكِفل"ِفل، فقوله: من عندك؟ الذي عندي الذي ابنه كُ 

خرب، وابنه ُكِفل: هذه جملة اسمية، ابنه: مبتدأ، وُكِفل: خرب المبتدأ، والجملة 

 االسمية من المبتدأ والخرب ابنه ُكِفل صلة الموصول الذي هو واقع خربًا.

  ثم قال:

 َأل   ِصَلةُ  َصرِي َحةٌ  َوصَفةٌ 

 ، قال: )ألـــ(ع صلًة السم الموصول ذكرنا أن الصفة يعني الوصف تق

ُنَها َرِب  َوَكو  َعالِ  ِبُمع   َقل   األَف 

الموصولة يمكن أن تدخل على معرب األفعال، وما الفعل  )ألـــ(قال: إن 

الذي يدخله اإلعراب؟ المضارع فقط؛ ألن الماضي واألمر مبنيان دائًما، يريد أن 
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ثم قال: قل، ما قال ضرورة، قال قل يقول: وكوهنا بالمضارع، قال بمعرب األفعال 

 قليل، القليل هو الجائز، يف الشعر والنثر إال أنه قليل.

على حادث العائد من صلة الموصول،  ثم تحدث بعد ذلك ابن مالك 

نحن قلنا يا إخوان إنه يشرتط يف الصلة أن تشتمل على عائد، يعود إلى االسم 

فإن  "جاء الذي أحبه"إذا قلت: الموصول، عائد يعود إلى االسم الموصول، ف

العائد هنا هو الضمير الهاء يف أحبه، مذكور أم غير مذكور؟ مذكور، موجود أم غير 

 موجود؟ موجود.

، أين العائد؟ الفاعل المسترت، العائد "جاء الذي سافر": -انتبهوا–فإذا قلت 

هنا موجود أم غير موجود؟ موجود، محذوف أم غير محذوف؟ غير محذوف، ال 

نقول محذوف نقول مسترت، ما معنى مسترت؟ مغطى، يعني إنه موجود لكنه دخل 

يف الفعل، استرت تحت الفعل، استرت نقول مستور، وأنت إذا قلت مستور الشيء 

مستور القلم مستور فهو موجود ليس محذوًفا، هو موجود، لكن هناك شيًئا منعه 

 من الظهور فقط.

ذوف ألنه عمدة وال نائب الفاعل، نقول: فلهذا ال يقولون عن الفاعل إنه مح

 مسترت؛ ألنه موجود إال أنه استرت يعني دخل يف الفعل، دخل يف جسم الفعل.

، فالهاء هنا موجودة وظاهرة، لكن إذا "جاء الذي أحبه" أما المثال الساب :

أين العائد؟ العائد محذوف، هي الهاء التي قلناها قبل  "جاء الذي أحب"قلت: 

ا حذفناها اآلن، حذفناها، فالعائد محذوف، صح؟ صحيح، موجود أم قليل لكنن

غير موجود؟ موجود، هو موجود ولكنه محذوف، ألن الحذف إنما يصيب 

 الموجود أم المعدوم؟ الموجود.

الفرق بين الحذف واالنعدام، االنعدام: لشيء غير موجود أصاًل، هذا من عدم 
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، كان اما قلت الحذف إنه كان موجودً  يعني غير موجود أصاًل، أما الحذف: أصاًل  

يف  ايف الجملة إال أنك حذفته، أنك قلت حذفته: يعني أنه كان موجودً  اموجودً 

 الجملة ولكنك حذفته.

إًذا فرق بين الحذف وبين االنعدام، وفرق بين الحذف وبين الوجود، فالضمير 

عندما  محذوف، وموجود وال غير موجود؟ موجود، فلهذا "جاء الذي أحب"يف 

 "جاء الذي أحب"يقول: يشرتط يف الصلة أن يكون فيها عائد، هذا شرط، قولنا: 

فيها عائد وال ما يف عائد؟ فيها عائد، فيها عائد محذوف، لكنه موجود، من حيث 

الوجود موجود، إال أنه ُحذف، فهو موجود، إال أنه بعد ذلك لسبب من األسباب 

 ط الوجود، فهو موجود.حذف، نحن ما نشرتط الظهور، نحن نشرت

والكالم اآلن على حذف العائد، العائد حذفه أريد أن أصل من هذه المقدمة 

 (00:52:40@إلى أن الكالم على حذف العائد ال يعارض ما قلناه من قبل )

كيف تشرتطون العائد ثم تقولون اآلن إنه يجوز أن ُيحذف؟ نقول: حذفه ال 

ل على أنه كان موجوًدا، ونحن إنما نشرتط يعارض وجوده، بل قولنا: إنه حذف دلي

 الوجود، وال نشرتط الظهور.

، "جاء الذي سافر"فالدليل على أننا ال نشرتط الظهور أننا نقر بالعائد يف نحو: 

مع أن العائد هنا غير ظاهر، ولكنه موجود مسترت، اختفى يف داخل الفعل، هذه 

 ع النحو. مصطلحات ال بد أن تنتبهوا لها وأنتم تتعاملون م

نفتح المجال لألسئلة إن كان يف أسئلة نستمع إليها، أو نشرح هذا الدرس 

 الباقي، ما يف أسئلة، جاءتني ورقة فظننت أن هناك أسئلة.

بينا المراد بالحذف، وأنه ال  نعود إلى الكالم على حذف العائد، بعد أن

صول إلى ، نقول: إن العائد هو الضمير العائد من صلة الموديعارض الوجو
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الموصول، والضمائر كما تعرفون أسماء، واألسماء كما تعرفون ال بد لها من 

حكٍم إعرابٍي، إما رفٍع، وإما نصٍب، وإما جر، فلهذا قسموا حذف العائد على 

 محال إعرابه رفًعا، ونصًبا، وجًرا.

فمتى ُيحذف فهو يف محل رفع، ومتى ُيحذف وهو يف محل نصب، ومتى 

ل جر، ونبدأ بالعائد المرفوع، فيقول النحويون هنا، كابن مالك ُيحذف وهو يف مح

يف بعض أبياته، أو شراحه، يقول: العائد المرفوع، والعائد ضمير، والضمائر مبنية، 

وكلمة مرفوع هذا مصطلح خاص بالمعربات، نقول: هذا من التجوز، بعد أن 

إن العائد  وضحوا هذه المسألة وشرحوها يف باب المعرب والمبني، فقالوا

 المرفوع العائد الذي بني يف محل رفع.

العائد المرفوع، كيف العائد المرفوع؟ الضمير، يعني الضمير إذا وقع ماذا 

مثاًل؟ إذا وقع فاعاًل، أو نائب فاعل، أو اسم كان، أو مبتدًأ، أو خربًا، هذه كلها 

 مواقع للرفع.

 :متى حيذف العائد املرفوع؟ بثالثة شروط 

 أن يكون مبتدًأ. ول:الشرط األ

 أن يكون خربه مفرًدا. الشرط الثاين:

 أن تطول الصلُة مع غير أٍي. الشرط الثالث:

الذي: اسم موصول، وصلته قولنا: هو  "جاء الذي هو ضارٌب زيًدا"مثل: 

ضارٌب زيًدا، فهو: مبتدأ، وضارٌب: خرب، وزيًدا: مفعول به، الضمير هو هنا 

تدأ، وخربه قولنا ضارٌب مفرد، والصلة طالت ضارٌب توافرت فيه الشروط، فهو مب

 زيًدا.

جاء الذي هو "، وأن تذكره "جاء الذي ضارٌب زيًدا"فيصح أن تحذفه فتقول: 
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، الذي: اسم "ما أنا بالذي قائٌل لك سوًءا"، ومن ذلك قول العرب: "ضارٌب زيًدا 

ٌل لك سوًءا، فهو موصول، والصلة: قائٌل لك سوًءا، فالتقدير: ما أنا بالذي هو قائ

قائٌل جملة اسمية، وهو هنا توافرت فيه الشروط، فهو مبتدأ، وخربه مفرد، وقولنا 

 قائٌل والصلة طالت.

فقولنا: أن يكون مبتدًأ يخرج المرفوعات األخرى، لو وقع العائد فاعاًل، أو 

نائب فاعل، أو اسًما لكان، كل ذلك ال يجوز أن ُيحذف فيه العائد، كما لو قلت 

، العائد: واو الجماعة، هل يجوز أن ُيحذف؟ ال يجوز، "جاء الذين سافروا"ثاًل: م

 ألنه وإن كان مرفوًعا ليس مبتدًأ، وإنما هو فاعل.

وقولنا: أن يكون خربه مفرًدا، يخرج الخرب الجملة، والخرب شبه الجملة، 

ه الجملة، الخرب الجملة جملة اسمية وفعلية، والخرب شبه الجملة وعرفنا المراد بشب

، الذي: االسم الموصول، وصلة "جاء الذي هو يضرب"يعني يخرج نحو قولنا: 

الموصول: هو يضرب، هو: هذا مبتدأ أين خربه؟ يضرب، مفرد أو جملة؟ جملة، 

هل يصح أن تحذف هو؟ أن تحذف هنا العائد المرفوع؟ ال يصح، لماذا ال يصح؟ 

 "جاء الذي يضرب"كم: ، لو قلت ل"جاء الذي يضرب"احذفه ماذا تقول: 

تتصورون مباشرة أن صلة الموصول قولنا يضرب، هل يتصور أحد منكم أن صلة 

الموصول هو يضرب ثم حذفت هو؟ ما يتصور هذا، هذا لبس، ال ندري ال نعرف 

 هذا لبس، واللبس مدفوع يف اللغة. 

الذي: االسم الموصول، هو يف  "جاء الذي هو يف الدار"ويخرج نحو قولنا: 

دار: جملة اسمية صلة الموصول، هو: مبتدأ، يف الدار: الخرب هنا شبه جملة، هل ال

يصح أن نحذف هو؟ ال يصح، نحذفه ونقول: جاء الذي يف الدار، لو قلنا ذلك 

لفهم مباشرة صلة الموصول يف الدار، فلن يعلم أحد أن العائد هو وقد ُحذف، 

ئد يمنع حذفه إذا كان الخرب واللبس مدفوع، يعربوا عن ذلك يف قولهم: إن العا
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صالًحا ألن يقع صلًة للموصول، المبتدأ يمنع حذفه إذا كان الخرب صالًحا أن يقع 

بنفسه صلًة للموصول، فالذي يصح أن يقع صلًة للموصول كما عرفنا، الجملة 

 وشبه الجملة.

الشرط الثالث أن تطول الصلة، أن تطول الصلة مع غير أي، فإذا قلت مثاًل: 

، العائد مبتدأ: هو، والخرب مفرد: مجتهٌد، لكن ما يصح أن "الذي هو مجتهدٌ  جاء"

بحذفها؛ ألن الصلة قصيرة، ليست طويلة، لكن لو  "جاء الذي مجتهدٌ "تقول: 

جاء "لصح الحذف، فتقول:  "جاء الذي هو مجتهٌد يف دروسه"طالت، لو قلت: 

ذوه من استقراء النصوص الذي مجتهٌد يف دروسه، وإذا لم تطل لم يصح، طبًعا أخ

 اللغوية يف ذلك.

قلنا: أن تطول الصلة مع غير أي، أي قد تقع اسًما موصواًل، وإذا وقعت اسًما 

موصواًل هل يشرتط فيها هذا الشرط؟ ال يشرتط فيها هذا الشرط، بل يصح أن 

 يحذف صدر صلتها مطلًقا، بال شرط كما شرحنا ذلك يف الدرس الماضي.

 ن لها أربعة استعماالت: قلنا يف أي يذكرو

 ."يعجبني أيهم هو مجتهدٌ "أن يذكر المضاف إليه وصدر الصلة فيقول: 

 ."يعجبني أٌي هو مجتهدٌ "وأن تحذف المضاف إليه، فتقول: 

فحذفنا الصدر  "يعجبني أيهم مجتهدٌ "وأن تحذف صدر الصلة فقط، فتقول: 

 جائز يف أي. ن الصلة قصيرة، لكن هذاأفقط، يعجبني أيهم مجتهٌد، مع 

قلنا هذه  "يعجبني أٌي مجتهدٌ "وأن تحذف المضاف والصدر مًعا، فتقول: 

استعماالت كلها جائزة، وإن كان حكمها من حيث اإلعراب والبناء يختلف كما 

 شرحنا ذلك من قبل.

فالخالصة أن العائد المرفوع يجوز حذفه هبذه الشروط الثالثة، فهمنا اآلن 
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  :تخرجها من كالم ابن مالك، قال ابن مالك هذه الشروط الثالثة، نس 

ُضُهم   َرَب  َوَبع    ُمط َلَقع َأع 

يتكلم على أٍي، يقول: أٌي كما ذكرنا لها أربعة استعماالت، من هذه 

، وكقوله "يعجبني أيُُّهم مجتهدٌ "االستعماالت أن يحذف صدر الصلة، فتقول: 

يهم أشد، يعني لننزعن أ ،[69مريم:] (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)تعالى: 

 يعني المعنى واهلل أعلم لننزعن أيهم هو أشد، هو أشد فحذف هو.

  قال:

ااَرَب ُمط َلَقااع َوفِااي.100 ُضااُهم  َأع   َوَبع 

 

َتِفاااااي  اااااا َغي اااااُر َأيٍّ َيق  ِف َأيو  َ ا ال َحاااااذ 

( المعنى، يقول ففي هذا الحذف حذف صدر 1:5:14@قدم وأخر حتى ) 

، المبتدأ هو الذي يف الصدر، يقول يف هذا الصلة، يعني إذا وقع الضمير مبتدأً 

الحذف غير أي من األسماء الموصولة يقتفي أًيا، يعني أي ُيحذف صدر صلته مثل 

فتحذف صدر الصلة مع أي، يجوز أن  "يعجبني أيُُّهم مجتهدٌ "أي، فكما تقول: 

  ، هذا معنى قوله:"يعجبني الذي مجتهٌد يف دروسه"تقول: 

ِف  َوفِي َ ا َتِفي َأيٍّ  َغي رُ  يواأَ  ال َحذ   َيق 

يريد: ويف ذا الحذف غير أٍي يقتفي أًيا، ثم قدم أًيا، متى يقتفي غير أٍي أًيا يف 

  هذا الحكم؟

ٌل  إِن   َتَطل  َوص   ُيس 

فمع أي ال يشرتط هذا الشرط، ويف أي يشرتط هذا الشرط، وإن لم يستطل 

  أي: إذا لم تطل الصلة.

َتَطل   ُف َفا َوإِن  َلم  ُيس  ٌر  ل َحذ   َنز 
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حذف صدر الصلة حينئٍذ نزر قليل، ما قال قليل، قال: نزر يعني نادر، 

والقراءة  "تماًما على الذي أحسنُ "( قراءة بعضهم وهي قراءة شاذة، 1:6:50@)

 (گ گ گ گ)القراءة السبعية المشهورة قراءة الجمهور: 

ماٍض، فاعله  الذي أحسَن: الذي اسم موصول، وأحسَن: فعٌل  [154األنعام:]

مسترت تقديره أحسن هو، وصلة الموصول حينئٍذ جملٌة فعلية هذا جائز ما فيه 

تماًما على الذي أحسُن، فاعل مرفوع قالوا المعنى  "إشكال، أما على هذه القراءة 

تماًما على الذي هو أحسُن: مبتدأ وخرب ثم حذف المبتدأ مع أن الصلة لم تطل، 

 الشاعر:  وهذا نادر ومثله أيًضا قول

 من ُيعناى بالحماد لام ينطا  بماا سافٌه 

 

 ولاام يحااد عاان ساابيل المجااد والكاارم  

يعني لم ينطق بالذي هو سفٌه، ثم حذف  "لم ينطق بما سفهٌ "والشاهد يف قوله:  

 صدر الصلة مع أن الصلة قصيرة.

ُف "ثم قال:  رٌ  َفال َحذ    فهمنا ذلك قال: ،"َنز 

َتااااااااَزل  إن  َصاااااااا ا َأن  ُيخ   ُلَح َوَأَبااااااااو 

 

ِمااااااااااالِ   اااااااااااَل ُمك   ال َبااااااااااااِقي لَِوص 

أبوا: رفضوا أن يختزل يعني أن يحذف صدر الصلة، متى أبوا هذا الحذف، إن  

صلح الباقي لوصل مكمل، يعني إذا كان خرب المبتدأ جملًة أو شبه جملة، فإن 

حذف المبتدأ حينئٍذ ممتنع، لماذا ممتنع؟ ألن الخرب حينئٍذ يلتبس بالصلة واللبس 

 .مدفوع

الفعل صلح فيه لغتان يف اللغة العربية، اللغة األعلى َصَلح بفتح الالم، والثانية: 

صُلح بضم الالم وهي لغة أقل منها وبعض العلماء يضعفها، إال أن اللغة األولى 

ک ک )هي اللغة المعروفة والمشهورة، وهي لغة القرآن العظيم، كقوله تعالى: 

 .[23الرعد:] (گ گ
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 (؟ 19:35:@) الطالب: 

ال صَلَحت، نحمل األحاديث على أفصح اللغات، نقول: َصَلَحت،  الشيخ:

ويجوز صُلحت على هذه اللغة الضعيفة، هذا ما يتعلق بحذف العائد المرفوع، 

 إلى -اهلل شاء إن–يبقى حذف العائد المنصوب، وحذف العائد المجرور، نؤجله 

 .القادم الدرس

ژ ڑ ڑ ک )ة التوبة: يف سور -جل جالله-ثم نتأمل يف قوله 

فليضحكوا الفعل هنا أمر أم مضارع؟ الفعل  ،[82التوبة:] (ک ک ک گ

مضارع، ما يدل على األمر، فليضحكوا؟ الفعل ال يدل على األمر وإنما معنى 

األمر جاء من الم األمر، والم األمر ماذا تعمل يا أخي؟ تجزم المضارع، إًذا 

بالالم الم األمر وعالمة جزمه حذف  فالمضارع هنا يضحكوا فعل مضارع مجزوم

 النون.

لكل فعٍل فاعل بعده، أين الفاعل؟ واو الجماعة فليضحكوا فاعل يف محل 

رفع، من يعرب قلياًل فليضحكوا قلياًل؟ نائب لمفعول مطلق نعم هذا يصح، يصح 

أن نقول إن إعرابه مفعول مطلق يسمونه، لكنه نائب عن مصدر محذوف والتقدير 

فليضحكوا "، فإذا كان هذا هو المعنى فنقول: اًل م فليضحكوا ضحًكا قليواهلل أعل

ضحكوا: مفعول مطلق، وقلياًل صفة نعت، ثم حذفنا المفعول  "ضحًكا قلياًل 

المطلق فحلت الصفة محله وأخذت إعرابه، نعم هذا إعراب جائز فيه، يعرب 

 حينئٍذ مفعول مطلق.

ذا؟ ليس قبله موصوف لكي يبدل وهناك إعراٌب آخر يصح، بدل ال، بدل من ما

(، يصح أن يكون ظرف 1:12:25@ألن التمييز إنما يكون ) امنه، وليس تمييزً 

زمان، على كالم األخ وال يصح نائب ظرف زمان والتقدير فليضحكوا وقًتا قلياًل، 
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وقًتا ظرف زمان منصوب وقلياًل صفة نعت مضاف للزمان ثم حذف ظرف الزمان 

سلوب وهو ألان إعرابان جائزان يف كل ما جاء يف هذا افحلت الصفة محله، هذ

 كثير جًدا يف كالم العرب ويف القرآن الكريم.

المعنى واهلل أعلم وليبكوا بكاًء كثيًرا أو وليبكوا وقًتا  "وليبكوا كثيًرا"ومثله: 

 كثيًرا فإعراب الجملة الثانية كإعراب الجملة األولى.

 (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ): ثم قال 

 (ژ ڑ ڑ ک ک) من يعرب جزاًء يا إخوان؟ ،[82وبة:الت]

مفعول له، مفعول ألجله، مفعول من أجله، فليفعلوا هذا الفعل من  :[82التوبة:]

 أجل جزائهم، جزاًء: مفعول من أجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

بما: هذه ما وما حمالة أوجه، تأيت يف اللغة  ،[129األنعام:] (ڭ ڭ ۇ)

جٍه كثيرة، ما نوعها هنا؟ ما نوع ما هنا يا أخي؟ موصولة، ألنه بمعنى العربية على أو

الذي، فمعنى اآلية واهلل أعلم، جزاًء بالذي كانوا يكسبون، هل هذا يصح؟ فإذا قلنا 

إهنا موصولة فأين الصلة؟ كانوا يكسبون، وأين العائد؟ بالذي كانوا يكسبونه الهاء 

ح، وهناك وجه آخر؟ ال، ال واو وقد حذفت، نعم هذا يصح، هذا صحيح ويص

الجماعة ما تعود إلى ما، واو الجماعة تعود إلى الذي، ال بد أن يعود إلى الذي، 

هذا وجه جائز يف اآلية ويصح أن تكون ما حرًفا مصدرًيا وشرحنا الحروف 

المصدرية وهي التي يتكون منها ومما بعدها مصدر، فيكون معنى اآلية واهلل أعلم 

سلوب وهو كثيٌر جًدا يف القرآن أل، وهذا جائٌز يف كل ما جاء يف هذا اجزاًء بكسبهم

يعني  ،[108األنعام:] (ې ې ې) ،[159األنعام:] (ژ ژ ڑ)الكريم، 

 بما كانوا يعملونه، أو بعملهم، هذا جائز وهذا جائز.

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ): ثم يقول 
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ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  

 .[18يونِ:] (ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

ما  ،[18يونِ:] (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)نقف عند قوله: 

نوعها هنا؟ موصولة بمعنى الذي، ويعبدون من دون اهلل الذي ال يضرهم وال 

صلة الموصول ما  ،[18يونِ:] (ہ ہ ہ)ينفعهم، أين صلة الموصول؟ 

بعد االسم الموصول مباشرة، ما بحاجة لتفكير، صلة الموصول ال يضرهم، هذه 

ما وال ينفعهم فهذه معطوفة على صلة الموصول، أين العائد من صلة الموصول أ

المعنى واهلل أعلم  ،[18يونِ:] (ہ ہ ہ)صلة الموصول إلى الموصول؟ 

يعبدون من دون اهلل الذي ال يضرهم، يضرهم أين العائد؟ هو الفاعل، ال يضرهم 

 هو أي الفاعل، أما هم فعائدة إلى المتكلم عنهم ال إلى الذي.

 ،[18يونِ:] (ۋ ۋ ۅ ۅ): ثم قال 

سبحانه هذه اللفظة كثيرة الورود يف الكالم ما إعراهبا؟ سبحانه أو سبحان اهلل، ما 

إعراب سبحانه؟ مفعوٌل مطلق، غير مضاف هذا باب واسع جًدا يف اللغة، هذا 

مفعوٌل مطلق لفعٍل محذوف، المعنى واهلل أعلم يسبحه تسبيًحا، أي: أنزهه تنزيًها، 

ذا مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف والهاء سبحانه: ه

 مضاف إليه.

  ما هنا... ،[18يونِ:] (ۋ ۋ ۅ ۅ)
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 الدرس السابع عشر

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

اهلل  وأصحابه أجمعين، أما بعد. فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم

القعدة، لسنة  شهر ذيوبياكم يف هذه الليلة المباركة ليلة االثنين، الثاين عشر من 

 تسٍع وعشرين وأربعمائة وألف.

نعقد  "الرياض"، يف مدينة "الجزيرة"بحي  "الراجحي"يف هذا الجامع جامع 

 "ألفية ابن مالك"من دروس شرح  "السابع عشر"بحمد اهلل وتوفيقه الدرس 

.  

يف بداية هذا الدرس أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن   نسأل اهلل

يجعل أعمالنا كلها خالصًة لوجهه، وأن يغفر لنا وآلبائنا، وأمهاتنا، وأولياء أمرنا، 

 وعلمائنا، ودعاتنا، وكل من له حٌق علينا، اللهم آمين. 

 ما زال الكالم موصواًل يا إخوان على النوع الرابع من أنواع المعارف وهو

بقي لنا بقية تتعلق بحذف العائد من الصلة، فبعد أن ذكرنا أن  ،الموصولة األسماء

األسماء الموصولة ال بد لها من صلة، وهذه الصلة ال بد أن يكون فيها عائد، وهذا 

 العائد هو ضمير يعود من الصلة إلى الموصول.

ة، وهو إما قلنا: إن هذا الضمير يشرتط فيه الوجود، أن يكون موجوًدا يف الصل
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العائد الهاء يف أبوه،  "جاء الذي أبوه كريم"أن يكون ظاهًرا يف اللف ، كأن تقول:  

 "جاء الذي يطلب العلم"وإما أن يكون ليس ظاهر يكون مسترتًا، كأن تقول: 

 العائد هو فاعل يطلب وهو ضمير مسترت.

جاء الذي "أي:  "جاء الذي أحب"وإما أن يكون العائد محذوًفا، نحو: 

والعائد يف  "جاء الذي أحب"، والضمير يف أحبه يجوز أن يحذف فتقول: "أحبه

كل هذه الصور موجود، إال أنه يف الصورة األولى ظاهر، ويف الصورة الثانية مسترت، 

 ويف الصورة الثالثة محذوف.

وتكلمنا يف الدرس الماضي على أن الحذف ال يعارض الوجود، ولم يقل عنه 

موجود؛ ألن الحذف ال يقع إال على موجود، وهناك فرق بين  إنه محذوف إال ألنه

المحذوف وبين المعدوم، وقلنا: إن هذا العائد المحذوف إما أن يكون عائًدا 

 مرفوًعا، ضميًرا مرفوًعا، أو منصوًبا، أو مجروًرا.

العائد المرفوع تكلمنا على حذفه يف الدرس الماضي، والليلة إن شاء اهلل 

ابن  نَ عائد المنصوب والعائد المجرور، العائد المنصوب بيَّ نتكلم عن حذف ال

 مالك لنا حذفه بقوله يف ألفيته: 

ُف   ُمن َجِلي َكثِي رٌ  ِعن َدُهم   َوال َحذ 

َتَصب   إِنِ  ُمَتِصلَ  َعائِدَ  فِي.103 ُجو َيَهب   بِِفع لَ    ان   َكَمن  َنر 
ََ
 أو  َوص 

صبه فعاًل، أو وصًفا، فإن : إن العائد إذا كان منصوًبا وكان نايقول 

فأحب  "جاء الذي أحب"حذفه كثير، فالعائد المتصل المنصوب بفعل كأن تقول: 

فعٌل مضارع، وفاعله مسترت تقديره أنا، ومفعوله ضمير محذوف تقديره أحبه، 

والضمير هنا ضميٌر منصوب، منصوب ألنه مفعول به، متصل أو منفصل؟ أحبه 

يكون  "فِي َعائَِد ُمَتِصلَ "ع ما قال ابن مالك: متصل، ومنصوبه فعل إًذا اجتم
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َتَصب  متصاًل،   ، متصل ومنصوب بفعل."بِِفع لَ "منصوًبا،  "إِِن ان 

إذا كان متصاًل ومنصوًبا بفعل فإن حذفه كثير، وإذا قال فإن حذفه كثير، فذكره 

هما كثير أيًضا، فإن العائد المنتصب بفعل حذفه وذكره كثيران حتى اختلفوا يف أي

 أكثر يف االستعمال العرب وأفضل، وهما يف القرآن العظيم كثيران.

وكان بعض المتقدمين يقول: إن ذكر أكثر القرآن وبعض الباحثين المتأخرين 

سلوب أ( عبد الخالق عضيمة يف كتابه العظيم دراسات 6:51كالشيخ محمد )

حذف قد يؤيد على  ، يرى أن الحذف أكثر، لكن يبقى لنا ما قيل فيه"القرآن الكريم

 أوجه أخرى.

على كل حال اتفقوا على أن حذف العائد المنصوب بالفعل كثير وأن ذكره 

جاء الذي "( والفصاحة على سواء، تقول: 00:7:14@كثير، وهو من حيث )

هما من حيث الفصاحة وكثرة االستعمال على  "جاء الذي أحبه"أو  "أحب

 السواء.

ما  ،[19النحل:] (ڃ چ چ چ چ): ومن ذلك قوله 

هنا اسم موصول بمعنى الذي، والمعنى واهلل أعلم يعلم الذي تسرونه، والذي 

تعلنونه، ثم حذف العائد يف تسرونه؛ ألنه ضميٌر منصوٌب متصٌل بفعل، فحذفه 

 وذكره على السواء من حيث الفصاحة وكثرة االستعمال.

  واألمثلة على ذلك كثيرة جًدا، قال ابن مالك:

َتَصب   إِنِ  ُمَتِصلَ  َعائِدَ  فِي ََ  بِِفع لَ     ان   أو  َوص 

سواء كان الناصب لهذا العائد منصوب فعاًل كما سبق التمثيل له، أو كان 

الناصب وصًفا، وعرفنا أن المراد بالوصف اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة 

 المشبهة إذا عملت عمل أفعالها.
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، وقيل نادر، واألمثلة عليه قليلة وحذف العائد المتصل المنتصب بالفعل قليل 

 نادرة، ومن األمثلة على ذلك قول الشاعر: 

 ماااا اهلل مولياااك فضااال تحمااادن باااه

 

 فمااااا لاااادر غيااااره نفااااٌع وال ضاااارر 

، ما: اسم موصول بمعنى الذي، أي: الذي اهلل موليكه "ما اهلل موليك فضٌل  

عنى الذي وهو فضٌل، الذي أعطاك اهلل وأوالكه اهلل فضٌل، فما: اسم موصول بم

مبتدأ، وخربه قوله فضٌل، وقوله: اهلل موليك صلة الموصول، الذي اهلل موليك 

 فضٌل.

هذا اسم موصول مبتدأ، وصلته: اهلل موليك، نعرب الصلة، اهلل موليك:  الذي:

اهلل مبتدأ، موليك: الخرب، أين العائد؟ يوليك، هنا يف كاف، يوليك ضمير، لكن 

اطب أم تعود إلى ما؟ إلى المخاطب، ال الضمير يعود الكاف هنا تعود إلى المخ

 إلى الموصول إلى ما محذوف تقديره ما اهلل موليكه، يعني الذي اهلل موليكه فضٌل.

الضمير هنا ما إعرابه يف موليكه؟ موليك: هذا اسم فاعل، من أولى ُولي فهو 

والثاين  ُموٍل، أوالك، وأولى هذا فعل ينصب مفعولين، األول المفعول األول،

فأوليت: فعل وفاعل، وزيًدا:  "أوليت زيًدا فضاًل "المفعول الثاين، فإذا قلت: 

مفعول أول، وفضاًل: مفعول ثاين، لو أتيت باسم الفاعل كالبيت يوليكه، أين 

 المفعول األول؟ الكاف، والمفعول الثاين؟ الهاء المحذوفة.

عندنا يف البيت؟  الكاف هنا هي يف المعنى المفعول األول، ويف اإلعراب

مضاف إليه، القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة أن الضمير إذا اتصل باسم فهو 

مضاف إليه، الكاف مضاف إليه، أما الهاء يف موليكه الهاء المحذوفة يف موليكه هل 

تكون مضاًفا إليه؟ ال وإنما تبقى مفعواًل به ثانًيا، فقيل هنا إنه منصوب، هذا 

غير مجرور، العائد المحذوف يصلح المنصوب فتصبح حينئٍذ منصوب أما الكاف 

 العائد فتدخل يف العائد المنصوب.
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 ويقول بعضهم: إن ابن مالك قال يف البيت: 

ُف   ُمن َجِلي َكثِي رٌ  َوال َحذ 

يف الحالتين إذا كان منصوًبا بالفعل، أو كان منصوًبا بالوصف، أما أنت فقلت 

 الفارسي: ال يكاد ُيسمع من العرب، وقال أن الحذف قليل أو نادر، وقال أ
ّ
بو علي

ابن السراج: أجازوه على قبح، وقال المربد: رديٌء جًدا، وهذا مما ُأخذ على 

 األلفية.

 مما ُأخذ على األلفية أنه قال: 

ََ  بِِفع لَ   أو  َوص 

فجعل حكم الموصوف بالفعل كحكم الموصوف بالوصف، أن الحذف يف 

وهذا ليس بصحيح، بل الكثير المنجلي هو حذف العائد الحالتين كثيٌر منجٍل، 

المتصل الذي يتصل بالفعل فقط، أما المتصل بالوصف فإن حذفه أقل ما ُيقال فيه 

 أنه قليل، ورأينا قبل قليل ماذا قال النحويون فيه.

جاء الذي إياه "، أين العائد يف هذا المثال، "جاء الذي إياه أكرمت"أما قولنا: 

ه، على ضمير، وهو منصوب يف محل نصب، ومع ذلك ال يصح ؟ إيا"أكرمت

 حذفه ألنه منفصل ونحن نشرتط االتصال، يقول: 

 ُمَتِصلَ  َعائِدَ  فِي

ال يصح الحذف؛ ألن العائد يف جاء الذي إنه  "جاء الذي إنه فاضٌل "وقولك: 

 فاضٌل العائد يف إنه منصوب لكنه منصوب بحرٍف ناسخ ال بفعل وال بوصف.

 على هذه القضية فقوله:  ال ابن مالك أما مث

ُجو َيَهب    َكَمن  َنر 
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يعني الذي نرجوه يهب، فحذف العائد الموصوف يف نرجوه، ألنه ضميٌر  

منصوب أو ضميٌر متصل منصوٌب بفعل، فحذفه وذكره على سواء من حيث 

 ."كمن نرجو يهب، أو كمن نرجوه يهب "الفصاحة والكثرة، تقول: 

ف العائد المنصوب، يبقى لنا الكالم على حذف العائد هذا ما يتعلق بحذ

 : المجرور، حذف العائد المجرور يقول فيه ابن مالك 

ََ ُخِفَضاا.104 ا ُف َما بَِوص   َكَذاَك َحذ 

 

ااارَ ِمااان  َقَضاااى  اااَد َأم  اااَ  َقااااَ  َبع   َكَان 

َل َجر  .105  ُصو   َكَذا اَلِذي ُجَر بَِما ال َمو 

 

اااااَو َبااااارَكُماااااَر بِاَلاااااِذي َمااااارَ   ُت َفه   ر 

  بيتان ذكر فيهما حكم العائد المجرور، قال: 

ُف  َكَذاكَ  ََ  َما َحذ   ُخِفَضا بَِوص 

يقول: العائد المجرور إما أن يكون مجروًرا باإلضافة، وإما أن يكون مجروًرا 

بحرٍف من حروف الجر، أما المجرور باإلضافة فيصح حذفه إن كان المضاف 

 وصًفا، وهذا قوله:

ُف  كَ َكَذا ََ  َما َحذ   ُخِفَضا بَِوص 

ما: موصول بمعنى الذي،  "ستحاسب بما أنت عامل"مثال ذلك أن تقول: 

، ما: موصول، وصلته: أنت عامٌل، أنت: "ستحاسب بالذي أنت عامل"أي: 

مبتدٌأ، وعامٌل خربٌ مرفوع، أين العائد من الصلة للموصول؟ أما أنت فضمير، لكنه 

د إلى الموصول، أما الذي يعود إلى الموصول فهو يعود إلى المخاطب، ما يعو

 ."بما أنت عامله"ضميٌر محذوف تقديره 

وهذا الضمير بما أنت عامله منصوب، أو مرفوع، أو مجرور؟ مجرور 

باإلضافة، والمضاف؟ عامل: اسم فاعل، عامل فاعل يعني وصف، إًذا الضمير هنا 

ستحاسب "تقول:  مجرور والمضاف وصف يجوز أن يذكر ويجوز أن يحذف،
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 ، يجوز الوجهان."بما أنت عامله، أو ستحاسب بما أنت عامل

 (ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ): وأشهر مثاٍل على هذه المسألة قوله 

والمعنى واهلل أعلم: فاقِض الذي أنت قاضيه، ما: موصول، وصلته: أنت  ،[72طه:]

ير قاضيه، والعائد من الصلة إلى الموصول: الضمير الذي يف قاضيه، هذا الضم

فاقض ما أنت "مجرور، والمضاف وصف قاض اسم فاعل يجوز أن تذكره: 

، وهو المثال الذي "فاقض ما أنت قاض"، ويجوز أن يحذف كما يف اآلية: "قاضيه

 ذكره ابن مالك يف األلفية عندما قال: 

رَ ِمن  َقَضى َد َأم   َكَان َ  َقاَ  َبع 

 ا تشاء، أما قوله يف األلفية: واألمثلة على ذلك أيًضا واضحة، ويمكن ترتبها كم

رَ ِمن  َقَضى َد َأم   َكَان َ  َقاَ  َبع 

نقول: هات أمر من قضى، ما األمر من قضى؟ اقِض، قضى هذا الذي يف البيت 

ما هي؟ هذه فعل ماٍض قضى يقضي، أم مصدر؟ قضى يقضي قضاًء، قضاًء ثم 

ء، ثم قصر بعد أمٍر أن تقصر الممدود يف الشعر، بعد أمٍر من قضا قصر ألنه يجوز

 من قضى.

يف  الوجهان محتمالن يف قول ابن مالك إال أن ابن مالك كالجمهور 

باب المصدر أن األصل المصدر، لكن جاء يف األلفية يف عدة مواضع أنه يشتق من 

، العائد "جاء الذي أبوه كريمٌ "(، أما لو قلت مثاًل: 00:21:2@الفعل الماضي، )

الضمير الذي يف أبوه، وهو مرفوع، أو منصوب، أو  هنا من الصلة للموصول؟

مجرور؟ مجرور باإلضافة، هل يجوز أن تحذفه؟ ال يجوز؛ ألن المضاف ليس 

ليس وصًفا، ليس اسم فاعل، وال اسم مفعول، وال  "أب"وصًفا، هذا اسم جامد 

 صفة مشبهة.
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  (؟00:21:44@) الطالب: 

يف بداية الدرس الماضي أكثر  أنت تقول ال يصلح هذا يف الكالم، قلنا الشيخ:

ما سنقوله يف هذا الدرس هو عبارة عن دليل وواقع لغوي، لن نأيت بشيء جديد، 

جاء الذي هو أبو قائم، ال يقبل لكن نحن اآلن نبين واقع اللغة، يف "أنت تقول: 

 حالة أحكامها وواقعها.

 أما قول ابن مالك:  

ُف  َكَذاكَ  ََ  َما َحذ    ُخِفَضا بَِوص 

قاضيه: الضمير هنا مجرور باإلضافة، ما الذي جره؟ جاره  "اسأل قاضيهقم "

 أين جاره؟ على كالم ابن مالك:

ُف  َكَذاكَ  ََ  َما َحذ    ُخِفَضا بَِوص 

بالوصف، يريد أن الوصف قابل هو المضاف، هو الذي جر  يقول خفًضا

إليه  المضاف إليه، وسيأيت يف باب اإلضافة أن الذي يجر المضاف إليه، المضاف

مجرور لكن ما الذي يجره؟ المسألة فيها أقوال، وبعضهم قال المضاف هو الذي 

يجره، وهذا ظاهر هذا البيت، وبعضهم قال: الالم المقدرة ثالث أقوال يف المسألة 

 يتعلق ما هذا معنوي، عامل اإلضافة إهنا قال وبعضهم -اهلل شاء إن–فيها تبيان 

 .باإلضافة المجرور العائد بحذف

  ما العائد المجرور بحرف الجر فقال فيه ابن مالك:أ

َل َجر  .105 ُصو   َكَذا اَلِذي ُجَر بَِما ال َمو 

 

اااااَو َبااااار  ُت َفه   َكُماااااَر بِاَلاااااِذي َماااااَرر 

يقول: إذا ُجر االسم الموصول بحرف جر، وكان عائده مجروًرا بنفس  

لحرف، الحرف، االسم الموصول مجرور بحرف جر، والعائد مجرور بنفس ا

شربت مما شربَت "فيجوز لك أن تذكر العائد وأن تحذفه، مثال ذلك أن تقول: 
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، شربت من الذي شربت منه، الذي: اسم موصول مجرور بمن، والعائد: "منه

شربت من "الهاء يف منه، وهي مجرورة بمن أيًضا، فيجوز لك أن تذكر العائد: 

 ."ن الذي شربتشربت م"، وأن تحذف العائد فتقول: "الذي شربت منه

 هذا قول ابن مالك: 

َل َجر   اَلِذي َكَذا ُصو   ُجَر ِبَما ال َمو 

ں ): يعني ُجر بمثل الذي جر الموصول، ومن ذلك قوله 

ويشرُب من الذي تشربون، هذا المعنى واهلل أعلم،  ،[33المؤمنون:] (ڻ ڻ

ف العائد والمعنى قبل الحذف واهلل أعلم، ويشرب من الذي تشربون منه، ثم حذ

 ألن العائد مجرور بمن، واالسم الموصول مجرور بمن أيًضا.

احتجُت إلى الذي "، أو "مررُت بالذي مررَت به"ومثال ذلك أن تقول: 

إن األسماء الموصولة هنا  "صليُت يف المسجد الذي صليَت فيه"أو  "احتجَت إليه

صليُت يف "ل: مجرورة بنفس الحرف الذي جر العائد فلك أن تذكر العائد، وتقو

صليُت يف المسجد الذي "، وأن تحذف تقول: "المسجد الذي صليت فيه

 ."صليت

  ومثال ابن مالك يف األلفية:

ُت  بِاَلِذي َكُمرَ  وَ  َمَرر   َبر َفه 

، ثم حذف العائد ألنه "ُمر بالذي مررت به"، األصل: "ُمر بالذي مررُت "

 مجرور بالباء، والذي مجرور بالباء أيًضا.

 اعر يقول: والش

 ال تاااركنن إلاااى األمااار الاااذي ركنااا 

 

 أبناااء يعصاار حااين اضااطرها القاادر. 
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 ال تركنوا إلى هذا األمر  

 ال تاااركنن إلاااى األمااار الاااذي ركنااا 

 

 أبناااء يعصاار حااين اضااطرها القاادر. 

المعنى: ال تركنن إلى األمر الذي ركن أبناء يعصر إليه، ثم حذف إليه ألن  

 مررت"، فإذا قلت: "إلى"موصول أيًضا مجرور بـــ وال "إلى"العائد مجرور بـــ 

مررت بالذي "، هنا هل يصح حذف العائد؟ أن تقول: "بالذي ذهبت إليه

، وإذا قلت: "إلى"؟ ال يصح؛ ألن الذي مجرور بالباء، وإليه مجرور بـــ "ذهبت

، ال يصح الحذف؛ ألن الموصول جر بمن، والعائد جر "شربُت مما نظرت إليه"

 ."ىإل"بـــ 

هذا ما يتعلق باألسماء الموصولة وبه نختم الكالم على األسماء الموصولة 

بحمد اهلل وتوفيقه، إذا كان هناك سؤال يف األسماء الموصولة قبل أن ننتقل إلى 

 .-اهلل شاء إن–الباب الجديد، فنستمع إلى ذلك 

 ؟؟؟(00:28:25@) الطالب:

صف اسم الفاعل، اسم الوصف نقول بفعٍل الوصف، نحن قلنا الو الشيخ:

المفعول، والصفة المشبهة إذا عملت عمل فعلها، نعم ال بد أن يكون عاماًل، 

والوصف حقيقًة إنما يسمى وصًفا إذا كان عاماًل، لكن ُيذكر هذا الشرط احرتاًزا 

 من الوصف ولم يعمل.

 ؟؟؟الطالب:

. .عول،ألن األوصاف وسيأيت الكالم عليها اسم الفاعل، ثم اسم المف الشيخ:

ال تعمل إال بشروط فاسم الفاعل، واسم المفعول، ما يعمل إذا كان يف المعنى 

محمٌد "الماضي، ولكن يعمل إذا كان بالمعنى الحاضر أو المستقبل، فتقول مثاًل: 

وأعملت ُمكِرم اسم الفاعل، ُمكِرٌم زيًدا أعملته ما معنى هذا المثال:  "ُمكِرٌم زيًدا
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معناه أنه يكرمه اآلن أو سيكرمه يف المستقبل، وليس المعنى  ؟"محمٌد ُمكِرٌم زيًدا"

 أنه أكرمه.

محمٌد "وإن كان المعنى أنه أكرمه وانتهى، أكرمه من قبل، فيجب أن تقول: 

هذه إضافة فمعناها أنه أكرمه،  "محمد ُمكِرم زيدٍ "باإلضافة، لما تقول:  "ُمكِرم زيدٍ 

عملت فإن المعنى يقتصر على الحال أو أو يكرمه، أو سيكرمه باإلضافة، أما إذا أ

 االستقبال.

المعرف "سؤال آخر يا إخوان؟ نستعين باهلل ونبدأ بالباب الجديد وهو باب 

 ."بأداة التعريف

األسماء "، باب ناسب ذكره بعد باب "باب المعرف بأداة التعريف"

 ؛ ألنه ما زال يسرد المعارف، بعد أن ذكرها من قبل سرًدا: "الموصولة

رَِفااااااٌة َكُهاااااام  َوِ ي.53  َوَغي ااااااُرُه َمع 

 

 َوِهن اااااَد َواب ناااااِي َوال ُغاااااالَِم َواَلاااااِذي 

 ثم بدأ يذكرها،  كر: 

 الضمير. أواًل:

 العلم. فثانًيا:

 أسماء اإلشارة. وثالًثا:

 األسماء الموصولة. ورابًعا:

 المعرف بــ )ألــ(. وخامًسا:

كرب، وهو الكالم على المعرفة فهو اآلن يذكر المعرف بــ )ألــ( داخل الباب األ

والنكرة، إًذا فالمعرف بأداة التعريف هو النوع الخامس من أنواع المعارف، 

 ، ونحو ذلك."الرجل، البيت، الدار، المرأة، القلم"المعرف بــ )ألــ( كأن تقول: 
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 المعرف بأداة التعريف يقول:  يقول يف ذلك ابن مالك  

ََ َأوِ .106 اا رِي  ُف َتع   اَلااالُم َفَقااط   َأل  َحاار 

 

اااااَ  ُقااااال  فِي اااااِه الااااانََمط     َفااااانََمٌط َعَرف 

 َوَقاااااد  ُتاااااَزاُد الَِزَماااااع َكااااااَلالِت .107 

 

 َوا َن َواَلااااااااااِذي َن ُثااااااااااَم اَلااااااااااالِت  

َبااااارِ .108  اااااطَِراَر َكَبنَااااااِت األو   َوالض 

 

ُِ ال َساارِي  َِ َيااا َقااي   َكااَذا َوطِب ااَ  ال اانَف 

اااالَِم .109   َعَلي اااِه َدَخااااالَوَبَعاااُض األع 

 

اااااِح َماااااا َقاااااد  َكااااااَن َعن اااااُه ُنِقاااااالَ    لَِلم 

َماااانِ .110   َوال نتع 
ِْ اااِل َوال َحااااِر  َكال َفص 

 

ُفاااااااااااُه ِساااااااااااَيانِ   ُر َ ا َوَحذ   َفاااااااااااِذك 

 َوَقاااااد  َيِصاااااي ُر َعَلَماااااع بِال َغَلَباااااه  .111 

 

ُب َأل  َكال َعَقَباااااه    اااااُحو   ُمَضااااااف أو  َمص 

َف َأل  ِ ي إَن .112  َ  َوَحذ   ُتنَااِد َأو  ُتِضا

 

ِجاااب  َوفِاااي َغي رِِهَماااا َقاااد  َتن َحاااِذف   أو 

 سبعة أبيات ذكرها يف باب المعرف بأداة التعريف، قال يف أول هذه األبيات:  

ُف  َأل   ََ َأِو اَلالُم َفَقط   َحر  رِي    َتع 

)ألاا(، إ ا قل : رجٌل هذه نكرة، وإ ا  باااااإلى خالف المعرِف  يشير 

فهذه معرفة، ما الذي عرف رجل؟ أداة التعريَ، ما أداة  "لرجلا"قل : 

 التعريَ؟ فيها خالف، على أربعة أقوال: 

، )ألـــ(برمتها، الهمزة والالم  )ألـــ(إن المعِرف بأداة التعريف هي  القول األول:

أصلية، وهي همزة قطع، ولكنها وصلت لكثرة  )ألـــ(برمتها، والهمزُة يف 

، يقول: إن المعِرف هي ا قول خليل ابن أحمد الفراهيدي االستعمال، وهذ

أصلية أو زائدة؟ أصلية عند القطع، وهمزة وصل؟  )ألـــ(برمتها والهمزة يف  )ألـــ(

همزة قطع لكنها وصلت لكثرة االستعمال، وهذا القول هو الذي ذكره ابن مالك 

  يف كتبه.

برمتها لكن  )ألـــ(التعريف هي إن المعِرف من أداة  والقول الثاين يف المسالة:

الهمزة زائدة، الهمزة هنا همزة وصل، وهي زائدة، وهذا القول ُينسب إلى إمام 
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 )ألـــ(النحويين سيبويه أبي بشر عامر بن عثمان بن قنرب، يقول: إن المعرف إلى 

ساكنة، وهل  "القلم"على بعض رمتها الالم هنا أصلها التسكين، عندما تقول: 

بدأ بساكن؟ ما يمكن تبدأ بساكن، فلهذا زادوا الهمزة لكي يتمكن يمكن أن ت

 العرب من النطق للساكن.

إن المعِرف الالم فقط، أما الهمزة فال عالقة لها بالتعريف  القول الثالث:

أساًسا، وإنما جلبت لغرض صويت وهو التمكن من النطق بالساكن، وهذا قول 

الثاين والثالث، أن القول الثاين قول سيبويه، كثير من المتأخرين، والفرق بين القول 

 برمتها، والقول الثاين يرى أن المعرف الالم فقط. )ألـــ(يرى أن المعِرف 

 )ألـــ(على القول الثاين ثنائي الوضع، وضعته العرب ثنائًيا، فــ  )ألـــ(يعني أن 

 )ألـــ(ط ومثل قد، مثل هل، أما على قول الثالث الذي يرون أن المعرف الالم فق

زائدة لمجرد النطق بالساكن، حرف التعريف عندهم أحادي الوضع، مثل الم 

 الجر، ومثل باء الجر.

والقول الرابع: إن المعِرف الهمزة فقط والالم زائدة، وهذا قول ضعيف ونسبه 

 بعضهم إلى المربد، وليس يف كتبه، الذي يف كتبه هو قول سيبويه.

برمتها وإما  )ألـــ(بن مالك وهو: أن المعِرف إما الذي يهمنا من ذلك ما ذكره ا

الالم، ابن مالك اآلن يف البيت كم ذكر من القول؟ ذكر قولين إجمااًل، وثالثة أقوال 

برمتها هذا يشمل قولين، قول الخليل الذي  )ألـــ(تفصياًل، إذا قلنا: إن المعِرف 

برمتها  )ألـــ(يرى أن  معرفة والهمزة أصلية، وقول سيبويه الذي )ألـــ(يرى أن 

 معِرفة والهمزة جائزة.

برمتها معِرفة كيف  )ألـــ(على قول الخليل وسيبويه، على القول الذي يقول إن 

، كما تقول: )ألـــ(ننطق هبذا الحرف حرف التعريف؟ نقول حرف التعريف هو 
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، أما على القول الثالث، وهو الذي ذكره كثيٌر من "هل"، وكما تقول: "قد" 

متأخرين، والمشهور عند كثيٍر من المفسرين ومن الفقهاء، وتجدونه كثيًرا يف ال

كتب التفسير إذا أتوا إلى كلمة قالوا هذه معرفة بالالم، كثير جًدا يف كتب التفسير 

المتقدمة فإن حرف التعريف على قولهم هو الالم؛ ألنه أحادي الوضع فينطق 

 اسمه الم.

ُيقال األلف هو الالم، المعرف باأللف والالم، وعلى قول هؤالء القول الثالث 

يف الرجل إنه معرف باأللف والالم على هذا القول، أما على  )ألـــ(لماذا قلنا على 

 .)ألـــ(قول سيبويه والخليل فنقول إن المعِرف 

القاعدة التي ذكرناها من قبل وأظن ذكرهتا أكثر من مرة قلنا: إن الكلمة إذا 

نقول: الباء  "محمٌد بالبيت"ٍد فينطق اسمها، مثل: باء الجر كانت على حرٍف واح

أين الزائد يف  "يذهبون"الالم حرف جر، أو تقول:  "الكتاُب لزيدٍ "حرف جر، أو 

الواو؛ ألنه على حرف واحد، وإذا كانت الكلمة على أكثر  "و"يذهبون؟ ما تقول: 

، ما "هل"تقول:  من حرف، على حرفين ثالثة أربعة أكثر؛ فإنك تنطق بلفظها،

، ما تقول القاف والدال، وهذا معنى قول ابن "قد"تقول الهاء والالم، وتقول: 

 مالك: 

ُف  َأل   ََ َأِو اَلالُم َفَقط   َحر  رِي   َتع 

   ثم مثَّل قال:

َ   َفنََمطٌ  ي هِ  ُقل   َعَرف 
 النََمط   فِ

ذكرناها هذا واضح، هذا بيٌت واحد كم باقي من األبيات، باقي ستة أبيات، 

  الزائدة فقال: )ألـــ(قبل قليل، هذه األبيات الستة الباقية، جعلها كلها يف 

  الَِزَمع ُتَزادُ  َوَقد  
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يف اللغة العربية أنواع،  )ألـــ(: إن ثم ذكر باقي األبيات، يريد أن يقول 

ة المعِرفة التي تنقل االسم من النكر )ألـــ(فالنوع الذي ذكره يف البيت األول هي 

إلى المعرفة، فرجل نكرة أما الرجل معرفة، ما الذي نقله من التنكير إلى التعريف؟ 

المعرفة هي التي تنقل االسم من التنكير إلى التعريف بحيث إذا  )ألـــ(فــ  )ألـــ(

 حذفتها عاد االسم من التعريف إلى التنكير.

تي ال تفيد التعريف، هي الزائدة، وهي ال )ألـــ(: هي )ألـــ(النوع الثاين من أنواع 

 التي ال تعرف سيأيت كالٌم أوسع عليها.

الموصولة التي بمعنى الذي، وهذه  )ألـــ(: )ألـــ(والنوع الثالث من أنواع 

ذكرناها يف األسماء الموصولة المشرتكة، إًذا فــ )ألـــ( ثالثة أنواع: )ألـــ( الموصولة 

 صولة.وما ذكرها هنا ألنه ذكرها يف األسماء المو

ر   َما ُتَساِوي َوَأل   َوَما َوَمن  
 ُ كِ

 والنوع الثاين: )ألــ( المعرفة، والثالث ال الزائدة وذكرهما يف هذا الباب.

  إًذا نتكلم عن )ألــ( الزائدة التي ذكرها يف ستة أبيات، يف هذا الباب، فقال:

  الَِزَمع ُتَزادُ  َوَقد  

، كيف نعرف أهنا زائدة ليست معرفة وال أواًل: نعرف المراد بــ )ألــ( الزائدة

موصولة؟ الزائدة هي التي ال ُتعِرف، وتدخل على علم أو ما ال يقبل التعريف، هي 

ال تعرف يعني ما تنقل االسم من التنكير إلى التعريف، ال تعرف، وتدخل إما على 

علم، وإما على ما ال يقبل التعريف، فأخوك اسمه حسن، ويمكن أن تسميه 

فقد أدخلت )ألــ( على علم، هذا اسمه حسن علم  "الحسن"، فإذا قلت: الحسن

حسن، والعلم معرفة أم نكرة؟ معرفة حسن معرفة قبل دخول )ألــ(، فلهذا لم تنقله 

 )ألــ( من التنكير إلى التعريف، فليست معرفة وإنما أدخلت زائدة على علم.
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ال، الذي يلزم التنكير، أو تدخل على ما ال يقبل التعريف، كأن تدخل على الح 

 ،-اهلل شاء إن–أو تدخل على التمييز الذي يلزم التنكير، ويأيت التمثيل على ذلك 

 وغير الزمة: نوعان الزائدة( ألــ) أن: نقول الزائدة( ألــ) بــ المراد عرفنا أن بعد

 .الزمة

ذف )ألــ( الزائدة الالزمة: هي التي ال تعرف وال يجوز حذفها، ال يجوز أن تح

مع أهنا زائدة ومع ذلك ال يجوز أن تحذف، مثل: )ألــ( التي يف الذي الموصول، 

والتي، والذين، وبقية األسماء الموصولة، ومثل: )ألــ( التي يف اآلن اسم إشارة إلى 

الزمان اآلن، ومثل: )ألــ( يف قولهم: السموأل، والُعزى، والالت، هذه )ألــ( زائدة 

 والزمة.

ائدة يف السموأل، ويف الالت، ويف العزى، ويف اليسع، هذه لماذا زائدة؟ ز

زائدة؛ ألهنا ألعالم، هذه أعالم أسماء أعالم على أشخاص وعلى أصنام، فهذه 

أعالم فدخلت )ألــ( على علم فهو معرفة قبل دخول )ألــ( ثم أدخلت )ألــ( زائدًة، 

ة؟ ألهنا ال يجوز أن فلهذا قلنا أهنا زائدة؛ ألهنا دخلت على علم، زائدة، والزم

 تحذف، لم ُيسمع عن العرب أهنم حذفوا يف مثل ذلك، هذه أعالم.

يقولون هذه أعالم اقرتنت )ألــ( بوضعها، ما معنى اقرتنت )ألــ( بوضعها؟ 

يعني أول ما وضعتها العرب وضعتها بــ )ألــ(، ليست كحسن حسن وضعوها بال 

لحسن، حارث سموه حارث ثم أدخلوا )ألــ( )ألــ(، ثم أدخلوا عليها )ألــ( فقالوا: ا

الحارث، هذه قارنت الوضع أو دخلت فيما بعد؟ فيما بعد، لكن هذه األسماء ال، 

منذ وضعوا علًما على هذا الصنم سموه العزى، سموه الالت، سموا هذا الرجل 

 السموأل، سموا هذا الرجل اليسع.

سماء الموصولة فهي زائدة أما )ألــ( التي يف الذي والتي والذين، وبقية األ

الزمة، زائدة لماذا قلنا زائدة؟ ألن األسماء الموصولة من المعارف لكن معرفة 
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بماذا؟ معرفة بــ )ألــ(؟ ال، معرفة بصلتها، معرفٌة بالصلة، فهي معرفة بدون )ألــ( و 

)ألــ( زائدة، وال يمكن أن تجمع معرفين على كلمة واحدة، فلهذا قلنا إن )ألــ( 

 ائدة، والزمة ألنه ال يجوز حذفها.ز

أما اآلن فهذا اسم إشارة للزمان، و)ألــ( فيه الزمة زائدة، زائدة ألن أسماء 

اإلشارة معرفة، ولكن ليست معرفة بــ )ألــ(، إنما معرفة بالقصد، هذا اسم إشارة 

معرف بماذا هذا؟ معرف بالقصد إليه، وكذلك اآلن اسم إشارة معرف كبقية أسماء 

شارة بالقصد، أما )ألــ( فيه فزائدة، والزمة؛ ألنه لم ُيسمع حذفها، هذا النوع اإل

 األول من أنواع الالم الزائدة وهو الالزمة.

النوع الثاين من أنواع )ألــ( الزائدة، هي الزائدة العارضة، يعني التي عرضت 

عرًضا فلهذا يصح أن تثبت، ويصح أن ُتحذف، وهو نوعان، أو على األدق 

سمان، أهل األصول والتخصيص والتعريفات يقولون إذا أردت أن تقسم يف ق

 البداية فاذكر األنواع، وتحت األنواع األقسام.

 قلنا هي قسمان:

الزائدة العارضة لضرورة الشعر، يعني أن توجدها من أجل إقامة  القسم األول:

ل ضيق، من الوزن الشعري فقط، والشعر يجوز فيه ما ال يجوز يف النثر ألنه مح

 ذلك قول الشاعر: 

 باعاااااد أم العمااااارو عااااان أسااااايرها

 

 حاااااراس أباااااواب لااااادر قصاااااورها 

القصور عندها حراس باعدوا أم العمرو عن أسيرها، قال: أن العمرو، هي أم  

( البيت 00:51:52@عمرو أصلها، أم عمرو ولكن لو قال: باعد أم عمرٍو )

مة أو عارضة؟ عارضة لظروف فاضطر إلى إدخال )ألــ(، )ألــ( هذه زائدة، الز

 الشعر.
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 ومثل ذلك قول الشاعر:  

 رأيتك لما أن عرف  وجوهنا صاددت

 

 وطباا  الاانفِ يااا قاايِ عاان عماارو 

يتمشون عندما رأى أحد لكيال يراه ويأيت إليه ويسلم عليه، ويعزمه ويف بعض  

  مشاكل، فصد عنه وهرب فيهجوه هبذا البيت، يقول:

 ددترأيتك لما أن عرف  وجوهنا صا

 

 وطباا  الاانفِ يااا قاايِ عاان عماارو 

فقال: طبت النفس يريد طبت نفًسا، نفًسا تمييز فالتميز يجب فيه التنكير،  

 ولكنه أدخل )ألــ( هنا لضرورة الشعر.

 ومن ذلك قول الشاعر:

 ولقاااااد جنيتاااااك أكماااااؤا وعسااااااقال

 

 ولقااااد نهيتااااك عاااان بنااااات األوباااار 

ل اهلل أن يطرح الربكة فيما أنزل من هذا اإلنسان ما شاء اهلل يف وقت الربيع، نسأ 

أمطار تغيث القلوب كما أغاث البالد يقول: علمتك كيف تجني الكمأ الطيب، 

علمتك هذا الطيب وهذا الخبيث غير الطيب، ولقد جنيتك يعني جنيت لك أكمًؤا 

وعساقاًل أكمؤ جمع كمأة وهو الطيب من الكمأ الفقع، وعساقاًل جمع عسقول 

من الكمأة، ولقد هنيتك عن بنات األوبر، هذا نوع من الكمأة  وهو نوع طيب آخر

من الفقع يسميه بنات أوبر جلده مليء بالرتاب وليس جيًدا، يسمونه بنات أوبر، 

المفرد بنت أوبر، جلدها مثل الوبر، وجسم على بنات أوبر هكذا علم عليها بنات 

ت األوبر، أدخل )ألــ( هنا أوبر، وهنا قال الشاعر: بنات األوبر، ولقد هنيتك عن بنا

 ضرورة شعرية.

 وقول العرب المشهور: 

 ادخلوا األول فاألول

هذا جائز يف النثر لكنه شاذ؛ ألنه فيه إدخال لـــ )ألــ( على الحال، أي ادخلوا 
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أواًل فأواًل أي ادخلوا مرتبين، أدخل )ألــ( على الحال هنا شذوًذا، و )ألــ( هنا 

 ألن الحال ال تقبل التعريف ألن من شروطها التنكير. داخلة على الحال زائدة؛

إًذا فهذا النوع األول من )ألــ( الزائدة العارضة، وهي داخلة يف ضرورة الشعر، 

 حكم الضرورة الشذوذ. 

النوع الثاين من أنواع )ألــ( الزائدة العارضة للمح األصل، متى تكون هذه؟ 

لها غير علم، وقد تقدم الكالم يف تكون هذه عندما تدخل على األعالم التي أص

باب العلم، العلم أسماء الناس، أسماء الدول، أسماء المدن، أسماء الوديان هذه 

 أسماء أعالم عليها.

يمكن أن تنقل مما شئت من أبواب اللغة إلى باب العلم، تسمي ابنك بما 

، أو تسمي باسم مفعول "مالك، فاضل، خالد"شئت، تسميه باسم فاعل، مثل: 

، أو تسميه "حسن"أو تسمي بصفة مشبهة مثل:  "منصور، مشهور، محمود"مثل: 

، أو تسميه باسم عين يعني اسم محسوس شيء "صالح"بالمصدر مثل: 

، ونعمان هذا من "نعمان"أو تسميه  "ذئب"تسميه  "أسد"محسوس، تسميه 

 أسماء الدم، ونحو ذلك ممكن تنقل مما شئت من اللغة وتجعله علًما.

د ُيلمح األصل المنقول منه، فأنت إذا سميت محمد هذا محمد أو فهنا ق

جاء "سميته محمود هذا علم عليه والعلم ال يقبل )ألــ( ألنه معرف أصاًل تقول: 

، ما "جاء محمد، جاء محمود"، "جاء المحمد"ثم ال يصلح أن تقول:  "محمدٌ 

علًما قياسًيا،  ليس ا، وأنت تريد جاء محمود، هذ"جاء المحمود"يصلح أن تقول: 

لكن جاء عن العرب أهنم أدخلوا )ألــ( يف بعض األعالم قالوا بــ )الالم( يف أصلها 

هذا منقول عنه أهنم قالوا حسن، ثم يسمى أيًضا بالحسن، أو سموه حارث، 

ويسمى أيًضا الحارث، وسموا فضل، ويسمى الفضل، وسموا نعمان ويسمى 

 النعمان.
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والعلم ما يقبل )ألــ(، لكن إذا قالوا:  لو سميت وقلت حارث هذا علم 

الحارث، ما نوع )ألــ( هذه؟ هذه زائدة عارضة يجوز أن تحذف وتذكر، لماذا 

زيدت عرًضا؟ للمح أصلها اسم فاعل، فاسم الفاعل إذا لم يكن علًما يجوز أن 

وهكذا، فهذا يسمونه لمح  "جاء الفاضل، جاء الخائف"تدخل عليه )ألــ(، تقول: 

 و )ألــ( هذه للمح األصل ليست قياسية بل سماعية. األصل،

واهلل يا إخوان القسم الثاين من أقسام )ألــ( الزائدة العارضة أن تكون زائدة 

عرًضا للمح األصل، فقد يكون منقواًل من باب اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو 

ًبا قياسًيا، غير ذلك، وهذا الباب أقصد )ألــ( التي للمح األصل سماعي وليس با

الحارث، القاسم، الحسن، الحسين، العباس، "ُسمع يف أسماء مشهورة مثل: 

هذا مصدر، وُسمع  "الفضل"، وهذه كلها أوصاف، وُسمع بنحو: "الضحاك

 "جاء المحمد"وهذا اسم عين، لكن ال يصح أن تقيس وتقول:  "النعمان"بنحو: 

 حموًدا، ونحو ذلك.وأنت تقصد م "جاء المحمود"وأنت تقصد محمًدا، أو 

 الخالصة: أن )ألــ( الزائدة نوعان:

 إما الزمة.

 وإما عارضة.

 وإما للمح األصل. : إما لضرورة الشعر.والعارضة قسمان

 فيقول لنا يف ذلك:  أما ابن مالٍك 

 َوَقااااد  ُتااااَزاُد الَِزَمااااع َكاااااَلالِت .107

 

 َوا َن َواَلاااااااااِذي َن ُثاااااااااَم اَلاااااااااالِت  

ااااطَِرا.108  َباااارِ َوالض   َر َكَبنَاااااِت األو 

 

ُِ ال َساارِي  َِ َيااا َقااي   َكااَذا َوطِب ااَ  ال اانَف 

 قال: 

 َكاَلالِت  الَِزَمع ُتَزادُ  َوَقد  
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 يشير إلى )ألــ( الزائدة الالزمة، ثم مثَّل بعدة أمثلة قال:  

 َواَلِذي َن ُثَم اَلالِت  َوا نَ  َكاَلالِت 

الالت، واآلن: اسم إشارة، والذين  الالت األولى يعني: العلم على الصنم

 والالت: هذه أسماء موصولة.

طَِرارَ     َوالض 

  يعنى: الم ُتزاد الضطراٍر، هذه زياد عربية، ثم مثَّل قال:

َبرِ  َكَبنَاِت     األو 

 يشير إلى البيت الذي ذكرناه، ثم قال:

 َِ  َكَذا َوطِب َ  ال نَف 

 يشير إلى البيت الذي ذكرناه، ثم قال:

اااالَِم َعَلي اااِه َدَخاااال.109  َوَبَعاااُض األع 

 

ااااِح َمااااا َقااااد  َكاااااَن َعن ااااُه ُنِقااااالَ    لَِلم 

َمااانِ .110   َوال نتع 
ِْ  َكال َفضااِل َوال َحاااِر

 

ُفااااااااااُه ِسااااااااااَيانِ   ُر َ ا َوَحذ   َفااااااااااِذك 

 يشير إلى الزائدة للمح األصل، بعض األعالم قال:  

الَمِ  َوَبَعُض   األع 

 ال قياسي.لماذا قال وبعض األعالم؟ لإلشا
ٌ
 رة إلى أن هذا الباب سماعي

ِح  َدَخال َعَلي هِ   ُنِقالَ  َعن هُ  َكانَ  َقد   َما لَِلم 

 ثم مثَّل بثالثة أمثلة: 

ِْ  َكال َفضلِ  َمانِ  َوال َحاِر   َوال نتع 

فالفضل: مثال للعلم المنقول من مصدر، والحارث: مثال للعلم المنقول من 
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 ل من اسم عين، ثم قال يف النهاية:وصف، والنعمان: مثال للعلم المنقو 

رُ   ُفهُ  َ ا َفِذك   ِسَيانِ  َوَحذ 

 انتبهوا فذكر ذا يعني )ألــ( 

رُ  ُفهُ  َ ا َفِذك   ِسَيانِ  َوَحذ 

يعني )ألــ( الزائدة العارضة التي يف اضطرار الشعر، والتي للمح األصل يقول: 

الزمة، وبعضهم نقض حذفها وإثباهتا سيان، وال يعني الالزم ألنه نص على أهنا 

 هذا الشطر عندما قال: 

رُ  ُفهُ  َ ا َفِذك   ِسَيانِ  َوَحذ 

قال: واألدق أن يقول: وحذف ذا وتركه سيان، لماذا؟ وال ما يقول حذفه يقول 

تركه، الزائدة تذكرها أو تحذفها سيان ما اإلشكال يف هذه العبارة؟ ألن األصل عدم 

 الذكر.

 (1:3:49@) الطالب:

جعل األصل موجود، نعم عندما قال وحذفه فذكر جعل الذكر  يعني الشيخ:

هو األصل، فذكره وحذفه، جعل الذكر هو األصل، مع أن األصل يف )ألــ( التي 

للمح األصل أهنا غير موجودة لم تذكر، إال أهنا ُتزاد سماًعا يف بعض األعالم، هذا 

 مهمة. علومة هذه ليستمما أشرنا إليه من قبل إلى أن الحادث يدل على الوجود، الم

 ثم قال بعد ذلك يف البيتين األخيرين:

 َوَقااااد  َيِصااااي ُر َعَلَمااااع بِال َغَلَبااااه  .111

 

ُب َأل  َكال َعَقَبااااه    ااااُحو   ُمَضاااااف أو  َمص 

 112.  َ َف َأل  ِ ي إَن ُتنَاِد َأو  ُتِض  َوَحذ 

 

اااي َغي رِِهَماااا َقاااد  َتن َحاااِذف   
ِجاااب  َوفِ  أو 

)ألــ( الزائدة، يقول: ومن )ألــ( الزائدة العارضة على  ما زال يتكلم  
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)ألــ( الداخلة على األعالم بالغلبة، هذه من )ألــ( الزائدة، يمكن نجعلها قسًما ثالًثا 

للعارضة الزائدة العارضة الداخلة على األعالم بالغلبة، فما المراد باألعالم 

 بالغلبة؟ علم لكنه علٌم بالغلبة.

يفه يف باب العلم نقول: اسٌم يعين المسمى مطلًقا علمه، أما العلم فسبق تعر

العلم هو االسم الذي يعين مسماه من بين أشباهه، هذا العلم كما عرفنا من قبل، 

ثم إنه قد يأيت من المضافات ومن المقرتن بــ )ألــ( ما يكون علًما بالغلبة، يكون 

 علًما يعني يكون اسًما خاًصا به.

البيت إذا أردت بيًتا ما ثم أدخلت عليه )ألــ( فقلت  اًل:مثال  لك لو قلنا مث

البيت، هذا معرف بــ )ألــ( نقلته من نكرة إلى معرفة، وإذا أردت بالبيت الكعبة، 

هذا معرف بــ )ألــ( أو علم يعني اسم لهذه البنية، هذا المبنى، هذا علم، البيت 

لٌم يطلق على هذا المبنى بــ )ألــ( للكعبة علٌم عليها، وليس معرًفا بــ )ألــ( ألنه ع

 ومن دون )ألــ(.

بيت اهلل ما أعظمه، ويا بيت اهلل ما "، وتقول: "هذا البيت ما أعظمه"تقول: 

ولو كان معرًفا بــ )ألــ( بقيت فيه )ألــ( وما تسقط، وتناديه تقول: يا بيت  "أعظمك

ــ( ومن دون )ألــ( حتى لو ما أعظمك، فليس معرًفا بــ )ألــ( فتعريفه ثابت، بــ )أل

 حذفتها هذا اسم ثابت.

المدينة، لو أردت مدينًة ما أنت تسكن يف قريٍة أو يف مدينٍة؟ مدينة نكرة، فإن 

قلت: أنت تسكن يف القرية أم يف المدينة؟ المدينة معرف بــ )ألــ(، لكن لو قلنا: 

دينة النبوية هذا اسم المدينة محبوبة إلى كل القلوب، ماذا نريد بالمدينة هنا؟ الم

على تلك المدينة، المدينة اسم لهذه المدينة فهو علٌم عليها أو معرف بــ )ألــ(؟ 

 علم، يعني فرق بين أن تقول: تسكن يف القرية أو يف المدينة، تريد مدينة تريد قرية.
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لكن عندما قلت: المدينة اسم لهذه المدينة صار اسم عليها، مثل اسم محمد  

ذه المدينة اسمها المدينة، وهذه المدينة اسمها جدة، وهذه مكة، واسم خالد ه

مكة علم على هذه المدينة، وجدة علم على هذه المدينة، والمدينة على يثرب 

علم على هذه المدينة فهي معرف ولكن معرف  على مدينة النبي 

ائدة عارضة، بــ )ألــ( أو بالعلمية؟ معرف بالعلمية، و )ألــ( فيها معرفة أم زائدة؟ ز

 زائدة عارضة داخلة على العلم المعرف بالغلبة.

فمعنى المعرف بالغلبة معرف بالغلبة أن كلمة المدينة يف األصل تطلق على 

أشياء كثيرة تطلق على كل مدينة، لكنها باالستعمال غلبت وصارت علًما على هذه 

رفه وتقول: المدينة دون غيرها، كذلك البيت يف األصل يطلق على أي بيت، وتع

البيت، لكن االستعمال جعله غالًبا على هذا المبني يف مكة شرفها اهلل وحرسها 

 وصار علًما على هذا المبنى.

وكذلك قول الكعبة، الكعبة يف اللغة كل شيء مربع يسمى كعبة، لكن لو قلت: 

 الكعبة صار علم اآلن على الكعبة دون غيرها من األبنية المربعة، وهكذا.

لكم من يعرف النابغة؟ تعرفون النابغة من النابغة؟ الذبياين، أنتم اآلن ولو قلت 

تعرفون النابغة الذبياين، إًذا صارت علم عليه، ليست معرف بــ )ألــ(، أما يف اللغة 

فكل من نبغ يف شيء فهو نابغة فيه، نابغة يف العلوم، نابغة يف الرياضيات، نابغة يف 

بــ )ألــ( النابغة، لكن إذا أردت الذبياين، تقول النابغة الفقه، نابغة يف الحديث، عرفه 

تريد الذبياين هذا معرف بــ )ألــ( أو علم عليه؟ علم عليه، لكن علم بأي طريقة؟ 

بالغلبة، ألن األصل أن النابغة يطلق على كل نابغة، لكنه باالستعمال صار خاًصا 

 هبذا اإلنسان بالغالب النابغة.

يرى بالليل يسمى األعشى، لكنه ُخص باألعشى بإنسان األعشى كل إنسان ال 

 معين شاعر مشهور.
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هذه أعالم بالغلبة فيها )ألــ(، وقد يكون العلم بالغلبة مضاف، يعني هو أصاًل 

مضاف ومضاف إليه، ُيطلق على أشياء كثيرة، إال أن االستعمال خصه بواحٍد من 

سمه عمر، فالولد األول ابن مشاهبيه، مثل: رجل عنده خمسة أوالد، هذا الرجل ا

عمر، والثاين ابن عمر، والثالث والرابع والخامس، كلهم ابن عمر، وعمر بن 

 نعنده أوالٌد كثيرون، وعندما نقول ابن عمر، ينصرف الذه ◙الخطاب 

ابن عمر يف األصل  ةمباشرة إلى من؟ إلى عبد اهلل بن عمر هذا علم بالغلبة كلم

خوته، فقولك إأن االستعمال خصها بعبد اهلل دون بقية  شائعة يف كل أبناء عمر، إال

 ابن عمر هذا علٌم بالغلبة.

وكذلك ابن عباس، وكذلك ابن عمرو، ابن الزبير، وابن باز، علم بالغلبة، كل 

أبناء باز وعائلة باز ُيقال لهم ابن باز، لكن لوقلت ابن باز اآلن ما ينصرف الذهن إال 

 يه بالغلبة، هذا علم بالغلبة.لهذا الشخص؛ ألنه صار علم عل

أما العلم بالغلبة من المضاف والمضاف إليه كما مثلنا قبل قليل فال يهمنا اآلن 

يف هذا الباب باب المعرف بأداة التعريف بــ )ألــ(، الذي يهمنا النوع األول، وهو 

مثل  العلم بالغلبة من مصحوب )ألــ(، قلنا مثل: الكعبة، مثل: البيت، مثل: المدينة،

أمثال أخرى مثل: النجم، كلمة نجم يف األصل تطلق أي نجم تريد أن تعرفه تقول 

 النجم، لكن إذا قيل يف الفلك النجم فُيراد به الثريا، نجم الثريا مثاًل.

عقبة، كل طريق يف الجبل صعب يسمى عقبة، تعرفه تقول العقبة، لكن إذا قلنا 

ى ذلك أي عقبة يذهب يرميها؟ ال عقبة لكم إن الحاج يرمي العقبة يوم العيد، معن

 معينة، وهي عقبة منى معروفة صارت علم بالغلبة على هذه العقبة.

وإذا قلنا الكتاب، كلمة كتاب نكرة، إذا تعرفه تقول الكتاب، لكن إذا قيل يف 

العلم وقرأ فالٌن الكتاب، فُيراد كتاب سيبويه، يراد كتاب سيبويه، علٌم عليه، وهكذا 

 الغلبة.هذا علم ب
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و)ألــ( يف هذه األعالم بالغلبة جائزة، جائزة عارضة، عارضة ألنه يجوز حذفها  

      فبهذا قال يف البيت األخير التالي قال:

112.  َ َف َأل  ِ ي إَن ُتنَاِد َأو  ُتِض ِجب                               َوَحذ    أو 

كأن تنادي النابغة، تقول: يجب أن تحذف )ألــ( يف النداء واإلضافة، يف النداء 

يا نابغة، أو األعشى يا أعشى، أو الكعبة يا بيُت ما أعظمك، أو يا مدينة ما أحبك 

 إلى قلوبنا، وهكذا يجب أن تحذف.

أو عند اإلضافة تقول يف البيت: بيت اهلل، ويف المدينة: مدينة الرسول 

ا.، ويف األعشى: أعشى حمدان، ويف النابغة: نابغة ذبيان، وهكذ 

  وقول ابن مالك:

112.  َ َف َأل  ِ ي إَن ُتنَاِد َأو  ُتِض ِجب                              َوَحذ    أو 

 يعني أن الحذف هنا واجب، ويف غير هاتين الحالتين؟ جائز، يجوز أن تحذف

 َغي رِِهَما َقد  َتن َحِذف   َوفِي

من األبيات،  قد تنحذف يف شواهد جاءت عن العرب، وبعد ذلك انتهينا اآلن

ذكر ابن مالك يف باب المعرف بــ )ألــ( سبعة أبيات، انتهينا منها اآلن، نقول البن 

: رحمك اهلل، وعظم أجرك أين الكالم على المعرف بــ )ألــ(؟ سبعة مالك 

أبيات ستة يف )ألــ( الزائدة، )ألــ( الزائدة ُتعرف؟ ما ُتعرف، وبيت واحد فقط يف 

 ًفا يف الُمعِرف وما ذكر المعرف بــ )ألــ(.البداية ذكر فيه خال

قلنا: الرجل، هذه معرفة، معرفة أو نكرة؟ معرفة، من ُعرف بقول الرجل؟ من 

هذا الرجل؟ معرفة قلنا المعرفة هو أن تحدد واحًدا، والنكرة شائعة يف الجنس، من 

ر هذا الرجل الذي أريد بقول الرجل أي واحد؟ يعني نكرة؟ كان ينبغي أن يذك
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كيف يكون التعريف بــ )ألــ(، يعني الرجل معرفة لكن كيف يكون تعريفه بــ )ألــ(؟ 

ألن المعرفة أن تعني واحًدا بعينه، والمعرف بــ )ألــ( ال بد له من تفصيل، قد يكون 

التعريف ذهنًيا، وقد يكون التعريف جنسًيا، يأيت الكالم بالتفصيل على ذلك يف 

 .-اهلل شاء إن–الدرس القادم 

لكن فقط إشارة سريعة، )ألــ( بنفسها ال تعرف حتى يقرتن هبا ذهن أو جنس، 

، ال يصح أن أقول لك هذه "الرجل يناديك، أو الرجل تويف"قول لك: أذهن عندما 

العبارة إال إذا كان الرجل معروف بيني وبينك من أقصد هبذا الرجل، ال بد الرجل 

 بذهنك لكي يكون معرفة مثاًل.الذي جاء يف ذهني هو الرجل الذي جاء 

ين أ، ماذا تفهم؟ تفهم "ضع القلم"أو لو قلت لك مثاًل اآلن أخاطبك أقول: 

أقصد هذا القلم، كيف عرفت؟ بالحضور ألين أقصد القلم الحاضر، إًذا يف معاين 

 يف ذلك -اهلل شاء إن–تقرتن بــ )ألــ( تحدد المراد، ال بد من الكالم عليها يأيت 

 .ادمالق الدرس

: -جل جالله-أما يف بقية الوقت سنتوقف عند سورة الفلق، وفيها يقول ربنا 

ٿ ٿ ٹ ٹ ) بسم اهلل الرحمن الرحيمأعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[5-1الفل : ] (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

اسم، فعل، حرف؟ فعل، فعل ماذا، مبني أم معرب؟ فعل األمر  :(ٺ)

معرب أم مبني؟ دائًما مبني، والبناء هنا على السكون، لكل فعٍل فاعل بعده أين 

فاعل قل؟ ضميٌر مسترتٌ تقديره أنت، وال يصح يف الفاعل أن تقول محذوف، ألن 

( على الفضالت وال يطلق على العمد، الفاعل عمدة 1:19:20@الحذف إنما )

والخطاب  فتقول: مسترت ال تقول محذوف، قل أنت يا محمد 
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 لمحمد ويشمل أمته. 

فعل، اسم، حرف؟ فعل مضارع، مرفوع، منصوب، مجزوم؟ لماذا  :(ۓ)

قلت مرفوع؟ لماذا لم يكن منصوًبا أو مجزوًما؟ لم ُيسبق بناصب، وال بجازم 

فيكون مرفوًعا وعالمة رفعه الضمة، أين فاعله؟ لكل فعٍل فاعل بعده، مسترت 

 تقديره أنا، قل أعوذ أنا. 

الباء حرف جر واضح، ورب اسم  :[1الفل :] (ٹ ٿ ٿ ٹ)

مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة واضح، الفلق؟ ما إعراب الفلق؟ رب الفلق كم 

كلمة؟ كلمتان، اسمان، أو فعالن، أو حرفان؟ اسمان، رب الفلق اسمان، لكن ُيراد 

كيف هبما يف الواقع شيء أم شيئان؟ رب الفلق شيء أو شيئان؟ شيء، سبحان اهلل 

جعلنا اسمين يدالن على شيء؟ بطريق اإلضافة، هذه اإلضافة يف اللغة العربية هي 

التي تجعل اسمين يدالن على شيء، إًذا الفلق مضاف إليه مجرور وعالمة جره 

 الكسرة.

من حرف جر، وشر: اسم مجرور وعالمة جره  :[2الفل :] (ٹ ڤ ڤ ڤ)

عربية أنواع، ما نوع ما هنا؟ اسم الكسرة، من شر ما خلق: ما هنا ما يف اللغة ال

 موصول بمعنى الذي، والمعنى واهلل أعلم من شر الذي خلق، أين صلة ما؟ خلق.

خلق مفرد أم جملة؟ خلق جملة، اسميه أم فعلية؟ فعلية، أما خلق ففعل 

ماٍض، وأما فاعله فمسترت تقديره هو، صارت جملة فعل ظاهر وفاعل مسترت 

ة أو شبه جملة، أين العائد من الصلة للموصول؟ من والصلة ال بد أن تكون جمل

شر ما خلق، الهاء المحذوفة، والتقدير من شر ما خلقه، هذا ضمير متصل 

موصوف بفعل، حذفه وذكره سواء، من شر ما خلق، جملة خلق هذه جملة فعلية، 

 ما إعراهبا؟ هذه صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب.
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واو حرف عطف، ال محل : ال(ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

له من اإلعراب، من حرف جر، ال محل له من اإلعراب، من شر: شر اسم مجرور 

 بمن وعالمة جره الكسرة.

غاسق مضاف إليه مجرور وعالمة  :[3الفل :] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

جره الكسرة، غاسٍق إذا وقب: ما إعراب إذا اسم، فعل، حرف؟ اسم، من أي 

  ....األسماء؟ ظرف، هذا ظرف زمان..
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  الدرس الثامن عشر
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

وأصحابه أجمعين، أما بعد. فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل 

القعدة، لسنة تسٍع وعشرين  شهر ذيوبياكم يف ليلة االثنين، التاسع عشر من 

 وألف.وأربعمائة 

نعقد  "الرياض"، يف مدينة "الجزيرة"بحي  "الراجحي"يف هذا الجامع جامع 

يف  "ألفية ابن مالك"من دروس شرح  "الثامن عشر"بحمد اهلل وتوفيقه الدرس 

  النحو.

أن يجعل هذا الدرس مبارًكا، وأن يجعله مفهوًما، وأن  نسأل اهلل 

لمائنا، ودعاتنا، وكل من له حٌق علينا، يغفر لنا وآلبائنا، وأمهاتنا، ووالة أمرنا، وع

 اللهم آمين. 

يف الدرس الماضي يا إخوان، كنا قد تكلمنا على االسم المعرف بـــ )ألـــ(، أو 

كما قال ابن مالك يف ألفيته المعرف بأداة التعريف، ونتذكر أن المعرف بـــ )ألـــ( 

ر حول المعرفة هو النوَ الخامِ من أنواَ المعارف؛ ألن الكالم كان يدو

 والنكرة، فالمعارف كما  كر ابن مالَك ستة وهي: 

 الضمائر. .1
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 أسماء اإلشارة. .2

 األسماء الموصولة. .3

 الَعَلم. .4

 المعرف بـــ )ألـــ(. .5

 المعرف باإلضافة. .6

فقد نص على المعرفة السابعة، وهي  "أوضح المسالك"أما ابن هشام يف 

، وقد ذكرنا حينذاك أن "يا رجل" المعرف بالنداء، يعني النكرة المقصودة يف نحو:

 المعرف بالنداء، النكرة المقصودة يف النداء، هذه معرفة باتفاق النحويين.

ويف الدرس الماضي قرأنا كل األبيات التي ذكرها إمامنا ابن مالك يف هذا 

الباب فشرحناها، ورأينا أهنا سبعة، ستة منها يف )ألـــ( الزائدة وهي ليست ُمعِرفة، 

حد وهو األول فقط كانفي )ألـــ( الُمعِرفة، فلهذا قلنا يف هناية الدرس ال بد وبيت وا

أن نستكمل هذا النقص بأن نتكلم على )ألـــ( الُمعِرفة وهذا أوان اإليفاء هبذا 

 الوعد، نتكلم اآلن على )ألـــ( الُمعِرفة.

من المعارف، إذا كنا قد اتفقنا على أن المعرف بـــ )ألـــ(  ونقول يف ابتداء  لك:

والمعرفة كما عرفناها من قبل: هي ما دل على شيٍء معين، فإذا قلت لكم مثاًل: 

فالرجل معرفة أو نكرة؟ ستقولون: معرفة، من هذا الرجل الذي  "جاء الرجل"

؟ أي رجل، عرفتموه أو ما "جاء الرجل"جاء؟ هل عرفتموه عندما أقول لكم: 

 عرفة، وإن قلتم عرفناه؛ أقول لكم من هو؟ عرفتموه؟ إن قلتم: ما عرفناه؛ فليس بم

، الكتاب معرفة، هل عرفتم الكتاب "أريد الكتاب"وهكذا لو قلت لكم مثاًل: 

الذي أريده؟ إن قلتم ال؛ لم يكن معرفة، وإن قلتم نعم؛ أسألكم ما الكتاب الذي 

رف بـــ أريد؟ أنا أذكر هذه المقدمة لكي تسألوا عن كيفية التعريف بـــ )ألـــ(، المع
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 )ألـــ( معرفة، لكن كيف يكتسب التعريف بـــ )ألـــ(؟ 

هذا الموضوع األهم يف هذا الباب باب المعرف بـــ )ألـــ(، كيف يكتسب 

 المعرف بـــ )ألـــ( التعريف؟ فنقول: إن )ألـــ( الُمعِرفة نوعان:

 النوع األول: )ألـــ( العهدية.

 والنوع الثاين: )ألـــ( الجنسية.

ألـــ( العهدية تكتسب التعريف من العهد، المعهود العهد يعني المعهود فــ )

 الشيء المعهود المعروف، الشيء المعهود أي: المعروف.

 :نبدأ بالنوع األول: )ألـــ( العهدية، تنقسم إىل ثالثة أقسام 

 العهدية الذكرية.

 العهدية الحضورية.

 العهدية العلمية.

بق ذكر مجهولها يف اللف ، ثم بعد ذلك أعدته فالعهدية الذكرية: هي التي س

فرجل  "جاء من قبل قليل رجل، ثم ذهب الرجل"مقروًنا بـــ )ألـــ( كأن تقول: 

األولى نكرة، الرجل الثانية هذه مقرونة بـــ )ألـــ( لكن معرفة، ما نوع )ألـــ( هنا؟ 

؟ نعم، أريد يقولون: ذكرية، يعني أي رجل أريد؟ عرفتم الرجل الذي أريده أم ال

 الرجل الذي ذكرته قبل قليل يف اللف .

فهنا قولي الرجل اكتسب التعريف، كيف اكتسب التعريف؟ اكتسب التعريف 

من ذكره يف اللف  من قبل، سميها )ألـــ( الذكرية، )ألـــ( عهدية ذكرية، هبذه الطريقة 

 اكتسبت التعريف.

لسوق اشرتى خروًفا معرفة أو يف ا "يا فالن اذهب اشرِت لنا خروًفا" أقول لك:
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 "اذهب إلى المسلخ واذبح الخروف"نكرة؟ نكرة، اشرتى أي خروف، قلنا: 

األولى نكرة، والخروف الثانية أي خروف أريد؟ األول الذي اشرتيته، فالخروف 

هنا معرفة، كيف اكتسب التعريف؟ اكتسب التعريف من ذكره من قبل، أي أين أريد 

 اللف .الخروف السابق ذكره يف 

المزمل: ] (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)كما يف قوله تعالى: 

، فرعون عصى أي رسول؟ الرسول، يعنى الرسول المرسول من قبل [15-16

 .♠وهو موسى 

ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ): أو كقوله 

يف زجاجٍة الزجاجُة،  ،[35النور:] (ڭڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

أي زجاجة هذه مذكورة من  زجاجة األولى نكرة، والزجاجة كأهنا كوكب دري؟ يف

قبل، فالتعريف هنا بالذكر، التعريف صار هنا بالذكر أي الزجاجة المذكورة يف 

 اللف  قبل قليل.

والنوع الثاين من )ألـــ( العهدية، قلنا: الحضورية، وهي ما حضر يف الحس 

والمشاهدة عند التكلم، مثال ذلك: عندما أرى هذا الطالب يعبث بقلم بين يديه، 

هنا القلم هو عرف القلم الذي أريد؟ ال أقصد هذا  "يا طالب ضع القلم"قول له: فأ

القلم، وال القلم الذي مع زميله، وإنما أقصد القلم الذي بين يديه؛ ألنه هو 

 الحاضر يف أثناء التكلم، حاضر.

هذا اكتسب التعريف ألن التعريف بالذكر من قبل، أو اكتسبه من الحضور أنه 

ثناء التكلم؟ اكتسبه بالحضور، هذه )ألـــ( العهدية الحضورية، إنه كان كان حاضًرا أ

 حاضر يف أثناء الكالم، فتعرفه بـــ )ألـــ( أي تقصد هذا الشيء دون غيره.

وعندما أقول لك مثاًل إنسان يريد أن يسدد مثاًل سهم أو نحو ذلك، تقول له: 
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لذي يراه وأراه أنا هذا يعني أقصد هذا القرطاس الحاضر ا "القرطاس القرطاس" 

چ چ ): الشيء المعين، هذا تعرف بالحضور، ويمثل بقوله 

فهذه اآلية كما هو مشهور نزلت يف يوم عرفة، فاليوم هنا  ،[3المائدة:] (چ ڇ

)ألـــ( يف اليوم أي يوم ُيراد؟ ُيراد اليوم الحاضر، يف وقت التنزيل وهو يوم عرفة، 

 فتعرف بالحضور.

)ألـــ( العهدية يقولون: العهدية العلمية، وتسمى الذهنية،  النوع الثالث من

وهي ما حضر يف علم المخاطب، ويف ذهنه عند التكُلم، يعني األمر أنت أيها 

المتكلم تعرف أنه حاضر يف علم ويف ذهن المتكلم وأنت تكلمه، فلهذا منذ أن 

لم أنه حاضر يف تذكره تدخل عليه )ألـــ(، هو يعرف أنك تقصد هذا األمر؛ ألنك تع

 ذهنه، حاصل موجود يف ذهنه ويف علمه.

وهذا أكثر ما تكون عليه )ألـــ( المعرفة، أكثر ما تكون عليه )ألـــ( المعرفة هي 

هذه العلمية الذهنية الشيء المعروف بيني وبينك فيدخل عليه )ألـــ( فتعرف ذلك، 

عليهم طالب فقال يعني ممكن طالب جالسين يف القاعة ينتظرون األستاذ، فدخل 

جاء األستاذ، جاء األستاُذ، األستاذ كل أستاذ دخل عليهم أستاذ لكن الطالب 

عرفوا األستاذ المقصود، األستاذ الموجود يف علمهم، ويف علم هذا المتكلم، وهو 

أستاذ هذه المادة الذي ينتظرونه اآلن، هنا حصل التعريف بالعلم، إنه موجود 

 بالعلم يف ذهن المخاطب.

تعرف أين  "يا رجل أين الكتاب؟"و مثاًل: استعرت مني كتاًبا، ثم قلت لك: أ

أقصد الكتاب الذي استعرته، هذه )ألـــ(، أو مثاًل زميلك اآلن خرجت فقابلك 

يقصد الدرس الذي يف ذهني وذهنك تعرفه ال أقصد  "بدأ الدرس؟"زميلك، فقال: 

 تعرف أين أقصده.مثاًل درس آخر ال، يقصد الدرس الذي أريده أنا، و
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طالب مثاًل يحضر معنا يف الدرس هنا يف الدرس معنا ثم يسألك، ما يريد 

الدرس اآلخر مثاًل، أو درس غًدا، ال يريد هذا الدرس، كيف تعرف على هذا 

الدرس عن الدرس اآلخر؟ ألنك تعلم أن المخاطب يف ذهنه هذا األمر، فتعرف 

 هبذه الطريقة.

أي:  ،[40التوبة:] (ۓ ڭ ڭ ۓ): ويمثلون لذلك بقوله 

، عندما تنظر إلى اآلية إذ هما يف ◙، وصاحبه أبو بكر النبي 

الغار أي غار؟ معروف عند المخاطبين أن المقصود بالغار هنا غار ثور، فلهذا 

 صح يقول الغار ألنه معروف الغار.

، ♠يف قصة موسى  ،[12طه:] (ۆئ ۆئ): وبقوله 

 معروف أي وادي مقصود.

، يف القرآن [49المؤمنون:] (قد آتينا موسى الكتاب): ويف قوله 

يخاطب المسلمون ولقد آتينا موسى الكتاب يعني القرآن؟ ال بد وإنه يقصد 

 التوراة؛ ألنه معروف عندهم الكتاب المراد هنا وهو التوراة.

ک ک ک گ گ گ  ): وأمثلة كثيرة على ذلك كقوله 

المخاطبين أهنا  أي شجرة؟ معروف عند ،[18الفتح:] (گ ڳ ڳ

شجرة الرضوان، فلهذا قال الشجرة، فتعرفت بالعلم، الشجرة المعلومة عندكم 

 عند المخاطبين.

وعندما أقول لكم مثاًل: يا إخوان، من يحف  األبيات؟ أي أبيات أقصد؟ أبيات 

 األلفية يف هذا الدرس، معلومة ومعروفة عندكم، فاكتسبت التعريف بالعلم.

نشرح اآلن األلفية، تعرفون أين أقصد ألفية ابن مالك، ال لما أقول لكم نحن 
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ألفية العراقي، وال ألفية أخرى، المعروفة بالعلم بيني وبينكم، كما قلت لكم إن  

 هذا القسم العهدية العلمية أو تسمى الذهنية هي أكثر ما تستعمل عليه المعرفة.

ية، وهي ثالث أقسام هذا النوع األول من )ألـــ( المعرفة، وهي )ألـــ( العهد

 ذكرية وحضورية وعلمية.

النوع الثاين من أنواع )ألـــ( المعرفة هي: )ألـــ( الجنسية، وذلك عندما يكون 

المراد جنًسا، المراد المذكور يكون جنًسا ال فرًدا معينًا أو أفراًدا معينين، ال وإنما 

 قسمين: يكون المذكور ويكون المراد جنًسا، ويقسمون )ألـــ( الجنسية

 األولى: ُيراد هبا العموم، وتسمى االستغراقية.

 والثانية: ُيراد هبا بيان الحقيقة، أو ُيقال بيان الماهية. 

فالجنسية االستغراقية التي هي للعموم تدل على العموم، ضابطها أن يصح أن 

ٻ ٻ ٻ ): تحل كلمة كل محل كلمة )ألـــ(، مثال ذلك قوله 

، إن اإلنسان: اإلنسان معرف بـــ )ألـــ(، [3-2العصر: ] (پ پ پ پ ڀ

اإلنسان هنا يريد فرًدا معينًا؟ ال، يريد أفراًدا معينين؟ ال، هنا  قوله 

المراد جنس، )ألـــ( هنا هل يصح أن تضع مكاهنا كل أم ال يصح؟ نعم، إن كل 

يعني تدل إنسان لفي خسر إال الذين آمنوا، إًذا فــ )ألـــ( هنا هذه جنسية استغراقية، 

على العموم، فلهذه يدرسها أهل األصول أصول الفقه، ألن عندهم من دالئل 

 العموم، يفيد العموم.

 ،[28النساء:] (ٿ ٹ ٹ): ومن ذلك أيًضا قوله 

 أي: وخلق كل إنساٍن ضعيًفا.

)ألـــ( يف  ،[2الفاتحة:] (پ پ پ پ): وقوله 
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قية؛ ألن المعنى كل حمٍد هلل، الحمد هنا، الحمد هلل، والشكر هلل، جنسية استغرا

وكل ثناٍء هلل، هذه ليست عهدية، وإنما هي جنسية استغراقية، والمعنى كل حمد 

 وكل شكر هلل.

تشكر صاحبك،  "الشكر لك يا محمد، الشكر لك يا زيد"بخالف ما لو قلت: 

، هنا )ألـــ( يف الشكر لك يا محمد استغراقية؟ ال، هنا ال "الشكر لك يا محمد"

ن استغراقية، ألن هنا االستعمال والمعنى واضح، ماذا تقول؟ عهدية، لكن تكو

عهدية ماذا؟ مثلية علمية، يعني الشكر المعروف عندنا معروف عند الناس الذي 

ُيقدم للبشر لك، الشكر المعروف والمعهود الذي يقدم بين البشر لك تستحقه، 

 هذه المعاين هي التي تتحكم يف األحكام النحوية.

لنوع الثاين من )ألـــ( الجنسية: قلنا هي التي لبيان الحقيقة، أو يقول لبيان وا

ں ں ڻ ڻ ڻ ): الماهية، وهذه تتضح بالمثال، كقوله 

الماء: معرف بـــ )ألـــ(، الماء لكن هل ُيراد به ماٌء معين؟ ال  ،[30األنبياء:] (ڻۀ

أو يف ماء يخرج منه جنس، هل جنس ُيراد به كل ماء؟ كل ماء يكون منه شيء حي؟ 

شيء حي، ويف ماء يضيع؟ يف هذا ويف هذا، إًذا ليس المعنى وجعلنا من كل ماٍء كل 

شيء حي، وإنما األشياء الحية معنى اآلية واهلل أعلم أن األشياء الحية جعلها اهلل 

 من أين؟ جعلها اهلل من هذا الجنس، جعلها من هذا الجنس، لكن ليس المعنى أن

ال بد أن يكون منه أشياء حية، فهذا يكون من بيان الحقيقة بيان كل الجنس هذا 

س لحقيقته وماهيته، األشياء الحية جعلها اهلل من هذا نالماهية، فقط استعمال الج

 الجنس.

، إذا قلت األسد تريد أسًدا معينًا "األسد أشجع من الذئب"ومن ذلك قولك: 

؟ ال، تريد الجنس، إًذا الجنس هذا واحًدا يف هذا المثال؟ ال، تريد أسوًدا معينين

األسود "الجنس جنس األسود هذا يشبه الجمع، األسد أشجع من الذئب كقوله: 
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، لكن )ألـــ( هنا الجنسية هل هي استغراقية دالة على العموم أم "أشجع من الذئاب 

لبيان الحقيقة والماهية؟ لبيان الحقيقة والماهية ألنه ال يمكن أن تضع كل مكان 

ــ(، هل المعنى هنا كل أسٌد أشجع من كل ذئٍب؟ ال، ألن من هذا الجنس )ألـ

أشجع من هذا الجنس، لكن قد تجد من الذئاب ذئًبا أشجع من أسد من األسود، 

األصل يف جنس األسود الشجاعة، لكن أال يوجد أسود جبانة؟ قد توجد أسود 

الذين قاتلوا الصليبين  جبانة، وقلت لكم ما ذكره األمير أسامة بن منقذ من األمراء

، يعدونه من المذكرات الشخصية، مثل "االعتبار"له كتب من أجملها كتاب اسمه 

المذكرات الشخصية خطفوهم وذهبوا فعلوا تركوا ماذا رأوا وذهبنا ورأينا وذكر 

فيما ذكر بعض مشاهداهتم يف الصحراء واألسود، وذكر قال من أعجب ما رأيت 

ال يخرج من عرينه، وذكر أشياء عجيبة قد يوجد من هذا  وذكر أسد جبان، من جبنه

 الجنس أسود جبانة لكن األصل يف هذا الجنس الشجاعة.

، ويرد عليك واحد ويقول ال يف "األسد أشجع من الذئب"فيصح أن تقول: 

أسود جبانة، هل يصح هذا االعرتاض؟ ال، ما يصح؛ ألن المراد بقولنا األسد هنا 

 ذا الجنس وليس المراد األفراد كل األفراد فرًدا فرًدا.بيان الحقيقة، ألن ه

الدولة أكرب من "أو تقول:  "الجبل أعلى من التل"ومن ذلك أيًضا كأن تقول: 

هذه كلها لبيان حقيقة الجنس، لكن ال يصح أن تجعل فيها كلمة كل  "المدينة

كل مدينة،  مكان كلمة )ألـــ(، فتقول: كل جبل أعلى من كل تل، وكل دولة أكرب من

ألنه قد تجد تاًل عظيًما أكرب من جبل صغير، وقد تجد مدينة كبيرة، أكرب من دولة، 

 دولة صغيرة جًدا، تجد مدينة أكرب منها.

، المال هذا معرف بـــ )ألـــ(، هل "اعمل لتكسب المال"فإذا قلنا يا إخوان: 

ب من هذا الجنس، عهدية أم جنسية؟ المال مال معين إًذا ليس بعهدية، وإنما لتكس

لكن جنسية استغراقية لتكسب كل المال اللي يف العالم، لتكسب كل مال أم لبيان 
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حقيقة يعني لتكسب من هذا الجنس؟ هذه لبيان الحقيقة، لتكسب من هذا 

 الجنس.

إًذا فالخالصة يا إخوان أن التعريف بـــ )ألـــ( ال يكون إال بالعهد أو بالجنس، 

نسية، فالعهدية كما قلنا ثالثة أقسام، والجنسية كما قلنا فهو إما عهدية وإما ج

 قسمان.

بعد هذا الباب باب المعرف بأداة التعريف، سيأتينا يف األلفية باب االبتداء، 

فإذا قلت: أين المعرف باإلضافة؟ وقد ذكره ابن مالك من المعارف، فأقول: إنما 

فة، وهناك ذكر أن اإلضافة عقد باًبا مستقاًل لإلضا تركها هنا ألن ابن مالك 

 قد ُتكسب التعريف.

والمعرف بالنداء؟ ما ذكره ابن مالك، لكن ذكره ابن هشام وهو متفق عليه بين 

ن يعقدون باًبا مستقاًل وهناك يف النداء يالنحويين، ولم يذكره ابن مالك؛ ألن النحوي

 ينصون على أن النكرة المقصودة معرفة.

رف بـــ )ألـــ(، قبل هذه األمثلة، لماذا سمى ابن هذه بعض التمرينات على المع

 مالك الباب باب المعرف بأداة التعريف، ولم يسمه بالمعرف بـــ )ألـــ(؟ 

 هو لسببين: 

األول: لكي يشمل كل األقوال التي قيلت يف المعرف التي ذكرناها، هل هي 

همزة فقط؟ فقال ذلك )ألـــ( والهمزة أصلية، أم والهمزة زائدة، أم الالم فقط، أم ال

 لكي يشمل كل هذه األقوال.

وأيًضا لسبٍب آخر، ليشمل المعرف بـــ )أم( الحميرية، حمير من العرب، وقد 

 يعرفون بـــ )أم( بدل )ألـــ(، ومن ذلك ما جاء من قولهم: 

َسَفرِ  ِصياُم يف ام  بِرَّ ام   ليِ من ام 
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 ومن ذلك قولهم أيًضا:  

 اركب امفرس، وخذ امرمح

يتقن لغتهم يعني: اركب الفرس، وخذ الرمح، وبعضهم يخرج قول بعضهم ما 

 اآلن امبارح، على هذه اللغة، امبارح يعني البارح.

 تمرينات: ما نوع )ألـــ( فيما يأيت؟

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ): قوله 

ڭ ڭ )ا أربعة أسماء فيها )ألـــ( أو خمسة، نعند ،[19التوبة:] (ٴۇ ۋ

ألـــ( يف الحاج، ما نوع )ألـــ(؟ عهدية خطأ، جنسية هنا ) ،[19التوبة:] (ڭ

الحاج )ألـــ( يف قولنا: الحاج؟ هذه  ،[19التوبة:] (ڭ ڭ ڭ)خطأ، 

موصولة، هذه ليست ُمعِرفة أصاًل، هذه موصولة؛ ألن الحاج اسم فاعل، حج يحج 

 فهو حاج، هذه موصولة، فال تدخل أصاًل عندنا يف المعرف بـــ )ألـــ(.

)ألـــ( يف قولنا: المسجد؟ عهدية ماذا  ،[19التوبة:] (ۇ ۇ ۆ) 

 ذكرية حضورية علمية؟ علمية، عهدية علمية، المسجد الحرام كذلك علمية.

باهلل )ألـــ( يف اهلل؟ كان يجب أن  ،[19التوبة:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

(، يعني 00:31:3@ننبه عليه من قبل لكن ما نبهنا عليه، )ألـــ( يف اهلل؟ )مناقشة 

ت ُمعِرفة ماذا تكون؟ نحن قلنا الدرس الماضي )ألـــ( يف اللغة العربية ثالثة ليس

أنواع: الُمعِرفة هذه، والموصولة درسناها يف باب األسماء الموصولة، والزائدة 

هذه زائدة، كلمة زائدة من أنواع الزائدة لو تذكرون الداخلة على األعالم، إذا 

أعالم فــ )ألـــ( يف  سماء اهلل دخلت )ألـــ( على علم فهي زائدة، وأ

هي زائدة، يعني اهلل ما تقول تعرفت بـــ )ألـــ( وإنما تعرفت  جميع أسماء اهلل 
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بالعلمية، يعني اهلل لف  الجاللة اهلل هذا علم أم معرف بـــ )ألـــ(؟ هذا علم، مثل 

، هذا نعني مدينة النبي  "المدينة"يعني الكعبة، أو  "البيت"قولنا: 

لم المدينة علم وليست معرفة بـــ )ألـــ(، البيت يعني الكعبة علم، قلنا يف الدرس ع

الماضي علم بالغلبة، لكنه علم من أنواع العلم، و )ألـــ( يف ذلك كله هي )ألـــ( 

فهي زائدة،  زائدة، وكذلك يف: الرحمن، الرحيم، الملك، العزيز، أسماء اهلل 

 ملك، يا عزيز، يا رحمن، يا رحيم، فــ )ألـــ( زائدة. والدليل على ذلك أنك تقول: يا 

)ألـــ( يف اليوم؟ علمية، هذه  ،[19التوبة:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

 علمية.

جنسية، هذه  ،[34النساء:] (ٱ ٻ ٻ ٻ): وقال 

استغراقية وال لبيان الحقيقة؟ استغراقية، إذا قلت استغراقية فيعني ذلك كل الرجال 

نت قوام على نساء جارك؟ إًذا لبيان الحقيقة، هذه لبيان قوامون على كل النساء، أ

س الرجال قوامون على جنس النساء، وليس المعنى أن كل رجل نالحقيقة يعني ج

قوام على كل امرأة، ال وإنما المعنى الرجل قوام على نسائه، لكن القوامة تكون يف 

 هذا الجنس على هذا الجنس، هذه لبيان الحقيقة.

، أما )ألـــ( يف الناس فهي أهلك "هلك الناس الدينار والدرهمأ"ويف األثر: 

جنس الناس، استغراقية أم لبيان الجنس؟ لبيان الجنس، يعني جنس الناس 

أهلكهم هذا الشيء، ولم يقع الهالك على كل واحد من األفراد بعضهم ما وقع 

 عليه الهالك.

نسية، بيان حقيقة وال و )ألـــ( يف الدينار؟ أهلك الناس الدينار والدرهم؟ ج

استغراق؟ بيان حقيقة، ليس كل درهم أهلك الناس، ولكن من جنس الدراهم 

 دراهم أهلكت الناس.
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   وقال الشاعر: 

 سااااااااااالكتم المجاااااااااااد درًباااااااااااا

 

 والاااااااااادرب صااااااااااعٌب طوياااااااااال 

)ألـــ( يف المجد؟ عهدية؟! سلكتم المجد، )ألـــ( يف المجد؟ جنسية،   

الجنس؟ لبيان الجنس، سلكتم لهذا الجنس  استغراقية وال لبيان الجنس؟ لبيان

والدرب صعٌب طويل؟ ها يا إخوان، هذا عهدية؟! ذكرية؟ هذه  ًباللمجد، در

 ذكرية نعم.

هذا ما يتعلق بالمعرف بـــ )ألـــ(، سؤال يا إخوان، ننتقل من الباب إلى باب 

 االبتداء، فإن كان هناك من سؤال نستمع إليه.

 (؟00:36:11@) الطالب:

يف النتيجة النهائية ليس لها تأثير يف اإلعراب، النتيجة النهائية الصناعية  يخ:الش

ليس لها تأثير يف اإلعراب؛ ألن اإلعراب على كل حاٍل يتجاوزها إلى ما بعدها، 

الرجل "أين الفاعل؟ اهلل، تجاوزها، وإذا قلت مثاًل:  "خلق اهلل الناس"فإذا قلت: 

وزها اإلعراب، وهنا تجاوز اإلعراب )ألـــ( يف هذا ، الرجل: مبتدأ، وال يتجا"كريمٌ 

المثال المعرف ويف المثال السابق الزائدة، ألهنما حرفان، والحروف أصاًل ال يقع 

عليها اإلعراب، فتجاوزهما اإلعراب كما أنه يتجاوز كل الحروف ال يقع عليها، 

)ألـــ( دخلت على النائم هذه  "استيق  النائم"أما )ألـــ( الموصولة كما لو قلت: 

نائم فاعل اسم فاعل، فهي اسم موصول بمعنى الذي، يعني استيق  الذي نام، هذا 

اسم، اسم موصول، ولكن أين الفاعل فاعل استيق ؟ )ألـــ( أو النائم؟ هنا النائم 

 وال هنا تجاوزها اإلعراب تشبيًها لها بـــ )ألـــ( الحرفية.

 ؟؟؟الطالب:

 ربما أن تقصد مثاًل يف مثاٍل آخر مجًدا معينًا. هل هو مجٌد معين؟ الشيخ:
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 ؟؟الطالب:

هذا جنس، هذا جنس لشيء معين، المعرفة مثاًل محمد هذا شيء  الشيخ:

معين معرفة، هذه أشياء معينة، السيارة شيء معين، لكن المجد؟ هذا جنس ليس 

الملك، شيًئا معينًا يمكن أن تعينه وتميزه عن غيره، إال إذا أردت بالمجد هنا 

، أنا أقصد الملك، فالمخاطب يعرف أين أقصد الملك، "سلكت للمجد درًبا"

السلطان يعني هذه علمية، لكن إذا أردت الجنس المجد الجنس المجد سلكت 

 لهذا الجنس درًبا، صارت جنسية.

 ؟؟؟الطالب:

الذي يظهر أهنما ال يجتمعان، لكن كما قلنا اإلنسان يقدم يف البداية  الشيخ:

)ألـــ( هي )ألـــ( العلمية، إال إن تبين له أهنا  اًل مية لكون هذا هو األكثر استعماالعل

ذكرية أو حضورية أو جنسية، أما الفرق بين العهدية والجنسية فقلنا: العهدية يراد 

معينين، أو فرد  اهبا شيء معين، إما شيء معين واحد، أو أشياء معينة، يعني أفرادً 

معينين هذا جنس، جنسية،  اذا أريد الجنس ال تريد منه أفرادً معين هذه عهدية، أما إ

 وكثرة التمرين والتدريب هي التي تعين على المعرفة السريعة لنوع )ألـــ(.

 ؟؟؟الطالب:

هنا يقول )ألـــ( يف الرحيم، ما نوع )ألـــ( يف الرحيم؟ نقول: أنت ماذا  الشيخ:

، هذا علم فــ ون اسًما هلل تقصد بالرحيم؟ هل هي علم أم صفة؟ علم كأن تك

)ألـــ( زائدة، يعني الرحيم تعرفت بالعلمية ما تعرفت بـــ )ألـــ(، أما إذا أردت أهنا 

، هل هي صفة وال علم؟ صارت صفة، ما "جاء األب الرحيم"صفة كأن تقول: 

نوع )ألـــ( هنا؟ هذه موصولة؛ ألهنا داخلة على صفة مشبهة، رحيم فعيل صفة 

 مشبهة.
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 ؟؟؟الب:الط 

)ألـــ( يف األب هنا علمية، هذا يف المثال لكن قد  "جاء األب الرحيم" الشيخ:

 مثاًل تكون ذكرية لو سبق له الذكر.

 ؟؟؟الطالب:

ال يجوز، هنا كأهنا استغراقية، لوجود االستثناء فلهذا قالوا من األشياء  الشيخ:

چ ): ك قوله التي تدل على االستغراقية إتيان االستثناء منها، مثال ذل

 (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ
هذه  ؟[19المعار :] (چ چ چ ڇ)، اإلنسان يف [22-19المعار : ]

جنسية، استغراقية وال لبيان الجنس؟ هنا يف اآلية استغراقية، فتقول يف ناس مؤمنون 

ال يجوز تطبق عليهم الصفة نقول يف إال المصلين لكن أنت لو أطلقت الحكم 

ن هلوع فقط هذه الجملة اإلنسان هلوع، هذه صارت جنسية، لكن هل فاإلنسا

 استغراقية وال لبيان الجنس؟ لبيان الجنس، ال يصح أن تقول كل إنسان هلوع.

 ؟؟؟الطالب:

الموصول، ربما ما حضرت معنا يف باب األسماء الموصولة، )ألـــ(  الشيخ:

فة المشبهة، فتكون الموصولة هي الداخلة على اسم فاعل، اسم مفعول، والص

 موصولة بمعنى الذي.

 ؟؟الطالب:

أعالم عليه دالة على ما فيها من صفات، هذا طبًعا  أسماء اهلل  الشيخ:

منهج أهل الُسنة والجماعة، وقال آخرون أسماء اهلل مجرد أعالم ال تدل على ما 

ا فيه هنا أعالم ال تدل على مإفيها من صفات، هذا مذهب آخر، ما معنى قولهم هنا 

من صفات؟ يعني أهنا أسماء جامدة، هكذا وضعت مرتجلة جامدة، وقولهم 
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 مردود لغًة وشرًعا، ليس هذا مجال الرد عليهم.

 ؟؟؟الطالب:

يف باب النداء سيذكر لك النحويون أن العرب التزموا فيها  اهلل  الشيخ:

نادي ما فيه إثبات )ألـــ( هذا السماع، السماعي، أما القاعدة أنك إذا أردت أن ت

يا أيها الرجل، يا أيتها "( إما أن تأيت بأي: 00:44:38@)ألـــ(، يف باب النداء )

، إال يف ثالث مواضع أول "يا رجل، يا مرأةُ "، أو تحذف )ألـــ(، تقول: "المرأة

، بإثبات )ألـــ(، لها حينئٍذ "يا اهلل"، ما تحذف تقول: موضع مع اسم اهلل 

 الذاكرة: ثالث أوجه، إن لم تخني

 ."يا اهلل"تثبت األلف يا والهمزة يف اهلل  "يا اهلل"الوجه األول أن تقول: 

، ولك أن "واهلل"الثاين: أن تحذفهما، تحذف األلف والياء والهمزة وتقول: 

تثبت األلف يف يا، وتحذف الهمزة وتقول يا اهلل، كل ذلك وارد وجائز، الشاهد: أن 

 لة سماًعا.)ألـــ( هنا ثابتة يف لف  الجال

 ؟؟؟الطالب:

، وهو إما الحمد هلل رب العالمين، العالمين كل ما سوى اهلل  الشيخ:

اسم جمع لقولنا عالم، فعلى ذلك ماذا تكون )ألـــ( هنا؟ هل هي ليست  جمع أو

داخلة على اسم فاعل وال اسم مفعول وال صفة مشبهة ليست صلة، وليست 

سية؟ الحمد هلل رب كل العالمين؟ إًذا جنسية زائدة، فهي ُمعِرفة لكن عهدية أم جن

استغراقية؛ ألن الجنسية االستغراقية هي التي يمكن أن تجعل كل مكان )ألـــ(، 

 الحمد هلل رب كل العالمين، وأنا واحد من هذا العالم.

وهو المحمود يف  سؤال يا إخوان؟ ما يف سؤال، هبذا نحمد اهلل 

ا من الكالم على األحكام اإلفرادية يف النحو كل وقت وعلى كل حال، أننا انتهين
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باب "العربي، وسنبدأ يف الكالم على األحكام الرتكيبية ابتداًء بالباب القادم  

، ولكي أذكر بمعنى كالمي هذا أعيد شيًئا مما قلته من قبل، وهو كيفية "االبتداء

 .الرتتيب عند إمامنا ابن مالك 

قائًما على نظرية تربوية وهي االنطالق من  ابن مالك رتب النحو ترتيًبا معينًا

الجزء إلى الكل، من الصغير إلى الكبير، فجمع يف أول النحو ما نسميه باألحكام 

اإلفرادية، فعندما انتهى منها ذكر األحكام الرتكيبية ابتداًء بباب االبتداء، ما المراد 

 و؟باألحكام اإلفرادية، وما المراد باألحكام الرتكيبية يف النح

أما األحكام اإلفرادية: فهي األحكام التي تكتسبها الكلمة بصفتها مفردة، ولو 

 لم تكن يف جملة.

 أما األحكام الرتكيبية: هي التي ال تكتسبها الكلمة إال إذا دخلت يف جملة.

، محمد فاعل أو "محمد"لكم مثاًل: كلمة  وبالمثال يتبين المقال، فإذا قلُت 

الفاعل "حتى تجعلها يف جملة، هذا حكم تركيبي،  مفعول به؟ تقول: ما أدري

ونائب الفاعل، والمفعول به، واألسماء الخمسة، والمبتدأ، والخرب، والحال، 

 هذه أحكام تركيبية ال تتبين إال بجملة. "والتمييز، والبدل، والنعت

وإذا قلت لكم محمد اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، ما تحتاج إلى جملة، هذا 

وهذا ذكره ابن مالك من قبل، هذا أول مسألة تقسيم الكلمة إلى حكم إفرادي، 

 اسم وفعل وحرف.

؟ معرٌب، إًذا فتقسيم الكلمة إلى معرب ومبني هذا 
ٌ
وهل محمد معرٌب أم مبني

 حكم إفرادي وقد درسناه من قبل.

وهل محمد معرفة أم نكرة؟ معرفة علم، إًذا فالكالم على التنكير والتعريف 

 دية، األحكام اإلفرادية عموًما تنحصر يف ثالثة أبواب:هذه أحكام إفرا
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الباب األول: باب الكلمة، ما يتعلق بتعريف الكلمة، وانقسامها إلى اسم وفعل 

 وحرف.

 والباب الثاين: باب المعرب والمبني، أي: تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني.

 رة ومعرفة.والباب الثالث: باب النكرة والمعرفة، أي: تقسيم االسم إلى نك

وهذا ما يتعلق باألحكام اإلفرادية التي تستحقها الكلمة بصفتها مفردة، اآلن 

عرفناها وانتهينا منها درسناها، األحكام الرتكيبية هذه الكلمات التي درسنا 

 أحكامها اإلفرادية إذا ألفت بينها فإنك ستخرج بما يسمونه الكالم.

ن كلمات ستخرج بالكالم، والكالم الكلمات، ألف بي ينوالكالم هو التأليف ب

ابتدأت كالمك باسٍم؛ قلنا جملة اسمية،  اإما جملة اسمية، وإما جملة فعلية، فإذ

 وإذا ابتدأت كالمك بفعل قلنا جملة فعلية، سواء ابتدأت هبما حقيقة أو حكًما.

فهذه جملة اسمية؛ ألهنا مبدوءة  "محمٌد جالٌس على الكرسي"فإذا قلت: 

فهذه أيًضا جملة اسمية؛ ألن  "على الكرسي محمٌد جالٌس "قلت: بمحمد، وإذا 

 على الكرسي جار ومجرور مقدمان من تأخير، األصل أهنما مؤخران وُقدما.

ألنك ابتدأت  ةفهذه جملة فعلي "جلس محمد على الكرسي"وإذا قلت: 

فهي جملة فعلية، وإذا  "على الكرسي جلس محمد"بجلس وهو فعل، وإذا قلت: 

؛ ألن محمد أول الجملة يف ة، فهي اسمي"على الكرسي محمد جلس"قلت: 

 الحقيقة، وهو اسم.

إًذا فالجملة يف اللغة العربية نوعان، إما اسمية، وإما فعلية، وكون الجمل يف 

العربية نوعين تدل على ثراء اللغة العربية، أم يدل على فقرها؟ تعصبوا للغة 

 نوعين فقط تدل على ثرائها أم على فقرها؟  العربية، كون الجملة يف اللغة العربية

لشيء فرع عن تصوره، ما تستطيع أن تحكم هبذا الحكم انقول: الحكم على 
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حتى تنظر يف اللغات األخرى، اللغات األخرى فيها أربع خمس جمل، سبع جمل  

فتقول هذا يدل على فقر اللغة العربية، أما تجد اللغات األخرى ما فيها إال جملة 

 هذا يدل على الثراء، هنا ما يف حكم هذا واقع، ما تتعطل.تقول: 

فنقول: إن هذا يدل على ثراء اللغة العربية؛ ألن أغلب اللغات العالمية ليس 

ما يقابل يف اللغة العربية الجملة االسمية؛ ألن  فيها إال نوع واحد من الجمل، وهو

االنجليزية مثاًل، وأغلب  أغلب اللغات العالمية يندر أن تبدأ فيها بفعل، يف اللغة

فريقية، ما أزال أسأل طالبي يف ألاللغات، حتى اللغات غير المعروفة، اللغة ا

الجامعة أي طالب مثاًل أفريقي أو طالب روسي أسأله عن لغته، وهذا مذكور يف 

 كتب المقارنة بين اللغات، إنه يندر أن تجد لغة يمكن أن تبدأ فيها بفعل.

ية كيف تعرب عن حبك لمحمد؟ تعرب عن ذلك بجملة يعني يف اللغة العرب

 "أحب محمًدا"، أو بجملة فعلية تقول مباشرة: "أنا أحب محمًدا"اسمية تقول: 

 "اإال محمدً  محمًدا أحب، ما أحبُّ "ولك تصرفات كثيرة يف ذلك، تقول: 

 .-واهلل أعلم-( جملتان 00:54:21@)

الذين يقارنون بين اللغات أنه  ، نقول يا إخوان، يذكربسم اهلل الرحمن الرحيم

( يف فعل فال يمكن عندهم أن تقول 0:54:30@من النادر يف اللغات األخرى )

يف اللغة اإلنجليزية مثاًل ال يمكن أن تقول أحبك، ولكن يجب أن تقول عندهم أنا 

يف ترجمته باللغة العربية أنا أكون أحبك، تبدأ  مأحبك، بل يجب أن تقول عنده

تأيت بفعل ثم الفعل المساعد أكون وهو من مشتقاته، ثم تأيت بالفعل  باسم أنا ثم

 الذي تريده أحبك.

وكان عندهم دعوات إلى التخلص من االسم كالفعل المساعد ولكنهم أقوام 

يعلمون أن اللغة هي أمر حضاري قبل أن يكون إنسانًيا فلذلك ال تجد عندهم مثل 

 هذه الدعوات أبًدا.
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ي كان يف اجتماع لألزمة العالمية المالية اآلن والدعوة ويف األسبوع الماض 

ن ومن ين ومنهم الرئيس الفرنسي، وكان يف بلد تجار فرنسييللرؤساء األوربي

الدول األخرى، فتكلم تاجر من التجار باللغة اإلنجليزية يف االجتماع، فقام 

تماع، غضًبا على هذا الذي تكلم جالرئيس الفرنسي وخرج، وقاطع اال

إلنجليزية، مع أن الفرنسية واإلنجليزية أصلهما واحد، اللغة الالتينية لكنها با

لهجات عندهم، مثل اللهجات العامية عندنا اآلن، ثم إن هذه اللهجات صارت 

 لغات.

وما عندنا أشياء مقدسة، فنحن نحتفي باللغة اللغة العربية ال تتغير بارتباطها  

إلى لغات، هي انقلبت لهاجتهم إلى لغات بمقدساتنا، ولم نرضى العامية تنقلب 

ثم صار أهنا ترتبط بحضارات، أي ترتبط بوجودهم، أما العرب فلألسف الشديد 

فهم على النقيض تماًما، حتى أنه يف األسبوع الماضي أو الذي قبله هيئة األمم 

 المتحدة يدرسون اآلن إلغاء رسمية اللغة العربية.

للغات الرسمية التي ستتكلم هبا، لك أن يعني فئات األمم المتحدة تدرس ا

تتكلم بأي لغة من اللغات الست ومرتجمون معتمدون إلى آخره، واآلن يدرسون 

 مصوغات ذلك. واإلغاء رسميتها، وذكر

فالمصوغ األول: أنه ال يوجد أي دولة عربية تتكلم بالعربية يف أي هيئة أو أي 

دة، كله إما يتكلم باإلنجليزية اجتماع يف اجتماعات ومدارس هيئات األمم المتح

ول العربية كانت من قبل زعمت أهنا تدعم دأو بالفرنسية، هذه المصوغات أن ال

 برنامج الرتبية للغة العربية لألمم المتحدة، ولم تفي هبذا األمر.

فانظروا يا إخوان إلى شدة المفارقة، هؤالء أقوام يعرفون كيف يعتزون وكيف 

دهم، الوجود ال يمكن أن يقوم أبًدا إال بأمور معروفة يحافظون على مكونات وجو

رة ذهب قومها ولو كانوا من أقوى الشعوب يف األمور مثل اإذا ذهبت الحض
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 الصناعة ونحو ذلك. 

الحضارة تقوم على الجين، وتقوم على اللغة، وتقوم على الثقافة المشرتكة، 

ج الطالب من ونحن اآلن تجد الدول العربية ُتدرس من الروضة حتى يتخر

 ( أيًضا تدرس باللغة اإلنجليزية.58:27@الجامعة باللغة اإلنجليزية حتى )

حتى أسمع يف إذاعة لندن قبل يومين أو ثالثة أيام كان الموضوع عن اللغة 

العربية، اتصاالت، يتصل واحد من دولة عربية خليجية يقول: إذا أردت أن أكتب 

 لتذكر الكلمات العربية ما أستطيع اًل ًتا طوياآلن مقااًل ما أستطيع، يقول أجلس وق

أكتب، ألن دراستي كلها منذ الصغر كلها باللغة اإلنجليزية، أما العمل فباللغة 

 اإلنجليزية.

يعني صار العرب اآلن أفضلهم حااًل الذي ال يلقي بااًل للغة العربية، وهناك 

من يتحدث ومن يغار  منهم من يخجل أن يتكلم باللغة العربية، ويندر أن تجد منهم

ومن يعلم أن هذه اللغة قبل أن تكون مجرد مكان يف حضارة ورابط قوي وسبب 

 من أهم أسباب بقاء الشعوب العربية.

لهذا نأسف كثيًرا يا إخوان من القرار التي أصدرته وزارة الرتبية والتعليم عندنا 

نهم أن يعيدوا بالسماح للمدارس الخاصة بالتعليم باللغة اإلنجليزية، ونرجو م

ال يصب يف مصلحة الشعب وال يف  خاطٌئ  أنه قرارٌ  ىالنظر يف هذا القرار، فإننا نر

مصلحة الوطن وال يف مصلحة الحضارة، فإن اإلنسان يستطيع أن يرتقى ألقصى 

 العرب فقط. ا إالدرجات العلم بلغته، وال يوجد شعب يدرس بغير لغته عمدً 

يرة ال تدرس إال بلغتها، أما العرب حتى الشعوب األخرى الضعيفة الفق

فلألسف أهنم أكثرهم إال سوريا تدرس الدراسات العليا باللغة اإلنجليزية، وهذا 

خطأ، وهذا يف التعليم العام، وصاروا أيًضا سمحوا بالتدريس، تدرس التاريخ 
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تدرس جغرافيا، تدرس الرياضيات باللغة اإلنجليزية، هذا خطأ كبير جًدا خطأ 

 ي نأمل منهم أن يعيدوا النظر فيها.اسرتاتيج

مليون يتكلمون لغة خاصة هبم، ال  18دولة مثل كندا تخيل عدد سكاهنا قرابة 

مليون فقط، ومع ذلك كل الدراسات إلى أن يتخرج من  18يعرفوهنا إال هم، 

(، ومع ذلك ما هم اآلن؟ 61:92@الجامعة والماجستير والدكتوراه كلها باللغة )

 مركز األول يف الجواالت، ويف علوم كثيرة، وأطباء ومهندسين كبار.هم اآلن يف ال

العدو اإلسرائيلي لغته العربية كانت ميتة، تعرفون ماذا يعني ميتة؟ كانت ال  

تستعمل ال يعرفها إال بعض المتخصصين يف الجامعات، ومع ذلك اآلن أنقذوها 

 ية.من الموت وأحيوها وكل الدراسات عندهم تدرس باللغة العرب

وال يمكن ألي مسئول كبير أو صغير أن يتحدث بغير اللغة العربية، فالذي 

يقول أن العلوم ال يمكن أن تدرس باللغة العربية إما جاهل وإما منهزم، اللغة 

العربية ليست أضعف حااًل من اللغات األخرى، بعض اللغات مثل اللغة اليابانية 

لتفهمها، ألن اللغات ليست كلها  والصينية، تحتاج أن تحف  ماليين الكلمات

، ولغات بدائية ليست ةاللغات ثالثة أنواع: لغات اشتقاقية، ولغات إلصاقي ،العربية

 وليست اشتقاقية. ةإلصاقي

أعلى هذه عند علماء اللغات اللغات االشتقاقية الذي يقوم األمر فيها على أن 

 .تحف  الكلمات بعضها من بعض، اشتق الكلمات بعضها من بعض

وأعالها اللغة العربية، فعلماء اللغات متفقون على أن اللغة العربية أعلى 

اللغات من هذه الناحية ناحية الثراء، وتستطيع أن تأخذ منها ما تشاء، لكن يف لغات 

أخرى أيًضا اشتقاقية، مثل العربية فيها اشتقاق، وبعض اللغات الثانية فيها اشتقاق، 

 ميزة اللغات االشتقاقية.لكن اللغة العربية فيها هذه 
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، يعني هي كلمة واحدة فإذا أراد استنفاًعا ةالنوع الثاين من اللغات اإللصاقي 

تلصقها بأشياء معينة، إذا أردت المصدر تلصق بالصقة معينة أردت الجمع تلصق 

يفُعل، إلى  لبالصقة معينة، ليست الكلمة نفسها تغير صياغتها من فاعل إلى فع

مثل  ةى مفعول، هذه أغلب اللغات األوربية والهندية، إلصاقيأفعل إلى فاعل إل

 .ةاإلنجليزية إلصاقي

 صارت ماضي، تريد الجمع تزيد ed هي كلمة واحدة إذا أردت الماضي تزيد

s  واسم الفاعل تزيدr تريد المصدر تزيد ing  وهكذا، ومع ذلك أهنا ضعيفة لكن

 صارت اللغة العالمية األولى.

هم  م( أقوامه)َوَكم َعَز َأقواٌم بِِعزَّ ُلغاِت اف  ابن إبراهيم: ألن كما قال الح

 اللذين يعزون اللغات، أمر اللغة أمر جامد ال تستطيع أن تعيد نفسها.

ما اجتمع  وإن كانت أقوى ما يكون من اللغات، ولهذا يقول يف البيت: )

على  (؛ ما قال أدخلت القويلغتان إال أدخل  إحداهما الضيم على األخرر

(؛ ما اجتمع  لغتان إال أدخل  إحداهما الضيم على األخررالضعيف، يقول: )

 الضيم وال شك أن التي تدخل على األخرى هي التي أهلها أقل سيرة.

وال اشتقاقية، أي كل معنى له  ةلغات ال إلصاقي والنوَ الثاين من اللغات:

لمة ذهب، أي كلمة، فذهب له كلمة، ويذهب كلمتان ليس لهها أي عالقة بك

أذهب كلمة ثالثة أو نفس الخط الشكل أيًضا، الشكل والنطق مختلفان، بخالف 

بقية االشتقاقات، ثم الكلمات األخرى، فلهذا المعاجم من بين آالف الكالم ومع 

ذلك لم تموت، بل إن الصين اآلن صارت من أعظم الدول قوًة، ال تخلف عن 

 تها مع أهنا من اللغات الضعيفة.لغاهتا، وكذلك اليابان، ما تخلت عن لغ

ألن األمر ال يعود إلى اللغة فقط، يعود ألهل اللغة، فإذا كانوا بالفعل 
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متحمسين، وغيورين ومخلصين فإهنم يستطيعون أن يجعلوا هذه اللغة قادرًة على 

 القيام بكل ما يريدون من الدراسات والبحوث واالرتقاء يف كل درجات العلوم.

 (.66:08@) طالب:

ا وهو هتالضعف الذي يف اللغة العربية له أسباب منه أسباب أنا ذكر الشيخ:

 ةللعامية، والعامية موجود والدعاية المغرضة التي تقلل من قيمة اللغة العربية وتدع

ما أحد ينكره لكن أن تجعله مكان اللغة العربية أو أن تأخذ مكان اللغة العربية يف 

تنقل يف الخطابات، أو نحو ذلك هذا الذي ال نقره أماكنها تدخل يف الجامعات، أو 

لكن السبب األكرب للضعف يف اللغة العربية فيما يبدو لي، هو: هبوط قدسية اللغة 

 العربية عن العرب.

لما نقول قدسية أي أن العربي يستشعر أن هذه اللغة ال يخدمها وال يغار عليها 

ها ألهنا لغة مقدساته، القرآن لسواد عيوهنا، وإنما يخدمها ويدرسها ويغار علي

 والسنة ال ُيفهمون إال باللغة العربية.

فإذا كان العامل كذلك فإنه يتفانى يف خدمتها ودراساهتا، أما إذا كان يقول: 

( اكتب كتاب ما أحد يقول لي شيء، األخطاء اإلمالئية والنحوية وكل 67:15@)

ح، معنى ذلك فإن العربي ما إذا أخطأت يف لغة إنجليزية فرتفض ما تصلأشيء، 

سيرى اللغة اإلنجليزية هي المهمة وهي المطلوبة، ما نقول مقدسة هي محرتمة، 

 ويذهب ويدرسها حتى يتعلمها.

أما اللغة العربية ما أحد ُيطالب هبا، ولهذا هل وجدتم مرة من الشرط يف 

ُيطلب منها  شروط الوظيفة إتقان اللغة العربية تحدًثا وكتابًة، حتى يف األمور التي

 ن ما يكون ذلك.وذلك كالكتبة مثاًل أو المتحدثون الرسمي

هذا هو السبب األكثر للضعف للغة العربية، قلنا الفائدة، ال يسمونه أصاًل فإذا 
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كان طالب يف الجامعة ال يدري لماذا يدرس اللغة العربية كيف تريدون أن يهتم  

فلهذا يحاول أن  هلل  اللغة، وأن يستشعر أنه إنما يدرسها عبادة ههبذ

 يتلذذ وأن يتفهمها.

الضعف يف اللغة العربية طبًعا له دليل على ضعف المناهج، وضعف 

األساتذة، وانشغال الطلبة بأمور أخرى، أشياء أخرى كثيرة، ومن أهم األسباب 

التي يجب أن تحل إذا عرفنا السبب األول، وهو: نزول قدسية اللغة العربية يف 

 العرب اآلن.شعوب كثير من 

ن أن أدخل يف الباب الجديد باب االبتداء ألنه ليس باًبا جديًدا آلأنا ال أريد ا

معتاًدا وإنما كما عرفنا هذا فاصل انتهينا من األبواب التي فيها األحكام اإلفرادية يف 

النحو ولهذا ننتقل إلى درس جديد يف النحو وهو الكالم على الكالم على األحكام 

 الرتتيبية.

وقبل أن نبدأ هبا تحتاج أيًضا إلى مقدمة ثم نبدأ هبا ولهذا نختم، لكي تكون 

 أبدأ هبا، هل هناك أسئلة. حتىمتحمًسا 

 (.69:38@) طالب:

هذا من األسباب وهو كما يقول حلقة مفرغة، فال يوجد متخصصون  الشيخ:

راد أن يعقد يف اللغة العربية، المتخصصون قليلون، ثم الطالبون لها قليل أيًضا لو أ

 قليل الطالبون لها فالحلقة مفرغة. ،دروًسا

لكن لو كان هناك شعور عند العرب بأهمية هذه اللغة ودراستها على األقل ما 

ال يستغني عنه اإلنسان من معرفة لغته، لكن ال يهتم أصاًل بمراكز اللغة العربية، 

ذلك شيخ يدرس التفسير، ويدرس الفقه، ويدرس الحديث، وربما يكون بعد 

ويفتي وال يستطيع أن يقول جملة صحيحة، كيف ستقوم احضر درًسا أو أقرأ كتاًبا 
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 يف اللغة أو يف النحو؟ طبًعا ال شك أن الشعور الذي كان سائًدا من قبل.

 اًل على طالب العلم أن يبدأ أو اًل،حتى لو قرأت يف كل كتب الرتبية القديمة مث

المفتاح لبقية العلوم،  م األخرى، ألن اللغة هيبدراسة اللغة قبل أن نبدأ يف العلو

من الناس يأيت بكلمات  ًراالعظيم أن ذهب الشعور بأهمية هذه اللغة، أن ترى كثي

أعجمية، فيكون الهاتف ما يستطيع أن يفهم ما الفرق الهاتف، ما يف فرق عندهم، 

 عندهم شعور. ألن أصاًل الشعور

ا على لغته، مثلما يورً يجب أن يكون غاإلنسان يجب أن يكون متحمًسا للغته، 

ال كيف أنا أجلس يف بيتي عندي شعور بأهمية البقاء  ( كل واحدٍ 71:08@يقول: )

يف البيت، أن تبقى بحضارة أو من غير حضارة؟ كل يريد أن يكون عنده حضارة، 

 هذه األمور هينة أصاًل.

ئبة، كاألردنية ن تطالب هبا هذه أمور أعظم منها غاإهناك أمور أعظم منها، ف

وأور حضارية أعظم منها، غائبة عن الناس، هذا ال ُيستغرب أن يكون هذه 

 المفاهيم يف اللغة العربية.

 (.77:22@) طالب:

 لعل يف وقت آخر. الشيخ:

 (.72:40@) طالب:

من  ًرااألطفال اآلن يتجاهلون اللغة العربية أكثر من الكبار، بل إن كثي الشيخ:

أن يتحدث باللغة العربية الفصحى، إلى أن يدرس، والسبب يف األطفال ال يستطيع 

ذلك هو كثرة سماعه الفصيح، إما من وسائل اإلعالم وإما من أفالم األطفال، إما 

من المدارس ونحو ذلك، هذا ما يسمى بالسليقة، السليقة أن اإلنسان ال يسمع إال 

 فصيًحا.
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تكلم؟ سيتكلم باإلنجليزية، فإذا أتيت بإنسان ال تسمعه إال الفصيح، ماذا سي 

أي بالعامية طبًعا ال يتكلم إال بنحو ما سمع، فسيتكلم بالفصيح، فلو أتيت عند 

 إنسان آخر ال يسمع إال العامية، فماذا سيتكلم؟ بالعامية.

لو أتيت بإنسان يسمع العامية والفصيح؟ ستجده مخلًطا، فإن كان سماعه 

ال تكاد السليقة تنعدم عند العرب،  للفصيح أكثر سيكون سليقته أقوى، فلهذا

العرب اآلن عندهم بقاء للسليقة الصحيحة، ما يمكن اإلنسان أن يقول: رأيت 

 رة كبيرة، يف أمور باقية للسليقة.االسيارة جاءت السيارة كبيرة، سي

وقد تبعد جًدا وقد تقوى، فاإلنسان كلما أكثر من سماع الفصيح، سماع 

ننفيه، سماع الخطب، نحن اآلن ما عندنا استعداد أن  الكالم بتأمل مجرد سماع ما

نستمع إلى الربامج الفصيحة واألطفال يستمعون بكثرة، فلذلك يتكلم الطفل، 

طفال لماذا تقول تعالى بسرعٍة؟ ألا ض، أسأل بعئيتكلم كالم فصيح ال قد يخط

من لماذا تقول بسرعًة ال يصلح ما يعرف لكن يقول: هي بسرعٍة، من هذا تربمج 

الالشعور، الالشعور السليقة اإلنسان يتكلم هبذه الطريقة، فإذا كان بالفعل يف 

برامج قوية يف اإلعالم موجهة لخدمة هذه اللغة العربية، ال بطريقة غير مباشرة فإن 

 السليقة ستقوى عند اإلنسان.

فما بالك تأثيرها على اللغة العربية، فهي كالربامج بالعامية أو بكلمات  

ة عربية وأعجمية وعامية وبعضهم ربما حتى الخطب اآلن يلقيها بالعامية مختلط

 وبالكلمات الرسمية، فيضعف السليقة عند اإلنسان.

مثاًل اآلن األشرطة التي صدرت اآلن كالسيل الجرار، ال يأخذ بالعامية 

والقصائد العامية، من قبل عشر سنوات وال نعرفها أصاًل وال نتصور أن مكان 

 بيع شريًطا عامًيا واآلن إذا دخلت أكثر ما تجد األشرطة العامية.إسالمي ي
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لمن وضعت؟ وضعت لمن ال يعرف اللغة العربية والجهال من الشباب وكذا، 

ن والمثقفون، فما صارت ومن أين نشرتيها؟ يشرتيها طالب الجامعة والمتعلم

 للجهال من الذين ال يعرفون بالعامية.

تون مرة ثانية ويغتسلون اغتسااًل عامًيا لكي الطالب الذين يدرسون ثم يأ

 درسوه من اللغة العربية. ايمسحوا عن سليقتهم كل م

فسماعك لهذا العامي يحطم كل ما درسته من اللغة العربية، ليس فقط مجرد 

سماع لغة اإلنسان، التي يفكر هبا هي اللغة التي يحلم هبا، تحلم بالعامية أن تحم 

 بالعربية؟ 

يفكر كالعربي، قلت لكم من قبل كتاب جيد اسمه: الفكر العامي، العامي ال 

يتكلم عن أن العامية ليست لساًنا هي فكر قبل أن تكون لساًنا ال تجد إنسان عامي 

يفكر كما يفكر إنسان باللغة العربية، ما تجد إنسان إنجليزي يفكر كالفرنسي، 

 كالعربي، اللغة تؤثر يف طريقة تفكير اإلنسان.

لنا من قبل اللغة حضارة قبل أن تكون مجرد لسان، ال تعطي اللغة أكثر ولذا ق

من حجمها لكن اللغة أر عظيم ومهم، وال تقوم قائمة ألي شعب إال أن يحتف  

 بدينه وبلغته وثقافته، هذه الثالثة المكونة للحضارة.

أما عن شعب عربي يتكلم باللغة باإلنجليزية وخطاباته باللغة اإلنجليزية، 

 (.77:56@سئولوه باللغة اإلنجليزية ودراساته باللغة اإلنجليزية تجعله )وم

عمدة لندن قبل سنوات ألقى خطاًبا طوياًل عريًضا فصيًحا لكن أخطأ يف كلمة، 

 ما نطقها كما ينطقها الربيطانيون قامت عليه القائمة خالل أسبوع واحد فقط.

يفسد، هذا الذي يجب يف كلمة، هذا ما يصل ألنه  ئكيف مسئول كبير ُيخط

عند العرب، المسئولون ال يتكلمون إال بالعربية، وإعالمهم ال يتكلمون بالعربية، 

انظر اإلعالم عندنا مثاًل يف السعودية أو يف الخليج أول ما نشأ يعتمد اعتماًدا كاماًل 
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 على اللغة العربية. 

والشمال  ألسباب كثيرة من أهمها، أنه مضطر إلى ذلك ألن الجنوب له عامية

 عامية، والحجاز عامية ونجد عامية.

ما يمكن أن يتخذ عامية فتتخذ اللغة العربية، فخلف بذلك فوائد عظيمة جًدا 

نك تجد أن اإلنسان الموجود اآلن ال يتكلم كأبيه، ال تجدون أحد يتكلم إحتى 

ناس كأبيه إذا كان أبوه كبير يف السن شايب، طريقة القوم تغيرت، بل إن كثير من ال

صار يستحي أن يتكلم بلغات عامية بسبب هذا اإلعالم، صار عند الناس لغة 

 مشرتكة.

اآلن خالل سبع أو الخمس سنوات األخيرة هذه حتى يف اإلعالم حتى يف 

األخبار أحياًنا ننطقها بالعامية يف القنوات، المجالت للشعر الشعبي افرتاًء الذي 

 للغة العربية.هو الشعر العامي، اللغة الشعبية فهي ا

هناك مجالت للشعر العامي، أوراق ثقيلة من يقرأها ما يف أحد تدخل وتخرج 

من البقال ما تحركت بأوراق جميلة وثقيلة، تظن أن هذه األمور غير مدعومة؟ من 

 ويدعمها؟ المفكرون، أن أول من دعا باالهتمام باللغة العربية يف الجزيرة ه

ودعا لها، ثم تلقفها غيره، حتى   مستشرق يف وقت الملك عبد العزيز

صارت تستشرق اآلن يف الخليج، حتى صارت الدعوة للعامية طاغية على كل 

 وسائل اإلعالم إال من ندر.

لذلك تجد مجلة سيارة أو جريدة سيارة إال وفيها صفحة أو صفحتين للشعر 

ة وهي العامي، ثم صفحة األسبوع للثقافة العربية، انتشرت الدعوة للغة العامي

منتشرة يف العراق ثم انتشرت يف مصر، وصار حينذاك علماء كبار تصدوا لها وبينوا 

 أضرارها، لكنها بقيت يف الخليج.

 وصل اهلل وسلم على نبينا محمد. -واهلل أعلم-
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 الدرس التاسع عشر

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 ين.وأصحابه أجمع

 ...أَما بعد

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة المباركة 

ليلة االثنين السادس والعشرين من شهر ذي القعدة من سنة تسٍع وعشرين 

وأربعمائٍة وألف، يف هذا الجامع جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض 

لدرس التاسع عشر من دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك ينعقد بحمد اهلل وبتوفيقه ا

. 

يف أول هذا الدرس أْن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأْن  نسأل اهلل 

يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأْن يغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا وأولياء 

إلى أّن هذا  -يا إخوان-أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وكل َمن له حٌق علينا، وأنبه أيًضا 

الدرس إْن شاء اهلل سيكون الدرس األخير قبل الحج، ثم نتوقف إلجازة الحج 

تعود الدراسة سنعود، السبت أو  تىونعود للدرس مع عودة الدراسة إْن شاء اهلل م

 األحد أول أحد من عودة الدراسة سيبدأ الدرس من جديد إْن شاء اهلل تعالى.
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ن الكالم على األحكام اإلفرادية يف عتوفي  اهلل كنا انتهينا يف الدرس الماضي ب 

النحو، و لك باالنتهاء من الكالم على باب النكرة والمعرفة؛ ألنى األحكام اإلفرادية 

 تقع يف ثالثة أبواَب كبرر:

 : باب الكلمة.وهي الباب األول -

 : باب المبني والمعرب.والباب الثاين -

 .: باب النكرة والمعرفةوالباب الثالث -

ونريد باألحكام اإلفرادية يف النحو أي الحكم الذي تكتسب به الكلمة بصفتها 

مثاًل،  "مسجد"مفردة، أي بغض النظر عن كوهنا يف جملة، فإذا أخذنا كلمة 

فمسجد اسم أم فعل أم حرف؟ نعرف أهنا اسم، إًذا هذا حكم إفرادي؛ ألّن هذه 

معرب أم مبني؟  "سجدم"اكتسبته وليست يف جملة، و "مسجد"الكلمة كلمة 

 ."مسجٌد ومسجًدا ومسجدٍ "معرب؛ ألّن حركة آخره تتغير تقول: 

نكرة  "مسجد"إًذا فالحكم على الكلمة باإلعراب والبناء أيًضا حكٌم إفرادي، و

أم معرفة؟ نكرة، إًذا فالحكم على االسم بالتنكير والتعريف أيًضا من األحكام 

 اإلفرادية.

أم فاعل أم مفعول به أم تمييز أم بدل؟ تقول: ما مبتدأ أم خرب  "مسجد"لكن 

أعرف حتى تجعلها يف جملة، اجعل هذه الكلمة يف جملة يتضح إعراهبا، قد تكون 

، "هذا المسجد"، قد تكون خربًا إذا قلت: "المسجد واسع"مبتدًأ لو قلت مثاًل: 

قلت: ، قد تكون نائب فاعل إذا "قام المسجد بدوره"قد تكون فاعاًل إذا قلت: 

 ."يف القرية خمسون مسجًدا"، قد تكون تمييًزا مثل: "بني المسجد"

إًذا فكون الكلمة مبتدًأ أو خربًا أو فاعاًل أو مفعواًل أو تمييًزا أو نحو ذلك هذه 

 التي يسميها النحويون باألحكام الرتكيبية.
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ولها هو الحكم الذي ال تكتسبه الكلمة إال بعد دخ فالمراد باألحكام التركيبية:

 يف جملة.

ل  بعد أْن انتهى ابن مالك  من الكالم على األحكام اإلفرادية، وفصَّ

نا وضربنا على ذلك ما تيسر  لنا الكالم فيها وتوسعنا وقعدَّ الكالم فيها ونحن فصَّ

من األمثلة، وبقينا يف األحكام اإلفرادية فصاًل كاماًل ونصف فصل؛ ألّن األحكام 

قواعد العامة وهي األصول، وهي التي يجب أْن يضبطها اإلفرادية يف النحو هي ال

 أحكام قليلة لكن الطالب -كما رأيتم-الطالب وال يخلط فيها وال يضعف فيها، 

 يحتاج إليها يف كل أبواب النحو دون استثناء.

يف كل أبواب النحو القادمة المبتدأ والخرب والنواسخ كان وإّن وظن والفاعل 

الخمسة به وله وفيه ومعه والحال والتمييز إلى آخره كل  ونائب الفاعل والمفاعيل

هذه األبواب دون استثناء سنحتاج فيها إلى ما قلناه يف األحكام اإلفرادية أي يف 

 األصول.

فلهذا توسعنا وتوسع النحويون يف ذلك، ابتداًء من هذا الدرس أي ابتداًء من 

ة، وعرفنا أّن المراد باألحكام )باب االبتداء( سيبدأ الكالم على األحكام الرتكيبي

الرتكيبية هي األحكام التي ال تكتسبها الكلمة إال بعد دخولها يف جملة، الكلمات 

عرفنا أنه اسم ومعرب  "محمد"التي درسنا من قبل أحكامها اإلفرادية كلمة كلمة 

 قام عرفنا أنه فعل ماضي وأنه مبني. "قام"ونكرة، 

وألفت  "محمد"وأخذت  "قام"فأخذت  لو أخذت هذه الكلمة وهذه الكلمة

، حصلت عندك جملة، فالجملة هو تأليف الكلمات "قام محمد"بينهما وقلت: 

جملتان: إسميٌة وفعلية،  -كما تعرفون-بعضها مع بعض، والجمل يف اللغة العربية 

 فاإلسمية ما بدأت باسٍم حقيقًة أو حكًما، والفعلية ما بدأت بفعٍل حقيقًة أو حكًما.
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، هذه إسمية "المسجد واسع، أو محمٌد مجتهدٌ "حقيقًة كأْن تقول:  ا:قولن 

يف "، هذه فعلية حقيقًة، أما حكًما كأْن تقول: "صلى محمدٌ "حقيقًة، أو تقول: 

، هذه إسمية أم فعلية؟ ما يف حرفية، هذه فعلية؛ ألّن قولنا: "المسجد صلى محمدٌ 

صلى محمٌد يف "صل جاًرا ومجرور مقدمان من تأخير، واأل "يف المسجد"

منا الجار والمجرور هذه نسميها هذه جملٌة فعليٌة حكًما."المسجد  ، ثم قدَّ

، يعني محمٌد صلى يف "يف المسجد محمٌد صلى"وكذلك يف اإلسمية لو قلت: 

المسجد، فهي أيًضا إسميٌة حكًما، فهاتان الجملتان يف اللغة العربية، ولعلنا ذكرنا 

الجمل يف اللغة العربية نوعين هذا يدل على الثراء وال  يف الدرس الماضي أّن كون

 يدل على الفقر؟ 

هذا يدل على الثراء وال يمكن أْن نحكم من هذا الحكم إال إذا كنا  نحن قلنا:

[ اللغة األخرى فيها @08:09نعرف اللغات األخرى وكم فيها من جملة، ]

يف العربية، لكن إذا  خمس أو عشر أو عشرين جملة، نقول: ال هذا دليل على فقر

عرفنا أّن الغالبية الساحقة من اللغات األخرى ال يوجد فيها إال نوع واحد فقط من 

 أنواع الجمل وهو الجملة اإلسمية.

، "أنا أحبك"أغلب اللغات العالمية ال يمكن أْن تبدأ كالمك إال باسم، تقول: 

أما يف اللغة العربية  وال يمكن أْن تقول: أحبك، هكذا يف أغلب اللغات العالمية،

، وتستطيع أْن تأيت بجملة فعلية "أنا أحبك"تستطيع أْن تأيت بجملة إسمية فتقول: 

، ولك يف اإلسمية والفعلية أيًضا صوٌر وتصرفاٌت كثيرة "أحبك"مباشرة وتقول: 

 من حيث التقديم والتأخير ومن حيث التأكيد والزيادات المتنوعة.

 اللغة العربية.إًذا فهذا يدل على ثراء يف 

الجملة اإلسمية لها أحكاٌم نحوية، والجملة الفعلية لها أحكاٌم نحوية، وابن 
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مالك عالٌم عظيم ظهر من بعده بدقة الرتتيب، وهذا الذي جعل كتبه وخاصًة 

]األلفية[ تثبت كل هذا الوقت لحسن ترتيبها وتنظيمها فضاًل عن قوة النظم فيها 

 وقلنا يف الملحوظات عليها:

قال سنبدأ بالجملة اإلسمية، الجملة اإلسمية لها أحكاٌم نحوية، إًذا  أواًل: -

سنحصر كل األحكام النحوية الخاصة بالجملة اإلسمية، ثم نذكرها أواًل يف بداية 

األحكام الرتكيبية، فإذا انتهينا من األحكام النحوية الخاصة بالجملة اإلسمية 

حكام النحوية الخاصة بالجملة الفعلية وكذا سننتقل إلى الجملة الفعلية ونذكر األ

 َفعل.

بدأ باألحكام النحوية الخاصة بالجملة اإلسمية، ثم األحكام النحوية الخاصة 

بالجملة الفعلية، ووجد بعد ذلك أحكاًما نحويًة مشرتكة تأيت يف اإلسمية وتأيت يف 

 خر النحو.الفعلية، فذَكر هذه األحكام النحوية المشرتكة بين الجملتين يف آ

إًذا فاألحكام الرتكيبية يف ]ألفية[ ابن مالك مقسمة ومرتبة هبذا الرتتيب، تبدأ 

باألحكام النحوية الخاصة بالجملة اإلسمية، ثم األحكام النحوية الخاصة بالجملة 

الفعلية، ثم األحكام النحوية المشرتكة بين الجملتين، ونحن سنبدأ إْن شاء اهلل 

 النحوية الخاصة بالجملة اإلسمية.بالكالم على األحكام 

 "العلم نافعٌ "، مثل: "محمٌد كريمٌ "، مثل: "اهلل ربنا"قلنا مثل:  الجملة اإلسمية

ونحو ذلك، لكن إْن سألتني فقلت: الجملة اإلسمية كم لها حكم يف النحو؟ كم 

للجملة اإلسمية من حكٍم يف النحو؟ ابن مالك اآلن سيذكر األحكام النحوية 

الجملة اإلسمية، كم هذه األحكام عشرون ثالثون أربعون؟ وإْن شئت الخاصة ب

السؤال بعبارٍة أخرى قد تكون أوضح أقول: الجملة اإلسمية تأيت يف اللغة العربية 

 على كم صورة؟ 
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الجواب على  لك: تاتي على صورتين، الجملة اإلسمية لها حكمان نحويان،  

فتش  ونقب  يف الكالم العربي الفصيح تاتي يف اللغة العربية على صورتين، مهما 

من قرآَن وحديَث وشعرَ ونثرَ، ستجد أنى الجمل اإلسمية ال تخر  يف كل هذا 

 الكالم عن صورتين:

 إما أن  تاتي على الصورة األولى. -

 وإما أن  تاتي على الصورة الثانية. -

 فما هاتان الصورتان؟

محمٌد "تدًأ وخربًا، كقولنا: : أْن تأيت الجملة اإلسمية مبالصورة األولى -

، هذه الصورة طبًعا يجوز فيها تصرفات تقدم وتؤخر وتزيد وتنقص، لكن "كريمٌ 

 كلها تعود إلى كوهنا مبتدًأ وخربًا، انتهينا من هذه الصورة، نريد صورًة أخرى.

 [.@13:22-13:13] الطالب:

 إن، طيب وغير إن. الشيخ:

 [.@13:26-13:25] الطالب:

 ليست مؤكدة وليست حرًفا، أنت لم تدقق يف العبارة.كان  الشيخ:

 [.@13:37-13:36] الطالب:

ما كان أصله المبتدأ أو الخرب، ما الذي ينقل المبتدأ والخرب عن  الشيخ:

 أصلهما؟ تقول: ما كان أصله، يعني هناك شيء نقل المبتدأ والخرب عن أصلهما.

 [.@13:54-13:53] الطالب:

 ة فقط؟األفعال الناقص الشيخ:
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 [.13:56] الطالب:

 النواسخ. الشيخ:

 إًذا فاجلملة اإلمسية هلا صورتان:

أْن تأيت يف اللغة العربية غير منسوخٍة، أي غير مسبوقٍة  الصورة األولى: -

، محمٌد: مبتدٌأ "محمٌد كريمٌ " بناسخ، وحينئٍذ تتكون من جزئين: من مبتدأٍ وخرب ك

محمٌد "مرفوٌع وعالمة رفعه الضمة،  مرفوع وعالمة رفعه الضمة، كريٌم: خربٌ

لم ُتسبق هذه الجملة اإلسمية بناسخ، فنقول: هذه الجملة جملٌة إسميٌة غير  "كريمٌ 

منسوخة، وُيقال عنها: الجملة اإلسمية األصلية أو الجملة اإلسمية البسيطة، هذا 

 األصل يف الجملة اإلسمية أهنا تأيت غير منسوخة.

أْن تأيت الجملة اإلسمية منسوخًة، أي  ة اإلسمية:والصورة الثانية للجمل -

، "محمٌد كريمٌ "مسبوقًة بناسخ، ودعونا على الجملة نفسها لكي يتبين الفرق وهي 

إما أْن تأيت غير منسوخة أي على صورهتا األصلية  "محمٌد كريمٌ "هي نفس الجملة 

 والنواسخ يف ، ، وإما أْن تأيت منسوخًة أي مسبوقًة بناسخ"محمٌد كريمٌ "البسيطة 

 النحو ثالثة أنواَ:

كان "، تقول: "كان"ما يرفع المبتدأ وينصب الخرب مثل  :النوَ األول -

كان محمٌد "، رفعت األول: محمٌد ونصبت الثاين: كريًما، فقلت: "محمٌد كريًما"

 ."كريًما

الخرب، يعني ينصب  رفعبعكس األول ما ينصب المبتدأ وي :والناسخ الثاين -

، محمًدا بالنصب كريٌم "إّن محمًدا كريمٌ "، تقول: "إنّ "يرفع الثاين، مثل األول و

 بالرفع.

ما ينصب المبتدأ والخرب جميًعا، ينصب األول وينصب  :والناسخ الثالث -
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، محمًدا بالنصب وكريًما "ظننت محمًدا كريًما"، تقول: "ظن"الثاين مثل  

 بالنصب.

، فإما أن  تاتي على "محمٌد كريم"رأيتم أنى الجملة اإلسمية واحدة وهي  

، وإما أن  تاتي "محمٌد كريمٌ "صورتها األصلية البسيطة غير منسوخة فتقول: 

 منسوخة، فإ ا جاءت منسوخًة فلها ثالْ صور تفصياًل وهي:

 ."كان محمٌد كريًما"ونصب الثاين  رفع األول -

 ."إّن محمًدا كريمٌ ": بالعكِ والصورة الثانية -

 ."ظننت محمًدا كريًما": بنصبهما ثالثةوالصورة ال -

فعلى ذلك تجدون أّن الجملة اإلسمية قد استوفت الصور العقلية بالرفع 

والنصب جميًعا، المبتدأ والخرب الجمل اإلسمية استوفت كل الصور العقلية 

الممكنة بالرفع والنصب، الرفع والنصب الصور العقلية أْن يكونا مرفوعين أو 

، منصوبين "محمٌد كريمٌ "لفين، مرفوعين هذه الصورة األصلية منصوبين أو متخا

، متخالفين إما برفع األول ونصب "ظننت محمًدا كريًما"هذه الصورة األخيرة 

، أو بنصب األول ورفع الثاين هذه إّن "كان محمٌد كريًما"الثاين هذا الناسخ األول 

 ."إّن محمًدا كريمٌ "

للغة العربية لغٌة حكيمٌة وعادلة، هذه الجملة فلهذا تسمعون كثيًرا قولهم: إّن ا

يرددها العلماء كثيًرا اللغة العربية لغٌة حكيمٌة وعادلة، حكيمة أي محكمة البناء 

ا من إحكام بنائها بحيث تعطي كل كلمٍة حقها، وللعقل يف ذلك  وهذا واضٌح جدًّ

يف بناء تدخٌل كبير، حتى التبس األمر على بعضهم فظن أّن العقل الذي تدخل 

وإحكام هذه اللغة الشريفة هو من المنطق اليوناين، والعقل موجود عند كل النَّاس 

 العقل والعرب من أذكى الشعوب.
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يف اللغة العربية هل هي لغٌة  -كما تعرفون-حتى اختلف العلماء قديًما وحديًثا 

صطلحوا ؟ يعني اهلل أنزلها هكذا، أم أهنا اصطالحية النَّاس اتوقيفيٌة من اهلل 

عليها، وما كان هذا االختالف إال بسبب شدة هذا اإلحكام الذي جعل بعضهم 

يقول: إّن هذا اإلحكام يف اللغة ال تستطيع عليه العقول البشرية، فزعموا على ذلك 

هكذا على آدم، ويحَتجون بقوله تعالى:  أهنا توقيفية أي أنزلت من اهلل 

حديث ال نحتاج إلى أْن  والخالف قديمٌ  ،[31البقرة:] (ڦ ڦ ڄ ڄ)

 نتكلم عليه اآلن.

لكن أقصد أّن هذا مغزى قولهم: إّن اللغة العربية لغٌة حكيمٌة، عادلة، عادلة 

أي: تعطي كل كلمٍة حقها، فتعدل بين الكلمات وسيأيت لذلك شواهد كثيرة جّدا، 

ة ولعلنا نشير إلى شيٍء من ذلك عندما يرد، وقد سبقت أشياء كثيرة من عدل اللغ

العربية لعلنا نشير إلى ما سبق؛ ألنه سبق أْن شرح من ذلك مثاًل: أّن جمع المؤنث 

ُيرفع بالضمة، وينصب بالكسرة، ويجر  "مسلمات وسيارات"السالم مثل: 

بالكسرة، فاللغة هنا اآلن مالت مع الفتحة وال مالت مع الكسرة؟ مالت مع 

 الكسرة.

، فرفعه بالضمة "د ومساجدأحم"ثم يأيت باب الممنوع من الصرف مثل: 

ونصبه بالفتحة وجره بالفتحة، فعادت اللغة العربية بعد ذلك فعدلت الميزان، 

وهكذا كلما مالت يف باب عادت يف باٍب آخر ووزنت الميزان لكي تكون عادلة، 

 ولذلك أمثلة كثيرة هذا من األمثلة على ذلك.

محمٌد "ير منسوخة : الجملة اإلسمية إما أصلية بسيطة غ-يا إخوان-قلنا 

 :ثالثة، وكال الجزئين مرفوع، أو تكون منسوخة والنواسخ كم قلنا؟ "كريمٌ 

: الذي يرفع المبتدأ وينصب الخرب هذا الناسخ، ماذا يشمل؟ الناسخ األول -
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كان محمٌد "يشمل كان وأخواهتا ثالثة عشر فعاًل، ستأيت يف باب كان وأخواهتا  

 ."كريًما، أصبح محمٌد كريًما

وأيًضا يشمل ناسًخا آخر، هذه النواسخ التي ترفع األول وتنصب الثاين  -

تشمل كان وأخواهتا وتشمل يف نواسخ أخرى أيًضا تعمل هذا العمل نفسه وهي 

 ."كاد محمٌد يرسب"أفعال المقاربة كاد وأخواهتا أيًضا ترفع األول وتنصب الثاين 

رفع المبتدأ وينصب الخرب وهناك أيًضا ناسٌخ ثالث يعمل هذا العمل أيًضا ي -

 وهو.

 [.22:41] الطالب:

 ال، قلنا ظن وأخواهتا تنصب من جزئين. الشيخ:

 [.22:46] الطالب:

أفعال رجاء هي المقاربة، هي المقاربة تشمل الرجاء والشروع  الشيخ:

والمقاربة، سميت كلها المقاربة تغليًبا لكن كلها باب واحد ُتسمى كاد وأخواهتا، 

 (ڤ ڤ ڤ)حجازية وأخواهتا، ما الحجازية النافية وأخواهتا، مثل: وتشمل ما ال

 .[31يوسَ:]

  إًذا فالناسخ األول الذي يرفع املبتدأ وينصب اخلرب يشمل ثالثة نواسخ ثالثة

 أبواب:

 كان وأخواتها. -

 وكاد وأخواتها. -

 وما وأخواتها. -

االبتداء المبتدأ وهذه ستأتينا تباًعا، هكذا ترتب النحو، سيأتينا اآلن باب 
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والخرب، وبعده سيأيت باب كان وأخواهتا؛ ألنه الناسخ األول، وبعده كاد وأخواهتا، 

 ثم ما وأخواهتا، مرتبة؛ ألّن هذه الثالثة تعمل هذا العمل.

والناسخ الثاين الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر ما ا يشمل من النواسخ؟ 

 يشمل ناسخين نوعين:

إّن "ستة حروف: إّن وأّن وكأّن ولكن وليت ولعل، مثل: يشمل إّن وأخواهتا  -

 ."محمًدا كريمٌ 

وتشمل ناسًخا آخر يعمل هذا العمل أيًضا ينصب األول ويرفع الثاين وهو:  -

ال النافية للجنس، ال النافية للجنس ماذا تعمل؟ تعمل عمل إّن تنصب األول 

نافية للجنس ، ال ال«ال أحد أغير من اهلل: »وترفع الثاين، كقوله 

 وهي المشبهة بإّن العاملة عمل إّن.

إًذا فهذا الناسخ الذي ينصب األول ويرفع الثاين يشمل بابين من النواسخ: 

يشمل إّن وأخواهتا ويشمل ال النافية للجنس، وهما أيًضا متتابعان بعد النواسخ 

 السابقة.

شمل باًبا ي ثم النوَ الثالث من النواسخ الذي ينصب المبتدأ وينصب الخبر

واحًدا من النواسخ وهو باب ظننت وأخواهتا، ظننت وعلمت وحسبت وخلت 

إلى آخره، وهكذا ترتب النحو يف هذا الباب، األحكام النحوية الخاصة بالجملة 

اإلسمية ترتبت هبذه الطريقة، فنأخذ المبتدأ والخرب، وبعده يأتينا كان وأخواهتا، ثم 

م إّن وأخواهتا، ثم ال النافية للجنس، ثم ظننت كاد وأخواهتا، ثم ما وأخواهتا، ث

 وأخواهتا.

بعد ظننت وأخواهتا يأيت باب يسمونه )باب أعلم وأرى(، وهو باب ظننت 

وأخواهتا لكن إذا تعدى إلى مفعوٍل ثالث، وبذلك ينتهي الكالم على األحكام 

 النحوية الخاصة بالجملة اإلسمية.
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لنحوية الخاصة بالجملة الفعلية ابتداًء ليبدأ ابن مالك الكالم على األحكام ا 

 من باب الفاعل.

إًذا ماذا سيأتينا بعد باب ظننت وأخواهتا وأعلم وأرى؟ سيأيت باب الفاعل وهو 

أول األحكام النحوية للجملة الفعلية، وبعده نائب الفاعل، وبعده المفاعيل 

مفعول الخمسة: المفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه وال

المطلق، هذه أحكام الجملة الفعلية النحوية، وإْن شاء اهلل إذا وصلنا إلى الجملة 

 الفعلية سننبه إلى ذلك.

بعد هذه المقدمة يمكن أْن ندخل إلى الكالم على باب االبتداء، مستعينين باهلل 

متوكلين عليه، وإْن شاء اهلل ما هي إال أياٌم قالئل ودروٌس قالئل وننتهي من 

حكام النحوية للجملة اإلسمية ونقول: نبدأ بباب الفاعل، فاأليام سريعة لكن األ

 نسأل اهلل أْن يلقي الربكة يف أوقاتنا.

يف ألفيته يف هذا الباب )باب االبتداء(  يقول شيخنا وإمامنا ابن مالَك 

 يقول: 

اااااٌد َوَعااااااِ ٌر َخَبااااار  .113  ُمب َتاااااَدٌأ َزي 

 

ااااٌد َعاااااِ ٌر َماااانِ   ااااَ  َزي  َتااااَذر   إِن  ُقل   اع 

 َوَأَوٌل ُمب َتااااااااااااَدأ َوال َثااااااااااااانِي.114 

 

نَاااااااى فِاااااااي َأَسااااااااَر َ انِ    َفاِعاااااااٌل اغ 

ااُي َوَقااد  .115  َهاَم النَف  ااتِف  ِ  َوَكاس   َوِقاا

 

ٌز أوُلااااو الَرَشااااد   
ااااُو َفااااائِ ُز َنح   َيُجااااو 

َُ َخَباار  .116  اا  َوال َثاااِن ُمب َتااَدا َوَ ا ال َوص 

 

اااَراِد طِ   اااَتَقر  إِن  فِاااي ِساااَور اإِلف   ب قاااع اس 

 َوَرَفُعاااااااوا ُمب َتاااااااَدًأ باالب َتاااااااِدا.117 

 

اااااااُع َخَبااااااارَ با لُمب َتاااااااَدأ   َكاااااااَذاَك َرف 

 هذه خمسة أبيات نشرح منها يف هذا الدرس ما تيسر إْن شاء اهلل تعالى. 

 : البيت األول يقول فيه 

ااااٌد َوَعاااااِ ٌر َخَباااار  .113  ُمب َتااااَدٌأ َزي 

 

اااٌد َعااااِ ٌر   اااَ  َزي  َتاااَذر  إِن  ُقل   َماااِن اع 
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ف المبتدأ يف هذا البيت، وإنَّما ضرب له مثااًل بقوله:  واضح أنه  لم ُيعرِّ

ٌد (، ف)َزي ٌد َعاِ رٌ ) (: خرب، ولعل األمر من الوضوح بما كان َعاِ رٌ (: مبتدٌأ و)َزي 

إلى التعريف، أما تعريف المبتدأ عند النحويين: فالمبتدأ  ج لم يحتبحيث 

االسم المجرد من العوامل اللفظية، هذا هو المبتدأ، المبتدأ يف  عند النحويين هو

 التعريف العلمي النحوي: المبتدأ هو االسم المجرد من العوامل اللفظية.

نشرح هذا التعريف هو االسم المجرد عن العوامل اللفظية، االسم أي أّن 

، المبتدأ ال يقع إال المبتدأ ال يقع فعاًل وال حرًفا وال جملًة إسمية وال جملًة فعلية

اسًما، مجرٌد عن العوامل اللفظية تقول: مجرٌد عن أو مجرٌد من كالهما جائٌز يف 

 اللغة، مجرٌد من العوامل اللفظية.

قولنا: مجرٌد من العوامل اللفظية يدعونا إلى أْن نشرح نظرية العامل يف النحو؛ 

امل، فالنحو يقوم على أّن ألّن النحو العربي كله يقوم على هذه النظرية نظرية الع

سلمت "الكلمات يعمل بعضها يف بعض، كيف يعمل بعضها يف بعض؟ لو قلنا: 

، "على"، على: حرف جر، ومحمٍد: اسٌم مجرور، ما الذي جره؟ "على محمدٍ 

وهو كلمة، وعلى كلمة ال تفعل شيًئا يف  "محمد"وهو كلمة يجر  "على"فجعلنا 

، "محمدٍ "م أنت المتكلم الذي جررت فقلت: الحقيقة، وإنَّما الذي جر المتكل

 ."على محمًدا أو على محمدٌ "ولو شئت لقلت: 

فالفاعل يف الحقيقة الرافع والناصب والجار العامل يف الحقيقة هو المتكلم ال 

 شك يف ذلك، ما أحد يناقش يف هذه المسألة.

توضيح إّن األلفاظ يعمل بعضها يف بعض هذه نظرية تربوية ل فقول النحويين:

، "سلمت على محمدٍ "األمر وتسهيله، أنت أيها المتكلم أنت أيها العربي تقول: 

؟ فتقول: "على محمٌد أو على محمًدا"؟ لماذا ما قلت: "على محمدٍ "لماذا قلت: 

 -أيها المتكلم-مسبوقة بعلى، فعلى جعلتك  "محمدٍ "؛ ألّن "على محمدٍ "قلت: 
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ول: على هي التي جعلت المتكلم إلى أْن تجر محمًدا، بدل هذه اللفة الطويلة نق 

 جرت ما بعدها، فهذه نظرية العامل. "على"يجر ما بعدها، نختصر ذلك ونقول: 

اسٌم وفعٌل وحرف، أما األفعال فمن حيث  -كما سبق شرحه-والكلمات 

العمل تعمل أو ال تعمل؟ األفعال كلها عاملة كل األفعال عاملة تعمل، وإْن كانت 

ا وبعضها قوٌي تختلف من حيث  القوة يف العمل، فبعضها قوي وبعضها قوٌي جدًّ

ا وبعضها ضعيف، فأضعف هذه األفعال يف العمل ما ُيسمى بالفعل الالزم  ا جدًّ جدًّ

قام "، تقول: "قام"الذي يرفع فاعاًل، ثم يعجز عن أْن ينصب المفعول به، مثل: 

 ."دخل محمدٌ محمٌد، ذهب محمٌد، مات محمٌد، غرق محمٌد، خرج محمٌد، 

اآلن رفعت فاعاًل هل تستطيع أْن تنصب مفعواًل هبذه األفعال؟ ما يمكن، هذا 

ُيسمى فعل الزم رفع الفاعل ولزمه ولم يتعداه إلى نصب المفعول به، وأقوى من 

أكرم محمٌد أباه، "ذلك الفعل الذي يرفع فاعاًل وينصب مفعواًل به، كأْن تقول: 

، هذه أفعال، ماذا عملت؟ عملت "الكتابوضرب زيٌد اللص، وأخذ خالٌد 

عملين: رفعت الفاعل ونصبت المفعول به، فهذه أقوى من األفعال السابقة 

 الالزمة.

ثم هناك أفعال أقوى ترفع فاعاًل وتنصب مفعواًل به أول وتنصب مفعواًل به 

، ظننت ظن فعل والتاء فاعل "ظننت محمًدا كريًما"ثانًيا وهذا باب ظننت، تقول: 

حمًدا: مفعوٌل به أول، وكريًما: مفعوٌل به ثاين، ثم هناك أفعال أقوى وهي التي وم

تنصب ثالثة مفاعيل، ترفع فاعاًل وتنصب مفعواًل به أول ومفعواًل به ثاين ومفعواًل 

به ثالًثا، وهذه أقوى األفعال وهي أفعال قليلة، وهي المذكورة يف باب أعلم وأرى، 

، أعلمت: فعاًل وفاعل، محمًدا العلم نافًعا: "افًعاأعلمت محمًدا العلم ن"مثل: 

 مفعول به أول وثاين وثالث.

أّن األفعال كلها عاملة، والحروف من حيث العمل عاملة أم  :الخالصة
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معمولة؟ الحروف بعضها عامل وبعضها هامل، لكن ال يقع شيًئا منها معمواًل، ال 

يعني تعمل فيما بعدها الرفع أو يعمل فيها غيرها أبًدا، فالحروف العاملة عاملة 

النصب أو الجر أو الجزم، عندما نقول: عامل يعني يرفع أو ينصب أو يجر أو 

يجزم هذا عامل، أما المعمول فهو الذي يقع عليه الرفع فيكون مرفوًعا، أو يقع 

عليه النصب فيكون منصوًبا، أو يقع عليه الجر فيكون مجروًرا، أو يقع عليه الجزم 

 زوًما.فيكون مج

فمن الحروف العاملة حروف الجر، أليست تجر تعمل الجر فهي جارة، ومن 

، ومن الحروف العاملة حروف النصب "لم ولما"الحروف العاملة حروف الجزم 

تنصب  "إّن وأخواهتا"، ومن الحروف العاملة "أْن ولن"نصب المضارع مثل: 

 المبتدأ وترفع الخرب، هذه من الحروف العاملة.

روف الهاملة التي ال تعمل ليس لها عمل ال تؤثر فيما بعدها، ال تعمل ومن الح

 "محمٌد كريمٌ "، تقول: "هل والهمزة"فيما بعدها شيًئا مثل: أحرف االستفهام 

، هل: حرف استفهام هامل ال "هل محمٌد كريٌم؟"مبتدٌأ وخربٌ، أدخل هل تقول: 

لمحمٌد "مثل الم االبتداء  يعمل شيًئا، محمٌد كريٌم: مبتدٌأ وخرب وهكذا مثل قد

 ، هذه كلها حروف هاملة ال تعمل شيًئا."كريمٌ 

نصل إلى األسماء، األسماء عاملة أم معمولة؟ األصل يف األسماء أهنا معمولة، 

يعني يقع عليها العمل، فالفعل يرفعها فاعاًل وينصبها مفعواًل، وحروف الجر 

 ألصل يف األسماء أهنا معمولة.تجرها، وإّن وأخواهتا ترفعها وتنصبها وهكذا، ا

فلهذا األسماء تأيت مرفوعة وتأيت منصوبة وتأيت مجرورة، وهل تكون األسماء 

عاملًة تعمل الرفع أو النصب أو الجر؟ نعم، قد تأيت عاملًة يف صور معينة قليلة 

محصورة يف قولهم: األسماء العاملة عمل أفعالها، ونسميها باألوصاف هذا 

ف الصفة الصفة يعني النعت، النعت هذا مصطلح إعراب الوصف، الوصف خال
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 بدل أو نعت؟ تقول: ال نعت يعني صفة. 

لكن الوصف الوصف يعني االسم المشتق العامل عمل فعله، االسم الذي 

شققته من فعله ويعمل عمل فعله، ونريد باألوصاف األسماء العاملة عمل فعلها 

صفة المشبهة، هذه قد تعمل عمل فعلها ثالثة أشياء: اسم الفعل واسم المفعول وال

 فرتفع الفاعل وتنصب المفعول به.

ا ن تكلمنا على نظرية العامل، و كرنا ما يعمل من األسماء واألفعال 

والحروف، نقول بعد  لك كله: هذه العوامل التي تعمل فيما بعدها الرفع أو 

 النصب أو الجر أو الجزم نوعان:

 ف  لها حروف تخرج يف اللف .إما عوامل لفظية يعني ُتل -

أو عوامل معنوية يعني ما لها حروف ُتلف  ولكن ُتفهم فهًما هكذا، يفهمها  -

 اإلنسان فهًما.

فأغلب العوامل لفظية كجميع العوامل المذكورة سابًقا، فحروف الجر 

هذا عامل لفظي أو معنوي؟ لفظي هذه حروف  "على"، "سلمت على محمدٍ "

عوامل لفظية واألفعال كلها عوامل لفظية، ونحن نقول يف  ُتلف ، إّن وأخواهتا

المبتدأ هو االسم المجرد من العوامل اللفظية، فكل اسٍم تجده  تعريَ المبتدأ:

غير مسبوٍق بعامٍل لفظٍي مبتدأ، أي اسم تراه غير مسبوٍق بعامٍل لفظٍي فهو مبتدأ، 

 لفظية. هذا معنى قولهم: أّن المبتدأ اسٌم مجرٌد من العوامل ال

، اهلل: اسم، هل سبق بعامل لفظي هل سبق بعامٍل يعمل "اهلل ربنا"فإذا قلت: 

الرفع أو عامٍل يعمل الجر أو عامٍل يعمل النصب؟ ال، فاهلل: مبتدأ هذا واضح، 

، يف: "يف الدار محمدٌ "، محمٌد: مبتدأ هذا واضح، لو قلنا: "محمٌد كريمٌ "ومثله 

لنا عالقة به، نحن نبحث عن األسماء؛ ألّن  حرف جر، والدار: هذا يف حرف ما
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المبتدأ ال يكون إال اسًما، يف: حرف، والدار: اسم، مبتدأ أو ليس مبتدًأ؟ ال؛ ألنه 

، محمد: اسم مسبوق بعامل لفظي "يف الدار محمد"مسبوق بعامل جر ليس مبتدًأ، 

 أم غير مسبوٍق بعامٍل لفظي؟ هذا غير مسبوٍق بعامٍل لفظٍي.

نقول: يف هذه تعمل الجر وقد جرت الدار وانتهى عملها،  "ويف" فإْن قلت:

يف: حرف جر، جرت الدار وانتهى عملها، ثم جاءنا محمٌد فهل هو  "يف الدار"

 "يف الدار"هنا مبتدأ، أين خربه؟  "محمدٌ "مسبوق بعامل لفظي أم مجرد؟ مبتدأ، 

 مقدم.

عالقة به، محمٌد: اسم،  ، جاء: فعل ما لنا"جاء محمٌد يده على رأسه"لو قلنا: 

هذا فعل  "جاء محمدٌ "فهل هو مبتدأ؟ ال؛ ألنه مسبوق بفعل بجاء يطلبه فاعاًل، ف

، يده: اسم، اسم مسبوق بعامل لفظي أم غير مسبوٍق "جاء محمٌد يده"وفاعل، 

 بعامٍل لفظي؟ هنا غير مسبوق بعامل لفظي.

ينتهي عمله، وقد رفع جاء، جاء هذا فعل الزم، فعل الزم يعني يرفع فاعاًل و 

؟ محمٌد: "جاء محمٌد يده على رأسه"يف قولنا:  "يده"محمٌد فاعاًل، ما إعراب 

مبتدأ، كيف وقع مبتدًأ؟ قلنا: ألنه اسًما مجرًدا عن العوامل لفظية، يده: مبتدأ، 

 والخرب يده ما بالها؟ على رأسه هذا شبهة جملة خرب.

سبق أو مجرد عن العوامل اللفظية؟  ، محمٌد: اسم"محمٌد يده سخيةٌ "لو قلنا: 

إًذا مبتدأ هذا مبتدأ، يده اسم أم ليست اسًما؟ اسم، مسبوق بعامل لفظي أم غير 

مسبوق بعامل لفظي؟ مسبوقة بمحمد هل هي خرب لمحمد؟ أخربت عن محمٍد 

بأنه يده، ال، إًذا ليس خرًبا، إًذا فهو اسٌم لم ُيسبق بعامل لفظي، ماذا يكون؟ يكون 

، محمٌد مبتدأ ويده مبتدأ؟ نقول: نعم، محمٌد مبتدٌأ أول ويده مبتدٌأ ثاٍن، وكل مبتدأً 

مبتدأ يحتاج إلى خرب، فأين خرب المبتدأ الثاين يده؟ سخيٌة، وأين خرب المبتدأ األول 

 ."يده سخيةٌ "محمٌد؟ محمٌد ما باله؟ جملة 
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اسم موصول  ، جاء: فعٌل ماٍض الزم، والذي:"جاء الذي يده سخيةٌ "فلو قلنا:  

اسم، اسم إًذا ممكن أْن يقع مبتدًأ، هل هو هنا مبتدأ؟ ال؛ ألنه مسبوق بعامل رفٍع 

يده: اسم، مسبوق بعامل لفظي؟  "جاء الذي يده"الفعل جاء فعل والذي فاعل، 

جاء " "يده"مسبوق بجاء وجاء الزم وقد رفع الذي فاعاًل وانتهى، إًذا ما إعراب 

، الذي هذا اسم "سخيةٌ "؟ "يده"أين خرب المبتدأ ؟ مبتدأ، "الذي يده سخيةٌ 

ال ُبدَّ له من صلة أين الصلة يف الذي؟  -كما عرفنا -موصول، واالسم الموصول

 ."يده سخيةٌ "الجملة اإلسمية 

تالحظون يف كل األمثلة السابقة: أّن المبتدأ واقٌع يف أول الجملة، هذه من 

لته، ما نقول: يف أول الكالم، نقول: يف أحكام المبتدأ، أّن المبتدأ يقع يف أول جم

، محمٌد وقع يف أول الجملة، وإذا قلت: "محمٌد كريمٌ "أول جملته، فإذا قلت: 

، محمٌد يف أول الجملة، ويده مبتدأ، هل وقعت يف أول "محمٌد يده سخيةٌ "

جاء "الجملة؟ وقعت يف أول جملة الخرب، الخرب هنا جملة أولها مبتدأ، وإذا قلت: 

؟ يده: مبتدأ، أيًضا وقعت يف أول جملتها وهي جملة الصلة، "يده سخيةٌ الذي 

 جملة الصلة المبتدأ يقع يف أول الجملة أصالًة، وقد يتأخر فهذا حكٌم آخر.

رجٌل:  "هذا رجٌل "، هذا: اسم مجرد إًذا مبتدأ، "هذا رجٌل أبوه عمي"نقول: 

هذا رجٌل أبوه "ٌل خرب هذا خرب أخربت عن هذا بأنه رجٌل، إًذا فهذا مبتدأ ورج

، أبوه: اسم، اآلن مسبوق يف عامل لفظي أم مجرد عن العوامل اللفظية؟ "عمي

أبوه "مجرد، ما إعرابه؟ مبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى خرب، أين خرب أبوه؟ عمي، و

ترى الجملة إسمية اآلن مبتدأ وخرب، هذه جملة إسمية مبتدأ وخرب، ما  "عمي

جملة اإلسمية؟ مبتدأ وخرب ما إعراهبا كلها؟ كلها صفة هذه ال "أبوه عمي"إعراب 

، للقاعدة التي كررناها أكثر من مرة: أّن الجملة بعد "هذا رجٌل أبوه عمي"لرجٌل 

 النكرات صفات وبعد المعارف أحوال.



 

 
e 

g h 

f  567 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

، أخي: اسم ومجرد من العوامل اللفظية فهو مبتدأ، أين "أخي عالمٌ "لو قلت: 

 "أخي"، أخ: مبتدأ وياء المتكلم يف "أخي عالمٌ "لمتكلم خربه؟ عالٌم، وبينهما ياء ا

هذا اسم مستقل وهو ضمير؛ ألنه ضمير متصل فاتصل بالكلمة السابقة، فأخ مبتدأ 

 وعالٌم خرب وياء المتكلم يف أخي ما إعراهبا؟ 

أذكركم بالقاعدة التي تقول: كل ضميٍر اتصل باسٍم فهو مضاٌف إليه، هذه 

ٍر اتصل باسٍم فهذا الضمير مضاٌف إليه، إًذا ما إعراب [ كل ضمي@48:17قاعدة ]

 الياء يف أخي؟ مضاٌف إليه.

 [.@48:29-48:28] الطالب:

 مضاٌف إليه. "أبوه"والهاء يف  الشيخ:

، فأخو: مبتدأ؛ ألنه اسم مجرد عن العوامل "أخو محمٍد عالمٌ "وإذا قلت: 

ما إعراب  "أخو محمدٍ "د اللفظية، وأخربت عن األخ بأنه عالٌم، فعالٌم خرب ومحم

الالم يف  ،[38الرعد:] (ۓ ۓ ڭ)محمٍد؟ مضاٌف إليه، ويف قوله تعالى: 

حرف جر ما لنا عالقة هبا، وكلمة كل: اسم، لكنها ليست  :[11النساء:] (ے)

وأجل اسم مسبوق  [38الرعد:] (ۓ ۓ)مبتدًأ؛ ألهنا مسبوقة بعامل جر، 

، (كل أجل)هو المضاف، بعامل لفظي أم مجرد؟ مسبوق بعامل لفظي و

 المضاف والمضاف يجر المضاف إليه وهو عامل لفظي.

 (ٻ)وصلنا إلى  (ٻ)هذا مضاف إليه،  [38الرعد:] (ۓ ۓ)إًذا 

ۓ )هذا اسم مجرد من العوامل اللفظية فهو مبتدأ، إال أنه مبتدأ مؤخر والخرب 

م وَأَخر. [38الرعد:] (ۓ ڭ  فكتاٌب لكل أجل فقدَّ

، نعوذ باهلل من [5الرعد:] (كَ األَغاْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْأُوْلَئِ): وقال 
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اسم إشارة اسم، ومجرد عن  :(ڄ)، (أولئك األغالل يف أعناقهم)حالهم،  

، أخرب عن (أولئك األغالل)ما بالهم؟  (ڄ)العوامل اللفظية فهو مبتدأ، 

ا فهي اسم أولئك النَّاس بأهنم األغالل؟ ال، إًذا فاألغالل ليست خربًا، ليست خربً 

مبتدٌأ أول  :(ڄ)وحينئٍذ مجرد عن العوامل اللفظية فيكون مبتدًأ ف

 [5الرعد:] (وئ)مبتدٌأ ثاٍن ولكٍل منهما خرب، فخرب  :[5الرعد:] (وئ)و

فالخرب هنا شبهة جملة،  ،[5الرعد:] (ۇئ ۇئۆئ)أخربنا عن األغالل بأهنا 

ملة أخربنا عنهم بج [5الرعد:] (وئ ۇئ ۇئۆئ)بأهنم  (ڄ)وأخربنا عن 

 إسمية.

لعلنا نكثر من التمثيل؛ ألّن كثيًرا من الدارسين يعرف المبتدأ بصورته األصلية 

الواضحة وهو إذا جاء يف أول الجملة، لكن إذا اختل هذا األصل قد يصعب على 

 بعض الطالب أْن يميز المبتدأ، فلهذا نأيت بأمثلٍة عدة.

بوق بعامل فريق: اسم، مس، [87البقرة:] (فريقا كذبتم): قال 

 (ٹ)لفظي أم غير مسبوق بعامل لفظي؟ هنا مسبوق بعامل لفظي؛ ألّن كلمة 

هذه مقدمة من تأخير، واألصل يف اآلية من حيث الرتتيب اللغوي واهلل أعلم كذبتم 

م المفعول به؛  ب فعل والتاء فاعل وفريًقا المكذب المفعول به، ثم قدَّ فريًقا، فكذَّ

 قدم ويجوز أن تؤخر.ألّن المفعول به يجوز أْن ت

منصوب، وسيأيت يف أحكام  (ٹ)وهناك أمٌر آخر أوضح من ذلك وهو أّن 

 (ک ک ک ک گگ) المبتدأ أّن المبتدأ مرفوع، وقال تعالى:

 (ک گگ)مبتدأ وخرب،  [90يوسَ:] (ک ک) ،[90يوسَ:]

مبتدأ  [90يوسَ:] (ک ک)مبتدٌأ وخرب آخر هذا واضحة،  :[90يوسَ:]
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 اسم، من أي األسماء؟ ضمير. [60ة:البقر] (ڑ)وخرب، و

إياك اسم أم ليس اسًما؟ اسم، من أي  ،[5الفاتحة:] (ٿ ٿ)وقال تعالى: 

األسماء؟ ضمير ضمير منفصل، وقد جاء االسم هنا إياك يف أول الجملة، لكن هل 

هو مجرد عن العوامل اللفظية أم غير مجرد عن العوامل اللفظية؟ غير مجرد؛ ألنه 

م من تأخي ر وأصل اآلية لغوًيا واهلل أعلم نعبدك ونستعينك، نعبدك هذه الكاف مقدَّ

ضمير متصل وهي مفعول به، والمفعول به يجوز أْن يتقدم قدمه كنعبد، ال ُبدَّ أْن 

ٿ ) ل بنفسه وُيبتدأ فقال:المتصل إلى ضمير منفصل لكي يستق تقلب الضمير

 .[5الفاتحة:] (ٿ

ضمير نصب، عندما درسنا الضمائر  وهناك أمر أوضح من ذلك وهو أّن إياك

قلنا: يف ضمائر رفع، ما تأيت إال يف محل رفع مثل المبتدأ والفاعل، ويف ضمائر 

 نصب ما تأيت إال مفعول به وأشياء حكمها النصب.

هل: حرف استفهام ما لنا عالقة  "هل محمٌد حاضٌر؟": -يا إخوان-لو قلنا 

عوامل اللفظية أم مسبوق بعامل بالحروف، محمٌد: اسم، لكن اسم مجرد عن ال

حرف عامل أم هامل؟ هامل إًذا ما يغير الحكم،  "هل"لفظي؟ مسبوق هبل، وهل 

ما إعراب محمٌد؟ مبتدأ؛ ألنه مجرد عن العوامل اللفظية وحاضٌر خربه، ومثله 

، هل: حرف استفهام وهو هامل وطالٌب: مبتدأ، ويف "هل طالٌب يف المدرسة؟"

، الالم هنا الم االبتداء وهي دالة على "لخالٌد مسافرٌ "ول: المدرسة: الخرب، وتق

التأكيد من حروف التأكيد حرف ابتداء، وهي من األحرف الهاملة ال تعمل شيًئا، 

 وخالٌد: اسم مجرد عن العوامل اللفظية فهو مبتدأ.

هذا ما يتعلَّق بقولنا: مجرٌد عن العوامل اللفظية، وأما قولنا يف التعريف: االسم 

عرفنا من قبل أنه يخرج الفعل ويخرج الحرف ويخرج الجملة اإلسمية والفعلية، ف
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فكل ذلك ال يقع مبتدًأ، وقوله: االسم يعني كل األسماء يمكن أْن تقع مبتدًأ، كل  

األسماء الضمير، أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة، أسماء الفاعل، أسماء 

 ماء يمكن أْن تقع مبتدًأ.ادر، كل األسصالمفعول، الصفة المشبهة، الم

 "هذا محمدٌ "أسماء اإلشارة مثل:  ،[90يوسَ:] (ک ک)فالضمير مثل: 

لنا األسماء بكل صورها ونحو ذلك، وأيًضا ق (أولئك األغالل يف أعناقهم)

قع مبتدًأ، ومن ذلك االسم الصريح واالسم المؤول، بما أنه اسم يصح يمكن أْن ت

نا أشرنا إلى معنى لولع السم الصريح واالسم المؤول؟ما الفرق بين اأْن يقع مبتدًأ، 

الصريح والمؤول من قبل، فالصريح كل ما سبق، والمؤول االسم المؤول هو 

االسم المنسبك من حرٍف مصدرٍي وصلته، االسم المؤول هو االسم الذي يتكون 

 ويتألف من حرف مصدري ومن صلته، من حرٍف مصدرٍي وصلته.

درية؟ الحروف المصدرية أشهرها: أشهرها َأْن تقول: ما الحروف المص

وَأّن المفتوحة الهمزة المشددة النون، هذه حروف  بالفتح وسكون النون َأْن،

مصدرية، فالمصدر المؤول أيًضا يجوز أْن يقع مبتدًأ، ومن األمثلة على ذلك قوله 

 (ڤ)، (أن تصوموا) ،[184البقرة:] (ک ک ک گگ)تعالى: 

فعٌل مضارٌع منصوٌب بأْن وعالمة  :(ک)صدري، حرٌف م :[7الفاتحة:]

فاعل، هذا إعراب تفصيلي،  (ک)نصبه حذف النون، وواو الجماعة يف 

أن )تصوم فعل وواو الجماعة اسم،  :(ک)حرٌف، و :(ڤ)ف

 اسم. (أن تصوموا)هذا اسم،  (أن تصوموا)على بعض كلها  (تصوموا

جملة فعلية، فقد تتكلم  "قام محمدٌ "فعٌل ومحمد اسٌم، و "قام"كأْن تقول: 

على بعض  (أن تصوموا)على األشياء بمفرداهتا وقد تتكلم على المجموع ف

فهذا اسم، ويأخذ حكم األسماء يف كل شيء ومن ذلك أْن يقع مبتدًأ، فإذا قلت: 
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اتفقنا على أنه اسم، وهو يف هذه اآلية  (أن تصوموا)، (أن تصوموا خير لكم)

مجرد إًذا اسم، اسم مبتدأ هذا مبتدأ لكن أين مسبوق بعامل لفظي أم مجرد؟ 

، ما نقول: المبتدأ (أن تصوموا)المبتدأ يف هذه اآلية؟ المبتدأ هو االسم المؤول 

هذا  (أن تصوموا)صيامكم وهو الذي معناه يتأول إليه، ال المبتدأ يف اآلية 

 (ں)المصدر المؤول هذا االسم المؤول هو المبتدأ، وأين خربه؟ خربه 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة. [54قرة:الب]

، أْن تجتهد "أْن تجتهد أفضل من أْن هتمل" ومن  لك أن  تقول وانتبه للمثال:

هذا اسم مؤول من أْن وصلته وهو مبتدأ، حكمنا عليه بأنه مبتدأ؛ ألنه مجرد عن 

 من أنْ "الخرب: أفضل،  "أْن تجتهد اجتهادك أفضل"العوامل اللفظية، أين الخرب؟ 

من: حرف جر يجر الحرف أو يجر الفعل أو يجر االسم؟ يجر االسم، أين  "هتمل

اسم؟ نقول:  "أْن هتمل"، "أْن هتمل"؟ هو "من أْن هتمل" "من"االسم الذي جرته 

 اسم، لكن من أي نوع األسماء؟ اسم مؤول. "أْن هتمل"نعم، 

: هذا حرٌف مصدرٌي ناصب للمضارَ، وتهمل: ٌب بأْن فعٌل مضارٌع منصو أن 

والفاعل مسترت تقديره أنت، وأْن هتمل: اسٌم يف محل جر، انظر هنا االسم المؤول 

جاء مبتدًأ وجاء يف محل جر بمن؛ ألنه اسم فيأخذ كل مواقع االسم، وتقول: 

 أنا "سرين أْن تتفوق"
َّ
، سر: فعٌل ماٍض والنون حرف وقاية، وياء المتكلم تعود إلي

ع علي السرور فأنا مفعول به، سرين ياء المتكلم أنا الذي وق "سرين"المتكلم 

مفعول به تعود إلي، ما الذي سرك؟ أين الفاعل؟ الذي سرين أْن تتفوق، أين الفاعل 

ُيشرتط فيه أْن يكون  -كما سيأيت -، الفاعل كذلك"أْن تتفوق"أين فاعل سرين؟ 

 اسًما، وقد وقع هنا اسًما لكنه اسم مؤول.

ح يف المبتدأ، االسم المؤول هنا وقع فاعاًل ما وقع تقول: هذا المثال ما يصل
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مبتدًأ، أقول: نعم، أريد أْن أنبهك إلى أّن االسم المؤول يف حكم االسم الصريح يف  

كل أحواله، يقع مبتدًأ، ويقع يف محل جر بحرف الجر، ويقع فاعاًل؛ ألنه اسم، 

، اإلحسان: "تراهاإلحسان أْن تعبد اهلل كأنك "ما اإلحسان؟  "اإلحسان"وتقول: 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والخرب: أْن تعبد.

الخرب هنا مفرد أم جملة فعلية؟ الخرب مفرد وهو اسم  -يا إخوان-الخرب هنا  

هنا اسم مؤول، كأنك قلت: اإلحسان عبادتك، لكنك لم تأِت باالسم الصريح 

 أّن االسم يقع خربًا.، وقع خرًبا كما "أْن تعبد"وإنَّما أتيت باالسم المؤول 

، أْن تصدق: مبتدأ وشيٌء: خربه، "أْن تصدق شيٌء جميٌل "وتقول أيًضا: 

، من: حرف جر، حرف واألدب اسم، "من األدب أْن تخفض صوتك"وتقول: 

 "أْن تخفض صوتك"هل هو مبتدأ؟ ال؛ ألنه مسبوق بعامل جر هذا جار ومجرور، 

فاالسم مسبوق بعامل لفظي أم  هذا اسم أم ليس اسًما؟ أْن تخفض صوتك اسم،

؟ "أْن تخفض صوتك"غير مسبوق بعامل لفظي؟ هنا غير مسبوق، ماذا نعرب 

مبتدأ مؤخر، ومن األدب خرب مقدم، كأنك قلت: أْن تخفض صوتك من األدب، 

مت وأخرت.  ثم قدَّ

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ): من ذلك قوله 

 (ڎ ڎڈ)، (من آياته أن تقوم السماء واألرض بأمره) ،[25الروم:]

اسم لكنه مسبوق  :[73البقرة:] (گ)حرف جر و :(ڤ)هذا  :[31لقمان:]

 (ٻ ٻ ٻ پ پپ)بعامل جر فليس مبتدًأ هذا جار ومجرور، 

ٻ ٻ )كل ذلك اسم أم ليس اسًما؟ اسم، ما إعراب هذا االسم  [25الروم:]

هذا مبتدأ؛ ألنه غير مسبوق بعامل مجرد، فهو  ؟[25الروم:] (ٻ پ پپ

أْن تقوم السماء واألرض بأمره من  ،[31لقمان:] (ڎ ڎڈ)ين خربه؟ مبتدأ وأ
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م وَأخر.  آياته، ثم قدَّ

، من األدب: هذه جاٌر ومجرور، أّن: "من األدب أّن الطالب يستأذن"وتقول: 

، أّن: هذه "أّن الطالب يستأذن "هذه أّن من الحروف المصدرية فهي وصلتها اسم 

أّن "ويستأذن: خرب أّن، وأّن واسمها وخربها  من أخوات إّن، والطالب: اسم أّن،

كل ذلك اسم أم ليس اسًما؟ اسم مؤول، ما إعراب هذا االسم  "الطالب يستأذن

المؤول؟ من األدب أْن أّن الطالب يستأذن هذا مبتدأ، إًذا غير مسبوق بأي عامل 

 لفظي، فأّن الطالب يستأذن مبتدأ مؤخر، ومن األدب خربٌ مقدم.

، أنك مسلٌم: مبتدأ ومن التوفيق: "من التوفيق أنك مسلمٌ "تقول: ومن ذلك أْن 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): خرب مقدم، ومن ذلك قوله 

ٻ ٻ ٻ )جاٌر ومجرور، و:[31لقمان:] (ڎ ڎڈ) ،[39فصل :]

 هذا اسم مؤول إعرابه متبدأ. :[39فصل :] (پ

يد باالسم إًذا فقولنا يف التعريف: المبتدأ اسٌم مجرٌد عن العوامل اللفظية، نر

كل أنواع االسم ومن ذلك االسم الصريح واالسم المؤول، إْن كان هناك من 

 سؤال فنستمع إليه اآلن، اتفضل.

 [. @01:07:07-01:06:51] الطالب:

نعم، تعرب بالتفصيل تقول: أّن حرٌف مصدرٌي ناصب للمضارع،  الشيخ:

وأْن تجتهد اسٌم  وتجتهد فعٌل مضارٌع منصوٌب بأْن والفاعل مسترت تقديره أنت،

 مؤوٌل وهو مبتدٌأ يف محل رفع، تعرب تفصياًل، ثم تعرب إجمااًل.

 [. @01:07:34-01:07:30] الطالب:

 نعم، هذا تأويله إال أنك إذا أولته ينقلب إلى صريح. الشيخ:
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 [. @01:07:41] الطالب: 

أْن تصوموا "ويمكن أْن تقول:  "صيامكم خيٌر لكم"فيمكن أْن تقول:  الشيخ:

وهذا جائز، لكن طبًعا يف فرق من حيث المعنى لكن فرق دقيق، لكن لو  "خيٌر لكم

صيامكم وهو اسم صريح،  "صيامكم خيٌر لكم"سألتك أين المبتدأ يف قولك: 

نفسها ما  "أْن تصوموا"؟ المبتدأ "أْن تصوموا خيٌر لكم"لكن أين المبتدأ يف قولك: 

 هو اسم مؤول.هي المبتدأ و "أْن تصوموا"تأولها، تقول: 

 [. @01:08:19-01:08:16] الطالب:

 هو هو بمعناه ال ُيفقد منه شيء. الشيخ:

 [. @01:08:28] الطالب:

الحرف المصدري، الحرف المصدري هو الذي ينسبك منه ومن  الشيخ:

صلته اسٌم صريح، يمكن أْن تحذفه وأْن تحذف الصلة التي بعده وتجعل مكاهنما 

يمكن أْن تحذف  (أن تصوموا خير لكم)ثلة السابقة، فع األمياسًما صريًحا كجم

، وتقول: "أْن تجتهد خيٌر من أْن هتمل"، وتقول: "صيامكم"أْن تصوموا وتقول: 

 ."اجتهادك خيٌر من إهمالك"

 [. @01:09:08-01:09:05] الطالب:

يف اإلعراب التفصيلي أْن حرف ناقص، وهتمل: فعٌل مضارٌع منصوب  الشيخ:

مسترت تقديره أنت، لكن أْن هتمل على بعض اسم، نعم، اسم أْن والفاعل ضمير 

 هتمل على بعض هذا اسٌم مؤول.

 .[@01:09:33-01:09:27] الطالب:

نعم، المضاف إليه يكون معرفًة ويكون نكرًة ما يف إشكال، تقول:  الشيخ:
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 "هذا قلم أستاذٍ "، أضفت إلى معرفة، ويمكن أْن تقول: "هذا قلم األستاذ"

إلى نكرة، إال أّن اإلضافة إلى معرفة تكسب التعريف، واإلضافة إلى نكرة فأضفت 

ال تكسب التعريف وإنَّما تكسب التخصيص، يعني تضييق دائرة التنكير لكن ال 

خرجت عن أنه قلم امرأة أنه قلم طالب لكن يبقى أيًضا  "قلم أستاذ"تزيل التنكير، 

 يف حمى التنكير.

 .[@01:10:12-01:10:10] الطالب:

نعم اإلضافة، اإلضافة من العوامل، وسيأيت عندما نتكلم عن باب  الشيخ:

 اإلضافة الخالف يف العامل.

 .[@01:10:31-01:10:24] الطالب:

نعم، قد يأيت من األسماء أسماٌء عاملة غير األوصاف وهي محصورة  الشيخ:

الفعل يف آخر النحو باسم األسماء العاملة عمل أفعالها وهي المصادر واسم 

واألوصاف، األوصاف ومعها المصادر واسم الفعل، إال أّن المصادر واسم الفعل 

 ليست من األوصاف.

 [.@01:10:58-01:10:53] الطالب:

ال، ال، ال، لكن لم يعمل الرفع ولم يعمل النصب، ثم إّن المضاف فيه  الشيخ:

لذي [ يف باب اإلضافة سنتكلم يف جر المضاف إليه ما ا@01:11:04خالف ]

يجر المضاف إليه؟ فبعض النحويين يقول: المضاف، فحينئٍذ يكون نفس االسم 

هو الذي جر الذي بعده، فيكون من األسماء العاملة، وهناك قول آخر وهو قول 

[ معنوي، ثم من العوامل @01:11:23الجمهور أّن الجر عملية اإلضافة ]

 المعنوية.

ألسبوع وقبل الدرس عما ذكرته يف هناك كثير من اإلخوة كان سألني يف أثناء ا
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األسبوع الماضي من رسمية اللغة العربية يف هيئة األمم المتحدة، نحن قلنا:  

الموضوع مطروح عندهم إللغاء رسمية اللغة العربية يف هيئة األمم المتحدة، 

وذكروا من ذلك مصوغات من هذه المصوغات أّن جميع الوفود العربية ال تتكلم 

يف جميع مدارس هيئة األمم المتحدة، ومنها أّن الدول العربية كانت  باللغة العربية

 التزمت بدعم برنامج الرتجمة ولم تقم بذلك.

لكني ال أدري ما الذي جد يف الموضوع إلى اآلن، ما استطعت أْن أتابعه لكن 

بعد الزيارة األخيرة لخادم الحرمين الشريفين وإلقاء بعد الخطابات باللغة العربية 

هيئة األمم المتحدة نرجو أْن يكون األمر أكثر إيجابية ولعل األمر يكون يف يف 

صالح اللغة العربية، لكن األمر يحتاج إلى أكثر من ذلك، وهذا مما ُيشكر لخادم 

ا  ا، وقد أصدر أوامر كثيرة جدًّ الحرمين الشريفين فاهتمامه باللغة العربية واضح جدًّ

 غة العربية.لو نفذ بعضها الرتقت البالد بالل

وهبذه المناسبة فإين أشيد بالمسؤولين يف وزارة الخارجية إلى أْن يحثوا 

مندوبيهم يف مجالس هيئة األمم المتحدة والمتكلمين الرسميين باسمهم أْن يلقوا 

خطابات باللغة العربية وأن يلقوا المداخالت باللغة العربية فهذا أمٌر متاح، وجميع 

ة كالهيئة المتحدة وهي ست رسمية كلهم يتكلمون الشعوب الذي لغاهتا رسمي

 [ واهلل أعلم.@01:13:25بلغاهتم إال العرب ولألسف الشديد ]

 وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.
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 الدرس العشرون 
﷽ 

 

على آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد و

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

فحيَّاكم اهلل وبيَّاكم يف العودة المباركة إلى الدرس بعد إجازة الحج، وهذه ليلة 

تسٍع وعشرين وأربعمائة وألف اإلثنين الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 

من ]الدرس العشرين[  -بحمد اهلل-يف جامع الراجحي يف مدينة الرياض، نعقد 

 .]ألفية ابن مالك[ روس شرح د

فنا يف الكالم على أول  -يا إخوان-قبل الحج   ، ]باب االبتداء[توقَّ

 :ولم نشرح من هذا الباب إَّلَّ بيًتا واحًدا، وهو قول ابن مالك 

ْيدددددٌد َخَبدددددا  ٌر َ َبدددددْر ْ.113 ٌَ  ُمْبَتدددددَدأ 

 

ْيددددٌد َبددددا  ٌر َمددددن  اْبَتددددَ رْ   ٌَ  ََ  إ ْن ُقْلدددد

ف المبتدأ يف هذا البيت اكتفاًء بالمثال،  مالك وقلنا: إنَّ ابن   لم ُيعرِّ

فنا المبتدأ إذ ذاك وقلنا يف تعريفه: إنَّ المبتدأ هو:  )االسم العاري بن ونحن عرَّ

؛ هذا التعريف كاٍف يف تعريف المبتدأ، وشرحنا المراد هبذا العوامل اللفظية(

ر من األمثلة، وشيٍء   من الشواهد.التعريف، وأخذنا عليه ما تيسَّ

وُأريد أيًضا أن نقف معكم على بعض األمثلة، وشيٍء من الشواهد على 
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يف أحكام المبتدأ والخرب؛ ألنَّ الطالب إذا لم  (00:02:07@)المبتدأ قبل أن 

يفهم المبتدأ ويستطيع استخراجه من الكالم؛ فإنه َّل يستفيد فائدًة كبيرة من معرفة 

تطيع استخراجهما من الكالم، وكثرة األمثلة يف أحكام المبتدأ والخرب، وهو َّل يس

فات الكالم يف المبتدأ والخرب ُتوقف على المبتدأ والخرب يف كالم  ذلك ومعرفة تصرُّ

 العرب، ولن ُنِعيد األمثلة والشواهد التي ذكرناها من قبل.

نعم  هل  الٌد كريٌم؟طيب... ومن األمثلة على المبتدأ والخرب قولنا مثاًل: 

 أعِرب.

 (.00:03:02@)....... طالب:

 اسم أو حرف؟هل:  الشيخ:

 (00:03:09@)....... طالب:

( فحرفان؛ فـ خالهمزة -هلنعم، أدوات اَّلستفهام كلها أسماء إَّلَّ ) الشيخ:

ر هل) ( حرف استفهام، طيب: هذا الحرف حرٌف عامل أم هامل؟ هامل؛ إًذا َّل يؤثِّ

 فيما بعده.

؛ ألنه اسٌم عاٍر عن (00:03:29@) الٌد كريٌم؟هل  ( يف قولنا:  الٌد فيكون )

 كريٌم.العوامل اللفظية، وخربه: 

 هذا نفي. نعم!: )ما  الٌد كريم( ولو قِيل

 .(00:03:47@)....... طالب:

 اسم أو فعل؟ الشيخ:

 .حرف طالب:

ما حرف، هذا حرف نفي، حرف نفي سيأيت، وتعلمون من قبل أنَّ ) الشيخ:
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 لها مذهبان:( للعرب يف إعماالنافية 

يها النَّحويُّون )فجمهور العرب  ما: َّل ُيعِمُلها؛ يجعلها حرًفا هاماًل، ويسمِّ

(@00:04:13). 

(؛ كان(، يعني: مثل )ليس( عمل )ما: ُيعِملون )خالحجاٌيُّون من العرب

 فيرفعون هبا المبتدأ، وينصبون هبا الخرب.

( فيجعلوهنا حرًفا ما)لكن نأخذ اآلن بمذهب جمهور العرب الذي َّل ُيعِمُلون 

ما إبراب ) الٌد ( حرف نفي، وهو حرٌف هامل، طيب.. ماهاماًل َّل عمل له، فـ )

 كريٌم( بعد )ما(؟

 ( اسٌم عاٍر من العوامل اللفظية. الٌد مبتدٌأ وخرب؛ ألنَّ )

 ؟(لخالٌد كريمٌ ( التي يف قولنا: )لما هذه الـ ) َلخالٌد كريٌم(.طيب... ولو قلنا: )

 َّلبتداء؛ فهي حرف توكيد:( الهذه )

 : ُتِفيد التوكيد.من حيث المعنى

 : حرٌف عامل أو هامل؟ هامل.لكن من حيث العمل

 ( مبتدٌأ وخرب. الٌد كريمٌ إًذا َّل يؤثِّر فيما بعده؛ فيكون )

 (، نعم!خاهلل َلخالٌد كريمٌ ولو قلنا: )

 .(00:05:30@)....... طالب:

 أعرب! الشيخ:

 مواو َقَس الد )خ(  طالب:

 (: واو َقَسم، اسم أو فعل أو حرف؟خالـ ) الشيخ:
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 .حرف طالب:

 حرف، عامل أو هامل؟ الشيخ:

 .(00:05:40@)....... طالب:

 عامل، ماذا يعمل؟ الشيخ:

 .(00:05:45@)....... طالب:

 من حروف الجر؛ إًذا َّل بد أن يعمل فيما بعده الجر، أين مجروره؟ الشيخ:

 .(00:05:49@)....... طالب:

ه الكسرة.  لشيخ:ا لفظ الجاللة، لفظ الجاللة مجرور بواو الَقَسم وعالمة جرِّ

 إًذا واو الَقَسم هنا َعِمَل وانتهى عمله.

( مبتدأ وخرب؛ لكن هنا الجملة وقعت َلخالٌد كريمٌ (: قولنا: )َلخالٌد كريمٌ  خاهلل)

 ماذا؟

 .(00:06:16@)....... طالب:

 .للَقَسم (00:06:17@)وَقَعْت  الشيخ:

 ( ما هي؟خاهلل َلخالٌد كريمٌ ( يف )لالـ )

 .(00:06:25@)....... طالب:

 ( اَّلبتداء! َّل، َمن يعرف؟ل) الشيخ:

 .(00:06:33@)....... طالب:

 (.إنَّ َّل تكون إَّلَّ بعد ) (00:06:35@)َّل،  الشيخ:

 .(00:06:38@)....... طالب:



 

 
e 

g h 

f  10 
 شرح ألفية ابن مالك

واب الَقَسم، فالَقَسم ( الواقعة يف جل( الَقَسم، هذه الـ )لَّل، هذه ) الشيخ: 

(؛ لكن أ هب(. هي )خاهلل، أل هبنَّ ( يف جوابه )ل(، يعني: نقع الـ )لُيسَتقَبل بالـ )

ى )ل(؛ فالـ )خاهلل، أل هبنَّ ( يف جواب الَقَسم، )لتأيت بالـ ) ( الَقَسم، أو ل( هذه تسمَّ

ا الجواب فهو: )لالـ ) (  الٌد كريمٌ ـ )(؛ ف الٌد كريمٌ ( الواقعة يف جواب الَقَسم؛ أمَّ

 ( اسٌم عاٍر عن العوامل اللفظية. الٌد حينئٍذ هذه مبتدأ وخرب؛ ألنَّ )

 (:إْن تبَخل فخالٌد كريمٌ طيب... لو قلنا يا أبا سهل، لو قلنا: )

 (؟إنْ )

 .(00:07:31@)....... طالب:

 حرف شرط، عامل أو هامل؟ الشيخ:

 .(00:07:35@)....... طالب:

 ى العوامل، ماذا يعمل؟عامل، بل من أقو الشيخ:

 .(00:07:41@)....... طالب:

 (؟إنَّ َتبخليجزم فعل الشرط، وجواب الشرط، طيب... ) الشيخ:

 .(00:07:49@)....... طالب:

( عِمَلت بالجزم، وفاعله مسترت تقديره إنْ (، إًذا فـ )إنْ مجزوم بـ ) الشيخ:

( ََ  (.أن

 (؟فد( الـ )إْن تبخْل فد) خالجواب:

 .(00:08:03@). ......طالب:

( الواقعة يف جواب فد(، هذه الـ )فدالـ )( 00:08:06@)( ليست فدالـ ) الشيخ:
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 الٌد الشرط، الجواب يقع بعدها؛ فهي واقعة يف جواب الشرط، والجواب قولنا: )

 ( هذا الجزاء أو الجواب.كريمٌ 

سم ( الشرطية الجازمة تجزم اَّلإنْ ( هنا: هذه جملة اسمية، هل ) الٌد كريمٌ )

 أم تجزم فعَلْيه؟ تجزم فعَلْيه.

ر يف ) (؛ ألنَّ الجزم َّل يقع إَّلَّ على  الًدا( الجازمة أن تجزم )إنْ إًذا ما ُيتصوَّ

 الفعل.

 ( حينئٍذ مسبوق بعامل أو عاٍر؟ الٌد إًذا فـ )

 .(00:08:53@)مسبوق......  طالب:

سبوًقا بعامل ليس م -يف الحقيقة-مسبوق بعامل َّل يعمل فيه، إًذا فهو  الشيخ:

(: مبتدٌأ  الٌد كريمٌ يعمل فيه؛ إًذا فهو اسٌم خاٍل من العوامل اللفظية، فإعراب )

 وخرب.

( الجملة ما إعراهبا؟ جواب  الٌد كريمٌ ثم الجملة اإلسمية مبتدأ وخرب هذه )

 الشرط يف محل جزم.

 (؟ساكنٌ (. )أين  الٌد ساكنٌ طيب... لو قلنا: )

 .(00:09:42@)....... طالب:

 هذا اسم استفهام، اسم اَّلستفهام يعمل...... الشيخ:

 .(00:09:51@)....... طالب:

َّل، كل أدوات اَّلستفهام أسماء إَّلَّ )هل، والهمزة( فحرفان، هذا من  الشيخ:

هل ( أين( واإلسمية؛ أنا سؤالي اآلن: اسم اَّلستفهام كـ )00:10:03@)حيث 

 بعده، أو يجر ما بعده؟ َّل يعمل.يعمل يف ما بعده، يرفع ما بعده، أو ينصب ما 
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 (؟ الٌد ساكنٌ طيب... إًذا ما إعراب ) 

ا ) الٌد مبتدأ وخرب؛ ألنَّ ) ( فمبتدأ،  الٌد ( اسم عاٍر عن العوامل اللفظية؛ أمَّ

 (؟أين( خرب؛ طيب... ما إعراب )ساكنٌ و)

ا جر، أين) ا نصٌب، وإمَّ ا رفُع، وإمَّ ما ( هذا اسم، إًذا َّل بد له من عوامل: إمَّ

 إعرابه؟

 ( اسم استفهام ُيسَأل به عن ماذا؟أين)

 .(00:10:42@)....... طالب:

 (؟أينعن المكان، والمكان ظرف، إًذا ما إعراب ) الشيخ:

 .(00:10:48@)....... طالب:

( ُتعَرب دائًما إذا وقعت استفهاًما: ظرف مكان، أينأحسنَت، ) الشيخ:

 منصوب أم يف محل نصب؟

 .(00:10:59@)....... طالب:

م؟ ( 00:11:03@)يف محل نصب؛ ألنه مبنِي،  الشيخ: الظرف هنا لماذا تقدَّ

ره على المبتدأ والخرب؟  لماذا لم يؤخِّ

ٌم وجوًبا؛ ألنه اسم استفهام، وأسماء اَّلستفهام لها حق الصدارة،  ألنَّ هذا مقدَّ

 طيب... أحسن!

 (.اليوَم  الٌد مسافرٌ لو قلنا: )

 .(00:11:34@)....... طالب:

 ( ظرف زمان، ظروف الزمان تعمل فيما بعدها؟ َّل تعمل.اليوم) الشيخ:
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( ظرف زماٍن منصوب وعالمة اليومَ ( خربٌ، و)مسافرٌ ( مبتدٌأ، و) الٌد إًذا فـ )

ر إلى مكانه األصلي فتقول: ) م يمكن أن يؤخَّ  الٌد مسافٌر نصبه الفتحة، وهو مقدَّ

م جواًزا.اليومَ   (؟ نعم، هذا مقدَّ

ا الشواهد: طيب... فأنا أقول منها شاهَدْين أو ثالًثا، ونرتك الباقي فيما بعد  أمَّ

 وقت يف آخر الدرس إن شاء اهلل-
َ

 .-إن بِقي

ن  »نقول:  ُن َأُ و اْلُمْؤم  ُن َأُ و »: كما قال  «اْلُمْؤم  اْلُمْؤم 

ن    أعرب.، «اْلُمْؤم 

 .(00:12:28@)....... طالب:

 أين خربه؟هذا واضح أنه مبتدأ، و الشيخ:

 .(00:12:36@)....... طالب:

خرب مرفوع وعالمة رفعه الواو؛ ألنه من األسماء الستة أو  «َأُ و» الشيخ:

ن  »مضاف، و « َأُ و»الخمسة، و  ه الكسرة، « اْلُمْؤم  مضاٌف إليه مجرور، وعالمة جرِّ

 أحسنت!

ى َنْحُن َقْوٌم اَل َنْأُكُل َحتَّ »: طيب... نسأل، اتفضل يا أخي، قال 

 أعرب. «َنُجوعَ 

 حرف؟ -فعل -......، اسم«َنْحنُ »

 .(00:13:11@)....... طالب:

 ضمير؛ لكن اسم أو فعل أو حرف؟ الشيخ:

 .(00:13:14@)....... طالب:

د عن  الشيخ: الضمائر كلها أسماء، هذا اَّلسم ُسبَِق بعامل لفظي أو تجرَّ
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 العوامل اللفظية؟ 

 .(00:13:22@)....... طالب:

 إًذا ما إعرابه؟ الشيخ:

 .(00:13:26@)....... طالب:

 مبتدأ، مرفوع أم يف محل رفع؟ الشيخ:

 .(00:13:32@)....... طالب:

رنا يا إخوان؟ نعم! الشيخ:  ما الَفْرق بين مرفوع، ويف محل رفع؟ َمن يبشِّ

 .(00:13:42@)....... طالب:

تكون يف محل يعني للُمعَرب، مع الُمعَرب تكون مرفوع، ومع المبني  الشيخ:

 َرْفع.

 ضمير ُمعَرب أو مبني؟« َنْحنُ »طيب... 

 .(00:13:58@)....... طالب:

 إًذا تقول: مرفوع أو يف محل رفع؟ الشيخ:

 على الضم 
ٌّ

 والخرب؟، «َنْحنُ »إذا مبتدأ ويف محل رفع مبني

 .(00:14:08@)....... طالب:

 خربٌ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.« َقْومٌ » الشيخ:

 مبتدأ ألنه اسٌم عاٍر عن العوامل اللفظية.« نُ َنْح »فـ 

 :«َقْوٌم اَل َنْأُكُل َحتَّى َنُجوعَ »طيب... 

 : حرف نفي هامل.«اَل »
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 .«َنْحنُ »: فعٌل مضارٌع مرفوع، والفاعل مسترت تقديره «َنْأُكُل »و 

 : حرف ينتصب المضارع بعده.«َحتَّى»و 

 هذا واضح. ،«َنْحنُ » تقديره : فعٌل مضارٌع منصوب، والفاعل مسترت«َنُجوعَ »و 

هذه « اَل َنْأُكُل َحتَّى َنُجوعَ »؟ «اَل َنْأُكُل َحتَّى َنُجوعَ » لكن ما إبراب جملة

 جملة، جملة إسمية أو فعلية؟

 : فعلية، ما إعراب هذه الجملة الفلية؟«اَل َنْأُكُل َحتَّى َنُجوعَ »

 .(00:14:58@)....... طالب:

؛ َّل تكون «َنْحُن َقْومٌ »ماذا؟ « َنْحنُ »، «َقْومٌ »الخرب انتهينا من الخرب،  الشيخ:

 خرب.

 .(00:15:08@)....... طالب:

: الشيخ:  حال؟ صفة أو حال؟ صفة؛ ألنَّ

 : صفة.الُجمل بعد النكرات

 : أحوال.خبعد المعارف

« َقْومٌ »، و «َقْومٌ »جاءت بعد كلمة  «اَل َنْأُكُل َحتَّى َنُجوعَ »طيب... هذه الُجملة 

 ة أو معرفة؟نكر

موصوفون بأهنم َّل يأكلون  «َقْومٌ »هؤَّلء بأهنم « َقْومٌ »نكرة؛ إًذا صفة، َوَصَف الـ 

 حتى يجوعون.

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ): قال المثال األ ير: طيب... 

ل هذه اآلية [7الحديد:] (ڻ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )؛ تحتاج إلى التأمُّ
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 ؛ َمن يعرهبا؟[7الحديد:] (ڻ 

 : حسب ما قبلها.(فـ)الـ 

 ؟(الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير)

 .(00:16:10@)....... طالب:

مبتدأ؛ ألنه اسٌم عاٍر عن العوامل اللفظية، هو اسم موصول، نعم نعرف  الشيخ:

يكون مبتدأ، مبتدأ مرفوع أو يف محل  (00:14:08@)أنه اسم موصول؛ لكن 

 رفع؟

 يف محل رفع، ألنه مبني، األسماء الموصولة مبنية، م
ٌّ

بتدأ يف محل رفع مبني

 على الفتح.

 ؟(ٴۇ ۋ)

 فعل وفاعل. :طالب

 ؟(ڻ)فعل وفاعل،  الشيخ:

 .(00:16:36@)....... طالب:

 ( حرف عطف.خَ الـ ) الشيخ:

: معطوفة على ُجملة (ڻ): فعل وفاعل، والُجملة (ک)و 

 .[9البقرة:] (چ)

 (ٴۇ ۋ)ما إعراهبا؟  (ڻ)و  (چ)طيب... وجملة 

 ؟(ڻ)
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 .(00:16:58@)....... طالب:

أخَبَر عنهم بأهنم  (ڻ) (ٴۇ ۋ) ؟(ڤ)طيب أين خرب  الشيخ:

 .(00:17:10@)....... طالب:ماذا؟ 

، نأيت (ں ں ڻ)، إًذا فالخرب قوله: (ں ں ڻ)إًذا فالخرب قوله:  الشيخ:

 (چ)، ما إعراب (ڻ) (ٴۇ ۋ)للخرب اآلن؛ لكن دعونا بـ 

 ؟(ڻ)

 جملة فعلية؛ لكن ما إعراهبا؟

 .(00:17:29@). ......طالب:

َّل، صلة الموصول، كل موصول َّل بد له من صلة، وصلته ما بعده؛  الشيخ:

ق بين الصلة والموصول.  وإنَّما ُيفرَّ

 : جملة فعلية صلة الموصول.(چ) .(ٴۇ ۋ)إًذا 

 : جملة معطوفة على الصلة.(ڻ)

 ، اآلن ننظر يف الخرب:(ں ں ڻ)( الخرب، الخرب 00:17:67@)إًذا 

 م جملة؟الخرب مفرد أ

 .(00:18:07@)....... طالب:

 جملة، اسمية أو فعلية؟ الشيخ:

 .(00:18:09@)....... طالب:

 ؟(گ) .(ں ں ڻ)اسمية؛ إًذا مبتدأ وخرب، أين المبتدأ والخرب؟  الشيخ:
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 .(00:18:15@)....... طالب: 

م، و  الشيخ: ر، (ٺ)شبه جملة جار ومجرور، هذا خرب مقدَّ ؟ مبتدأ مؤخَّ

 ؟(ڃڃ)

 لمبتدأ مرفوع مثله وعالمة رفعه الضمة.صفة ل

: خرب المبتدأ، أحسنَت يا أخي، بارك اهلل (ں ں ڻ)والجملة اَّلسمية 

 فيكم!.

، وفيهما يقول ]باب االبتداء[اآلن يمكن أن ننتقل إلى البيت الثاين والثالث من 

 :ابن مالٍك 

ٌل ُمْبَتددددددددددددَدأ َخاْلثَّددددددددددددان  .114  َخَأخَّ

 

نَدددددددى ف ددددددد  َأَسددددددد  ِْ دددددددٌل ا
 اٍر َ ان  َفاب 

ْفَهاٍم النَّْفددُ  َخَقددْد .115 
 َخق ددْس َخَكاْسددت 

 

َ ددددْد   ٌز أخُلددددو الرَّ
ٌُ َنْحددددُو َفددددال   َيُجددددْو

 نِعيد؟ قال: 

ٌل ُمْبَتدددددددددددددددددَدأ َخاْلثَّدددددددددددددددددان    َخَأخَّ

 

نَدددددددى ف ددددددد  َأَسددددددداٍر َ ان    ِْ دددددددٌل ا
 َفاب 

ْفَهاٍم النَّْفدددددُ  َخَقدددددْد  
 َخق دددددْس َخَكاْسدددددت 

 

ٌُ َنْحددددُو َفددددال ٌز أخُلددددو  َ ددددْد  َيُجددددْو  الرَّ

   يف هذْين البيتْين يتكلَّم ابن مالٍك  على نوعْي املبتدأ، يقول: إنَّ املبتدأ

 نوعان:

المبتدأ الذي له خرب: كجميع األمثلة السابقة، كل كالمنا من قبل النوع األخل: 

على هذا النوع )المبتدأ الذي له خرب؛ فلهذا يف كل مثال إًذا نقول: )مبتدأ( نسأل عن 

 ، أين خربه؟خربه

: المبتدأ الذي ليس له خرب؛ بل له فاعٌل أو نائب فاعٍل َسدَّ مسدَّ خالنوع الثاين

 الخرب.
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المبتدأ الذي ليس له خرب، طيب ماذا له؟ له فاعٌل أو نائب فاعٍل النوع الثاين: 

 سدَّ مَسدَّ الخرب، نمثِّل عليه قبل أن نستطرد يف ِذْكر أحكامه وَشْرحه.

 (:أقالٌم محمٌد؟قول: )فمثال ذلك أن ت

 حرف استفهام، وهو حرٌف هامل.: (الهمزة)

(: اسم أو فعل؟ هذا اسم فاعل؛ إًذا فهو اسم، اسم مجرد عن العوامل قالمٌ )

 اللفظية فيكون: مبتدًأ.

؟(، هل أقالٌم محمٌد (؟ )محمٌد ( هنا، ما إعراب )محمٌد ؟(. )أقالٌم محمٌد )

؟( أخربَت عن قائٍم بأنه أقالمٌ يم، )يصح أن تقول: إنه خرب، المعنى ما يستقِ 

(، يعني محمٌد ( يعني: أخربَت عن القائم بأنه )القالم محمد(؟ لو قلت: )محمٌد )

(؛ َّل يستِقيم المعنى؛ ولكن اإلعراب الذي يْذُكرونه محمٌد أخربَت عن قائٍم بأنه )

 ( سدَّ مَسدَّ الخرب.قالمٌ ( فاعل لـ )محمٌد هنا: أنَّ )

 ََ  ( هنا فاعاًل؟ وما الذي َرَفعه؟محمٌد ن ): كيف يكوفإن قل

 (.قالمٌ الذي َرَفعه قولنا: )فالجواب: 

 ََ  ( فِعٌل يرفع الفاعل أم اسٌم؟قالمٌ : )فإن قل

 اسم. فالجواب:

 واَّلسم هل يرفع الفاعل؟

ة الجواب:  أنَّ األصل يف األسماء أهنا َّل تعمل فيما بعدها؛ إَّلَّ األسماء المشتقَّ

ة العاملة عمل فعلها، العاملة عمل فعلها،  ى األسماء المشتقَّ أسماء معيَّنة تسمَّ

وهنا )األوصاف أو الوصف(، ماذا  يها النحويُّون بـ..... لها اسم معيَّن يسمُّ ويسمِّ

 يريدون بـ )الوصف( ويجمعونه على )األوصاف(؟
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ة العاملة عمل فعلها، وهي: اسم الفاعل، واسم   يريدون األسماء المشتقَّ

 لصفة المشبَّهة.المفعول، وا

 وهنا ُأنبِّه على: أنَّ الَوْصف( غير )الصفة(:

 النعت، هذا إعراب. الصفة:

ا الَوْصف: ة العاملة  أمَّ فهذا نوع من أنواع األسماء، ويراد به: األسماء المشتقَّ

 عمل أفعالها.

؟ يقولون: اسم الفاعل  طيب... ماذا يعنون بقولهم: إنَّ الَوْصف اسٌم مشتقٌّ

، اسٌم مشت ، والصفة المشبَّهة اسم مشتقٌّ ، واسم المفعول اسٌم مشتقٌّ : مشتقٌّ أيقٌّ

 (.ضارب(، مثل: )قالمٌ مشقوق، هذه األسماء: اسم الفاعل مثل: )

 (.مشرخب(، )مضرخباسم المفعول مثل: )

 (. جاع(، و)بطل(، و)حسنالصفة المشبَّهة مثل: )

ة يعني: مشقوقة، م شقوقة من أين؟ مشقوقٌة أقول: هذه أسماء مشقوقة، مشتقَّ

 من أفعالها.

( هذا اسم؛ لكن من أين أخذته؟ يقول: اشتققته، يعني: أخذته، أخذناه قالمٌ فـ )

( اسم مأخوذ قالمٌ (؟ هو الذي َقاَم أو الذي يقوم، فـ )قالمٌ (، َمن الـ )يقوم -قاممن )

 (.يقوم -قامَ من )

(؛ فهو يعمل مثل هذا قومي -قام( مأخوذ مشتقٌّ مشقوق من الفعل )قالمٌ وألنَّ )

الفعل، لو اشتققَت قطعة من الثوب؛ فهذه القطعة من الثوب، تأيت مثله 

 .( اللون والصفة مثل الثوب00:24:52@)

ا من األفعال؛ تعمل مثل هذه األفعال، فالثالث  فهذه األسماء ألهنا ُشقَّت َشقًّ
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وهنا  األسماء التي َّل ُتَشقُّ من األفعال، َّل ُتؤَخذ من األفعال، ليس لها أفعال، ويسمُّ

داربـ )األسماء الجامدة( هذه ما تعمل مثل: ) ( هذه قلم(، مثل: )كرس (، مثل: )ج 

 أسماء جامدة ليس لها أفعال، لم ُتَشقُّ من األفعال؛ فلذا ما تعمل.

 (. طيب... ماشي.يقوم -قام( وهو اسم: يعمل مثل )قالمٌ )طيب... فلهذا 

 (.َيْحُسنُ  -َحُسنَ مثل الفعل )( صفة مشبَّهة: تعمل حسنو)

 ( ُأِخَذ من أي فعل؟مضرخب(: هذا اسم مفعول: )مشرخب( و)مضرخبو)

(؟ الـ ُضر َب ( وَّلَّ من )َضَرَب ( مأخوٌذ من )مضرخب(، الـ )مضرخبانتبهوا! )

ا الـ )ُيْضَرُب  -ُضر َب ( مأخوذ من )مضرخب)  -َضَرَب ( فمأخوٌذ من )ضارب(؛ أمَّ

 (.يْضر ُب 

 ( يعني: يرفع فاعاًل.يْضر ُب  -َضَرَب ( يعمل مثل: )ضارب)إًذا فالـ 

ا الـ ) ( يعني: ُيْضَرُب  -ُضر َب ( فهو يعمل مثل: )مشرخب(، والـ )مضرخبأمَّ

 يرفع نائب فاعل.

أقالٌم (، المعنى: ما معنى )أقالٌم محمٌد؟فإذا عرفنا ذلك نطبِّقه على قولنا: )

 (؟محمٌد؟

ا أنَّ المعنى قامَ ( مشقوٌق من )قالمٌ نَّ )؟(؛ ألَأقاَم محمٌد معناها مثل: ) (، إمَّ

(، هذه أقالٌم محمٌد؟؟( أو تعبِّر باسم )َأقاَم محمٌد الدقيق يف َفْرق بين أن تعبِّر بفعل )

 ُفروق دقيقة يتكلَّم عليها البالغيُّون.

ا من حيث المعنى اإلجمالي واإلعراب: هما سواء.  أمَّ

 ؟(:َم محمٌد َأقادعونا ُنعرب األصل وهو الفعل )

 (: حرف استفهام هامل.الهمزة)
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 (: فعٌل ماٍض.قامَ و) 

 (: فاعل.محمٌد و)

 (: فاعل؟ ما يف مشكلة.محمٌد يف مشكلة عندما يقول: )

 ( هذا فعٌل ماضي، هل يصح أن تقول: إنه فاعل؟قامَ طيب... )

 (؟قامَ هل يصح أن تقول: إنه مبتدأ؟ )

 األصل. َّل يصح؛ ألنه ليس اسًما. طيب... انتهينا من

 (:أقالٌم محمٌد؟(، ونقول: )قالمٌ (: )قامَ نُشقُّ من )

 (: حرف استفهام هامل.الهمزة)

(، فاعل قالمٌ (؟ فاعل َرَفعه )محمٌد (؛ إًذا ما إعراب )قامَ (: يعمل مثل )قالمٌ و)

 مرفوع وعالمة َرْفعه الضمة.

ا أنَّ ) ة؛ فيكون مبتدًأ؛ ( اسٌم فَوَقَع هنا اسًما مجرًدا عن العوامل اللفظيقالمٌ إمَّ

بناه وطبَّقنا هذه القواعد َحَدَث هذا األمر، فـ ) (: قلنا: محمٌد ألنَّ هذا األمر عندما ركَّ

 إنه فاعل، لَِم؟

( ألنَّه اسم قالمٌ (، وكلهم فاعل، و)قامَ ( اسٌم مشتقٌّ يعمل مثل فعل )قالمٌ ألنَّ )

تدًأ َّل خرب له؛ وإنَّما له ( مبقالمٌ مجرد عن العوامل اللفظية قلنا: إنه مبتدأ؛ فصار )

 فاعل َسدَّ َمَسدَّ الخرب.

 (:أمشرخٌب العصير؟وكذلك لو قلُت: )

أُ ر َب (، كأنَّك قلت: )ُ ر َب (: هذا اسم مفعول مشقوق من الفعل )مشرخب)

 (.العصير؟
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 حرف استفهام هامل. فلو أردت األصل فالهمزة:

 (: فعٌل ماٍض، وهو مبني للمجهول.ُ ر َب و)

 (:العصيرو)

 َّل.فابل؟ 

 َّل.مفعول به؟ 

ل الفعل ) ( إلى اسم ُ ر َب نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، فبحوِّ

 (:أمشرخٌب العصير؟مفعول، يعني: ُشقَّ منه َوْصًفا، ونقول: )

 (: حرف استفهام هامل.الهمزةفـ )

( نائب فاعل؛ إَّلَّ أنَّ العصير(؛ إًذا فـ )ُ ر َب (: يعمل مثل )مشرخٌب و)

( مجرٌد عن العوامل اللفظية فأعربناه مبتدًأ، 00:29:44@)( هنا اسم؛ ٌب مشرخ)

 أين خربه؟

 ليس له خرب، ماذا له؟ له نائب فاعل َسدَّ مسد الخرب.

 إًذا متى يكون المبتدأ من النوع الثاين؟

 ( بالَوْصف؟00:30:1@)إذا كان َوْصًفا، ماذا الجواب: 

 العاملة عمل فعلها.إن أردت التعريف نقول: األسماء المشتقة 

إن أردَت الحصر تقول: الَوْصف: اسم فاعل، واسم المفعول، والصفة 

 المشبَّهة.

 : فإنَّ ِصيغ المبالغة تدخل يف اسم الفاعل.خإ ا قلنا: اسم الفابل

)اسم فاعٍل، أو اسم مفعوٍل، أو صفًة مشبَّهًة(: فإنه  فإ ا َخَقَع المبتدأ َخْصًفا
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ا بأنه فاعل أو نائب فاعل، ويسدُّ حينئٍذ يكون من النوع الثاين، و  يرتفع ما بعده: إمَّ

 مَسدَّ الخرب.

أن يكون المبتدأ وصًفا. الشرط األخل: إَّلَّ أنه ُيشرتط مع ذلك شرٌط آخر، 

 قررناه.

أْن ُيسَبق هذا الَوْصف باستفهاٍم أو نفي، يقولون: أن  هناك  رٌط آ ر خهو:

 .(أقالٌم محمٌد؟)ٍي يعني: أن ُيسَبق كأمثلتنا: يعتمد هذا الوصف على استفهاٍم أو نف

 .(هل مشرخٌب العصير؟)

 (.ما مسافٌر الرجل)

ل )َأَحَسٌن خجهه؟) ( إلى الصفة المشبَّهة َحُسنَ (، يعني: أحُسَن وجهه؟ ثم حوَّ

 (.أَحَسُن خجهه؟(: )َحسن)

 (.أُ جاٌع  الٌد )

ع الثاين إذا كان: وهكذا، فهذا هو النوع الثاين، خالصته: أنه يكون من النو

 المبتدأ وصًفا معتمًدا على استفهاٍم أو نفي.

إَّلَّ أنَّ اَّلعتماد على استفهاٍم أو نفٍي اشرتطه البصريون ولم يشرتطه الكوفيُّون 

واألخفش؛ الكوفيون واألخفش َّل يشرتطون اَّلعتماد فيجعلون المبتدأ من النوع 

عر وهو الثاين متى ما كان َوْصًفا، سواًء اعتمد أم لم  وا ببيت من الشِّ يعتمد، واحتجُّ

 قول الشاعر:

  بيددددر بنددددو ل ْهددددٍب فدددد  تددددك مل يددددا

 

ت    ْهبدددددد م إ ا الطيددددددر َمددددددرَّ
 مقالددددددة ل 

ي األثر، فيقول: إذا بنو ل ْهب:   من قبائل العرب، وهم معروفون بالِفراسة وتقصِّ

س لك رجٌل من بني لِْهب فال ُتلِغ مقالته؛ بنو لِْهٍب خبيرون، ف ال ُتلِغ مقالتهم تفرَّ
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 لذلك.

 (: بيٌر بنو ل هٍب طيب... قال: )

 (: هذا فِعيل، ويجعلون هنا صفة مشبَّهة. بيرٌ )

 (: مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ مرفوع، ما الذي َرَفعه؟بنو ل ْهٍب و)

( يف البيت لم يعتمد على نفٍي  بيرٌ (؛ مع أنَّ ) بيرٌ يقول: َرَفعه الصفة المشبَّهة )

على ذلك يدلُّ ذلك على أنَّ الَوْصف يجوز أن يقع مبتدًأ فيرفع ما أو استفهام؛ ف

 بعده وهو لم يعتمد على استفهاٍم أو نفٍي.

( يف بنو ل ْهٍب وردَّ البصريُّون والجمهور اَّلحتجاج هبذا البيت، وقالوا: إنَّ )

ر.  البيت مبتدٌأ مؤخَّ

م، والتقدير حينئٍذ: ) بيرٌ و)  (.بنو ل ْهٍب  بيرٌ ( خربٌ مقدَّ

( فعيً  أنَّ )فالجواب بلى  لك: ( مفرد؛  بيرٌ ( جمع، و)بنو ل ْهٍب فإن قلت: )

يقع خرًبا للجْمع وهو على صيغة المفرد، يعني: أنه يجوز أن يقع خربًا للجمع وهو 

على صيغة المفرد، وهذا وارد يف اللغة يف شواهد كثيرة، ومن ذلك قوله 

 :(ڻ ۀ ۀ ہ) [:4التحريم] :(ڃ)؛ قال 

خرب، وسنعود  (ڦ)َجْمع، و  (وئ)(، ظهيُرخنما قال: ) ؛(ڦ)

 إلى المسألة هذه بعد قليل أيًضا.

ا ابن مالك   فماذا اختار؟ قول البصريين أم قول الكوفيين؟ أمَّ

 ابن مالٍك قال لنا:

ْفَهاٍم النَّْفدددددُ  َخَقدددددْد 
 َخق دددددْس َخَكاْسدددددت 

 

َ ددددْد   ٌز أخُلددددو الرَّ
ٌُ َنْحددددُو َفددددال   َيُجددددْو

ٌُ َخَقْد يَ )   َزه على قِلَّة؟ُجو  ( يعني: َمنَعه أم أجازه بإطالق؟ أو جوَّ
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ة قليلة على المسألة أجازها   َزه على قِلَّة، هذا منهجه، منهجه: أنه إذا أدلَّ جوَّ

على قِلَّة، فلم يمنع ُمطَلًقا كالبصريين، وَّل ُيِجيز ُمطلًقا كالكوفيين؛ وإنَّما ُيِجيز على 

 قِلَّة.

ہ ہ ہ ہ )ن )آزر( أبي إبراهيم: حاكًيا ع طيب.. قال 

 :[46مريم:] (ھ ھھ ھ

 (.أَ : حرف استفهام هامل )الهمزة

ٌب )  ِ (: هذا وْصف، اسم ولم ُيسَبق بعامل لفظي، فماذا يكون إعرابه؟ يكون َرا

مبتدًأ إَّلَّ أنه َوْصف؛ فيكون النوع األول أو الثاين؟ من النوع الثاين، إًذا ما إعراب 

ََ راٌِب )  (؟أن

( ََ (، وقد سدَّ هذا الفاعل مَسدَّ راٌِب : هذا ضمير َرْفع، ما إعرابه؟ فاعل )(أن

 الخرب.

 وقال الشاعر:

 أقدددددددددددداطٌن قددددددددددددوم سددددددددددددلمى

 

 أم ندددددددددددددددددددددددوخا ظعندددددددددددددددددددددددا 

 إن يظعندددددددددددددددددوا فعجيدددددددددددددددددب 

 

 بددددددددددددددي  مددددددددددددددن قطنددددددددددددددا 

 فيه، )أقاطٌن قوم سلمىقال: ) 
َ

( أقاطٌن قوم سلمى( َقَطن يف المكان اللي َبِقي

 يعني: َأَقَطَن قوم سلمى:

 : حرف استفهام هامل.لهمزةفا

 (: اسم فاعل َوْصف، فهو مبتدأ.قاطنٌ و)

 ( خرب أم فاعل؟ فاعل سدَّ مَسدَّ الخرب.قوم سلمىو)

طب... ثم ننتقل إلى البيت الرابع وله صلٌة بما َسَبَق شرحه، وفيه يقول 
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: 

 َخاْلثَّددان  ُمْبَتددَدا َخَ ا اْلَوْصددُف َ َبددرْ .116

 

ْفدددرَ   دددَوْ ا    اد  ط ْبقدددس اْسدددَتَقرْ إ ْن ف ددد  س 

 ما زال يتكلَّم عن المسألة السابقة ويقول: 

 َخاْلثَّددددان  ُمْبَتددددَدا َخَ ا اْلَوْصددددُف َ َبددددرْ 

 

ْفدددَراد  ط ْبقدددس اْسدددَتَقرْ   دددَوْ ا    إ ْن ف ددد  س 

ٌل ُمْبَتَدأ(، وقبل قال: )اْلثَّان  قال: )  (؛ ألنَّ الجملة اَّلسمية مكونة من َخَأخَّ

 ول، والجزء الثاين؛ فهي تعبِّر باألول والثاين.جزأين: الجزء األ

إ ْن ف   (، متى؟ )َ َبرْ ( الذي َوَقع يف البداية )َخاْلثَّان  ُمْبَتَدا َخَ ا اْلَوْصُف قال: )

ْفَراد  ط ْبقس اْسَتَقرْ  َوْ ا    (.س 

حاَّلت الَوْصف المذكور، مع المرفوع بعده،  بيَّن يف هذا البيت 

ده، نعم؛ لكنه مع هذا المرفوع ثالث حاَّلت َذَكَرها أو أشار الَوْصف: يرفع ما بع

 إليها إشارًة يف هذا البيت:

يعني: الجزء األول يتفق مع الجزء الثاين يف  أن يتَّفَقا يف ا فراد: الحالة األُخلى:

 اإلفراد، يعني: األول مفرد والثاين مفرد.

مفرد، هذه الحالة ( محمٌد ( مفرد، و)قالمٌ (: فـ )هل قالٌم محمٌد؟نحو: )

 األولى: أن يتفقا يف اإلفراد.

مثنى(  -: يعني: أن يتفقا يف التثنية )مثنىأن يتفقا يف سوْ ا فراد الحالة الثانية:

 جمع(. -أو يتفقا يف الجمع )جمع

(، هل قالمون المحمدخن(، أو تقول: )هل قالمان المحمدانكأن تقول: )

ين( أن يتفقا يف سوى اإلفراد، يعني: يف التثنية أو الحالة الثانية: أن يتفقا )األول والثا

 يف الجمع.
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أن يختلفا: كيف يختلفان؟ بأن يكون األول مفرًدا، والثاين ليس  الحالة الثالثة: 

ا جمع. ا مثنى، وإمَّ  مفرًدا، أن يكون األول مفرًدا، والثاين إمَّ

 (.هل قالٌم المحمدخن؟(، أو تقول: )هل قالٌم المحمدان؟كأن تقول: )

لَت يف كل حالٍة لعرفَت إعراهبا؛ لكن ننصُّ عليها  هذه ثالث حاَّلت، ولو تأمَّ

كما نصَّ عليها النحويُّون، والبيت السابق نصَّ على أي حالٍة من هذه الحاَّلت 

 الثالث؟ األُولى أم الثانية أو الثالثة؟ يقول:

ََااااَ َْ َداااا َْ ََ ََاْاْل ُبَْتَدَاااااَااَْو َْواْلثَّاااام
ْ

ْ ََ َِااا َُِْفاااِْ ََاااَا  َ ْإب َِْد اااَمْا ْاإلبْفاااَ اِطْ
هل قالمان نصَّ على الحالة الثانية إذا توافقا يف سوى اإلفراد نحو: )ْ

 (.هل قالمون المحمدخن؟(، )المحمدان؟

 طيب... إذا اتفقا يف التثنية أو اتفقا يف الجمع، ماذا يكون اإلعراب؟

( إًذا فالَوْصف خرب َ َبرْ لمتقدم )( اَخاْلثَّان  ُمْبَتَدا َخَ ا اْلَوْصُف يقول ابن مالك: )

ر، فإذا قلت: ) م، والثاين مبتدٌأ مؤخَّ  (:هل قالمان المحمدان؟مقدَّ

 (: حرف استفهام هامل.هلفـ )

ر.المحمدانو)  (: مبتدٌأ مؤخَّ

م.قالمانو)  (: خربٌ مقدَّ

رَت، وتقديم الخرب جائز.هل المحمدان قالمان؟) خاألصل: مَت وأخَّ  ( ثم قدَّ

 ( فكذلك:هل قالمون المحمدخن؟: )وإذا قلَت 

 (: حرف استفهام هامل.هل)

م.قالمونو)  (: خربٌ مقدَّ

ر. المحمدخنو)  (: مبتدٌأ مؤخَّ
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 السؤال: هل يصح يف هذه احلالة أن تكون من النوع الثاني من أنواع املبتدأ؟ 

 ح؟يعن : أن يكون الَوْصف مبتدًأ خالمرفوع بعدها فابل سدَّ مسدَّ الخبر؟ أم ال يص

ل، طيب... إذا قلنا: )  (:هل قالمان المحمدان؟نتأمَّ

، مشتقٌّ من أي فعل؟ انتبهوا ودقِّقوا يف الكالم، )قالمان(:  هذا َوْصف مشتقٌّ

؛ ألين لن أقبل منكم اإلجابات ]اآلجرخمية[ما ننسى ]األلفية[ نحن اآلن ندرس 

 اإلجمالية؛ نريد جواًبا دقيًقا.

 ( هذا مشتق من ماذا؟قالمٌ )

 .(00:44:14@)....... الب:ط

ا قام) الشيخ:  (.يقومان -قامفمشتقٌّ من ) )قالمان((؛ أمَّ

 الفعل سنضع ماذا؟ )قالمان(طيب... لو أردنا أن نضع مكان 

هل يقومان ( أو )هل قاما المحمدان؟(، هل يصح أن تقول: )يقومان( أو )قام)

( المحمدان؟هل يقوم ( )هل قام المحمدان؟(، أم أنك تقول: )المحمدان؟

 واضح؟

( ماذا قامالفعل ))محمد( أنت إذا أردَت اآلن أن تبتدئ بالكالم: اجعل قبل 

 (.قام محمٌد تقول؟ )

 (قام المحمدان( ماذا تقول؟ )المحمدانو)

(؛ قاموا المحمدخن(، ما تقول: )قام المحمٌدخن( ماذا تقول؟ )المحمدخنو)

 فالفعل دائًما ُيفَرد.

 (؟يقومان( أو )قام( هنا )المحمدان قالمانطيب... هل يصح أن نجعل )

هل قالمون َّل يصح؛ ألنه سيؤدِّي إلى أن تثنِّي الفعل وتجمع الفعل )
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 ( وهذا َّل يصح.هل قاموا المحمدخن؟(؟ لو جعلَت الفعل لقلت: )المحمدخن 

( فاعٌل المحمدخنإًذا فهل يصح أن تجعل الخرب مبتدًأ عاماًل عمل الفعل و)

 .مرتفٌع به؟ َّل يصح

 إًذا فليس لك إَّلَّ النوع الثاين من المبتدأ:

ر.المحمدخنفـ )  (: مبتدٌأ مؤخَّ

م.قالمونو)  (: خربٌ مقدَّ

فلهذا نص ابن مالك على هذه المسألة، وأنه َّل يجوز إَّلَّ أن يكون الثاين مبتدًأ، 

 (.َخَ ا اْلَوْصُف َ َبرْ )

ا الحالة الثالثة: إ ا ا تلفا والمرفوع مثنًّى أو جمًعا، : فصار الوصف مفرًدا، أمَّ

( ما نص ابن مالك على هل قالٌم المحمدخن؟( أو )هل قالٌم المحمدان؟مثل: )

ل فيها، هل هي من النوع األول للمبتدأ؟ أو من  هذه ُحكم هذه الحالة؛ لكن نتأمَّ

(، هل يصح أن تجعل الفعل هنا مكان هل قالٌم المحمدان؟النوع الثاين؟ )

 الحالة الثانية: الوصف؟ نعم إذا فهمنا

 (: مبتدأ.قالمٌ )فـ 

 (: فاعل سدَّ مسدَّ الخرب.المحمدانو)

 (:هل قالٌم المحمدخن؟أو )

 (: مبتدأ.قالمٌ )

 (: فاعل سدَّ مَسدَّ الخرب.المحمدخنو)

هل يصح أن نجعل هذه الحالة من النوع األول على التقديم والتأخير؟ فـ 

م، ه (قالمٌ )( مبتدأ، والمحمدخن)  ل يصح؟خرب مقدَّ
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هل المحمدان ( )هل المحمدخن قالٌم؟لو قلنا ذلك لكان أصل الكالم: )

 ( وهذا َّل يصح.قالٌم؟

 إًذا فالحالة الثالثة َّل يصح إَّلَّ أن تكون من النوع الثاين من نوعي المبتدأ.

بِقَيت الحالة األُولى وهي: إذا اتفقا يف اإلفراد، فالَوْصف مفرد وما بعده مفرد، 

( قالمٌ )( هل يصح أن نجعلها من النوع الثاين، فنجعل مكان ٌم محمُد؟هل قالمثل: )

 (؟هل قام محمٌد؟الفعل ونقول: )

 إًذا فيصح أن تكون من النوع الثاين من نوعي المبتدأ.

هل يصح أن تكون من النوع األول للمبتدأ على التقديم والتأخير؟ يصح؛ ألنه 

 (.هل محمدخن قالمون؟ينفع أن تقول: )

؛ فيصح فيها أن تكون من إ ا تطابقا يف ا فراد أنَّ الحالة األخلى:: صةفالخ 

 النوع األول أو الثاين، هذا جواز نحوي.

ح أحد األمَرْين أموٌر بالغية، أنت هل تريد معنى الفعل؟ أم تريد  إًذا قد يرجِّ

 معنى اَّلسم؟

 فيكون من النوع األول.فإن أردَت معنى االسم: 

 فيكون من النوع الثاين. :خإن أردت معنى الفعل

 هذه أمور بالغية؛ لكن حال الجواز النحوي يجوز لك فيها الوجهان.

، يعني: تطابقا يف التثنية، وتطابقا يف إ ا تطابقا يف سوْ ا فراد خالحالة الثانية:

 الجمع: فال تكون إَّلَّ من النوع الثاين.

 والتأخير. فال تكون إَّلَّ من النوع األول على التقديم أخ األخل:

 فال تكون إَّلَّ من النوع الثاين. خإن ا تلفا:
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قبل قليل أنَّ البصريين والكوفيين اختلفوا يف  -يا إخوان-طيب... ذكرنا  

 اشرتاط اَّلعتماد؛ فهل لهذا اَّلختالف أثر وثمرة؟ أم َّل؟

ا قولنا مثاًل: ) ( هذا َوْصف اعتمد أم لم يعتمد؟ لم يعتمد، قالٌم محمٌد ننظر: أمَّ

( أم َّل يصح؟ هذه الجملة قالٌم محمٌد ا لم يعتمد؛ لكن هل يصح أن نقول: )هذ

 صحيحة أم خاطئة؟

هذه الجملة صحيحة باتفاق عند البصريين وعند الكوفيين؛ إَّلَّ أهنم يختلفون 

 يف التخريج )يف اإلعراب(:

: َّل يجعلون هذا المثال من الصورة فالبصريون ال ين يشترطون االبتماد

النوع الثاين(؛ بل يجعلونه من النوع األول من المبتدأ على التقديم  الثانية )من

 والتأخير:

ر.محمٌد فـ )  (: مبتدأ مؤخَّ

م، وتقديم الخرب جائز.قالمٌ و)  (: خرب مقدَّ

: يجعلون هذه الجملة من النوع الثاين، خالكوفيون ال ين ال يشترطون االبتماد

ول؛ ألنَّ المشهور عن الكوفيين والمشهور عنهم أهنم َّل يجعلوهنا من النوع األ

م الخرب جعلوه من  أهنم َّل ُيِجيزون تقديم الخرب إَّلَّ يف أضيق الحاَّلت، فإذا تقدَّ

 النوع الثاين للمبتدأ، هذا المشهور عنهم.

 (:ممنوٌع التد ينطيب... فنحو )

( فهي من هذا الموضوع، ُيمنَعُ  -ُمن عَ (: مفعول، هذا اسم مفعول من )ممنوع)

 ( هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ٌع التد ينممنو)

 هي صحيحة عند الجميع؛ إَّلَّ أهنم يختلفون يف التخريج واإلعراب:
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 : يجعلون:فالبصريون خالجمهور

ٌر.التد ين)  (: مبتدٌأ مؤخَّ

ٌم.ممنوعٌ و)  (: خرٌب مقدَّ

يجعلوهنا من النوع الثاين للمبتدأ؛ ألهنم َّل يشرتطون  خبند الكوفيين:

 اَّلعتماد:

 (: مبتدأ.ممنوعٌ فـ )

 (: نائب فاعل سدَّ مسد الخرب.التد ينو)

إًذا فاَّلختالف يف مثل هذه الجملة ثمرته لفظية أم إعرابية تقديرية تخريجية؟ 

 هذه إعرابية ليست لفظية.

ُب لكن مثل: ) ( يعني: مجتهٌد الطالبان( أو )قالٌم المحمدان( أو )مجتهٌد الُط َّ

 إذا اختلفا.

 ( هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ انقالٌم المحمد)

 .(00:53:06@)....... طالب:

 عند البصريين خاطئة، وعند الكوفيين صحيحة: الشيخ:

 : ألهنم يجعلون:بند الكوفيين صحيحة

 (: مبتدًأ.قالمٌ )

 (: فاعل سدَّ مَسّد الخرب؛ ألهنم َّل يشرتطون اَّلعتماد.المحمدانو)

: هل يصح َحْمل هذه الجملة على وعند البصريين الذين يشرتطون اَّلعتماد

 النوع الثاين من المبتدأ؟
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َّل؛ إًذا َّل يصح إَّلَّ أن تكون من النوع األول، وإذا كانت من النوع األول َّل  

 ( وهذا خطأ.الطالبان قالمتكون إَّلَّ على التقديم والتأخير؛ فيكون األصل )

 إًذا فللخالف ثمرة يف نحو هذه األمثلة.

 بن مالك: وقول ابن مالك لسهل

َ ْد  ٌز أخُلو الرَّ
ٌُ َنْحُو َفال   َخَقْد َيُجْو

َ ْد ) ٌز أخُلو الرَّ
 (.يفوٌ -فاٌ(: هذا َوْصف من )َفال زٌ (. )َفال 

َ ْد و) ( مفرد أو جمع؟ جمع؛ إًذا اختلفا، فهذا المثال يصح أو َّل يصح أخُلو الرَّ

َ ْد ) ٌز أخُلو الرَّ
 (؟َفال 

 َّل يصح.بند البصريين: 

 صحيٌح مطلًقا. يين:خبند الكوف

قد يصح، قد يجوز، يعني: يجوز قلياًل، يعني: لو استعمله  خبند ابن مالك:

اإلنسان قلياًل، لو استعمله الشاعر يف أبيات قليلة من ِشعره، لو استعمله الناثر يف 

َف كتاًبا من مائتي صفحة، ثالثة مائة صفحة، واستعمل هذا  كالم قليل، إنسان ألَّ

ليلة، نقول: هذا لم يخرج من الصواب إلى الخطأ، لم يخرج إلى األسلوب مرات ق

 الضعف؛ ألنه استعمله قلياًل.

لكن لو استعمل هذا األسلوب كثيًرا هذا خطأ عند البصريين، وخطأ عند ابن 

 مالك:

 : َّل ُيجيزونه أبًدا َّل قلياًل وَّل كثيًرا.فالبصريون

 : ُيجيزه على قِلَّة.خابن مالك

 ونه مطلًقا.ُيجيز خالكوفيون:
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 :واآلن يمكن أن ننتقل إلى البيت الخامس، وفيه يقول اإلمام/ ابن مالك 

ا.117  َخَرَفُعدددددددوا ُمْبَتدددددددَدًأ باالْبَتدددددددد 

 

 َكدددددددَ اَك َرْفدددددددُع َ َبدددددددرٍ بْالُمْبَتدددددددَدأ 

بيَّن يف هذا البيت رافع المبتدأ ورافع الخرب، يعني: العامل الذي يرفع المبتدأ  

 ، فنحن نقول يف اإلعراب: مبتدٌأ مرفوع.والعامل الذي يرفع الخرب

 ونقول: خربٌ مرفوع.

( تفهم مباشرة أنَّ الكأس مرفوعيعني: أنَّ هناك شيًئا َرَفعه، يقول: ) مرفوع

 هناك رافًعا َرَفَعه.

إذا قلنا: )مبتدٌأ مرفوٌع وخرب مرفوٌع(؛ فهناك عامٌل َرَفعه، ما العامل الذي يرفع 

 الخرب؟ المبتدأ والعامل الذي يرفع

  يف املسألة أقوال نْذُكُرها َسْرًدا وال يهمنا التفصيل فيها: فرافع املبتدأ فيه

 قوالن:

 :أنَّ رافعه اَّلبتداء. القول األخل 

  :أنَّ رافعه الخرب.خالقول الثاين 

االبتداء أنَّ رافعه اَّلبتداء: هذا عامل معنوي شرحناه من قبل:  القول األخل:

اَّلسم يف ابتداء الجملة يجعل العربي يرفعه، اَّلسم إذا : وقوع بامل معنوي يعن 

َوَقَع يف أول الجملة هذا يدعو العربي إلى أن يرفعه، هذا اَّلبتداء، فهو عامٌل معنوي 

 وليس عاماًل لفظيًّا.

والذين قالوا: إنَّ رافع المبتدأ هو الخرب نفسه: فجعلوا عامل المبتدأ لفظيًّا 

 )وهو الخرب(.

 لبصريين وهو: أنَّ العامل اَّلبتداء.فالقول األول ل
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 والقول الثاين هو للكوفيين وهو: أنَّ رافع المبتدأ الخرب. 

ا الخبر فما رافعه؟  يف َرْفعه ثالثة أقوال: أمَّ

أنه اَّلبتداء كذلك، اَّلبتداء عند هؤَّلء َرَفَع المبتدأ وَرَفع الخرب  القول األخل:

 مًعا.

 أ نفسه َرَفع الخرب.أنه المبتدأ، المبتد خالقول الثاين:

 أنه اَّلبتداء والمبتدأ مًعا، اَّلبتداء والمبتدأ مًعا َرَفَعا الخرب. خالقول الثالث:

 إذ قال: وأرجح هذه األقوال هو ما اختاره ابن مالٍك 

ا  َخَرَفُعددددددددددوا ُمْبَتددددددددددَدًأ باالْبَتدددددددددددد 

 

 َكدددددددَ اَك َرْفدددددددُع َ َبدددددددرٍ بْالُمْبَتدددددددَدأ 

ل سيبويه، وقول جماهير النحويين قديًما هذا هو قول جمهور البصريين، وقو 

أنَّ المبتدأ مرفوٌع باالبتداء؛ فهو مرفوٌع بعامٍل معنوي، خالخبر مرفوٌع وحديًثا: 

 بالمبتدأ.

 فإن قلت: هل لهذا الخالف أثر وثمرة؟

ا من حيث اللفظ:فنقول:  فال أثر له وَّل ثمرة؛ ولكن أثر ذلك يف الوصول  أمَّ

 للنحوية والقياسات:

 ين قالوا: إنَّ رافع المبتدأ هو اَّلبتداء: فإهنم جعلوا العامل حينئٍذ معنويًّا.فالذ

 والذين جعلوه الخرب: جعلوا العمل لفظيًّا.

طيب... والتعريف الذي َذَكْرناه ويذُكُره أغلب النحويين قديًما وحديًثا للمبتدأ 

فنا، وشرحنا على وهو: )أنَّ المبتدأ: اَّلسم العاري عن العوامل اللفظية( هذا تعري

ذلك، هذا التعريف جاٍر على أي األقوال؟ على أنَّ العامل يف المبتدأ: اَّلبتداء؛ ألنَّ 

 المبتدأ هو: العاري عن العوامل اللفظية ألنَّ عامله معنوي.



 

 
e 

g h 

f  37 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

نا اآلن؛ ألنَّ الخالف هذا يهتم به المتخصصون؛  ولهذا القول أدلة كثيرة َّل هتمُّ

حون يف مسائل أخرى، فيختلفون يف قوة ألنه سيستِفيدون منه بعد ذ لك عندما يرجِّ

 القياس واألصول.

هذا ما يتعلَّق يف شرح أبيات هذا الدرس، بعده يمكن أن نعود أو نفتح المجال 

 وقٌت أيًضا.
َ

 لألسئلة قبل أن نعود لبقية األمثلة، وقضية قد أطرحها إن َبِقي

 .(01:01:07@)....... سؤال:

( التي إنَّ بًعا قولهم ضعيف؛ لكن قالوا: لهذا نظائر مثل: )قالوا...... ط الشيخ:

( التي ترفع المبتدأ وتنصب الخرب، يعني: كانتنصب اَّلسم وترفع الخرب، ومثل: )

َف قولهم؛ ألنَّ ) ( كانعِمَلت عمَلْين يف شيئين؛ فهذا عِمَل عمَلْين يف شيئين، وُضعِّ

وعمَلْين؛ لكن اَّلبتداء عاماًل  ( عوامل لفظية فهي قوية يمكن أن تعمل عملإنَّ و)

 معنويًّا، وَّل َيرَقى الفرع إلى األصل، الفرع َّل بد أن ينحط عن األصل درجة.

 .(01:02:03@)....... سؤال:

( أليس محمديقول: َذَكْرنا الَوْصف المشتق وهو: المشقوق من فِعله: ) الشيخ:

ا؟ ألنَّ ) َد ( من )الَحْمد( فهو مشتقٌّ من )مفعَّل( )محمدَوْصًفا مشتقًّ ( َيحَمُد  -َحم 

دفهو ) َد ( فيكون مأخوذ من )محمَّ ُد  -حمَّ  (.ُيحمِّ

 :-كما درْسنا-( هنا يف أمثلتنا َعَلم، والَعَلم محمًداأنَّ ) الجواب بلى  لك:

 .ا أن يكون منقوًَّل  إمَّ

 .ا أن يكون مرتجاًل  وإمَّ

غة، كان مستعمل يف يعني: أنه ُأِخَذ من استعماٍل سابٍق يف الل ما معنى منقول؟

( قبل أن يكون علًما ماذا كان؟ محمداللغة يف باب آخر ثم أَخْذته وجعلته َعَلًما، فـ )
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ْدَتهكان اسم مفعول، )  ُده -حمَّ د( فأنا )ُأحمِّ د( وهو )محمِّ (، فهو يف األصل محمَّ

 اسم مفعول، ولو استعملته على ذلك كان َوْصًفا؛ ألنه اسم مفعول.

من اسم المفعول وجعلناه َعَلًما اسًما لهذا الشخص انتقل  لكن بعدما نقلناه

 من الَوْصفية إلى الَعَلمية، مرحلة حينئٍذ ُيقال: َعَلم، ما ُيقال: َوْصف.

 .(01:03:38@)....... سؤال:

ألنَّ هذه الجملة لم يُجْز عندهم أن ُتحَمل على النوع الثاين لعدم وجود  الشيخ:

 أو ُتحَمل على النوع األول للمبتدأ؟ اَّلعتماد؛ فهل نقول إهنا خطأ

نقول: َّل، قبل أن نقول خطأ ننظر: هل ُتحَمل على النوع األول على التقديم 

والتأخير؟ أو َّل ُتحَمل؟ ما ُتحَمل، عندهم ما ُتحَمل؛ فقالوا: خطأ؛ فلهذا مثَّل ابن 

 مالك يف هذا المثال بالذات.

عتمد؟ غير معتمد؛ لكن هل يمنع ( معتمد وَّلَّ غير مقالٌم محمٌد لكن يف نحو )

 البصريون هذه الجملة والوصف غير معتمد؟

نعم، هم يمنعون أن تكون من النوع الثاين لعدم اَّلعتماد؛ لكن َّل يخطِّئوهنا 

ج على النوع األول؛ فلهذا َقَصَد ابن مالك التمثيل هبذا المثال.  ألهنا ُتخرَّ

 .(01:05:00@)....... طالب:

 َّل تجوز. (01:05:01@) الشيخ:

 .(01:05:05@)....... سؤال:

 (.أين  الٌد ساكٌن؟) الشيخ:

 .(01:05:13@)....... سؤال:

 َّل، كل أدوات اَّلستفهام أسماء إَّلَّ )الهمزة، وهل(. الشيخ:
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 .(01:05:21@)....... سؤال:

 َّل، َسَبَقه عامل َّل؛ لكن يف عامل َعِمَل فيه وهو ساكن. الشيخ:

 .(01:05:35@)....... سؤال:

َّل ليس مبتدًأ ألنه ظرف، منصوب على الظرفية إَّلَّ أنه مبني، لو أَتْيَت  الشيخ:

( فتنصب ألنه اليوَم  الٌد ساكنٌ ( كنت تقول: )اليوممكانه بظرٍف ُمعَرب مثل: )

 (؟أين( أو )اليومَ ظرف، أين العامل يف الظرف سواًء )

 .(01:06:03@)....... طالب:

ر اليوم إلى اليوم( ألنَّ )اليومطيب دعونا يف ) الشيخ: ( ليس له الصدارة، أخِّ

( اسم عامل وَّلَّ غير ساكن(: )ساكن(، نأيت إلى ) الٌد ساكٌن اليومَ مكانه األصلي )

 (.يْسُكنُ  -َسَكنَ عامل؟ عامل ألنه َوْصف يعمل عمل )

َكن هو الذي َوَقَع يف اليوم( هي التي عملت يف )ساكنإًذا فـ ) (، أليس السَّ

مَت )اليوم) يف هذا ( الٌد ساكنٌ ) (؟اليوم) ( 01:06:38@)(؛ اليوم( إَّلَّ أنك قدَّ

م على عاملِِه، ما يف إشكال إَّلَّ أنَّ  م على عامله جواًزا، و)اليوم)أن يتقدَّ ( أين( تقدَّ

م على عامله وجوًبا.  ظرٌف تقدَّ

 ما يف. سؤال؟

، يلال [1يوسف:] (ۀ ۀ ہ ہ): طيب... قال 

 ؟(ۆئ)محمد أعرب! 

 .(01:07:08@)....... لب:طا

ني، مبتدٌأ يف محل رفع، أين 01:07:15@) الشيخ: ( مبتدأ، هذا الذي يهمُّ

 خربه؟
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 .(01:07:21@)....... طالب: 

 (ۀ ۀ ہ ہ)خرب، يعني: من النوع األول،  :(گ) الشيخ:
 .[1يوسف:]

 ، أين المبتدأ وخربه؟[38الربد:] (ۓ ۓ ڭ)طيب... 

 .(01:07:39@)....... طالب:

 :[38الربد:] (ۓ ۓ ڭ)( 01:07:41@) شيخ:ال

ر. :(ٻ)  مبتدٌأ مؤخَّ

 حرف جر.ال م:  :(ۓ ۓ)والخرب 

 : اسم مجرور، وهو مضاف.(ڌ)و 

 : مضاٌف إليه.(ٻ)و 

م.(ۓ ۓ)و   : خرب مقدَّ

ر. :(ٻ)و   مبتدأ مؤخَّ

 :[1المطففين:] (ڭ ۇ)

 بأنه..... (ڭ): مبتدأ، أين خربه؟ أخَبَر عن الـ (ڭ)

 .(01:08:20@). ......طالب:

الخرب هنا شبه جملة جار  ،(ۇ)؛ إًذا فالخرب (ۇ) الشيخ:

 .(ۇ)ومجرور 
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 ، أبرب![263البقرة:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ)

بأنه..... انتبه أي  (ڤ)مبتدأ، والخرب: أخرب عن الـ  (ڤ): (ڭ ڭ)

، أخرب عن [263البقرة:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ)الخرب! 

 تدأ.مب (ڤ)؛ فالـ (ں)بأنه  (ڤ)الـ 

 : خرب.(ں)و 

 صفة. :[263البقرة:] (ڭ ڭ)و 

 .(ڤ)معطوف على  :(ڭ)

 : خرب.(ں)

 حرف جر. :(ڤ)

 : اسم مجرور.(ۆئ)

 فعل مضارع، أين فاعله ومفعوله؟ :(ڇ) :[263البقرة:] (ۆ ۈۈ)

 أين التابع؟ والمتبوع؟ (ۆ ۈۈ)

 .(01:09:39@)....... طالب:

ل الفاع ،(ەئ) (ۆئ)يعني: يتبع الـ  (ۆ ۆ) الشيخ:

 .(ەئ)

 الضمير. (ۆ)والمفعول: 

 جملة فعلية أو اسمية؟ (ۆ ۈۈ)طيب... 
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 .(01:10:00@)....... طالب: 

 ؟(ۆ ۈۈ)ما إعراب هذه الجملة الفعلية  الشيخ:

 .(01:10:04@)....... طالب:

صفة؛ ألهنا بعد نكرة  :[263البقرة:] (ۇ ۆ ۆ ۈۈ) الشيخ:

 .[196البقرة:] (ۆئ)

 (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)
 .[75لحج:ا]

 .(01:10:21@)....... طالب:

ًبا-لفظ الجاللة  (ٻ) الشيخ: لفظ  -مع لفظ الجاللة تقول: لفظ الجاللة تأدُّ

 الجاللة مبتدأ، والخرب؟

 .(01:10:30@)....... طالب:

ما نوع الخرب هنا؟  (چ ڇ ڇ ڇ)الخرب جملة  الشيخ:

 جملة اسمية أو فعلية؟

 .(01:10:41@)....... طالب:

 فعل، والفاعل؟ (چ)علية ف الشيخ:

 .(01:10:45@)....... طالب:

چ ڇ ڇ )، والمفعول به؟ (ٻ)( يعود إلى ُهوَ ) الشيخ:

 ؟(ڇ
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 .(01:10:53@)....... طالب:

 .(يصطفي رسال) الشيخ:

 :(پ پ پ ڀڀ)طيب... 

 .(ڌڌ)بأهنا.... فالخرب  (ڱ): مبتدأ، أخرب عن الـ (ڱ)

 ؟(ې ې)طيب... لفظ الجاللة 

 .ليهمضاف إ طالب:

 ؟(پ ڀڀ)مضاف إليه، و  الشيخ:

 .(01:11:24@)....... طالب:

 ؟(ڌڌ)خرب أو ظرف  (ڌڌ) الشيخ:

 .(01:11:28@)....... طالب:

ظرف، وهو مضاٌف بعد المضاف إليه، وشبه الجملة الخرب، وسيأيت  الشيخ:

 الكالم بالتفصيل على وقوع شبه الجملة خربًا.

 (.اهلل الشمس خالقمر آيتان من آياتطيب... )

 .(01:11:47@)....... طالب:

 مرفوع وعالمة رفعه األلف. الشيخ:

 (:من آيات اهلل)

 (: حرف جر.من)

 (: اسم مجرور.آياتو)
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 ولفظ الجاللة: مضاف إليه. 

 ( مفرد أم جملة أم شبه جملة؟من آيات اهلل)

 شبه جملة، ما إعراب شبه الجملة هنا؟

 .(01:12:16@)....... طالب:

 جملة ُتعَرب مثل الجملة:شبه ال الشيخ:

 إن وقعت بعد نكرة: فـ )صفة(.

 وإن وقعت بعد معرفة: فـ )حال(.

 ما إعراهبا؟

 .(01:12:33@)....... طالب:

 (.الشمس خالقمر آيتان من آيات اهلل) الشيخ:

 .(01:12:42@)....... طالب:

 (.آيتانصفة؛ ألهنا وقعت نكرة، بعد ) الشيخ:

 ( صفة.من آيات اهلل(، فـ )من آيات اهلل(: موصوفتان بأهنما )آيتان)

(؟ تصير خرب، لو جعلتها لـ الشمس خالقمر( لـ )من آيات اهللتريد أن تجعل )

( هاتان الـ الشمس خالقمر آيتان( صارت خربًا؛ لكن المعنى هنا )الشمس خالقمر)

 ( هذا المعنى الظاهر.من آيات اهلل( موصوفتان بأهنما )آيتان)

 ، َمن الذي ما أعرب؟ اتفضل![5:الربد] (وئ وئ ۇئ ۇئۆئ)

 .(أولئك األغالل يف أعناقهم) ( ما قبلها01:13:29@)

 .(01:13:35@)....... طالب:
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 اسم، فعل، حرف؟ (ڄ) الشيخ:

 .(01:13:39@)....... طالب:

 اسم، ما إعرابه؟ الشيخ:

 .(01:13:41@)....... طالب:

 .....بأهنم (ڄ)مبتدأ. انتهينا، أين خربه؟ أخرب عن  الشيخ:

 .(01:13:45@)....... طالب:

 خرب، طيب... أعرب الخرب. (وئ ۇئ ۇئۆئ)إًذا  الشيخ:

 .(01:13:51@)....... طالب:

 ؟(وئ)وَّلَّ  (ڄ)خرب ماذا؟  (ۇئ ۇئۆئ)مبتدأ، و  الشيخ:

 .(01:14:00@)....... طالب:

 .(ڄ)خرب  (وئ ۇئ ۇئۆئ)، و (وئ)يعني: خرب  الشيخ:

ْحَساُن َأْن َتْعُبَد اهللَ »طيب... 
 أعرب.«  َكَأنََّك َتَراهُ اْ  

 .(01:14:20@)....... طالب:

ْحَسانُ » الشيخ: ْحَسانُ »: مبتدأ، وأين الخرب؟ أخرب عن «اْ   َأْن َتْعبَُد »بأنه  «اْ  

 :«اهللَ 

 : هذا حرف مصدري ناصب للمضارع.«َأنْ »

ََ »والفاعل مسترت تقديره  ،«َأنْ »: فعل مضارع منصوب بـ «َتْعُبَد »و   «.أن

ل يف «ْن َتْعُبَد اهللَ أَ » : خرب مفرد أم جملة أم شبه جملة؟ وأنت تعرف؛ لكن تأمَّ
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 الجواب. 

 .(01:14:49@)....... طالب:

 ، عبادة اهلل، يعني: مفرد أو جملة أو شبه جملة؟«َأْن َتْعُبَد اهللَ » الشيخ:

ل «َأْن َتْعُبَد اهللَ »مفرد، طيب   ؟نعم مفرد اسم، هذا اسم صريح أم اسم مؤوَّ

ل.  هذا اسم مؤوَّ

 .(01:15:11@)....... طالب:

 : حرف.«َأنْ »نعم،  الشيخ:

 : فعل مضارع، والفاعل هو اسم.«َتْعُبَد »

 لكن إذا جمعتها على بعض ماذا تكون؟

 (:من آيات اهللتكون اسًما، مثل: )

 (: حرف جر.من)

 (: اسم.آياتو)

 ولفظ الجاللة: اسم.

 لة.( على بعض: شبه جممن آيات اهلللكن )

 (:محمد قالمٌ )

 (: اسم.محمٌد )

 (: اسم.قالمٌ و)

مفردة لها أحكام،  (01:15:40@)( على بعض: جملة، محمد قالمٌ لكن )

 فإذا اجتمعت قد يكون لها ُحكم آخر.
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 .(01:15:46@)....... طالب:

لته؛ لكن إذا قلنا: أين الخرب؟01:15:48@)نعم،  الشيخ:  ( هي التي أوَّ

 (؟ببادتك اهللأم ) «َأْن َتْعُبَد اهللَ »

هو اَّلسم « َأْن َتْعُبَد اهللَ »، هذا هو الخرب، هذا هو اَّلسم، «َأْن َتْعُبَد اهللَ »الخرب: 

ا ) ل(؛ أمَّ  ( فاسم صريح.ببادتك)اسم مؤوَّ

 .(01:14:20@)....... سؤال:

ل أو المصدر  الشيخ: ما يف، َّل ليست جملة؛ هذا مفرد، نقول: واَّلسم المؤوَّ

ل هو م ل خربٌ يف محل رفع.المؤوَّ ل، نقول: والمصدر المؤوَّ  صدر مؤوَّ

 .[90يوسف:] (ک ک ک ک گگ)طيب... أخيًرا: 

 .(ې): مبتدأ، خربه (ڑ)

 :(ک گگ)

 : اسم إشارة مبتدأ.(ې)

 خرب. :(ڱ)و 

 ماذا َعَطَفت؟ (ڱ) (و)وحرف العطف 

 .(01:16:51@)....... طالب:

 .(ک ک)على جملة  (ک گگ)عطفت جملة  الشيخ:

 هذه جملة اسمية ما إعراهبا؟ (ک ک)ب... و طي

 .(01:17:03@)....... طالب:
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ک ک )ما إعراب هذه الجملة؟  (ک ک)َّل هذه جملة اسمية  الشيخ: 

 .(ک

 .(01:17:17@)....... طالب:

 هذه مقولة القول مفعول به؛ فهي يف محل نصب. الشيخ:

لَّم عن الفرق بين هذه األمثلة أخذت باقي الوقت، وَّل...... كنت أريد أن أتك

العامية والدعوة إلى العامية، والشعر العامي؛ لكن يظهر أنَّ الوقت ضيق عن ذلك، 

 نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء اهلل.

 واهلل أعلم....

 خصلَّى اهلل خسلَّم بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه أجمعين

 .(00:14:08@)....... طالب:

 الشيخ:

( مضرخب( )يقوم -قام( )قالمٌ ( )محمٌد ( )محمٌد أقالٌم ) (00:14:08@)

 (ُيْضَرُب  -ُضر َب ( )يْضر ُب  -َضَرَب ( )ضارب)

(@1:22:3 ) 

(@00:14:08)  

 .(00:14:08@)....... طالب: 

 الشيخ:

 .(01:01:07@)....... سؤال:

 الشيخ: 
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 الدرس احلادي والعشرون 
﷽ 

 

نا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبي

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

م من  فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، فهذه الليلة الثانية من شهر المحرَّ

يف هذا الجامع المبارك جامع  وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى  سنة ثالثين

 ]الدرس الحادي -بحمد اهلل-الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد 

 .ألفية ابن مالك[ "]يف شرح خالعشرين[ 

لنا ولكم وللجميع التوفيق واإلخالص يف كل األقوال  ونسأل اهلل 

أن يغفر لنا، وأن يتقبَّل منَّا، وأن يهدينا، وأن  واألعمال، ونسأل اهلل 

 يتولَّى أمورنا ووالِدينا ووَّلة أمرنا وعلمائنا إنه على كل شيٍء قدير.

أسمائه الُحسنى وصفاته الُعلى أن يحفظ ب كما نسأل اهلل 

المسلمين يف كل مكان، وأن يتولَّى أمرهم، وأن يجرب كسرهم، وأن ينصرهم على 

 أعدائهم وأن يحفظهم إنه على كل شيٍء قدير.

ونُخصُّ بالدعاء إخواننا المستضعفين يف فلسطين يف غزة فنسأل اهلل 

 أن يرحم موتاهم أن يثبِّت أقدامهم، وأن ينصرهم على عدوهم، و



 

 
e 

g h 

f  50 
 شرح ألفية ابن مالك

أن ُينزل  ويكفي جرحاهم ومرضاهم، وأن يتولَّى أمرهم، ونسأله  

غضبه ورجسه على أعدائه اليهودي وَمن خلفهم إنه على كل شيٍء قدير، وَّل 

 ُيعجزه شيء يف األرض وَّل يف السماء.

 فاهلل حسُبنا وحسيبهم... اهلل حسُبنا وحسيبهم.... اهلل حسُبنا وحسيبهم.

، وقد شرحنا يف هذا ]االبتداء[م يا إخوان موصوًَّل على باب ما زال الكال

ر من أبيات هذا الباب،  الباب خمسة أبيات، ونستكمل الليلة إن شاء اهلل ما تيسَّ

 بعد ذلك: فقال ابن مالٍك 

مُّ اْلَفال دددَدهْ .118
 َخاْلَخَبدددُر اْلُجدددْزء اْلُمدددت 

 

َدهْ    َكددددددداهلل َبدددددددرُّ َخاألََيددددددداد ي َ ددددددداه 

 ْفددددَرَدًا َيددددأت   َخَيددددأت   ُجْمَلددددهْ َخمُ .119 

 

َْ َلددددهْ   ددددْيَق
ي س  َيددددًة َمْعنَددددى الَّدددد    َحاخ 

ددداُه َمْعنَدددى اْكَتَفدددى.120   َخإ ْن َتُكدددْن إيَّ

 

ددددد  اهللُ َحْسدددددب   َخَكَفدددددى   ب َهدددددا َكنُْطق 

ٌ  َخإ نْ .121  ددددُد َفددددار   َخاْلُمْفددددَرُد اْلَجام 

 

ن   
ْيرٍ ُمْسدددددَتك   ُيْشدددددَتقَّ َفْهدددددَو ُ خ َضدددددم 

ْنددددُه ُمْطَلَقددددس َحْيددددُث َتدددد َ .122  ٌَ  َخَأْبر 

 

ددددد َ    َمدددددا َلدددددْيَس َمْعنَددددداُه َلدددددُه ُمَحصَّ

 َجدر  .123 
 َخَأْ َبُرَخا ب َظدْرٍف أْخ ب َحدْرف 

 

ْيَن َمْعنَددددددى َكددددددال ٍن َأخ  اْسددددددَتَقرْ    َندددددداخ 

َمددداٍن َ َبدددَرا.124  ٌَ  َخالَ َيُكدددْوُن اْسدددُم 

 

دددددددْد َفدددددددَأْ ب َرا   َبدددددددْن ُجثَّدددددددٍة َخإ ْن ُيف 

 :يقول  

مُّ اْلَفال دددددَدهْ 
 َخاْلَخَبدددددُر اْلُجدددددْزء اْلُمدددددت 

 

َدهْ    َكددددددداهلل َبدددددددرُّ َخاألََيددددددداد ي َ ددددددداه 

مُّ تعريف الخرب، يقول: الخرب هو ) يف هذا البيت يْذُكر  
اْلُجْزء اْلُمت 

(: هو الجزء الذي يتم الفائدة، فائدة ماذا؟ فائدة المبتدأ، فالخرب هو: الجزء اْلَفال َدهْ 

ت فائدة المبتدأ فَثمَّ الخرب، سواٌء كان الخرب بعد الذ ي ُيتمُّ فائدة المبتدأ، فحيث تمَّ

 النَّْظم العلُم نافعٌ (، )اهلل ربُّنا(، )محمٌد مجتهٌد المبتدأ مباشرة كقولنا: )
ْ

(، وكمثالي

َدهْ (، )اهلل َبرُّ وهما قوله: )  (:َخاألََياد ي َ اه 
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 دأ.مبتلفظ الج لة: (: اهلل َبرُّ )

 (.َبرُّ ( بأنه )اهللوأخرب عن )

( ما باله؟ اهلل(. )َبرُّ ( لفظ الجاللة َّل يتمُّ معناه يف الجملة حتى تقول: )اهللإًذا فـ )

 (.َبرُّ )

 ( اهللدليٌل واضٌح على أنَّ ) ( يريد النَِّعم نَِعم اهلل َخاألََياد يثم قال: )
 ( بعباده.َبرُّ )

َدهْ (؟ )األََياد ي)( ما بال َخاألََياد ي)  (.َ اه 

َدهْ إًذا فـ ) َدهْ ( هي الخرب؛ ألنَّ معنى المبتدأ تمَّ بقولك: )َ اه   (.َ اه 

(: محمٌد اليوَم مسافرٌ أو كان الخرب بعيًدا عن المبتدأ )بينهما فاصل( كقولك: )

ا )مسافر( بأنه )محمدأخربَت عن ) ( فهو ظرف زمان فَصْلَت به بين اليوم(؛ أمَّ

 والخرب. المبتدأ

فها اهلل خحرسها-الكعبة وكقولك: ) ( مبتدأ، الكعبة(: فـ )قبلة المسلمين - رَّ

(، وما بينهما قبلة المسلمين(: الخرب )قبلة المسلمين( بأهنا )الكعبةوأخربَت عن )

 جملة دعائية معرتضة.

 نه.إًذا فالخرب هو: الجزء الذي ُيتم فائدة المبتدأ، سواًء كان بعده أو كان بعيًدا ع

(، لماذا ما قال: اْلَخَبُر اْلُجْزء( هذه عبارة علمية )اْلُجْزءكلمة )فإن ق يل: 

 (؟اْلُجْزء( مثاًل، لماذا قال: )االسم)

 .(00:06:37@)....... طالب:

ألنَّ الخرب ليس كالمبتدأ؛ المبتدأ يشرتط فيه اَّلسمية، المبتدأ يجب أن  الشيخ:

ون فعاًل وَّل حرًفا وَّل جملًة وَّل شبه جملة؛ يكون اسًما، َّل يكون شيًئا آخر َّل يك
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 فلهذا قلنا يف تعريف المبتدأ هو: اَّلسم العاري عن العوامل اللفظية. 

لكن الخرب: الخرب َّل ُيشرتط فيه أن يكون اسًما، قد يكون اسًما وقد يكون غير 

قد يكون اسًما وقد يكون جملًة فعلية أو اسمية؛ فلهذا قال:  -كما سيأيت-ذلك 

 ( ليشمل كل ذلك.ُجْزءالْ )

 :ثم قال 

 َخُمْفددددددَرَدًا َيددددددأت   َخَيددددددأت   ُجْمَلددددددهْ 

 

َْ َلددددهْ   ددددْيَق
ي س  َيددددًة َمْعنَددددى الَّدددد    َحاخ 

 الخرب: ) 
ْ

(، ُمْفَرَداً ( يعني: الخرب يأيت )َخُمْفَرَدًا َيأت  َذَكَر يف هذا البيت نوَعي

 (، الخرب نوعان:ُجْمَلهْ ( الخرب )َخَيأت  )

 الخرب المفرد. النوع األخل:

 الخرب الجملة. خالنوع الثاين:

العلُم (، )محمٌد نبيُّنا(، )اهلل ربُّنا(، )محمٌد مجتهٌد كأن تقول: ) فالخبر المفرد:

 (:الطالب مجتهٌد يف درخسه(، )نافعٌ 

 (: مبتدأ، أين الخرب؟الطالب)

 (، مفرد أم جملة؟ مفرد.مجتهٌد )

(، فهنا أيًضا مجتهدب الخرب )( جار ومجرور متعلِّقان يف درخسهوقولنا: )

 الخرب مفرد.

 (:الخطَّان متقاطعانطيب... ولو قلَت: )

 (: مبتدأ، والخرب؟الخطَّان)

 (، مفرد أم غير مفرد؟ مفرد.متقاطعان)

 ( فالخرب )عفيفاٌت( مفرد أم غير مفرد؟ مفرد.المسلماُت بفيفاٌت وإذا قلت: )
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 (:الكعبة قبلة المسلمينوإذا قلَت: )

 (:قبلة المسلمينمبتدأ، والخرب؟ ) (:الكعبة)

 (: خرب مرفوع، وهو مضاف.قبلة)

 (: مضاٌف إليه.المسلمينو)

 إًذا ما المراد بالمفرد هنا؟

ة استعماَّلت  أي: ما ليس جملًة وَّل شبه جملة؛ ألنَّ مصطلح )المفرد( له ِعدَّ

، مصطلح )المفرد( -على ما أظن-يف النحو، نبَّهنا على ذلك مرتين من قبل 

ستعمل يف النحو على أكثر من معنى، فأشَهر استعماَّلته يف النحو: أن ُيراد يُ 

( مثنى، محمدان( مفرد، و)محمدبالمفرد: ما ليس مثنًّى وَّل جمًعا، فـ )

 ( جمع.محمدخنو)

وله استعماَّلت أخرى، من استعماَّلته: أن ُيراد بالمفرد ما ليس جملة وَّل شبه 

 .]االبتداء[جملة كما يف باب 

]النداء[ ُيراد بالمفرد: ما ليس مضاًفا وَّل شبيًها بالمضاف كما يف باب وقد 

 .]ال النافية للجنس[وباب 

ويبِين ذلك: بمعرفة مرادفه، عندما ُيْذَكر المرادف ُيعَرف المراد بالمفرد، عندما 

 تقول: )الخرب مفرد وجملة(؛ إًذا فالمراد بالمفرد: ما ليس جملة وَّل شبه جملة.

: )الُمناَدى ُيبنى إذا كان معرفًة مفرًدا، وُينَصب إذا كان مضاًفا -مثاًل -وإذا قلَت 

 (.00:10:59@)أو شبيًها بالمضاف، أو نكرة 

 : ما ليس مضاًفا وَّل شبيًها بالمضاف، وهكذا.إً ا فالمراد بالمفرد

 ( سواٌء كانت هذه الجملة فعلية أم كانت اسمية:ُجْمَلهْ ( الخرب )َخَيأت  )
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العلُم (، )اهلل يرحم بباده(، )اهلل يرحمناكقولنا: )لية الواقعة  بًرا: الجملة الفع 

 (.محمٌد يقوم( أو )محمٌد قام(، وكقولك: )ينفع أهله

 (:اهلل يرحمناطيب... فقولنا: )

 (.يرحمنا( بأنه )اهلل(: مبتدأ، وأخربنا عن )اهلل)

 (؟يرحمنا( ما إعراب الخرب )يرحمناالخرب: )

 مرفوع، أين فاعله ومفعوله؟(: فعٌل مضارع يرحم)

 .(00:12:07@)....... طالب:

ا ) الشيخ:  (؟اهلل( هذه عائدة إلينا أم إلى )نا)( يرحمنا)( يف ناأمَّ

إلينا، نحن راحمون أم مرحومون؟ مرحومون، يعني: فاعلون أم مفعولون؟ 

 مفعولون.

تقديره  ( مفعول به يف محل نصب؛ فأين الفاعل؟ الراحم: ضمير مسترتناإًذا فـ )

 (؛ ألنَّ الفاعل يجب أن يكون بعد الفعل وَّل يكون قبل الفعل.اهللهو يعود إلى )

ثم نقول: والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول خرب المبتدأ، وهكذا 

 يف البواقي.

 (:محمٌد قامويف قولك: )

 (: مبتدأ.محمٌد )

 ( مفرد أم جملة؟قام(، )قاموالخرب: )

 فعٌل ماٍض، أين فاعله؟ فاعله َّل بد أن يكون بعده. (قامجملة؛ ألنَّ )

(، ثم جملة من الفعل الظاهر محمٌد ضميٌر مسترت تقديره )هو( يعود إلى )
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 (، والفاعل مسترت )هو(: جملة فعلية خرب المبتدأ يف محل رفع.قام)

(، اهلل فضله كبيرٌ (، )اهلل  أنه بظيمٌ والجملة اَّلسمية الواقعة خربًا مثل: )

 (:اهلل  أنه بظيمٌ (، فقولنا: )محمٌد أبوه كريمٌ (، )نفعه كبيرٌ  العلم)

( يف هذه الجملة اهلل(؟ َّل؛ أخربنا عن ) أنه(: مبتدأ، وأخربنا عن اهلل بأنه )اهلل)

 (؟ َّل.بظيمٌ بأنه )

(،  أنه بظيمٌ (؛ يبقى الخرب: ) أنه بظيمٌ ( يف هذه الجملة بأنه )اهللأخربنا عن )

 (؟ظيمٌ  أنه بما إعراب الخرب )

 ( مضاٌف إليه.ه(: مبتدأ، وهو مضاف و) أنه)

(: خرب المبتدأ يف محل  أنه بظيمٌ (، والجملة اَّلسمية ) أنه(: خرب )بظيمٌ و)

 رفع.

: ََ ( أنَّ الخرب َخُمْفَرَدًا َيأت   َخَيأت   ُجْمَلهْ قول ابن مالٍك هنا: ) فإن قل

 يت شبه جملة.(، مفرد وجملة، ومعنى ذلك: أنَّ الخرب َّل يأ00:14:39@)

هذا َفْهٌم صحيح؛ فالخرب إنَّما يكون مفرًدا وجملًة وَّل يكون شبه فنقول: 

 جملة.

: ََ الرحمة (، و)محمٌد بندك(، و)محمٌد يف الدارفما تقول يف نحو ) فإن قل

 ( بأنه....محمدٍ ( أخربنا عن )محمٌد يف الدار(، فقول: )فوق العدل

 .(00:15:28@)....... طالب:

 ( بأنه....محمدٍ خربًا مشهور يف الجملة، أخربنا عن ) أريد الشيخ:

 )يف الدار(. طالب:

( جار ومجرور شبه جملة، يف الدار(، هذا )يف الدار) الشيخ:
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( بند(، و)بندك( بأنه )محمدٍ فأخربنا عن ) (محمٌد بندك( )00:15:41@)و 

( مضاٌف إليه، وأضاف المكان والزمان شبه جملة؛ كظرف مكان، وهو مضاف و)

 ( شبه الجملة:00:15:54@)ألنَّ 

 .الجار والمجرور 

 وظرف الزمان وظرف المكان. 

 ألم تقع شبه الجملة يف هذه األمثلة أخباًرا؟

وسيأيت -إن َوَقعت يف الظاهر أخباًرا؛ ولكن يف الحقيقة محذوف  الجواب:

كالًما على وقوع الخرب شبه جملة يف البيت الحادي عشر إن شاء اهلل، سنُرجئ 

إَّلَّ أنَّ  -م عليه إلى البيت الحادي عشر، فإن شاء اهلل سنصل ليس هذا الدرسالكال

ابن مالٍك توقَّف عند الخرب المفرد والخرب الجملة فَذَكَر شيًئا من أحكامهما، ثم 

 تكلَّم على وقوع الخرب شبه جملة؛ فننظر يف األحكام التي َذَكَرها ابن مالٍك 
 للخرب الجملة والخرب المفرد.

 :إًذا فاخلرب نوعان 

 .ا مفرد  إمَّ

 .ا جملة  خإمَّ

 ثم تكلَّم ابن مالٍك أوًَّل: على الخرب المفرد أم الخرب الجملة؟

 تكلَّم أوًَّل على الخرب الجملة، ثم سيتكلَّم على الخرب المفرد فقال:

 َخُمْفددددددَرَدًا َيددددددأت   َخَيددددددأت   ُجْمَلددددددهْ 

 

َْ َلددددهْ   ددددْيَق
ي س  َيددددًة َمْعنَددددى الَّدددد    َحاخ 

دددددداُه َمْعنَددددددى اْكَتَفددددددىخَ    إ ْن َتُكددددددْن إيَّ

 

ددددد  اهللُ َحْسدددددب   َخَكَفدددددى   ب َهدددددا َكنُْطق 

ُد َفار  ٌ هذه أحكام الخرب الجملة، ثم قال: )  ( هذا الخرب المفرد َخاْلُمْفَرُد اْلَجام 
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 عاد إليه، ماذا َذَكَر من أحكام الخرب الجملة؟

َيًة َمْعنَ ( الخرب )َيأت  قال: ) َْ َلهْ ُجْمَلْه َحاخ  ْيَق
ي س  ( هذه َخإ ْن َتُكنْ (، )ى الَّ  

( يعني: وإن تكن هذه الجملة هي المبتدأ يف المعنى؛ فُيكتفى هبا عن إيَّاهُ الجملة )

 الرابط.

ا أن يكون هو المبتدأ يف المعنى، أو  معنى ه ْين البيتين: أنَّ الخرب الجملة: إمَّ

ا أن تكون ه ي المبتدأ يف المعنى؛ إَّلَّ أنَّ المبتدأ َّل، هذه الجملة الواقعة خربًا: إمَّ

جاء بلفظ وهي جاءت بلفظ؛ لكنهما يف المعنى شيٌء واحد تماًما، ليس يف المعنى 

( قول : أنا مسلمٌ اإلجمالي، َّل؛ يف المعنى الحقيقي هما شيٌء واحد، كأن تقول: )

 (؟؟؟؟ ماذا ُقلَت؟أنا مسلمٌ ( )00:19:05@)

 (:لمٌ قول : أنا مسفأقول لك اآلن: )

 (:أنا مسلمٌ (، فـ )أنا مسلمٌ (: مبتدأ، والخرب؟ )قول فـ )

 (: مبتدأ.أنا)

 (.قول ( خرب )أنا مسلمٌ (: خرب، والجملة اَّلسمية هذه )مسلمٌ و)

( الخرب هنا هو المبتدأ؛ إَّلَّ أنَّ المبتدأ جاء بلفظ وهو أنا مسلمٌ ( هو )قول )

ما يكون إذا كان المبتدأ بمعنى (؛ وذلك إنَّ أنا مسلمٌ (، والخرب جاء بلفظ )قول )

(، كأن تقول: ُنْطق( أو )ك م (، أو )قول الحديث، يعني: الكالم مثل كلمة )

ُنْطق   ( أو )ُنطق  : حسب  اهلل( ما األمر الذي َنَطْقَت به؟ )ُنْطق (، )قول : أنا مسلمٌ )

ك م : ال ( تقول: ) اهللال إله إالَّ ( الذي قلته )ك م : ال إله إالَّ اهلل( أو )اهللُ َحْسب  

 (:إله إالَّ اهلل

 (: مبتدأ.ك م فـ )
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(: الخرب، وهي المبتدأ يف المعنى؛ فلهذا َّل ُيشرتط وجود ال إله إالَّ اهللوجملة ) 

رابط بين الخرب والمبتدأ، َّل ُيشرتط أن يوجد يف جملة الخرب رابط ضمير يعود إلى 

بين المبتدأ والخرب؟ ألنَّ المبتدأ هو المبتدأ، لماذا َّل ُيشرتط وجود رابط يربط 

 الخرب؛ فال يحتاج حينئٍذ إلى رابط.

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) :ومن ذلك قوله 
ڍ )آخر دعائهم ماذا كان؟ آخر الدعاء هو لفًظا  (آخر دعواهم)؛ [10يونس:]

هذه جملة  (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)فـ  ،(ڌ ڌ ڎ ڎ

لخرب للمبتدأ؛ مبتدأ، وليس بينهما رابط، ما يف ضمير يعود من ا (ڇ ڍ)

 ألنَّ الخرب هو المبتدأ يف المعنى.

 إً ا:

 لم تحتج إلى رابط.فإ ا كانَ الجملة الخبرية ه  المبتدأ يف المعنى : 

 فإهنا تحتاج إلى رابط.خإ ا لم تكن الجملة الخبرية ه  المبتدأ يف المعنى : 

يَ بقوله: ) والرابط هو الذي أراده ابن مالك  ًة َمْعنَى َخَيأت   ُجْمَلْه َحاخ 

َْ َلهْ  ْيَق
ي س  َيةً ( يعني: )الَّ    ( ضميًرا عائًدا إلى المبتدأ لنفس معناه، يعني:َحاخ 

 .إن كان المبتدأ مذكر: فالضمير مذكر 

 .وإن كان المبتدأ مؤنث: فالضمير مؤنث 

 .إن كان مثنى، إن كان جمع: لنفس معناه 

 (:اهلل  أنه بظيمٌ : )-مثاًل -فتقول 

 الجاللة.(: مبتدأ لفظ اهلل)
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(: خرب، َّل بد من وجود رابط، أين الرابط بين الجملة الخربية  أنه بظيمٌ و)

 (. أنهوالمبتدأ؟ الضمير يف )

( يعني: يحتوي على ضمير هنٌد أبوها كريمٌ (، و)محمٌد أبوه كريمٌ وإذا قلت: )

 مناسب، َّل بد.

خربية ( فأين الرابط بين الجملة المحمٌد يقوم( أو )محمٌد قاموإذا قلَت: )

 والمبتدأ؟

(، فالضمير هو( يعني: )محمٍد قامهو الضمير المسترت، فالضمير المسترت يف )

 المسترت موجود أم غير موجود؟

موجود؛ ألنَّ المسترت موجود إَّلَّ أنَّه ممنوع من الظهور، نبَّهنا على ذلك من 

هور قبل: إذا قلت: )مسترت( يعني: أنه موجود لكن مغطًّى، كونه ممنوع من الظ

 وُمغطَّى َّل يعني أنه غير موجود.

 قد يكون الرابط ضميًرا )وهذا هو األكثر( كما مثَّلنا.

وقد يكون الرابط اسم إشارة: يوجد يف الخرب اسم إشارة ُيِشير إلى المبتدأ 

 :[26األبراف:] (لباس التقوى ذلك خير): كقوله 

 ؟(لباس التقوى): مبتدأ، ما باله (لباس التقوى)

 : اسم إشارة مبتدأ.(ٻ): فـ (ىت يت)بأنه  (لباس التقوى) أخرب عن

 .(لباس التقوى): خرب (ىت يت)، وجملة (ٻ): خرب (ں)و 

 ( كاآلية السابقة، والربط باسم اإلشارة قليل.محمٌد ه ا مجتهٌد وتقول: )

 :خمن الرخابط: تكرار المبتدأ بلفظه
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ٺ  ڀ ڀ)، [2،1الحاقة:] (ۓ ڭ ے ۓ): كقوله  

 .، وأكثر ما يكون ذلك يف أسلوب التعظيم والتفخيم[2،1القاربة:] (ٺ

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة، أين الخرب؟ :(ے)

؟ (ۓ ڭ)، طيب... ما إعراب الخرب وهو قوله: (ۓ ڭ)الخرب: قوله: 

: هذا اسم استفهام َّل بد له من إعراب، و (ٺ)( هذا استفهام، ما اسمك؟)

؟ هذه جملة اسمية؛ لكن (ۓ ڭ)اسم َّل بد له من إعراب، ما إعراب  (ے)

 أجب جواب كامل. (ۓ ڭ)أين المبتدأ والخرب؟ 

هي: يوم القيامة، أجب لو أردَت أن ُتِجيب، طبًعا السؤال َّل ُيطَلب به  (ے)

؟ أجب (ے)الجواب؛ ُيطَلب به التفخيم والتعظيم؛ لكن لو أردَت أن ُتِجيب ما 

 جواًبا كاماًل.

 ن الجواب:يوم القيامة، أعرب اآل (ے)ستقول: 

 : مبتدأ.(ے)

 (: الخرب.يوم القيامةو)

؟ تقابل (ے): مبتدأ يف الجواب، ماذا ُتقابل يف السؤال ما (ے)

 ؟(ے)أو  (ٺ)

يف السؤال ما إعراهبا؟ نفس إعراب الجواب: مبتدأ  (ے)؛ فـ (ے)

ر.  مؤخَّ

( يف الجواب: خرب، وهو المسئول عنه، المجهول الذي ُسِئَل يوم القيامةو)
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 ؛ ألنه هو لفظ اَّلستفهام.(ٺ)يقابل  سؤال؟اذا ُيقابل يف العنه، م

م وجوًبا؛  ؟(ٺ)؟ هذا اسم اَّلستفهام (ٺ)إًذا ما إعراب  هذا خرب مقدَّ

 ألنَّ أسماء اَّلستفهام لها الصدارة.

ر، والجملة  (ۓ ڭ)إًذا  م ومبتدأ مؤخَّ هذه جملة اسمية مكونة من خربٍ مقدَّ

 المبتدأ األول، ما الرابط بينهما؟ما إعراهبا؟ خرب  (ۓ ڭ)اَّلسمية 

 تكرار المبتدأ بلفظه.

 الد! ما كأْن تقول: ) سؤال:خقد ُيؤَتى به ا األسلوب ل ير التفخيم، مجرد ال

ا أحد  الد؟ ( هذا  الٌد! ما  الٌد؟(؟؟؟ ) الدمعنى ) (00:27:35@)( لمَّ

 لسابق.اإلعراب كاإلعراب ا ( الٌد! ما  الٌد؟مجرد استفهام، ما يف تفخيم )

الخرب يف كلمة عامة يدخل  خقد يكون الرابط بموًما يف الخبر يد ل فيه المبتدأ:

محمٌد المبتدأ يف عمومها، وهذا أكثر ما يكون يف أسلوب المدح والذم كقولك: )

 (:ن ْعم الرجل

(: هذا فعٌل ماٍض؛ ن ْعمَ (: )ن ْعم الرجل(: مبتدأ، وأخربَت عنه بأنه )محمٌد فـ )

( نعم فعٍل ماٍض، وأين فاعله؟ فاعله 00:28:30@)جامد  لكنه فعل ماضٍ 

(، ما الرابط بين المبتدأ محمٌد ، وهي خرب )( جملة فعلية: فعل وفاعلالرجل)

 (؟ن ْعَم الرجل( والجملة الخربية )محمد)

 (.الرجل( يدخل يف عموم )ٌيد( ألنَّ )رجلالعموم الموجود يف )
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 إً ا فالرخابط حينئٍ : 

 ا ضميٌر: وه  ذا أكثر ما يكون.إمَّ

 .ا اسم إشارة  وإمَّ

 .ا تكرار اللفظ: وأكثر ما يكون يف التفخيم والتعظيم  وإمَّ

 .أو عموٌم يدخل فيه المبتدأ 

 طيب... هذا ما عناه ابن مالٍك بقوله:

َْ َلهْ   َخَيأت   ُجْمَلهْ  ْيَق
ي س  َيًة َمْعنَى الَّ    َحاخ 

 َخإ ْن َتُكْن إيَّاهُ 

( يعني: َّل اْكَتَفى ب َهالخربية هي المبتدأ يف المعنى )يعني: وإن تكن الجملة ا

 (.َكنُْطق   اهللُ َحْسب  (، )َكنُْطق   اهللُ َحْسب   َخَكَفىتحتاج إلى رابط، مثل: )

 بعد ذلك: ثم قال ابن مالٍك 

ٌ  َخإ نْ  ددددددددُد َفددددددددار   َخاْلُمْفددددددددَرُد اْلَجام 

 

ن   
ْيرٍ ُمْسدددددَتك   ُيْشدددددَتقَّ َفْهدددددَو ُ خ َضدددددم 

ْنددددددُه ُمْطَلَقددددددس َحْيددددددُث َتدددددد َ خَ   ٌَ  َأْبر 

 

ددددد َ    َمدددددا َلدددددْيَس َمْعنَددددداُه َلدددددُه ُمَحصَّ

ُد َذَكَر يف هذْين البيتين شيًئا من أحكام الخرب المفرد، قال: )  َخاْلُمْفَرُد اْلَجام 

ل الضمير.َفار  ٌ ( من ماذا؟ يقول: )َفار  ٌ (! )َفار  ٌ (، )َفار  ٌ   ( من تحمُّ

ا؛ )( يَخإ ْن ُيْشَتقَّ ) ن  عني: وإن يكن الخرب المفرد مشتقًّ
ْيرٍ ُمْسَتك  ( َفْهَو ُ خ َضم 

ل ضميًرا مستكنًّا فيه.  يعني: يتحمَّ
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  يف هذا البيت َذَكَر ابن مالك  حتمُّل اخلرب املفرد للضمري فقال: إنَّ اخلرب

 فرد:قال: إنَّ اخلرب امل -وعرفنا املراد باملفرد: ما ليس مجلة وال شبه مجلة-املفرد 

 .ا أن يكون: اسًما جامًدا  إمَّ

 .ا ا أن يكون: اسًما مشتقًّ  خإمَّ

ر ما معنى )جامد( وما معنى )مشتق(؟  ثم بيَّن ُحكم كل نوع؛ لكن دعونا نتذكَّ

 ما معنى )مشتق(؟

 .(00:31:34@)....... طالب:

اسم فاعل، واسم المفعول، والصفة المشبَّهة، واسم التفضيل، يعني:  الشيخ:

وصاف العاملة عمل فِعلها، األسماء المشتقة العاملة عمل فِعلها، يريد األ

األوصاف العاملة عمل فِعلها، يعني: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة 

المشبَّهة، واسم التفضيل، هذه أسماء؛ إَّلَّ أنَّها أسماء تعمل عمل فِعلها: ترفع 

 الفاعل مثل الِفعل.

ُد و) ُد اْلَجا( المراد بـ )اْلَجام  (: ما ِسوى ذلك، يعني: التي لم تؤَخذ من فِعل م 

، أرض،  جار، أسدوتعمل عمل الِفعل، يعني: ما ِسوى هذه األربعة كقولك: )

 (.سماء، حمار، باب، قلم، مفتاٌح 

فتاح) فتاح(، يعني: كلمة )َفَتَح ( لها فِعل وَّلَّ ما لها فِعل؟ لها فِعل )م  ( اسم م 

 أو اسم تفضيل؟فاعل أو مفعول أو صفة مشبَّهة 

(، هو مشتق؛ لكن مشتّق عامل عمل َفَتَح ( اسم مشتقٌّ من )مفتاٌح َّل؛ فكلمة )

 فِعله أم مشتقٌّ غير عامل عمل فِعله؟

 .(00:32:59@)....... طالب:
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ة العاملة عمل فِعلها،  (00:33:00@)غير عامل، َّل  الشيخ:  األسماء المشتقَّ

 وهي األربعة.

 يقول:

ل ضميًرا.فإن كان الخبر جامًدا  : فإنه َّل يتحمَّ

ا: ل ضميًرا، يعني: يرفع ضميًرا مسترتًا. خإن كان الخبر المفرد مشتقًّ  فإنه يتحمَّ

 (:محمٌد قالمٌ فإذا قلَت: )

 (: مبتدٌأ.محمٌد فـ )

 (.قالمٌ والخرب: )

( خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة قالمٌ ( مشتق أم جامد؟ مشتق؛ إذ )قالمٌ و)

 ( يرفع فاعاًل.قامَ غير عامل عمل فِعله؟ عامل؛ فِفعله ) وهو اسم فاعل، عامل أم

( إَّلَّ أنَّ الفاعل محمٌد قالٌم هو( )قالٌم هو( أين فاعله؟ مسترت تقديره )قالمٌ و)

 ( استرت فيه.هو)

أنك يمكن أن تظهره، يعني: تجعله اسًما ظاهًرا، كأْن  خالدليل بلى  لك:

 (:بوهمحمٌد قالٌم أ( ثم )محمٌد قام أبوهتقول: )

 (: مبتدٌأ.محمٌد فـ )

 (: خربٌ مفرد.قالمٌ و)

 (؟أبوه( ما إعراب )محمٌد قالٌم أبوه(، )أبوهو)

(: اسم فاعل يعمل عمل فِعله، يعني: ضع فِعله مكانه لتعرف إعراب ما قالمٌ )

 ( كيف رَفَعه؟ لماذا رَفَعه؟قالمٌ (؟ )أبوه( فاعل، ما الذي َرَفَع )أبوهبعده: فاعل، )



 

 
e 

g h 

f  65 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 قٌّ يعمل عمل فِعله.ألنه اسم مشت

( انتبهوا يا إخوان! هي واضحة؛ لكن ُأنبِّه عليها، محمٌد قالٌم أبوهفإذا قلت: )

ل محمٌد قالٌم أبوه( حينئٍذ يف هذا المثال )قالمٌ (، )محمٌد قالٌم أبوهإذا قلت: ) ( تحمَّ

 ضميًرا مسترتًا أم َرَفَع اسًما ظاهًرا؟

ل ضميًرا يف نحو قولك: قلنا: َّل، َرَفَع اسًما ظاهًرا، ما يتح ل؛ لكن يتحمَّ مَّ

( أين نائب الفاعل؟ مسترت محمٌد مضرخٌب (، أو )هو( أي: )محمٌد قالمٌ )

 (.مضرخٌب هو)

(، هو( يعني: )حسنٌ ( أو )بطٌل (: صفة مشبَّهة، أو ) جاعٌ (، )محمٌد  جاعٌ أو )

ل محمٌد أفضل هو من ٌيدٍ ( يعني: )محمٌد أفضل من ٌيدٍ أو ) (: فهذه تتحمَّ

 الضمائر.

 : أنك يمكن أن ُتظهر هذا الفاعل وتجعله اسًما ظاهًرا.خالدليل بلى  لك

ٌة عاملٌة عمل فِعلها.خالسبب يف  لك:   أهنا أسماٌء مشتقَّ

ل ضميًرا، كقولك: )  (:محمٌد أسٌد فإن كان الخرب المفرد جامًدا: فهو َّل يتحمَّ

 (: مبتدٌأ.محمٌد )

 مسترت؟ ما يف، لماذا؟(: خرب، هل يف هذا الخرب ضمير أسٌد و)

 ألنه ليس عاماًل عمل الفعل؛ فال يطلب فاعاًل.

 (:ه ا مفتاٌح وكقولك: )

 (: مبتدأ.ه ا)

 (: خرب.مفتاٌح و)
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 (:محمٌد أ  وكقولك: ) 

ل ضميًرا.أ  فـ )  (: خرب وهو جامد؛ فال يتحمَّ

ُد َفار  ٌ فهذا معنى قول ابن مالك: )  ل ضميًرا.( يعني: َّل يتحمَّ َخاْلُمْفَرُد اْلَجام 

ا؛ )َخإ ْن ُيْشَتقَّ ) ن  ( يعني: وإن يكن اسًما مشتقًّ
ْيرٍ ُمْسَتك   (.َفْهَو ُ خ َضم 

:  طيب... بعد أن عرفنا أنَّ

ل ضميًرا.المفرد الجامد:   َّل يتحمَّ

: ل ضميًرا. خالمفرد المشتقُّ  يتحمَّ

 .نقول: إنَّ يف المسألة خالًفا، ورأي ابن مالك هو أوسط هذه اآلراء وأوجهها

ل ضميًرا مطلًقا. خقال الكوفيون:  إنه يتحمَّ

ا، هذا باتفاق، أو كان جامًدا  خقال البصريون: ل ضميًرا إذا كان مشتقًّ إنه يتحمَّ

 «.وجاهٌة قوية»بمعنى المشتق، ولقول البصريين: 

 طيب... ُنِعيد األقوال بسرعة:

ا. الكوفيون قالوا: ل الضمير مطلًقا، جامًدا أو مشتقًّ  يتحمَّ

ل إذا كان جامًدا بمعنى  بصريون قالوا:خال ا، ويتحمَّ ل إذا كان مشتقًّ يتحمَّ

 المشتق، مثل ماذا؟

( هنا جامد ليس بمعنى المشتق؛ فال جدارٌ (: فـ )ه ا جدارٌ قال: إذا قلت: )

ل ضميًرا.  يتحمَّ

( محمد هو األسد(: ماذا تريد أن تقول؟ تقول: )محمٌد أسٌد لكن إذا قلت: )

 ( هذا الحيوان؟!محمدوالحيوان األظافر، تقول: ) (00:38:51@) صاحب
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( هنا محمٌد أسٌد (، )محمٌد  جاعٌ إًذا ماذا تريد أن تقول؟ ُتريد أن تقول: )

ل؛ ألنه بمعنى )  (. جاعٌ يتحمَّ

( ه ا أسٌد ( فقلَت: )أسًدا(، رأيَت حيواًنا )أسد( تريد )ه ا أسٌد لكن لو قلت: )

ل؛ فقول البصريين   ُيراعي المعنى فُيناسب بالغة العرب.هذا جامد َّل يتحمَّ

ل.  وابن مالك قال: إن كان جامًدا: َّل يتحمَّ

ل. ا: يتحمَّ  وإن كان مشتقًّ

 وقول الكوفيين: َّل وجاهة له.

 وقول البصريين: هو األقوى والمتَّجه.

 وقول ابن مالك: هو القول الوسط.

 :ثم قال 

ْنددددددُه ُمْطَلَقددددددس َحْيددددددُث َتدددددد َ  ٌَ  َخَأْبر 

 

ددددد َ َمدددددا َلددددديْ    َس َمْعنَددددداُه َلدددددُه ُمَحصَّ

ْنهُ يف هذا البيت لطيفة جميلة من لطائف اللغة العربية، يقول: )  ٌَ ( يعني: َخَأْبر 

ل يف نحو قولك: ) ( هذا ضمير هو(. )قالٌم هو( أي: )محمٌد قالمٌ الضمير المتحمَّ

 مسترت، يقول: يجب أن يرُبز يف موضع واحد وهو:

ْنددددددُه ُمْطَلَقددددددس َح  ٌَ  ْيددددددُث َتدددددد َ َخَأْبر 

 

ددددد َ    َمدددددا َلدددددْيَس َمْعنَددددداُه َلدددددُه ُمَحصَّ

  :اخلرب املفرد 

 .)ا أن يجري على صاحبه )على مبتدأه  إمَّ

 .)ا أن يجري على غير مبتدأه )على غير صاحبه  وإمَّ

كما َذَكْرنا من -فالضمير يسترت وَّل يربُز  فإن جرْ بلى صاحبه )بلى مبتدأه(:

 .-قبل
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 ه )بلى ِير صاحبه(، جرْ بلى   ء آ ر:خإن جرْ بلى ِير َمن هو ل 

 فحينئٍذ يجب أن ُتربز هذا الضمير ليتبيَّن المعنى.

 (:محمٌد قالمٌ كالم غير واضح؛ لكن بالمثال يتَّضح. لو قلنا: )

(؛ إًذا فالخرب جرى على َمن هو له، جرى محمد): خرب، خرب لَمن؟ لـ (قالمٌ )

محمٌد (؛ تقول: )هو( ما تقول: )محمٌد قالمٌ )(. ما يف إشكال، خالص محمدٍ على )

 (.قالمٌ 

 (:األستا  محمٌد ُمكر مهلو قلت: )

محمٌد ( بأنه )األستا (، أخربَت عن )محمٌد ُمكر مه( ما باله؟ )األستا )

 (:ُمكر مه

 (: مبتدأ.األستا )

( الخرب ُمكر مه)(، هنا محمٌد )(، َمن الُمكِرم؟ محمٌد ُمكر مهوالخرب: جملة )

 ؟(الُمكر م)(؟ َمن األستا )أم جرى على  (محمٌد )جرى على 

 .(00:42:26@)....... طالب:

 (؛ إًذا جرى على صاحبه وَّلَّ جرى على غير صاحبه؟محمٌد ) الشيخ:

 .(00:42:30@)....... طالب:

( هو الُمكِرم؟ خالص، أخربَت عن محمٌد )جرى على صاحبه، أليس  الشيخ:

 ( وَّلَّ َّل؟ إًذا جرى على صاحبه.كر مالمُ ( هو )محمٌد (، و)الُمكر م( بأنه )محمٌد )

( ُمكر مههذا المعنى؛ ُأِريد أنَّ ) (00:42:50@)طيب... لو قلت: َّل َّل، 

(، األستا  محمٌد ُمكر مه(، )األستا ( خرب )ُمكر مه(؛ ألنَّ )األستا )

 (، هذا ُيمكن.األستا ( لـ )ُمكر مه) (00:43:03@)
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(، محمٌد )( هنا: خرب لـ ُمكر مه(: )كر مهاألستا  محمٌد مُ لكن حينئٍذ إذا قلُت: )

 (.األستا (؟ )األستا )( أو محمٌد والُمكِرم على المعنى الذي ُتِريده أنت حينئٍذ )

( وَّلَّ على غير صاحبها؟ على الُمكر م)( جرت على صاحبها ُمكر مطب هنا )

( واألستا  محمٌد ُمكر ُمه هغير صاحبها، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تقول: )

 فتربز الضمير؛ فيتبيَّن المعنى.

 (.األستا )( الُمكر م)(: صار األستا  محمٌد ُمكر مه هوقلت: ) فإذا

( ُمكِرم محمٌد )(: هذا المعنى المعتاد، يعني: األستا  محمٌد ُمكر مهوإذا قلت: )

 (.األستا )

 (:محمٌد ُمكر م هندٍ : )-أوضح-طيب... ولو قلَت 

 : مبتدأ.(محمٌد )

( أو َّل؟ جرى على َمن هو الُمكر م)(، وهو محمدخرب، خرب ماذا؟ ) (:ُمكر مو)

 له أم َّل؟ جرى على َمن هو له.

 (: مضاف إليه.هندو)

 (:محمٌد هنٌد ُمكرمُتههنا يف األسلوب هذا ما يف إشكال؛ لكن لو قال قائل: )

(، هنٌد ( خرب )ُمكر مُته(؛ فـ )هنٌد ُمكر مُته(: مبتدأ، وأخربنا عنه بأنه )محمٌد )

 (.الُمكر مة( أم َّل؟ يف المثال حينئٍذ هي )هنٌد والُمكرمة )

هنٌد ( ما باله؟ )محمٌد إًذا جرى الخرب على َمن هو له: َّل ُتربز الضمير، تقول: )

 (.ُمكر مُته

 -هذا مذكر طبًعا-( ُمكر ُمها(، طيب... )محمٌد هند ُمكر ُمهافإذا قلَت: )

(؟ محمد)( أو لـ هندمذكر؛ فالخرب لـ )( ُمكر ُمها(، )ُمكر مُتها) (00:45:38@)
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(؟ الُمكر م(، َمن )الُمكر م(؟ الخرب )محمد( وَّلَّ لـ )هندالخرب يف المعنى لـ ) 

 (؟هند( أو )محمد)

(؛ لكن يف اإلعراب: كيف محمٌد (؛ فـ )الُمكر م( هذا مذكر )ُمكر ُمهاإذا قلت: )

 ُتعِرب؟

 (:محمٌد هنٌد ُمكر ُمهاتقول: )

 (: مبتدأ.محمٌد )

( حينئٍذ جرى على ُمكر ُمها(، طيب... )محمٌد (: مبتدأ وخرب )هنٌد ُمكر ُمهاو)

 َمن هو له أم جرى على غير َمن هو له؟

 .غير َمن هو له طالب:

محمٌد هنٌد على غير َمن هو له، ماذا يجب أن تقول؟ يجب أن تقول: ) الشيخ:

 (.ُمكر ُمها هو

وَّلَّ ما جرى؟ جرى؛ إًذا ما ُتربز  ( فجرىهنٌد محمٌد ُمكر ُمهاولو قال قائل: )

 الضمير.

( جرى وَّلَّ ما جرى؟ ما جرى؛ يجب أن ُتربز هنٌد محمٌد ُمكر مُتهلو قلَت: )

 (.هنٌد محمٌد ُمكر مُته ه الضمير، ماذا تقول يف إبرازه؟ )

 إًذا فهذا المراد بقوله:

ْنددددددُه ُمْطَلَقددددددس َحْيددددددُث َتدددددد َ  ٌَ  َخَأْبر 

 

ددددد َ َمدددددا َلدددددْيَس َمْعنَددددداُه َلددددد   ُه ُمَحصَّ

 (:األستا  محمٌد ُمكر ُمه هو( و)األستا  محمٌد ُمكر ُمهإًذا َفْرٌق بين قولك: ) 

 (:األستا  محمٌد ُمكر ُمهفـ )

 (.محمدالُمكِرم )
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 (.األستا والُمكَرم )

 (:األستا  محمٌد ُمكر ُمه هووإذا قلت: )

 (.األستا صار الُمكِرم )

 (.محمدوالُمكَرم )

ْنُه ُمْطَلَقس( )ُمْطَلَقسبن مالٍك يف هذا البيت: )وما معنى قول ا ٌَ ( يعني: سواٌء َخَأْبر 

 (00:48:10@)كان هناك لبس أم لم يكن هناك لبس، يعني: سواٌء سبََّب 

الضمير، عدم إبراز هذا الضمير، سواٌء سبَّب عدم إبراز هذا الضمير سبََّب لبًسا أم 

 لم ُيسبِّب لبًسا، كيف لبس وعدم لبس؟

 (.محمد(؟ )الُمكر م(: َمن )األستا  محمٌد ُمكرُمهو قلت: )ل

( َحَدَث لبس بين المتكلِّم والمستمع؟ هنا األستا أنت قل له: َّل، ُأِريد )

 (.األستا ( )الُمكر م( لكي يتبيَّن أنَّ )ُمكر ُمه هويحُدث لبس، يجب أن تقول: )

 إًذا َحْذفه هنا ُيسبِّب لبًسا.

( وَّلَّ يف هند( وَّلَّ )محمد(؟ )الُمكر م(: َمن )ُمكر ُمها محمٌد هنٌد فإذا قلت: )

 لبس؟

 .(00:49:04@)....... طالب:

( سواًء أبَرْزَت محمد)(: َّل شك أنه ُمكر ُمه( مذكر )ُمكر ُمهإذا قلت: ) الشيخ:

الضمير أم لم ُتربز الضمير، َحْذف الضمير ُيسبِّب لبًسا؟ َّل؛ بوجود التذكير 

 والتأنيث ُيبيِّن.

( يعني: يجب إبراز الضمير سواء مع اللبس أو عدم اللبس، ُمْطَلَقسقوله: )ف

 وهذا قول البصريين.
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ا الكوفيُّون فقالوا: يجب إبراز الضمير عند اللبس.   أمَّ

ا عند عدم اللبس: فيجوز اإلبراز، ويجوز عدم اإلبراز، ويستشهدون بقول  أمَّ

 الشاعر:

َْ َقْوم   ُ َرا اْلَمْجد  َباُنوَهدا، خَ   َقدْد َبل َمد

 

 ب ُكنْدددددده  َ ل ددددددَك َبددددددْدَنان َخَقْحَطددددددان   

 ( ابتدأ، أين الخرب؟َقْوم  يقول: ) 

ُ َرا اْلَمْجد  (؟ )ُ َرا اْلَمْجد  َباُنوَها( أو بأنه )ُ َرا اْلَمْجد  أخرب عن قومه بأنه )

 (.ُ َرا اْلَمْجد  ( وعندك )َقْوم  (، عندك )ُ َرا اْلَمْجد  (، )َباُنوَها

ُ َرا ( أم يجري على )َقْوم  (: خرب، طب يجري )َباُنوَها(، )َباُنوَهال: )ثم قا

 (؟ َمن الباين )الفاعل(؟اْلَمْجد  

 .(00:50:41@)....... طالب:

(؛ فكان عند البصريين أن َقْوم  )القوم، ما يف لبس هنا عند الفاعل  الشيخ:

را( أم على )القوم( َباُنوَها(، )َقْوم   ُ َرا اْلَمْجد  َباُنوَهايقول: ) (؟ جرى على )الذُّ

(، يعني: جرى على غير ُ َرا اْلَمْجد  َباُنوَها(، )ُ َرا اْلَمْجد  )على )القوم(؛ مع أنَّه خرب 

( لكنه َحَذَف الضمير، ُهمْ  َقْوم   ُ َرا اْلَمْجد  َباُنوَهاَمن هو له؛ فكان ينبغي أن ُيقال: )

، وقولهم يف هذه المسألة «عدم اإللباسجاز َحْذف الضمير هنا ل»قال الكوفيون: 

 هو المتَّجه، أو قول البصريين يف هذه المسألة هو المتَّجه، وهو:

 : يجب إبراز الضمير.أنه بند اللبس

 يجوز اإلبراز وعدم اإلبراز. خبند بدم اللبس:

 خلُّونا نأخذ سؤال، اتفضل!

 .(00:51:52@)....... سؤال:
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 إلى ماذا؟( يعود َها( )َباُنوَها) :الشيخ

 .(0051:59@)....... طالب:

 ( مفعول، والفاعل؟ُ َراإلى ) الشيخ:

 .(00:52:08@)....... طالب:

( مفرد، ثم جاء مع جمع مذكر َبان  (، هذه )َباُنون) (00:52:09@) الشيخ:

( واإلضافة ُتوجب َحْذف َها(، ثم أضاف إلى )َباُنون(؟ )َبان  سالم، ما جمع )

 (.َباُنوَها))نون( الجمع؛ فصارت 

(، كما لو قلت: ُهم َباُنوَها)(، هم( هذا اسم فاعل، أين فاعله؟ )َبان  طيب... )

( واو الجماعة هذا ما فيه إشكال، ويف اَّلسم يبنُونها(؛ إَّلَّ أن يف )يبنُونها هم)

ما يأيت واو الجماعة؛ ألنَّ واو الجماعة إنَّما يتَّصل  (َباُنوَهاالظاهر اسم الفاعل )

 ، ما يتَّصل باَّلسم.بالفعل

 سؤال؟يف 

 .(00:53:04@)....... سؤال:

الذي لم ُيؤَخذ من مصدره ويعمل عمله، ويمكن أن نقول  الجامد هو: الشيخ:

: هو الذي لم ُيؤَخذ من الفعل ويعمل عمله، هذا هو -على قول الكوفيين-

 الجامد.

ا المشتق فهو: ، أو اشُتقَّ من الذي ُأِخَذ من المصدر، اشُتقَّ من المصدر خأمَّ

 الفعل، هذا خالف بين البصريين والكوفيين، والمشتق حينئٍذ نوعان:

 : وهي األربعة المشهورة.مشتقٌّ يعمل بمل فعله

مثل: اسم الزمان، واسم المكان، واسم اآللة،  خمشتقٌّ ال يعمل بمل فعله
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ات هذه غير العاملة عمل فِعلها ُتلَحق بالجوامد عندما يكون ال  كالم على المشتقَّ

 العمل، ما الذي يعمل من األسماء؟ هي المشتقات العاملة عمل فِعلها.

 طيب... والجوامد؟ َّل تعمل.

ات غير العاملة؟ أيًضا َّل تعمل.  والمشتقَّ

( ُيريد: وإن ُيشَتقُّ ويعمل عمل فِعله، يعني: َخإ ْن ُيْشَتقَّ إًذا فقول ابن مالك: )

و اَّلصطالح المشهور عند النحويين، إذا المشتقات العاملة عمل فِعلها، وهذا ه

 كان مشتق فيجدوا به المشتق العامل عمل فِعله.

 .(00:54:44@)....... سؤال:

 ماذا ُتعرهبا؟ الشيخ:

 .(00:54:53@)....... سؤال:

؛ أََّل يصح يف ذلك [26األبراف:] (لباس التقوى ذلك خير)يقول:  الشيخ:

: بدل، و (ٻ): مبتدأ؛ فـ (لتقوىلباس ا)يف اآلية أن يكون بدًَّل فتقول: 

 (؟00:55:20@)؛ ألنَّ البدل (ىت يت): خرب؛ فالمعنى حينئٍذ: (ں)

 هذا جائز. الجواب:

  .(00:55:28@)....... سؤال:

( كل بدل، كل يصح إنه ُيعَرب عطف بيان إَّلَّ يف 00:55:31@) الشيخ:

 مواضع قليلة.

 .(00:55:39@)....... سؤال:

يت شبه الجملة بـ يقول: لماذا ُس  الشيخ:  ؟«شبه جملة»مِّ
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  الجواب بن  لك:
َ

ي  ألنه يف األصل كلمة واحدة.«: مفردٌ »أنَّ المفرد ُسمِّ

َيَ   ألهنا مكونة من مبتدأ وخرب أو فعل وفاعل.«: جملة»خالجملة ُسمِّ

( يف البيَ(، )يف البيَثم جئنا بعد ذلك إلى الجار والمجرور يف نحو قولك: )

عنه؛ ألنه يلتحق يف « شبه جملة»ملًة؛ فلذلك تقول عنه: ليس مفرًدا، وليس ج

 األحكام بالجملة، من حيث األحكام يلتحق بالجملة:

 فإن َوَقَع بعد نكرة: فهو نعت.

 وإن َوَقَع بعد معرفة: فهو حال.

ونحو ذلك؛ فهو كل شبه جملة؛ ألنه ليس مفرًدا وَّل جملة، إَّلَّ أنَّه من حيث 

 األحكام يلتحق بالجملة.

 .(00:57:04@)....... ؤال:س

مبتدأ، و  (ٺ)، لماذا َّل يقول: إنَّ (ۓ ڭ)يقول: قوله تعالى:  الشيخ:

 خرب؟ (ے)

 أنَّ المعنى هو الذي ُيبيِّن لك المبتدأ من الخرب: فالجواب بلى  لك هو:

 فاألصل يف المبتدأ: أنَّه المعروف المعلوم.

 واألصل يف الخرب: أنَّه المجهول المحكوم به.

( أعرف محمد، ما باله؟ الخرب هو المجهول المحكوم به محمٌد ت تقول: )فأن

( أو نالمٌ ( أو )مسافرٌ ( أو )محمٌد قالمٌ ( ما تدري ماذا أقول حتى أقول: )محمٌد )

 نحو ذلك؛ فلهذا كان األصل يف المبتدأ: التعريف، أن يكون معرفة.

 يكون معرفة ويكون نكرة، ويكون جملة أو شبه جملة. خالخبر:
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؛ فأسماء اَّلستفهام نكرات، أسماء اَّلستفهام كلها (ۓ ڭ)فإذا قِيل:  

 معرفة، فعلى هذه القاعدة: (ے)نكرات، وكلمة 

 : مبتدأ.(ے)فـ 

مة خرب كقولك: ) ( ثم محمٌد قالمٌ ( يعني: )قالٌم محمٌد وهذه النكرة متقدِّ

مَت.  قدَّ

َمن ن: )( إذا سألَت اآلَمن أ وك؟(، )ما اسمك؟، )(ۓ ڭ)ثم إنَّ قولك: 

(؛ فمعنى ذلك: أنك تعلم أنَّ لي أًخا؛ لكن َمن أ وك؟(، إذا قلَت لي: )أ وك؟

َمن ( يعني: أعرف أنَّ لك أًخا؛ لكن ما اسمه؟ )َمن أ وك؟تجهل اسمه، تقول: )

(؛ فـ َمن؟( معروف، األخوة معروفة، والمجهول السؤال )أ وك(، فـ )أ وك؟

 مبتدأ.( مجهول، واألخوة معروفة، إذ خرب َمن؟)

 (.ما اسمك؟( يعني: أعرف أنَّ لك اسًما؛ لكن ما هو؟ )ما اسمك؟)

مت قبل قليل  (ے)؟ (ۓ ڭ) ؛ لكن الخرب (ے)معروفة ألهنا تقدَّ

 ما هي؟ (ے)المجهول، أخربين عن 

 : مبتدأ.(ٺ)لذلك بعض النحويين كـ )سيبويه( فقال: إنَّ 

: بر فرًضا؛ ألنَّ بالتساُهل، خإالَّ بند التد: (ے) خ  قيق خالمحققون بلى أنَّ

 الخرب.المجهول هو : 

 المبتدأ.خالمعرخف هو : 

 خاهلل أبلم.

إبراب وهي:  -لعلِّي أشرُت إليها من قبل-ولعلِّي هبذه المناسبة أذُكر فائدة 



 

 
e 

g h 

f  77 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 كيف ُنعرب أسماء اَّلستفهام؟ أسماء االستفهام:

: ابلها يف إعراب أسماء اَّلستفهام يكون بإعراب ما ُيق خالقابدة يف  لك أنَّ

الجواب، فإذا أتاك سؤال أجب عنه إجابة كاملة فيكون إعراب الجواب هو إعراب 

 السؤال.

 (:أ   محمٌد ( فالجواب: )َمن أ وك؟فإذا قِيل: )

 (: مبتدأ.أ  فـ )

 (: خرب.محمٌد و)

مبتدأ  سؤال:( يف الأ وك(؛ إًذا فـ )أ وك( يف الجواب ُتقابل سؤال )أ  و)

ر.  مؤخَّ

م.(: خرب مَمن؟و)  قدَّ

 (:محمٌد يف الدار( فالجواب: )َمن يف الدار؟وإذا قلَت: )

 (: مبتدأ.محمٌد فـ )

 سؤال؟( خرب، ماذا ُتقابل يف اليف الدار(: خرب، )يف الدارو)

 خرب. سؤال:( يف اليف الدار(؛ إًذا )يف الدار)

 (: مبتدأ.َمنو)

 (؟أين( ما إعراب )أين تسكن؟وإذا قلَت: )

 ( صارت ظرًفا.محمد أسُكُن أمامفالجواب: )

م وجوًبا؛ إَّلَّ أنَّه ظرف مكان أين( ظرف؛ إًذا فـ )أمام) ( ظرف، ظرف مكان مقدَّ

 .( مبنية01:01:46@)يف محل نصب  -نقول-
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 (.ُأسافر ًِدا( أقول: )متى ُتسافر؟وإذا قلت: ) 

 (؟ ظرف زمان.متىإًذا ما إعراب )

 (.أج  ء راكًضا( أقول: )كيف تج ء؟وإذا قلَت: )

 (: حال، وهكذا.كيفراب )فإع

 هذه القاعدة يف إعراب أسماء اَّلستفهام.

 ، إذ قال بعد ذلك:ثم نعود إلى أبيات ابن مالٍك 

 َجددددر  
 َخَأْ َبددددُرَخا ب َظددددْرٍف أْخ ب َحددددْرف 

 

ْيَن َمْعنَددددددى َكددددددال ٍن َأخ  اْسددددددَتَقرْ    َندددددداخ 

 وقوع الخرب شبه جملة، قال: يف هذا البيت َذَكَر  

 َجددددر  َخَأْ َبددددُرَخا 
 ب َظددددْرٍف أْخ ب َحددددْرف 

 

ْيَن َمْعنَددددددى َكددددددال ٍن َأخ  اْسددددددَتَقرْ    َندددددداخ 

( بجار َأْ َبُرَخا، )(محمٌد بندك( مثل: )01:02:43@)انقطاع الصوتأخرب  

 (.محمٌد يف الدارومجرور مثل: )

وَّل شكَّ أنَّ شبه الجملة َوَقعت خربًا يف أمثلٍة وشواهد كثيرة، كأْن تقول: 

 (.فوق السطح( بأنه )محمدٍ (: أخربنا عن )طحمحمٌد فوق الس)

( ظرف اليوم(، و)اليوم( بأنه )الع يد(: أخربَت عن )العيد اليومأو تقول: )

 زمان.

 (.السفر ًِداأو )

 .(پ)بأنه  (پ): أخرب عن [2الفاتحة:] (پ پ)وكقوله تعالى: 

 (الركب): [42األنفال:] (چ چ ڇڇ): كقوله 

بأنه  (الركب)أخرب عن  (الركب)ن، فـ أي: الراكبو (الركب)أخرب عن 



 

 
e 

g h 

f  79 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 ، وهكذا.(چ ڇڇ)

هل شبه الجملة  سؤال:فوقوع شبه الجملة خربًا: هذا َّل شكَّ فيه؛ لكن ال

 وقعت خربًا يف الحقيقة أم َّل؟

ل يف قوله   :[42األنفال:] (چ چ ڇڇ): نتأمَّ

 : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.(الركب)

 ان منصوب؟: هذا خرب مرفوع أم ظرف مك(چ)

 .ظرف مكان منصوب طالب:

 صارت خرًبا أم ظرًفا؟ (چ چ)يف اآلية  (چ)يقول:  الشيخ:

 .(01:04:35@)....... طالب:

 (چ)صارت ظرف مكان منصوًبا وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة،  الشيخ:

 ( فهو ظرف مكان.أسفُل ما قال: )

( لماذا وَق محمٌد ف(؟ )فوُق السطح( وَّلَّ )محمٌد فوَق السطحستقول: )

 (؟فوَق )

 ألنه ظرف مكان.

( هذا خرب مرفوع وَّلَّ ظرف زمان ًِدا(: )العيد اليوم، خالسفر ًِداوتقول: )

 منصوب؟ ظرف زماٍن منصوب.

 (: خرب وَّلَّ جار ومجرور؟يف الدار(. )محمٌد يف الدارطيب... إذا قلت: )

 (: حرف جر.يف)
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 (: جار ومجرور.الدارو) 

 لجملة تقع يف الظاهر خرًبا.فلهذا قالوا: إنَّ شبه ا

ر بكوٍن عام، ما المراد بالكون العام؟  ويف الحقيقة: متعلِّقٌة بخربٍ محذوٍف ُيقدَّ

 ُمطلق الوجود؛ ألنَّ الكون نوعان: الكون العام يعن :

 كون عام.

 وكون خاص.

أين محمد؟ محمٌد ُمطلق الوجود، أنك موجود يف المسجد، ) فالكون العام:

(؟ أي: أنه موجود يف محمٌد يف المسجدا تفهم من قولك: )( ماذيف المسجد

 المسجد )ُمطلق الوجود(.

( يقرأ القرآن( أو )يصلِّ ) ( يف المسجد01:06:14@)انقطاع الصوتلكن 

( هذا يدل على محمٌد يف الدارما تعرف؛ ألنَّ قولك: ) (؟نالم( أو )معتكفأو )

ى   «.كون عام»مطلق الوجود، ُيسمَّ

ا: 01:06:34@لصوت)انقطاع الكن  الذي الكون الخاص هو: ( كوًنا خاصًّ

( تنطق به، الكون الخاص: أن ُتريد أن تقول: 01:06:38@َّل )انقطاع الصوت

(؛ حينئٍذ يجب أن )انقطاع جالس( تريد )إنه جالس يف المسجد)

(؟ محمٌد جالٌس يف المسجد( فأين الخرب )يف المسجد( )01:06:48@الصوت

( جار ومجرور متعلِّقان بـ 01:07:00@( )جالس(؟ )مسجديف ال( وَّلَّ )جالس)

 (، متعلِّقان بالخرب.جالس)

 هذا كون عام أو خاص؟ (جالسإَّلَّ أنَّ )

 .(01:07:08@)....... طالب:
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( محمٌد يصلِّ  يف المسجد(، )محمٌد معتكٌف يف المسجدكون خاص ) الشيخ:

 .خاصة، ما ُتعَرف إَّلَّ بالنُّطق هبا -يا إخوان-فهذه 

( بمطلق الوجود، ما تريد أن ُتخرب عنه بكون محمدٍ فإذا أردت اإلخبار عن )

عام؛ أنت تريد أن ُتخرب أنه موجود يف المسجد، ُمطَلق وجود، تريد أن تقول: 

 ( وَّل تبيِّن هيئته الخاصة؛ حينئٍذ ماذا تقول؟محمد موجود يف المسجد)

(، ود يف المسجدمحمد موج( )موجود(، وكلمة )محمٌد يف المسجدتقول: )

 ( هذه يجب أن ُتحَذف؛ ألنَّ هي الخرب.موجودكلمة )

(؛ إًذا محمد موجود يف المسجد( يعني: )محمٌد يف المسجدفمعنى قولك: )

 ( كون عام وَّلَّ خاص؟موجودكلمة )

 .عام طالب:

عام؛ يجب أن ُيحَذف، الكون العام يجب أن ُيحَذف يف اللغة العربية،  الشيخ:

 يح به، بل إنَّ التصريح به من العي يف الكالم.وَّل يجوز التصر

ح به إَّلَّ إن دلَّ عليه  بخالف الكون الخاص؛ فالكون الخاص يجب أن ُيصرَّ

 دليل فيجوز أن ُيحَذف على القاعدة العامة.

 ( أين الخرب؟محمد موجود يف الدار( يعني: )محمٌد يف الدارإًذا فقولنا: )

 .(01:08:36@)....... طالب:

ا )موجود) الشيخ: بالخرب المحذوف (: فجار وَّلَّ مجرور متعلِّقان يف الدار(؛ أمَّ

ر بكوٍن عام ٌر بكوٍن عام، هذه الكلمة تدل على )كون عام( على المقدَّ ، نقول: مقدَّ

مطلق الوجود، أو كلمة )كائن( أو كلمة )مستقر( بمعنى: موجود، ليس مستقر 

 )مطلق الوجود(. ثابت، يعني: مستقر موجود، أي كلمة تدل على
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 .(پ)كائٌن أو مستقرٌّ  (پ)يعني:  (پ پ) 

كالٌن فوق أو  مستقرٌّ أو  محمٌد موجودٌ ( يعني: )محمٌد فوق السطحطيب... )

 (، وهكذا يف بقية األمثلة.السطح

 على نصبه )
َ

( ألنه ظرف منصوب وعالمة محمٌد فوَق فلهذا تجد الظرف بِقي

 نصبه الفتحة متعلِّق بالخرب المحذوف.

عاًء للغيب؟ ولماذا َّل نأخذ بالظاهر ونقول: إنَّ شبه  فإن ِقيل: أليس هذا ادِّ

 الجملة هي الخرب ونرتاح؟

فنقول: َيمنَع من ذلك أشياء، ويدلُّ على صحة ما قلنا أشياء لن نْذُكرها جميًعا؛ 

 سنَْذُكُر بعضها، من ذلك:

ل لترْ أنَّ المبتدأ هو الخبر يف المعنى: لَت لوجدَت أنَّ المبتدأ هو لو تأمَّ  أن تتأمَّ

محمٌد (، ما تقول: )محمٌد قالمالخرب يف المعنى؛ فلهذا صحَّ اإلخبار به، تقول: )

( هو القالم(، و)القالم( هو )محمد(، فـ )القالم( هو )محمٌد قالم( إَّلَّ إذا كان )قالم

 (؛ وإَّلَّ ما يصح اإلخبار.محمد)

( محمدعلية، صحَّ اإلخبار؛ ألنَّ )(: هذا إخبار بجملة فِ محمٌد يصلِّ تقول: )

(، وهكذا يف كل مبتدأ وخرب؛ إنَّما محمد( هو )ال ي ُيصلِّ (، و)ال ي ُيصلِّ هو )

 صحَّ اإلخبار ألنَّ المبتدأ هو الخرب، والخرب هو المبتدأ بالمعنى العام.

 (:محمٌد يف المسجدفإذا كان األمر كذلك: فننُظر يف شبه الجملة، فنقول: )

( يعني: فضاء يف المسجد(، )يف المسجد محمد: هذه الذات ذات )(محمد)

( صرفية 01:11:16@)المسجد، خالء المسجد، صرفية المسجد، يعني: هذا 

( هو صرفية المسجد، هواء المسجد وخالء المسجد؟ هل محمد)المسجد، هل 

 ( بأنه صرفية المسجد؟ هل يصح هذا يف المعنى؟محمدُتخرب عن )
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( الفوقية، الفوقية مكانية، هذا مكان فوق(، )وق السطحمحمٌد فَّل؛ طب )

( هو هذا المكان المستقر فوق السطح؟ َّل، طبًعا كيف حكمنا محمد)فوقية(، هل )

 هبذا المعنى؟

محمد يف طبًعا َّل شك أنَّ العربي َّل يقصد هذه األمور أبًدا، وإذا قلنا: )

مستقر، موجود فوق  ( يعني:محمد هو....( يعني: موجود يف المسجد، )المسجد

 السطح، هذا هو المعنى وعليه اإلعراب.

فلهذا قال النحويون: إنَّ الخرب َّل يكون إَّلَّ مفرًدا وجملة، فإن كان شبه جملة 

 فهو متعلٌِّق بكوٍن عام.

أنَّه جاء شذوًذا التصريح بالكون العام، نحن  خمن األدلة بلى صحة ما قلنا:

عر التصريح نقول: الكون العام يجب أن ُيحَذف ؛ لكن جاءت شذوًذا يف بعض الشِّ

 بالكون العام، كقول الشاعر:

 َلددَك اْلَمْجددُد إ ْن َمددْواَلَك َبددزَّ َخإ ْن َيُهددنْ 

 

ََ َلدددَدْ ُبْحُبوَحدددة  اْلُهدددون  َكدددال نٌ    َفَأْنددد

( يعني: أنت كائن موجود عند هذه َلَدْ ُبْحُبوَحة  اْلُهون  ( )َكال نٌ يقول: فأنت ) 

ََ َلَدْ ُبْحُبوَحة  اْلُهون  (، كان ينبغي أن يقول: )وَحة  ُبْحبُ الـ ) ( لديها، عندها؛ ألنه فأن

ح بالكون العام شذوًذا.َكال نٌ قال: )  ( فصرَّ

 (:السفر ًِداطيب... وعلى ذلك: فإننا نقول يف اإلعراب يف نحو )

 (: مبتدأ.السفر)

ٍر بكًِداو)  ون عام.(: ظرف زمان منصوب متعلٌِّق بخربٍ محذوٍف مقدَّ

اجوُنِسَب إلى بعض النحويين كـ ) ]األصول ( صاحب كتاب أب  بكر ابن السرَّ

دمن تالميذ )يف النحو[  ( ُنِسَب إليه أنه يرى أنَّ شبه الجملة هي الخرب، وهذا المبرِّ

ٌح منه، يعني: قال:  ٌز وتسمُّ إنَّ الخرب يأيت مفرًدا وجملًة وشبه »محموٌل على أنه تجوُّ
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ح منه، يعني: يريد أن شبه الجملة تأيت يف فهذا مح« جملة  ع والتسمُّ موٌل على التوسُّ

 ( خربًا.01:14:20@)

حون ويتساهلون يف ذلك،  وما زال النحويُّون والمعربون قديًما وحديًثا يتسمَّ

 (:محمٌد يف الدارفيقولون: )

 (: مبتدأ.محمٌد )

 (: خرب.يف الدارو)

ل إذا كن ح والتسهُّ ت تعرف مقصود الُمعربين والنحويين وَّل بأس هبذا التسمُّ

( خرب ُتريدون: شبه جملة متعلِّقة بالخرب المحذوف، يف الدار)بذلك، عندما نقول: 

 وَّل بأس باستعماله عند َمن يعرف ويعلم هذه األمور.

ا المتعلِّمون: فال ينبغي أن يستعملوا هذا التساُهل؛ بل ينبغي أن يلتزموا  أمَّ

ر لداريف ابالحقيقة فيقولوا: ) (: جار ومجرور متعلِّقان بالخرب المحذوف المقدَّ

 بكون عام.

ا استعماله مع الكبار خالعارفين له ه األمور:  فال بأس. أمَّ

فإن قلَت: عرفنا أنَّ شبه الجملة إذا وقعْت خربًا فهي متعلِّقٌة بخرٍب محذوف 

ره بنحو ) ٍر بكوٍن عام، هذا الكون العام نقدِّ ( أو حاصل( أو )رمستق( أو )كالنمقدَّ

ره اسًما مثل )موجود) ره فِعاًل؟ نقدِّ ره اسًما أو نقدِّ محمٌد مستقرٌّ ( )مستقر( فلنقدِّ

ره فِعاًل )فوق السطح  (، أو يجوز الوجهان؟محمٌد استقرَّ فوق السطح(، أو نقدِّ

 أنَّ ابن مالٍك قال: فالجواب:

 َجددددر  
 َخَأْ َبددددُرَخا ب َظددددْرٍف أْخ ب َحددددْرف 

 

ْيَن    َمْعنَددددددى َكددددددال ٍن َأخ  اْسددددددَتَقرْ َندددددداخ 

 (:َكال ٍن َأخ  اْسَتَقرْ ماذا قال ابن مالك؟ ) 
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 (: اسم فاعل.َكال نٍ )

 (: فِعل ماٍض.اْسَتَقرْ و)

ره فِعاًل. ره اسًما، ويجوز أن تقدِّ  يعني: يريد أنه يجوز لك أن تقدِّ

رته اسًما: لك من الخرب ( صار ذمستقرٌّ يف الدار( يعني: )محمٌد يف الدار) فإن قدَّ

 المفرد.

رته فعً : ( صار من الخرب الجملة؛ ألنَّ محمٌد استقرَّ يف الداريعني ) خإن قدَّ

ا جملة. ا مفرد، وإمَّ  الخرب إمَّ

(: أنه يرى أنَّ التقدير ينبغي أن يكون سيبويه( تلميذ )األ ف وُنِسَب إلى )

ر )  (.كالن( أو )موجود( أو )مستقرباَّلسم، أن تقدِّ

لى جمهور البصريين: أهنم يرون أنَّ التقدير يكون بالفعل، يعني: وُنِسَب إ

َد ( أو )استقرَّ )  ( ونحو ذلك.ُخج 

ر اَّلسم وأن  ويرى كثيٌر من النحويين ومنهم ابن مالك: أنه يجوز لك أن تقدِّ

ر الِفعل بحسب المعنى المراد يف هذه الجملة.  ُتقدِّ

خربًا، ليبقى لنا كالم يف البيت  فهذا ما يتعلَّق بالكالم على وقوع شبه الجملة

 :األخير وهو قول ابن مالك 

َمدددددداٍن َ َبددددددَرا ٌَ  َخالَ َيُكددددددْوُن اْسددددددُم 

 

دددددددْد َفدددددددَأْ ب َرا   َبدددددددْن ُجثَّدددددددٍة َخإ ْن ُيف 

 هذا آخر بيت يف الكالم على أحكام الخرب، يقول: 

َمدددددداٍن َ َبددددددَرا ٌَ  َخالَ َيُكددددددْوُن اْسددددددُم 

 

دددددددْد َفدددددددَأْ     ب َراَبدددددددْن ُجثَّدددددددٍة َخإ ْن ُيف 

على اإلخبار بالزمان، على اإلخبار بأسماء  يتكلَّم يف هذا البيت  

 الزمان، أسماء الزمان هل تقع أخباًرا أم َّل تقع أخباًرا؟
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وَتَرَك الكالم على اإلخبار بظروف المكان، لماذا َتَرَك الكالم على اإلخبار  

 بأسماء المكان؟

(، أو خرًبا عن اسم معنى، ا َبْن ُجثَّةٍ َ َبرَ ألنَّ أسماء المكان يصح أن تقع خرًبا )

 (؟ُجثَّةٍ (! ما المراد بالـ )ُجثَّةٍ )

هذا مصطلح نحوي، ُيقال: )اسم ُجثَّة( أو )اسم ذات( يعني: اسم محسوس، 

ونه )اسم ذات( أو )  (.ُجثَّةٍ األشياء التي ُتدرك بإحدى الحواس الخمس يسمُّ

وإنَّما ُيدَرك بالعقل: فهذا طيب... والذي َّل ُيدَرك بإحدى الحواس الخمس 

ونه )اسم معنى(.  يسمُّ

 فأسماء المكان يصح اإلخبار هبا عن )اسم الجثة( وعن )اسم المعنى(.

( باسم مكان، أو محمدٍ ( فأخربَت عن )محمٌد بندككأن تقول: ) اسم الجثة:

 (.محمٌد فوَق السطحتقول: )

لعقل من ( ا01:19:57@اسم المعنى هو: )»يقول: خالمعنى: طيب... 

ُة يف ا س م: )-مثاًل -الحواس، كأن تقول  زَّ
ُة بند اهلل(، )الع  زَّ

السعادة يف (، )الع 

( يف(، ُيراد بالظرف سواًء كان ظرف حقيقي أو كان مجرور بـ )القرآن

 ( كل ذلك هي أسماء زمان وأسماء مكان.01:20:24@)

 المعاين ما يف إشكال.(، وعن ُجثَّةٍ : ُيخَبر هبا عن الـ )فأسماء المكانطيب... 

ا أسماء الزمان:  أسماء الزمان ُيخَبر هبا عن المعاين. أمَّ

 .(01:20:40@)....... طالب:

السفر ًِدا، أسماء الزمان ُيخَبر هبا عن المعاين ما يف إشكال، تقول: ) الشيخ:

يان؟العيد( و)السفر(، و)خالعيد اليوم  ( معنويَّان أم حسِّ
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هما، وإن كنت ترى اآلثار، معنويان، ما تراهما وَّل ت لمسهما وَّل تشمُّ

ة، والسعادة( هذه أشياء معنوية؛ فُيخَبر عنها بالزمان.01:21:02@)  ( والِعزَّ

( َّل الكتاب ًِدا(، )محمٌد اليوم( َّل ُيخَبر عنها بالزمان، َّل تقول: )ُجثَّةٍ لكن الـ )

 يصح.

د: فال بأس، ومن ذلك قولهم: ، إن أفا(ُجثَّةٍ إَّلَّ إن أفاد اإلخبار بالزمان عن الـ )

( بأنه اله ل( فأخرب عن )اله ل الليلة( جثة ألنَّك تراه، )اله ل(: )اله ل الليلة)

 (، أين الخرب؟الليلة)

 .)الليلة( طالب:

 ( مفرد أم جملة أو شبه جملة؟الليلة) الشيخ:

 ( عرفنا ذلك.الليلة( موجود )اله لشبه جملة يعني: )

طَ وكأن تقول: ) َطب(، )ُب  هَرْي ربيعالرُّ هذه السنة تقع يف  -مثاًل -( الرُّ

َطُب  هَرْي ربيع(، ) هَرْي ربيع)  (:الرُّ

 (: هذا ظرف منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثنى. هَريْ )

َطبو) َطُب موجودٌة  هَرْي ربيع(يعني: )ُجثَّةٍ (: مبتدأ وهو )الرُّ  (.الرُّ

َماٍن َ َبَرا َبْن ُجثَّةٍ َخالَ َيُكْوُن اإًذا فابن مالك يقول: ) ٌَ ْد ( إَّلَّ إذا أفاد )ْسُم  َخإ ْن ُيف 

 (.َفَأْ ب َرا

ا جمهور البصريين: ( إَّلَّ على ُجثَّةٍ الـ )فإهنم َّل ُيِجيزون اإلخبار بالزمان عن  أمَّ

كون بالمعاين وُيراعوهنا يف كل شيء، فيقولون: حتى  التأويل؛ ألنَّهم دائًما يتمسَّ

طلوع (؛ وإنَّما المراد: )اله ل( هي كخرب عن )الليلة(: )لليلةاله ل ا)قولهم: 

 (؟طُّلوع( وَّلَّ عن الـ )اله ل( خرب عن )الليلة(، فصار )اله ل الليلة
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 (؟ معنى، كالم صحيح.ُجثَّةٍ ( معنى وَّلَّ )طُّلوع(، والـ )طُّلوعالـ ) 

َطُب  هَرْي ربيعو) َطب( يعني: )الرُّ (؟ ُجثَّةٍ ( معنى وَّلَّ )ُنْضج(، والـ )ُنْضج الرُّ

 معنى؛ إًذا فال خالف بينهم يف صحة األسلوب؛ وإنَّما الخالف يف التأويل والتقدير:

 إنَّ الزمان هنا خرب عن الجثة مباشرًة لوجود اإلفادة. فابن مالك يقول:

الوجود صحيح؛ لكن الزمان هنا خرب عن مبتدأٍ  خجمهور البصريين يقولون:

ر، يعني: ل مقدَّ  (، ونحو ذلك.طلوع اله ل الليلة) مؤوَّ

 .(01:24:07@)....... طالب:

 ( عند الجميع: مبتدأ.اله ل) الشيخ:

اله ل (: ظرف زمان منصوب متعلِّق بالخرب المحذوف، يعني: )الليلةو)

 (.موجوٌد الليلةَ 

ا عند ابن مالك: فـ )  ( هو: المبتدأ من أول األمر.اله لأمَّ

ا بند البصريين: (: مبتدأ ومضاف إليه، ثم حَذْفنا طلوع اله للتقدير )فا خأمَّ

َف المضاف....»المضاف، والقاعدة تقول:  ما الذي يقوم مقامه ويُحلُّ  «إ ا ُح  

 محلَّه؟ المضاف إليه، ثم حلَّ المضاف إليه محلَّه فأَخَذ إعرابه فصار مبتدًأ.

 (.01:24:47@)انقطاع الصوتفعند ابن مالك 

 (.01:24:50@قطاع الصوتوعند البصريين )ان

 بعد التأويل.

 خاهلل أبلم...
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 الدرس الثاني والعشرون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم، ويف هذه 

م من سنة ثالثين يف وأربعمائة وألف  الليلة ليلة اَّلثنين السادس عشر من شهر محرَّ

بحمد اهلل -هذا الجامع جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، ينعقد 

 .]ألفية ابن مالك[ يف دروس شرح ]الدرس الثاين خالعشرخن[  -وتوفيقه

وأن يجعل أعمالنا يف  أن يوفِّقنا لَِما يحبُّه ويرضاه، نسأل اهلل 

هاتنا وعلمائنا ووَّلة أمرنا؛ إنَّه على كل شيٍء قدير.  رضاه، وأن يغفر لنا وآلبائنا وأمَّ

ف لعدم حضوري يف الدرس الماضي ولم أخرب اإلخوان بعدم حضوري  أتأسَّ

نوا من إخباركم أيًضا يف  إَّلَّ قبل الدرس بنصف ساعة ألمٍر طارئ؛ فلهذا لم يتمكَّ

ر؛ فلهذا اقرتحوا اقرتاًحا جيًدا: هذه ورقة بأسمائكم وجواَّلتكم لو وقٍت مبكِّ 

حدث أمٌر كهذا األمر ُترَسل مباشرة إليكم رسائل بالجوال إلخباركم بعدم وجود 

( منذ 00:01:31@)الدرس؛ لكن األصل أنَّ الدرس ينعقد يف كل أسبوع، ونحن 

 على كل حال. بدأ الدرس لم نتغيَّب إَّلَّ الدرس الماضي، وهلل الحمد
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يف هذه األلفية المباركة  ]باب االبتداء[معقوًدا على  -يا إخوة-ما زال الكالم  

اة بـ   ]ألفية ابن مالك[ وقد شرحنا من هذا ، «الخ صة يف النحو»المسمَّ

ر من أبيات هذه األلفية يف هذا  الباب اثني عشر بيًتا، ونشرح يف هذه الليلة ما تيسَّ

 بقوله: ويبدأها ابن مالٍك  ]باب المبتدأ[الباب 

دددددَدا ب ددددداْلنَّك َرهْ .125
ٌُ االْبت   َخالَ َيُجدددددْو

 

ددددَرهْ   ْيددددٍد َنم  ٌَ نْددددَد 
ددددْد َكع   َمددددا َلددددْم ُتف 

ددلٌّ َلنَددا.126 
 َخَهددْل َفَتددًى ف ددْيُكْم َفَمددا   

 

نْدددددددَدَنا 
دددددددَن اْلك دددددددَرام  ب   َخَرُجدددددددٌل م 

َبددٌة ف دد  اْلَخْيددر َ ْيددٌر َخَبَمددْل .127  ِْ  َخَر

 

 ْيُن َخْلددددُيَقْس َمددددا َلددددْم ُيَقددددْل ب ددددَر َيددددز   

َرا.128  د  األَْ َبدار  َأْن ُتدؤ َّ
 خاأْلَْصُل ف 

 

ْيَم إ ْ  اَل َضدددددددَرَرا  َخا اْلتَّْقددددددد  ٌُ  َخَجددددددوَّ

ْ اْلُجددْزءان  .129  ددْيَن َيْسددَتو   َفاْمنَْعددُه ح 

 

 ُبْرَفدددددددس َخُنْكدددددددَرًا َبددددددداد َمْ  َبَيدددددددان   

ْعدددُل َكددداَن اْلَخ .13   َبدددَراَكدددَ ا إَ ا َمدددا اْلف 

 

دددددددَرا  دددددددَد اْسدددددددت َعَماُلُه ُمنَْحص   َأْخ ُقص 

ي الَم  اْبت ددَدا.131   َأْخ َكدداَن ُمْسددنََدًا ل دد  

 

ددددَدا  ددددْدر  َكَمددددْن ل دددد  ُمنْج  م اْلصَّ  ٌ  َأْخ الَ

ي د ْرَهددٌم َخل دد  َخَطددرْ .132  نْددد 
 َخَنْحددُو ب 

 

ُم الَخَبددددددددرْ    َتَقدددددددددُّ
 ُملتددددددددَزٌم ف يدددددددده 

 ُمْضددددَمرُ َكددددَ ا إ َ ا َبدددداَد َبَلْيدددده  .133 

 

 َبنْددددددُه ُمب ينددددددس ُيْخَبددددددرُ  
ددددددا ب دددددده  مَّ

 م 

ُب التَّْصدددديرا.134   َكدددَ ا إ َ ا َيْسدددَتْوج 

 

دددددددديَرا   َكدددددددَأْيَن َمدددددددْن َبل ْمَتدددددددُه َنص 

ْم َأَبدددَدا.135   َخَ َبدددَر اْلَمْحُصدددْور  َقددددِّ

 

َبددددددداُع َأْحَمدددددددَدا   َكَمدددددددا َلنَدددددددا إالَّ اتِّ

   يف هذه األبيات تكلَّم :على مسألتني 

َدا ب اْلنَّك َرهْ ) سألة األُخلى:الم
 (.االْبت 

 تقديم المبتدأ والخرب. خالمسألة الثانية:
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 )ونبدأ باملسألة األوىل وهي: )االْبِتَدا ِباْلنَِّكَرْه 

 أي: هل يقع المبتدأ نكرة؟ أم يجب أن يكون معرفة؟

َدا ب اْلنَّك َرهْ : )فقال 
ٌُ االْبت  ون المبتدأ نكرة؛ ( أي: َّل يجوز أن يكَخالَ َيُجْو

ولكن يجب أن يكون معرفة، ولماذا كان هذا؟ يعني: لماذا َوَجَب أن يكون المبتدأ 

 معرفة وَّل يجوز أن يكون نكرة؟

بالخرب( أي:  (00:04:37@)ألنَّ المبتدأ محكوٌم عليه بالخرب )مصدٌر 

 محكوٌم عليه بالخرب.

( بالقيام، محمدعن ) ( خرب، أخربَت محمٌد قالمٌ ( ما باله؟ )محمدفإذا قلَت: )

( بالقيام، والُحكم َّل يصح عقاًل إَّلَّ إذا كان صادًرا على محمدحكمَت على )

 معروف، َّل تحكم على مجهول، لو أنَّ محكمة انعقدت، لماذا انعقدت؟

 لكي نحكم بالقتل، على َمن؟

 على رجل، َمن هذا الرجل؟

؛ فلهذا كان األصل غير معروف؛ َّل فائدة، َّل بد أن يصدر الحكم على معروٍف 

 يف المبتدأ أن يكون معرفة.

ْد ووقوعه نكرة: قال ابن مالك: ) َدا ب اْلنَّك َرْه َما َلْم ُتف 
ٌُ االْبت  ( فإن خالَ َيُجْو

 أفادت، أي: فإن أفادت النكرة وهي واقعٌة مبتدًأ؛ فيجوز أن تقع حينئٍذ مبتدًأ.

د، يعني: حصلت فائدة مفهومة إًذا َّل يجوز أن يكون المبتدأ نكرًة إَّلَّ إذا أفا

 منها.

َرهْ ) ْيٍد َنم  ٌَ نَْد 
( إلى آخر األمثلة، مثَّل للنكرة التي تقع مبتدًأ ومع ذلك ُتِفيد، َكع 

يها النحويون  -يف الحقيقة-ومثَّل لنا بستة أمثلة هي  غات »ستة مواضع، ويسمِّ مسوِّ
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غ وقوع المبتدأ «: اَّلبتداء بالنكرة  غات التي ُتسوِّ  نكرًة:المسوِّ

 إذا كان الخرب شبه جملة فيجوز  :المسوِّ  األخل: أن يكون الخبر  به جملة

 يف المبتدأ أن يكون نكرة، طبًعا ويجوز أن يكون معرفة:

 (:محمٌد يف البيَ: تقول: )فف  المعرفة

 (: مبتدأ.محمٌد )

 (: جار ومجرور خرب.يف البيَوشبه الجملة )

ر المبتدأ س م الخرب وأخِّ مَت الخرب يف البيَ محمٌد تقول: )طيب... قدِّ ( قدَّ

رَت المبتدأ.  وأخَّ

 ( يجوز؟ يجوز.يف البيَ رجٌل طيب... هات نكرة واجعلها مبتدًأ. ستقول: )

 (.يف البيَ مشكلةٌ )

 (:للبيَ باٌب )

 (: شبه جملة جار ومجرور خرب.للبيَ)

 (.للبيَ باٌب (: مبتدأ. )باٌب )

 (.لإلس م رجاٌل (، )للحق أنصارٌ )

ثم سيأيت بعد قليل أنَّ الخرب يف هذا الموضع يجب تقديمه، يعني: إذا  طيب...

كان المبتدأ نكرة، والخرب شبه جملة؛ فيجب تقديم الخرب، لماذا يجب تقديم الخرب 

 إذا كان المبتدأ نكرة؟

غ وأجاز وقوع المبتدأ نكرة.  ألنَّ تقديم الخرب وهو شبه جملة هو الذي سوَّ

مَت المبتدأ )داررجٌل يف اللكن لو قلت: ) مَت النكرة، قدَّ ( رجٌل يف الدار( فقدَّ



 

 
e 

g h 

f  93 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 (.يف الدار رجٌل لم يُجْز حتى تقول: )

 (.بصفورٌ ( أين المبتدأ؟ )فوق الشجرة بصفورٌ أو تقول: )

 (:فوق الشجرةوالخرب؟ شبه الجملة )

 (: ظرف مكان، وهو مضاف.فوَق )

 (: مضاف إليه.الشجرةو)

ل الجار والمجرور، ويشمل ظرف الزمان وكما تعرفون أنَّ شبه الجملة يشم

 وظرف المكان.

 :[7البقرة:] (ٿ ٿ ٹٹ)طيب... ومن ذلك قوله تعالى: 

مْ األصل يف الرتتيب اللغوي: ) ه  َشاَخٌة َبَلى َأْبَصار  نكرة  :(ٹٹ)(؛ لكن ِ 

َرت وجوًبا.  وقعت مبتدًأ؛ فُأخِّ

غ اَّلبتداء بال م وجوًبا ليكون مسوِّ نكرة، فقال سبحانه: والخرب: شبه جملة ُقدِّ

 :(ٿ ٿ ٹٹ)

م. :(ٿ ٿ)فـ   شبه جملة خرب مقدَّ

ر. :(ٹٹ)و   مبتدٌأ مؤخَّ

يٌد َلَدْينَاأي: ) [35ق:] (مص جض)وقوله تعالى:  م الخرب وهو َمز  ( ثم ُقدِّ

غ األول.(لدينا مزيد)شبه جملة ظرف فقال:   . فهذا المسوِّ

 :النكرة الواقعة مبتدًأ، أن تأيت بعد أن تأيت  المسوِّ  الثاين: أن َتل َ  النكرة نفًيا

 نفي.
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 (:ما مهمٌل ناجٌح )مثال  لك:  

 (: حرف نفي هامل.ما)

 (: مبتدأ.مهمٌل )

 (: خرب.ناجٌح )

 ( نكرة.مهمٌل وقد َوَقَع المبتدأ )

 هذه النكرة مسبوقًة بنفي. مسوِّ  خقوبه نكرة:

 إشكال.( هنا ما يف إشكال؛ المبتدأ معرفة ما يف ما محمٌد ناجٌح وتقول: )

لكن إذا ُسبَِق المبتدأ بالنفي فيكون معرفة، وهذا األصل، ويكون نكرة، وهذا 

 الذي يدخل اآلن يف مسألتنا.

 .الموضع الثالث: أن تل َ  النكرة استفهاًما 

هل مسألٌة يف (، )هل رجٌل بندك؟(، )هل طالٌب يف القابة؟كأن تقول: )

 (.هل مشكلٌة بندك؟(، )الكتاب؟

 (:قابة؟هل طالٌب يف ال)

 (: حرف استفهام هامل.هل)

 (: مبتدأ؛ ألنَّ المبتدأ هو اَّلسم المجرد عن العوامل اللفظية.طالٌب فـ )

 (: شبه جملة خرب.يف القابةو)

غ وقوع المبتدأ نكرة؟ كوهنا مسبوقًة باستفهام.  طيب... ما الذي سوَّ

َّل ( فيكون المبتدأ معرفة، وهذا هل محمٌد يف القابة؟ويمكن أن تقول: )

 إشكال فيه أصاًل.
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 إًذا فإذا ُسبَِق المبتدأ باستفهام:

 .جاز أن يكون معرفة لألصل 

 .وجاز أن يكون نكرة 

 (.أٌالٌر بندك؟طيب... ومن ذلك أن تقول: )

 :[60النمل:] (ڳ ڳ ڳڳ): وقوله 

 نكرة وقعت مبتدًأ ألنَّها مسبوقة هبمزة اَّلستفهام. :(ى)

 الخرب. :(ڤ ڤ)و 

  َفَ النكرةالموضع الرابع: إ إذا جاءت النكرة موصوفًة؛ فيصح أن  :ا ُخص 

 تقع مبتدًأ.

 (:يف الدار(: أخربَت عن الرجل بأنَّه )رجٌل كريٌم يف الدارأن تقول: )مثال  لك: 

 (: مبتدأ.الرجلفـ )

 (.يف الداروالخرب: أخربَت عنه بأنَّه )

 : صفة نعت.خ)كريٌم(

غ وقوع المبتدأ نكرة؟ كوهنا م  وصوفًة.ما الذي سوَّ

 (:طالٌب مجتهد  يٌر من طالٍب مهملوتقول: )

 (: مبتدأ.طالٌب )

 ( الكسول.طالب( من الـ ) يرٌ ( بأنه )طالبأخربَت عن هذا الـ )

غ وقوعه نكرًة: كونه موصوًفا بقولك: )  (.مجتهٌد وسوَّ
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 (:ماٌل ح ٌل قليل  يٌر من كثيرٍ حراموتقول: ) 

 (: مبتدأ.ماٌل )

 (: نعت أول.ح ٌل و)

 (: نعٌت ثاٍن.ليٌل قو)

 (. يرٌ (، الخرب ) يرٌ ( بأنه )مالطب أين الخرب؟ أخربَت عن هذا الـ )

َن اْلك َرام  ( أو )ماٌل من الح ل يكف  : )-يا إخوان-ما رأيكم لو قلنا  َرُجٌل م 

نَْدَنا  (:ب 

 (: مبتدأ.َرُجٌل )

ْنَدَناأخربنا عن الرجل بأنه ) نَْدَنا(، الخرب )ب   (.ب 

نَ طيب... ) نَْدَنا(، )اْلك َرام   م  َن اْلك َرام  ب  َن اْلك َرام  ( )َرُجٌل م  (: جار ومجرور م 

شبه جملة، وشبه الجملة ُحكمها حكم الجملة، يعني: َّل بد أن تبحث عن إعراهبا، 

 ما إعراب شبه الجملة؟ صفة.

 قلنا: برفنا من قبل أنَّ الجملة خ به الجملة:

  ٍفحال.إ ا خقعتا بعد معرفة : 

 فصفة. قعتا بعد نكرة:خإ ا خ 

نَْدَنا( أو )ماٌل من الح ل يكف إًذا فقولنا: ) َن اْلك َرام  ب  غ َرُجٌل م  ( الذي سوَّ

وقوع النكرة مبتدًأ: كوهنا موصوفًة، موصوفة بشبه جملة! نعم موصوفة بشبه جملة 

 ما يف إشكال.

 :[221البقرة:] (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)طيب... وقال تعالى: 
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 مبتدأ. :(ى)

 .(ں)فالخرب:  (ں)هذا العبد المملوك الرقيق بأنه ماذا؟  أخرب عن

غ وقوع المبتدأ نكرة: كوهنا موصوفًة بـ   .(ہ)والذي سوَّ

 ؟-يا إخوان-طيب... ما معنى اآلية 

طب التفضيل ما يصح  ،(چ)ماذا؟  (عبد مؤمن خير من)

( يف حد يشك يف ذلك؟ العبد المؤمن  يٌر من المشركللواضحات! معروف أنَّ )

 َّل.

 إًذا معنى اآلية غير فصيح على ذلك، كما قال المتنبِّي:

ْيَف َينقُص قدْدُرُه إ   ا ق يدَل   أَلْم َتَر أنَّ السَّ

 

دددددَن اْلَعَصدددددا  دددددْيَف َأْمَضدددددى م   إ نَّ السَّ

َن اْلَعَصاأليس )  ْيَف َأْمَضى م   (؟السَّ

َن اْلَعَصابلى؛ لكن لو قلت: ) ْيَف َأْمَضى م  ْيف  لـ ) ( صار هذا َقْدحالسَّ ( السَّ

ْيف  وليس َمْدًحا، إًذا ما يف مقارنة بين ) ( يف هذه المسألة لكي اْلَعَصا( وبين )السَّ

 ُتقارب؛ إًذا ما معنى اآلية؟

 .(00:16:35@)....... طالب:

، (چ)ُحرٍّ  (وئ وئ)رقيق مملوك  (عبد مؤمن)يعني: ُحر،  الشيخ:

نْ )معنى هذا اآلية؛ وإَّلَّ لو كان   ( ما كان يف هنا معنى فصيح.مشرك ببٌد  َ ْيٌر م 

ونه 00:16:55@)طيب.. هذا فقط  ( 00:16:35@»)(، هذا يسمُّ

 (چ چ چ)، من كل معلوم يف اللغة يجوز أن ُيحَذف فقال: «الموصوف

 .(چ)ُحرٍّ  (وئ وئ)يعني: 
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 [79الكهف:] (ڻ ڻ ڻ ڻ)يف سورة الكهف:  كقوله  

 مساكين؟لماذا أفَسَد الرجل الصالح السفينة )سفينة ال

 .(00:17:20@)....... طالب:

ر ويقول: أنا 00:17:25@)لكي َّل يأخذها هذا الملك الظالم،  الشيخ: ( ُيفسِّ

. إًذا سيأخذ سفينتهم، كان (ڻ ڻ ڻ ڻ)أفسدُتها ألنَّه أمامهم ملٌك 

صالحة، فَحَذَف الصفة هنا ألنه  (ڻ ڻ ڻ)يأخذ كل سفينة، َّل؛ المراد: 

ها كثيًرا، مفهوم؛ ألنَّ الفاسدة َّل  ما يأُخُذها؛ فلهذا أفسد سفينتهم فساًدا َّل يضرُّ

 (.00:17:53@( هذا يف الهامش يف الحاشية، واآلن نعود إلى )00:17:49@)

  ِات االبتداء بالنكرة: أن تعمل ه ه الموضع الخامس من مواضع مسوِّ

 :النكرة فيما بعدها

(، وكقولك: صدقةٌ  أمٌر بمعرخٍف صدقٌة، خنهٌ  بن ُمنَكرٍ يقول: مثل )مثل: 

(، دباٌء يف السفر أقوْ أسلحة المؤمن(، وكقولنا: )تشجيٌع بلى الخير مطلوٌب )

َبٌة ف   اْلَخْير َ ْيرٌ : )]ألفية[وابن مالك يقول يف الـ  ِْ  (.َر

 (:أمٌر بمعرخٍف صدقةٌ طيب... )

 (.أمرٌ المبتدأ: )

 (.صدقةٌ ( بأنه )أمرأخرب عن هذا الـ )

غ اَّلب  (؟ يقول: كوهنا عاملة، أين عِمَلت؟أمرٌ تداء بالنكرة )طب ما الذي سوَّ

 ؟-يا إخوان-(، كيف عِمَلْت هنا أمٌر بمعرخٍف (، )بمعرخٍف عِمَلت يف قوله: )

 .(00:19:16@)....... طالب:

( من قبل ِعدة مواضع، حتى 00:19:21@)كونه مصدًرا، هذا الذي  الشيخ:
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م الباب المتأخِّ  ر أحياًنا أن يقدِّ األسماء العاملة بمل »وهي  ]ألفية[ر يف الـ أنَّا نفكِّ

ألهمية وكثرة اإلحالة عليه، هناك أسماء تعمل عمل فعلها، وهنا األسماء  «أفعالها

جامدة َّل تعمل عمل فعلها، مجرد اسم، اسم مجرد عن الفعل ليس فيه رائحة 

 الفعل.

فعل، فيها وهنا أسماء هي أسماء لكنها تعمل عمل فعلها ألنَّها فيها رائحة ال

( هذه أسماء؛ قلمٌ  -كرس ٌّ  -ماٌل  -تجارٌ  -باٌب  -رجٌل معنى الفعل، فإذا قلت: )

 لكن ما فيها معنى الفعل.

( هذا مصدر، صح اسم؛ لكن فيه معنى الفعل وَّلَّ ما فيه ضرٌب لكن إذا قلت: )

 (.ضرٌب معنى الفعل؟ هذا فيه معنى الفعل )

 (.أكٌل  - ْرٌب  -ضرٌب كل المصادر فيها معنى الفعل )

وكذلك األسماء المشتقة كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبَّهة، 

( هي أسماء لكن فيها معنى الفعل؛ فلهذا تعمل عمل مضرخٌب  -طالٌب مثل )

 الفعل، بخالف األسماء التي ليس فيها معنى الفعل.

َبٌة ف   اْلَخْير َ ْيرٌ فلهذا إذا قلنا اآلن: ) ِْ ( هنا أمٌر، صدقةٌ أمٌر بمعرخٍف ( أو )َر

 هل يصح أن ُتحل الفعل محلها؟ أن تضع الفعل محلَّها أو َّل يصح؟

ل، كيف نقلب  يصح، يصح أن تقلب هذا المصدر الصريح إلى مصدر مؤوَّ

ل؟  المصدر من صريح إلى مؤوَّ

ل هو: ( المكون من حرف مصدري وفعل، 00:21:09@) المصدر المؤخَّ

 يس هذا المعنى؟ نعم.( ألأن تأمر بالمعرخف صدقةفتقول: )

(؛ فلهذا يعمل هذا المصدر كما يعمل الفعل؛ فلهذا أن تأمر( بمعنى )أمرٌ إًذا فـ )

نقول: المصدر هنا عامل ألنه بمعنى الفعل، عِمَل يف ماذا؟ عِمَل يف قولك: 
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 (.تأُمر بمعرخٍف ( )بمعرخٍف ) 

َن اْلك َرام  )( كقولنا: أمٌر بمعرخٍف صدقةوليس قولنا: ) نَْدَنا َرُجٌل م   (:ب 

َن اْلك َرام  فـ ) ( اسم جامد ليس فيه معنى الفعل، كأنك َرُجٌل ( هنا صفة؛ ألنَّ )م 

( أمر( هل يصف هذا الـ )أمٌر بمعرخٍف صدقة؛ لكن هنا )(رجٌل كريٌم بندناقلت: )

 (؟معرخف( نفسه واقع على الـ )أمر(؟ أو الـ )معرخفألنه من )

( أمر(؛ إًذا فالـ )معرخف(، يعني: ُفِعَل بالـ )فمعرخ( وَقَع على الـ )أمرنفس الـ )

( هذا جار ومجرور؛ لكنه متعلِّق بمعرخف(، فقولك: )معرخفهنا َفَعَل عِمَل يف الـ )

 بالمصدر؛ ألن المصدر َعِمَل فيه.

 :اخلالصة: أنَّ االسم 

 .ا جامد  إمَّ

 .أو مشتق 

 أخ نقول: إنَّ االسم:

 .ا يف معنى الفعل  إمَّ

 ى الفعل.أو ليس يف معن 

ُيراد بذلك: المصادر واألسماء المشتقة، هذه تعمل  فال ي يف معنى الفعل:

 عمل الفعل، حكمها ُحكم األفعال.

 هذه جامدة َّل تعمل عمل الفعل. خاألسماء الت  ليس فيها معنى الفعل:

 .(00:23:07@)....... طالب:

الها تشمل َّل، األسماء التي فيها معنى الفعل أو العاملة عمل أفع الشيخ:

 المصدر، وتشمل األسماء المشتقة؛ ألنَّ المصدر هو أصل الفعل.
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 .(00:23:26@)....... طالب:

 نعم، المصدر واألسماء المشتقة. الشيخ:

( شرحتها من قبل عدة مرات َّل ُأِعيد عليها الكالم 00:23:34@)طيب... 

 كثيًرا؛ وإنما أعتمد على ما شرحته من قبل.

 ...س خاأل ير: إ ا كانَ النكرة مضافًة إلى نكرٍة الموضع الساد طيب

 .فيجوٌ أن تقع مبتدأً 

 (:طالب بلٍم  ير من طالب  مالٍ : أن تقول: )مثال  لك

 ( هو الخرب. يرٌ ( فـ ) يرٌ ( بأنه )طالبأخربَت عن هذا الـ )

 (: هذا مبتدأ نكرة.طالبطيب... و)

غ وقوعه مبتدًأ؟ كونه مضاًفا إلى نكرة )  (.لُب بلمٍ طاما الذي سوَّ

(: فالمبتدأ حينئٍذ طالب العلم  يٌر من طالب المال: )-يا إخوان-لو قلنا 

 معرفة أو نكرة؟

 .معرفة طالب:

معرفة؛ ألنَّ اإلضافة إلى المعرفة ُتكِسب التعريف، واإلضافة إلى نكرة  الشيخ:

معنى التخصيص ُتكِسب التعريف؟ َّل ُتكِسب التعريف؛ وإنَّما ُتكِسب التخصيص، 

 : تضييق دائرة التنكير َّل إزالتها وإلغاؤها.ن يع

 (: هذه نكرة.رجلإذا قلت: )

 (: معرفة.محمدوإذا قلت: )

 (: نكرة.طالبطب وإذا قلت: )
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ب طالب جاه -طالب بلم -طالب مال( يعني: يف )طالب بلم)  ( يعني: الُطالَّ

ا، فإذا قلت: ) كن هل ( ضاق التنكير وَّلَّ ما ضاق؟ ضاق؛ لطالب بلمكثيٌر جدًّ

 زال؟ يعني تحدد الشخص المراد؟

 أن تِضيق دائرة التنكير لكن ما تزول.التخصيص: َّل هذا التخصيص، 

أخرب عن هذه الـ  «َ ْمُس َصَلَواٍت َكَتَبُهنَّ اهللُ »: ومن ذلك قوله 

 :«َكَتَبُهنَّ اهللُ »بأنَُّهنَّ  «َ ْمُس »

 : مبتدأ.«َ ْمُس »فـ 

 .«َكَتَبُهنَّ اهللُ »عني: الجملة الفعلية ، ي«َكَتَبُهنَّ اهللُ »والخرب: 

غ وقوع   .«َصَلَواٍت »مبتدًأ: كوهنا ُمضافًة إلى قوله:  «َ ْمُس »الذي سوَّ

 بعد أْن ذَكْرنا هذه المواضع، فقال: اآلن ننظر يف أبيات ابن مالك 

ددددددددَدا ب دددددددداْلنَّك َرهْ 
ٌُ االْبت   َخالَ َيُجددددددددْو

 

ددددرَ   ْيددددٍد َنم  ٌَ نْددددَد 
ددددْد َكع   هْ َمددددا َلددددْم ُتف 

َرهْ يعني: )  ْيٍد َنم  ٌَ نَْد 
َرهْ (. الـ )ب  َرهْ نوع من الثياب مخطط ) :(َنم  ( ربما ما َنم 

َرهْ (، )بند ٌيٍد ثوٌب ُيستعمل، المهم أنه... كقولك: ) ْيٍد َنم  ٌَ ْنَد 
 (:ب 

َرهْ فـ )  (: مبتدأ.َنم 

ْيدٍ والخرب: ) ٌَ نَْد 
ر المبتدأ.ب  م الخرب وأخَّ  (. فقدَّ

َرهْ طيب... ) غ وقوعها مبتدًأ: كون الخرب شبه َنم  ( نكرة أم معرفة؟ نكرة، سوَّ

مة.  جملة مقدَّ

 (:َخَهْل َفَتًى ف ْيُكمْ ثم قال: )

 (: حرف استفهام.َهْل )

 (: اسم َوَقع يف أول الجملة مبتدأ.َفَتىً )
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 (: شبه جملة خرب.ف ْيُكمْ )

 .«قع بعد استفهامالمبتدأ النكرة الوا»( نكرة، هذا مثال على َفَتىً إًذا فالمبتدأ )

لٌّ َلنَاثم قال: )
لٌّ َلنَا(. )َفَما   

ل(. الـ )َما     (:ما صديٌق لنا(: الصديق )  

 (: حرف نفي.َما)

لٌّ )  (: مبتدأ.  

 (: شبه جملة خرب.َلنَا)

 .«النكرة مبتدًأ لكون النف  قبلها»هذا مثال على وقوع 

نَْدَناثم قال: ) َن اْلك َرام  ب   َذَكْرناه وشرحناه:(: هذا َخَرُجٌل م 

 (: مبتدأ.َرُجٌل فـ )

َن اْلك َرام  و)  (: صفة، نعت.م 

نَْدَناو)  (: خرب.ب 

َبٌة ف   اْلَخْير َ ْيرٌ ثم قال: ) ِْ َبٌة ف   اْلَخْير َ ْيرٌ (: هذا أيًضا شرحناه، )َخَر ِْ  (:َر

َبةٌ ) ِْ  (: مبتدأ.َر

 (.َ ْيرٌ وأخرب عن هذه الرغبة بأهنا )

َبٌة ف   اْلَخْير(. )َخْيرف   الْ طيب... قوله: ) ِْ (: هذه متعلِّقة بالمصدر؛ ألنَّ َر

َب يف الخير  يرٌ المصدر هنا عامل ألنه بمعنى الفعل؛ ألنَّ التقدير ) َِ (، إذا أن تر

ل بالفعل؛ فحينئٍذ يكون بمعنى الفعل ويعمل عمله.  كان اَّلسم يتأوَّ

ْينُ ثم قال: ) ٌ  ( يريد: )َخَبَمْل ب َر َيز  ن من أجل الشطر، ينخبمل ب رم خ ( لكن سكَّ

ْينُ )  (:َبَمْل ب َر َيز 
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ْينُ يقول: عمل البِر )  ْينُ ( صاحبه، )َيز   (:َبَمْل ب َر َيز 

 (: مبتدأ.َبَمْل )

ْينُ ( بأنه )َبَمْل وأخرب عن هذا الـ ) ْينُ (، الخرب: جملة )َيز   (زَيز 

غ وقوعه مبتدًأ: كونه مضاًفا إلى نكرة وهي )  (.ب رَ وسوَّ

ا، وهو اقتصر َخْلُيَقْس َما َلْم ُيَقْل ) ثم قال: غات كثيرٌة جدًّ ( يريد: أنَّ هذه المسوِّ

غات، وقد أوصلها ابن هشان يف   ]الُمْ ن  [على ِذْكر ستة يظن أنَّها أشَهر هذه المسوِّ

غات.  إلى عشرة مسوِّ

ًغا.]ألفية[ واألشموين يف شرح الـ   إلى خمسة عشر مسوِّ

ًغا. ألفية[]وابن عِقيل يف شرح الـ   إلى أربعين مسوِّ

أنَّ بعضهم أوصلها إلى أكثر من خمسين ]أ باه النظالر[: وَذَكَر السيوطي يف 

ًغا.  مسوِّ

 :وكل هذه املسوِّغات تعود إىل أمَرْين: إمَّا إرادة 

 .التعميم 

 .أخ التخصيص 

ا أن ُيراد بالمبتدأ: ِات: إمَّ ََ يف كل ه ه المسوِّ ل  لو تأمَّ

 .إرادة التعميم 

 .أخ إرادة التخصيص 

غات على كثرهتا إلى شيٍء واحد وهو:  وبعض النحويين ُيِعيد كل هذه المسوِّ

، وهذا الذي «إذا وَقَعْت النكرة مبتدًأ، وأفادت فائدًة واضحة؛ جاز»، فيقول: ا فادة
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: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب، لم يذُكر يف «سيبويه»اقتصر عليه إمام النحويين 

 َّلَّ اإلفادة، إذا أفادت؛ جاز أن تقع.المسألة إ

َدا ب اْلنَّك َرْه عندما قال: ) ]ألفية[وكذلك أشار إليه ابن مالك يف الـ 
ٌُ االْبت  َخالَ َيُجْو

ْد   (.َما َلْم ُتف 

وها  إَّلَّ أنَّ النحويين حاولوا بعد ذلك أن يستقصوا هذه المواضع ويسمُّ

ِات االبتداء بالنكرة»  «.مسوِّ

( ضعيٌف باد بقرملةكالم العرب يف وقوع المبتدأ نكرة قولهم: )طيب... ومن 

( يعني: ضعيٌف عاد بضعيف، إنسان ضعيف عاد بإنسان ضعيٌف باد بقرملةمِْثَل )

 (:باد بقرملة( بأنه )ضعيف( أخرب عن هذا الـ )ضعيٌف أضعف منه: )

 (: مبتدأ.ضعيٌف )

غات.  ابحث عن أي مسّوغ من المسوِّ

 (:تمرة  يٌر من جرادة( الكالم واضح ومفيد، )من جرادةتمرة  يٌر وقالوا: )

 (: مبتدأ.تمرةٌ )

 (: خرب. يٌر من جرادةو)

 .(00:31:45@)....... طالب:

(، التمرةُ ( ما قال: )تمرةٌ ( معرفة، )00:31:48@)( طبًعا نكرة، تمرةٌ ) الشيخ:

ى )تمرةٌ ( أي )تمرةٌ )  (.تمرةٌ (، كل تمر يسمَّ

 (ڭ ۇ)، [1الهمزة:] (ٿ ٿ ٿ ٿ)وقال سبحانه: 
 :[1المطففين:]
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 : مبتدأ.(ڭ) 

 .(ۇ)أو  (ٿ ٿ ٿ)بأنه  (ڭ)وأخرب عن هذا الـ 

 (.00:32:19@): نكرة َوَقَع مبتدًأ؛ ألنه جملة (ڭ)

ه(.  رٌّ أهرَّ  ا نابوقالوا: )  يعني: أنَبَحه، جعله ينبح. أهرَّ

َجَعل هناك حدث شيء يعني: الكلب أو..... يعني: ما.... وأكيد (  ا ناب)

أثر َوَقع تقول: أكيد يف شيء سبَّب هذا األثر  -مثاًل -هذا الكلب ينبح، إذا رأيت 

 (. رُّ أهرَّ  ا ناب)

 ( قلنا: بمعنى: أنَبَح، جعله ينبح هذا الهرير.أهرَّ و)

يف َمْدح بنو جفلة من بني الُمنِذر قبل  ◙ومن ذلك قول لحسان بن ثابت 

 ال فيه:اإلسالم، قال فيهم قصيدة منها بيت ق

رُّ ك َ ُبُهمْ  َواد  اْلُمْقب ل           ُيْ َشْوَن َحتَّى َما َته   اَل َيْسَأُلوَن َبْن السَّ

اد: إنَّ هذا أْمَدح بيت قِيل يف قبيلة.  حتى قال كثيٌر من النُّقَّ

يقول: هؤَّلء َبلغوا من البطولة والشجاعة أهنم َّل يخافون من أحد، حتى أهنم 

أيت العدو ويهجم ما يسألون َمن الذي أتى؟ يجلسون يف مجالسهم وي

َواد  اْلُمْقب ل  ( يأتيكم نقضي عليه؟؟؟؟ )00:33:34@) (، حتى اَل َيْسَأُلوَن َبْن السَّ

انتقلت هذه القوة والبطولة إلى كالهبم، إذا أقَبَل األعداء كالهبم ما هتِّر، ما تنبح، 

رُّ ك  هذا من شدة شجاعتهم، فقوله: )  ( يعني: ما تنبح.َ ُبُهمْ َحتَّى َما َته 

 (:  ٌء  يٌر من ال   ءٍ طيب... ونقول نحن اآلن أيًضا كالم الناس: )

 (: مبتدأ.  ءٌ )
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 (. يرٌ وأخرب عنه بـ )

وقد َوَقَع مبتدًأ ألنه أفاد؛ إًذا فهي عادت المسألة إلى اإلفادة هذا ضابٌط واضح 

ا الذين َذَكروه هذه  غات فهم لم يْذُكروها ومنضبط، ومقرر عند النحويين؛ أمَّ المسوِّ

موا؛ وإنَّما حاولوا أن يستْقِرئوا مواضع اإلفادة،  للحصر أو استدراٍك على َمن تقدَّ

 يقول: مواضع اإلفادة مثل هذه المواضع.

 لكن كلَّما أفادت النكرة إذا َوَقعت مبتدًأ جاز أن تقع مبتدًأ.

، أي: وقوع اء بالنكرةاالبتدطيب... هذا ما يتعلَّق بالمسألة األُولى وهي: 

 المبتدأ نكرًة.

 سؤال يا إخوان قبل أن ننتقل إىل املسألة الثانية؟ 

 ؟(00:35:05@)....... سؤال:

 ( ألنه مصروف.َفَتىً : لوم )(َهْل َفَتًى ف ْيُكمْ نعم ) الشيخ:

 ؟(00:35:14@)....... سؤال:

ا َّل رفع وَّل ( هذا حرف استفهام، والحروف ليس لها ُحكم إعرابً َهْل ) الشيخ:

ْفع.  نصب وَّل جر وَّل جزم؛ فما تقول: مبتدأ؛ ألنَّ المبتدأ له ُحكم إعرابي وهو الرَّ

 ؟(00:35:39@)....... سؤال:

 ( حروف.خالهمزة -هل( أدوات اَّلستفهام أسماء إَّلَّ )خالهمزة -هل) الشيخ:

 ؟(00:35:51@)....... سؤال:

 األسماء التي تعمل عمل فعلها: الشيخ:

 المصدر. 
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  .خأسماء األفعال 

 :التي هي: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبَّهة. خاألخصاف 

 هذه هي األسماء التي تعمل عمل فعلها.

 ؟(00:36:19@)....... سؤال:

تعمل عمل فعلها، إذا كان فعله َّلزم يرفع فاعاًل فقط: فهي أيًضا ترفع  الشيخ:

 فاعلها.

(: فكذلك هذا اَّلسم وإذا الفعل يرفع فاعاًل وينصب مفع وًَّل )يعني: متعدٍّ

 يرفع فاعاًل وينصب مفعوًَّل.

قاًم ( متعدٍّ أو َّلزم؟ َّلزم، تقول: )قامَ (، و)َقامَ ( هذه من )قالمفإذا قلت مثاًل: )

 (.محمٌد 

( قد قالم(، )قالم( فهو )يُقوم -قَام(: )قامَ طيب... هات اسم الفاعل من )

(، كما قالم(؟ فاعل لـ )أبوه( ما إعراب )أبوه محمٌد قالمٌ ( فتقول: )قاميعمل مثل )

 (.قام( مثل )قالم(، )محمٌد قام أبوهتقول: )

 (.َضَرَب محمٌد اللصَّ ( متعدٍّ أو َّلزم؟ متعدٍّ تقول: )َضَرَب لكن لو أخذنا )

( يعمل ضارٌب (، )ضارٌب )فهو  (يْضر ُب  -َضَرَب )طيب... هات اسم فاعل: 

( كما محمٌد ضارٌب اللصَّ مفعوًَّل فتقول: )( يرفع فاعاًل وينصب َضَرَب مثل )

 (:محمٌد يضرب اللصَّ تقول: )

 ( مفعول به منصوب.اللصَّ طبًعا )

 (.هووالفاعل: مسترت تقديره )

فُتعِرب هذا اَّلسم العامل عمل فعله أو ُتعِمل هذا اَّلسم العامل عمل فعله 
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 كفعله.

 ؟(00:37:59@)....... سؤال:

 (.00:38:08@« )األشموين وابن عِقيل» الشيخ:

 ؟(00:38:09@)....... سؤال:

 نعم.« األُشموين»بضم الهمزة، « األُشموين»نعم  الشيخ:

 ؟(00:38:16@)....... سؤال:

يعني أشرحه لك بعد الدرس، أنا وأنت هذه المسألة، َّل، أشرح بعد  الشيخ:

 الدرس هذه المسألة.

 يف هذه المسألة؟ -يا إخوان-طيب... اآلن بِقي سؤال 

 .ننتقل للمسألة الثانية، قلنا وهي: تقديم املبتدأ واخلرب 

 يعني: ترتيب المبتدأ والخرب، قال ابن مالك:

َرا   األَْ َبار  َأْن ُتؤ َّ
ْيَم إ ْ  اَل َضَرَرا  خاأْلَْصُل ف  َخا اْلتَّْقد  ٌُ  َخَجوَّ

نة من  الك ( ثم أخَبر ابن ممحمٌد قالمٌ كـ )« مبتدأ وخرب»فالجملة اَّلسمية مكوَّ

ًرا.  أنَّ األصل يف الخرب من حيث التقديم والتأخير: أن يكون متأخِّ

ًما.  إًذا فاألصل يف المبتدأ: أن يكون متقدِّ

ر الخرب،  إً ا فاألصل يف الترتيب بين المبتدأ خالخبر: م المبتدأ، وأن يتأخَّ أن يتقدَّ

 قلنا: هذا هو األصل.

ني: التزام هذا األصل طيب... هذا األصل ما ُحكمه؟ واجب أم جائز؟ يع

 )تقديم المبتدأ وتأخير الخرب( جائز أم واجب؟
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 .....يجب يف مواضع 

 ؟(00:40:00@)مدا لة:....... 

ر  الشيخ: م المبتدأ وتؤخِّ يجب يف مواضع، يجب أن تلتزم هذا الرتتيب فتقدِّ

 الخرب يف مواضع، َذَكَر ابن مالك أربعة مواضع.

م الخرب وتأخير المبتدأ ما ُحكمه؟ واجب طب مخالفة هذا األصل، يعني: تقدي

 يف أربعة مواضع.

ر المبتدأ يف أربعة مواضع،  م الخرب وتؤخِّ إًذا يجب أن تخالف هذا األصل فتقدِّ

يف سوى هذه المواضع ما ُحكم التقديم والتأخير بين المبتدأ والخرب؟ يعني: ما 

 ُحكم الرتتيب األصلي؟

 تلتزمه.جائز، يجوز أن تلتزمه، ويجوز أن َّل 

 (: مبتدأ وخرب.محمٌد قالمٌ فقولك: )

 (:قالٌم محمٌد ويجوز أن َّل تلتزم فتقول: )

 (: خرب.قالمٌ فـ )

 (: مبتدأ.محمٌد و)

م الخرب فتقول: )أ   يف الداروتقول: ) ( ما يف إشكال يف يف الدار أ  (، ثم تقدِّ

 ذلك، جائز.

م المبتدأ وأنفإن قلَطيب..  ر الخرب؟ : لماذا كان األصل أن يتقدَّ  يتأخَّ

محمٌد أنَّ الخرب يف المعنى هو صفة للمبتدأ، فإذا قلت: ) فالجواب بلى  لك:

 ( يف اإلعراب الصناعي يف النحو نقول:قالمٌ 
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 (: مبتدأ.محمٌد )

 (: خرب.قالمٌ و)

( بـ محمٌد (، وشخص )محمٌد ( من صفات )القياملكن يف المعنى: جَعْلَت )

 (.قالمٌ ( بأنَّه )القيام)

 (: الخرب يف المعنى من َوْصف المبتدأ.القيام) إًذا فـ

 :م. خحق الموصوف  أن يتقدَّ

 ر.خحق الصفة  : أن تتأخَّ

 :وهلذا قرَّر النحويُّون 

 التقديم.أنَّ األصل يف المبتدأ : 

 التأخير.خاألصل يف الخبر : 

 وعلى ذلك يِدين أنَّ للمبتدأ مع الخرب من حيث الرتتيب ثالثة أحوال:

 وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخرب، يعني: التزام األصل. :الحالة األُخلى

العكس: وجوب تقديم الخرب وتأخير المبتدأ، يعني: مخالفة  خالحالة الثانية:

 األصل.

 جواز والتأخير. خالحالة الثالثة:

م  طيب... نحن اآلن تكلَّمنا على جواز التقديم والتأخير: متى يجوز أن تقدِّ

ر بين المبتد أ والخرب يف ما سوى مواضع الوجوب؟ وهذا الذي أراده ابن وأن تؤخِّ

ْيَم إ ْ  اَل َضَرَرامالك عندما قال: ) َخا اْلتَّْقد  ٌُ ( يعني: إذا لم يوجد مانع يمنع َخَجوَّ

 تقديم الخرب فهو جائز.
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م الخرب.   وإن ُوِجد مانع: فحينئٍذ َّل يجوز أن تقدِّ

لمبتدأ وتأخير الخرب، على مواضع وجوب تقديم ا طيب... ثم تكلَّم 

 يعني: التزام األصل فقال:

ْ اْلُجدددددْزءآن   دددددْيَن َيْسدددددَتو   َفاْمنَْعدددددُه ح 

 

 ُبْرَفدددددددس َخُنْكدددددددَرًا َبددددددداد َمْ  َبَيدددددددان   

ْعددددُل َكدددداَن اْلَخَبددددَرا   َكددددَ ا إَ ا َمددددا اْلف 

 

دددددددَرا  دددددددَد اْسدددددددت َعَماُلُه ُمنَْحص   َأْخ ُقص 

ي الَم  اْبت دددددَدا   َأْخ َكددددداَن ُمْسدددددنََدًا ل ددددد  

 

ددددَدا  ددددْدر  َكَمددددْن ل دددد  ُمنْج  م اْلصَّ  ٌ  َأْخ الَ

فَذَكَر يف هذه األبيات مواضع وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخرب، أي:  

 وجوب التزام األصل، وذلك يف خمسة مواضع:

 يف التباس المبتدأ بالخبر ومتى ُيخاف التباس  :الموضع األخل: إ ا   

 المبتدأ والخرب؟

 إذا كانا معرفَتْين.

 كانا نكرَتْين. أو

 (:ٌيٌد أ وككأن تقول: )

 (.ٌيٌد المبتدأ معرفة )

 (.أ وكوالخرب معرفة )

طيب أين المبتدأ وأين الخرب؟ هذا معرفة وهذا معرفة، ليس ألحدهما فضٌل 

على اآلخر؛ ألنَّ األكثر أن يكون المبتدأ معرفة )هذا األصل(، والخرب يكون معرفة 

( اهلل بظيمٌ (، )محمٌد قالمٌ عرفة والخرب نكرة مثل )ويكون نكرة، فإذا كان المبتدأ م

 هنا واضح أنَّ المعرفة مبتدأ، وأنَّ النكرة خرب: فلك التقديم والتأخير.

 (:اهلل ربنالكن إذا استويا يف التعريف: مثل )
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ف بالَعَلمية.اهلل)  (: مبتدأ، هذا معرَّ

ف باإلضافة.ربنا)  (: خرب، وهو معرَّ

( أين المبتدأ والخرب؟ يجب أن يكون األول محمٌد  أ  ( أو )محمٌد أ  أو )

 مبتدًأ، وأن يكون الثاين خربًا.

 (:محمٌد أ  فإذا قلَت: )

 (.محمٌد فالمبتدأ: )

 (.أ  ( فأين المبتدأ؟ )أ   محمٌد ولو قلَت: )

رته.أ  ( أنا أريد أنَّ )محمٌد أ  ولو قلت: )  ( هو المبتدأ لكنِّي أخَّ

 ؛ ألنَّ ُيلبس المبتدأ بالخرب.نقول: هذا َّل يصح، َّل يجوز

 ( من حيث المعنى؟أ   محمٌد ( و)محمٌد أ  وهل هناك َفْرق بين )

أ   (، ومتى تقول: )محمٌد أ  نقول: نعم هناك َفْرق، فمتى تقول: )

 (؟محمٌد 

نقول: المبتدأ هو المعروف المحكوم عليه، الشيء المعروف بينك وبين 

 الُمخاَطب: هذا هو المبتدأ.

 ل الذي تأيت به لُتخرب به: هو الخرب.والمجهو

(؛ إًذا فالشيء المعروف محمٌد )( 00:47:20@)فإذا كان المخاطب يعرف 

(؛ لكن المجهول بينك وبين المخاطب عالقته محمٌد بينك وبين المخاطب كونه )

 ( وَّلَّ ما بينكما عالقة؛ فماذا تقول حينئٍذ؟صديقك( وَّلَّ )أ وكبك، )

 (.أ  (، ثم تأيت بالمجهول )محمٌد عروف )( هذا الممحمٌد تقول: )
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، (أ وكطيب... إذا كان المعروف بينك وبين المخاطب كون هذا الرجل ) 

( يعني: خالص معروف ه ا أ  أتيت إليه يف البيت ثم َدَخَل أخوك يف المجلس )

 (.أ اك(؛ إًذا فالمعروف بينك وبين المخاطب كونه )أ وك)أنه 

( ألنَّ هذا األصل، أ   محمٌد ه حينئٍذ؟ تقول: )والمجهول: اسمه، ماذا تقول ل

 : أنه المعروف.األصل يف المبتدأ

كما قلنا قبل قليل: أنَّ اَّلبتداء بالنكرة ما يجوز؛ ألنَّ األصل يف المبتدأ أن 

يكون معروف، هو المعروف، والخرب هو المجهول الذي ُيحَكم به، انظروا يف 

أصاًل المحكمة حتى يأيت المحكوم عليه،  المحكمة لو ُعِقَدت المحكمة ما ُتعَقد

( يحكم عليه بالقتل، بالرباءة، 00:48:45@)ثم الُحكم ما نعرفه إَّلَّ فيما بعد، 

 بالسجن.

 :المبتدأ. فالمعرخف هو 

 :الخرب. خالمجهول هو 

( هذا معرفة وهذا محمٌد كريم: كـ )فإ ا كان هناك أمر يبيِّن لنا المبتدأ من الخبر

 المبتدأ من الخرب. نكرة؛ إًذا واضح

م اهلل ربنا(، )محمٌد أ  : كـ )لكن لو استويا يف التعريف ( هنا َّل، َّل بد أن ُتقدِّ

ر الخرب.  المبتدأ وأن تؤخِّ

( تريد أن أفضل منك أفضل من : ويمثِّلون لذلك بنحو )أخ استويا يف التنكير

 (.أفضل منك أفضل من تقول: اإلنسان اللي أفضل منك هو أفضل مني )

( أنت ماذا تريد أن تقول؟ َّل بد أن تجعل أفضل من  أفضل منكو تقول: )أ

أفضل المبتدأ هو المعروف، وأن تجعل الخرب هو المجهول، فيمكن أن تقول: )

( ممكن 00:49:58@)( هنا أفضل منك أفضل من ( أو تقول: )من  أفضل منك
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م المبتدأ وهو المعروف بينك وبين  المخاَطب، وأن أن تقوله؛ لكن يجب أن ُتقدِّ

ر الخرب وهو المجهول.  تؤخِّ

( أي: عند تقِديم الخرب َفاْمنَْعهُ طيب... إَّلَّ أنَّ ابن مالٌك قال يف البيت، قال: )

ْ اْلُجْزءآن  ُبْرَفس َخُنْكَراً ) ْيَن َيْسَتو   ( يريد تعريًفا وتنكيًرا.َفاْمنَْعُه ح 

 أ من الخرب.( إذا عدما ما يبيِّن لك المبتدَباد َمْ  َبَيان  )

ر؟ نعم يجوز،  م وتؤخِّ طب وإذا جاء ما يبيِّن المبتدأ من الخرب هل يجوز أن ُتقدِّ

ربما المعنى هو الذي يبيِّن لك المبتدأ من الخرب، وإن كانا معرفَتْين، أو كانا 

 نكرَتْين.

إنسان )وميلك مثاًل( َكَتب ِشعر وُأعِجبت به، أو شاعر كذا جيد مثال  لك: 

عر ومتميِّز، ف أردَت أن تشبِّهه بالمتنبِّي أبي الطيِّب، أبو الطيِّب هو الَعَلم طبًعا يف الشِّ

 العربي، يعني هو الذي سُتشبِّه به؛ فماذا تقول؟

 (:محمٌد أبو الطيِّب( يعني: مثل أبو الطيِّب )محمٌد أبو الطيِّبتقول: )

 (: مبتدأ.محمٌد )

 (.أبو الطيِّبوالخرب: )

( طب أين المبتدأ والخرب؟ سواء قلَت: طيِّب محمٌد أبو اليجوز أن تقول: )

 (:أبو الطيِّب محمٌد ( أو قلت: )محمٌد أبو الطيِّب)

 ( ألنَّه المشبَّه.محمٌد فالمبتدأ: )

 ( ألنه المشبَّه به.أبو الطيِّبوالخرب: )

 (.أبو حنيفة أبو يوسفومثل ذلك قولهم: )

 اإلمام النُّعمان المشهور. أبو حنيفة
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 من تالميذه إَّلَّ أنه َبَرع حتى صار ُيشبَّه بأبي حنيفة يف العلم. خأبو يوسف: 

 (.أب  حنيفة( مثل )أبو يوسفيريد أن يقول: )

 ( هذا مبتدأ وخرب.أبو يوسف أبو حنيفةفإذا قلت: )

 (.أبو يوسف أبو حنيفةولو قِيل: )

 (.أبو حنيفة أبو يوسفأو قلت: )

 (.أبو يوسففالمشبَّه هو المبتدأ وهو: )

 (.أبو حنيفةمشبَّه به هو الخرب وهو: )وال

 هذا الموضع األول.

 يف التباس المبتدأ بالفابل  .الموضع الثاين: إ ا   

كْت العرب  إذا ِخيف اَّللتباس نفتأ وهنَرع إلى ماذا؟ كلَّما ِخيف التباس تمسَّ

 باألقل، وهو: تقديم المبتدأ وتأخير الخرب هنا.

ل؟ إذا كان الخرب فِعاًل، إذا َوَقَع الخرب كيف يحدث التباس بين المبتدأ والفاع

هنٌد ( أو )هنٌد قامَ( أو )محمٌد يقوم( أو )محمٌد قامجملة فِعلية كأن تقول: )

 (:محمٌد قام(، )تقوم

 (: مبتدأ.محمٌد )

 (: فعل ماضي.قامو)

 ( خرب المبتدأ.قام هو(، والجملة الفعلية من )هووالفاعل: مسترت تقديره )

 ( خرب!محمٌد ( مبتدأ، و)قام(: فـ )قام محمٌد ٌل آخر: )طيب... لو قال قائ

 َّل.
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 .(00:54:14@)مدا لة:....... 

 (؟محمٌد ( فعل، و)قاماسم، ) الشيخ:

 .(00:54:18@)مدا لة:....... 

 فاعل. الشيخ:

( مبتدأ محمٌد ( فاعل؛ أريد )محمٌد ( فعل و)قامطيب... فإن قال: أنا َّل أريد )

ر ) ر، و) (محمٌد (. )قام محمٌد مؤخَّ م، يعني: )قاممبتدأ مّؤخَّ ( محمٌد قام( خرب ُمقدَّ

مت الخرب فصارت الجملة )  (.قام محمدثم قدَّ

( محمٌد ( المستمع العربي ماذا يفهم؟ يفهم أنَّ )قام محمٌد طب اآلن إذا قلت: )

ر أو فاعل؟  مبتدأ مؤخَّ

 .مدا لة: فابل

س ممنوع يف اللغة؛ إًذا فاعل، التبس عليه ما فِهَم هو بمرادك، واَّللتبا الشيخ:

 ماذا نفعل؟ هنرع لألصول، كيف هنرع لألصول؟

 ( نقول: فعل وفاعل، األصل: الجملة فعلية.قام محمٌد يعني: )

م المبتدأ  وإذا أردت أنه مبتدأ: َّل بد أن تعود إلى أصل الجملة اَّلسمية، تقدِّ

ر الخرب فتقول: )  ( إذا أردت المبتدأ والخرب.محمٌد قاموتؤخِّ

(؛ لكن تذهب عالمة قام محمٌد ا إذا أردت فعل وفاعل: فيجوز أن تقول: )أمَّ 

جملة فعلية، وهناك َفْرق بين الجملة اَّلسمية والجملة الفعلية؛ إنَّما المعاين 

( وبين محمٌد قام، َفْرق بين )( فروق00:55:46@)اإلجمالية قد تكون متقاربة 

 (:قام محمٌد )

 (.قام)(: هذا مجرد إخبار أنه قام محمٌد )
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د )محمٌد قاملكن )  (؛ محمٌد قام( تقول: )القيام(: هذا آكد، إذا أردت أن تؤكِّ

 ( حينئٍذ مرَتْين:محمٌد ( إلى )القيامألنَّك أسندَت )

 (.محمٌد ( خرب )قاممرًة بالخرب: عندما جعلَت )

 (.محمد( يعود إلى )هو( فيها فاعل تقديره )قامومرًة بالفاعل: ألنَّ )

( يف الخربية، ويعود إلى الفاعل يف الفاعلية؛ محمدعود إلى )( يقامإًذا فـ )

 ( حينئٍذ مرتين.محمد( إلى )القيامفأسندَت )

َفَر اهلل لك(، )قام محمٌد فإذا أردت مجرد الخرب: تقول: ) ( سافر محمد(، )َِ

 هذا مجرد إخبار، جملة خربية.

ألمر َثَبَت ( خالص؛ ألنَّ امحمد سافرلكن إذا أردت التأكيد أكثر: تقول: )

 ( انتهى األمر.محمد سافروتلبَّس به من دون شك )

 (.اهلل ي فر لك)

إًذا فالجملة اَّلسمية آكد وأبلغ من الجملة الفعلية، ولكلٍّ منها موضع، هذا 

 موِضع وهذا موضع.

 .)( أخ )إنَّما  الموضع الثالث: إ ا كان المبتدأ محصوًرا بد )إالَّ

م.إنَّما( و)إالَّ حصر ) إذا كان المبتدأ محصوًرا بأدايت  (: فيجب أن ُيقدَّ

ر وجوًبا. م المبتدأ وجوًبا: فإنَّ الخرب سيؤخَّ  فإذا ُقدِّ

( إنَّما محمٌد رسوٌل ، )[144آل بمران:] (ما محمد إَّل رسول)كأن تقول: 

 حصرنا ماذا يف ماذا؟

 (:الرسالةيف ) ( محمًداحصرنا )
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 (.محمٌد المحصور هو: )

 (.ةالرسالوالمحصور فيه: )

ر؛ فتقول:  م، والمحصور فيه يجب أن يؤخَّ ما محمد )المحصور يجب أن ُيقدَّ

م الخرب هنا؟ تقول: )(إَّل رسول ( ما رسوٌل إالَّ محمد، طب هل يجب أن تقدِّ

 (؟الرسالة( يف )محمًداوأنت تريد أن تحصر )

ا ( َّل، هنا أنت ما تريد هذما رسوٌل إالَّ محمدما يجوز، ُيفسد المعنى أصاًل، )

 ( اآلخرون.00:58:51@)المعنى 

 حرف نفي. :(ٺ)إًذا فـ 

 مبتدأ. :(ڄ)

 .(ۈ)بأنه  (ڄ)أخربَت عن  ؟(ڄ)أين الخرب خرب 

 حرف نفي. :(ٺ)و 

( ُملغاة؟ 00:59:17@)أداة حصر، أو يقولون: أداة استثناء ُملغاة،  :(ڇ)و 

فهي ضربت عليها وضربت على  ،(ٺ)يعني: تضرب عليه، وتضرب على 

 (.محمٌد رسوٌل رت الجملة )صا ؛(ٺ)

( مبتدأ وَّلَّ خرب؟ ثم حصر يف التأكيد فقلت: محمٌد رسوٌل هذه الجملة أصاًل )

س المعنى وهو (ما محمد إَّل رسول) ؛ فالحصر َّل يغيِّر اإلعراب؛ ألنَّه يؤسِّ

 الحصر؛ لكن َّل يغيِّر اإلعراب.

 .الموضع الرابع: إ ا كان المبتدأ لفًظا له الصدارة 

 .(00:54:18@)..... مدا لة:..
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حرف، والحروف ليس لها إعراب، « أداة الدعوة للحصر»تقول:  الشيخ: 

 تقول: حرف حصر َّل محل لها من اإلعراب، يعني: السكون.

 أو أداة استفهام ُملغاة.

  :الموضع الرابع: إ ا كان المبتدأ لفًظا له الصدارة.قلنا 

 هناك ألفاظ لها الصدارة يف اللغة العربية، كـ:

 دوات اَّلستفهام.أ 

 .وأدوات الشرط 

 (النافية.ماو ) 

 هذه أدوات لها الحصر.

طيب... فإذا َوَقع المبتدأ اسًما له الصدارة، كأن يقع المبتدأ اسًما من أسماء 

 ( فحرفان.خالهمزة -هلاَّلستفهام، وعرفنا أنَّ أدوات اَّلستفهام كلها أسماء إَّلَّ )

 (:َمن يف الدار؟أن تقول: )مثال  لك: 

 (: اسم استفهام مبتدأ.َمن)

 (: شبه جملة خرب.يف الدار)

كيفية إعراب أسماء »ولعلِّي يف المحاضرة الماضية أو التي قبلها عن 

 كيف ُنعِرب أسماء اَّلستفهام؟« اَّلستفهام

فُقلُت حينذاك: إنَّ أسماء اَّلستفهام ُتعَرب بإعراب ما ُيقابلها يف الجواب، فإذا 

 (:محمٌد يف الدارب إجابة كاملة. ستقول: )( أجَمن يف الدار؟قلَت: )

 ( يف السؤال.يف الدار( يف الجواب ُتقابل )يف الدار)
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( َمن؟(هو المجهول المسئول عنه؛ فهو ُيقابل )محمٌد ( )محمٌد و)

 اَّلستفهامية.

 (:محمٌد يف الدارطيب... أعِرب الجواب )

 ( مبتدأ.َمن؟(: مبتدأ؛ إًذا )محمٌد )

 ( أيًضا خرب يف السؤال.يف الدارخرب؛ إًذا )(: شبه جملة يف الدارو)

 ( هذا اسم استفهام مبتدأ، ما ُحكم تقديمه؟ واجب.َمن يف الدار؟)

 والخرب ما تأخيره؟ واجب.

 فهذا من مواضع وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخرب، أي: التزام األصل.

  الموضع الخامس من مواضع التزام األصل )أي: تقديم المبتدأ ختأ ير

 خبر(: أن يتَّصل بالمبتدأ )ل( االبتداء.ال

( مبتدأ وخرب، ثم محمٌد كريمٌ ( فالجملة اَّلسمية )َلمحمٌد كريمٌ كأن تقول: )

( مفتوحة ُتِفيد التأكيد والمبالغة ل( اَّلبتداء وهي )لأدخلَت على المبتدأ )

 (:َلمحمٌد كريمٌ والتقوية، فقلَت: )

 .(: حرف ابتداء َّل محل له من اإلعرابلالـ )

 (: مبتدأ.محمٌد )

 (: خرب.كريمٌ و)

أنتم أ دُّ ؛ أي: )[13الحشر:] (ڳ ڳ ڱ)ومن ذلك قوله تعالى: 

 .(ڳ)( اَّلبتداء ل( ثم دخلت )رهبة

( اَّلبتداء حرف له الصدارة، يعني: ما يأيت يف وسط الكالم، إذا جاء يف لو )
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 الجملة َّل بد أن يكون يف أول الجملة. 

ر فإذا اتَّصل بالمبتدأ وهو له  م المبتدأ وأن يتأخَّ صدر؛ فيجب حينئٍذ أن يتقدَّ

 الخرب.

( اَّلبتداء نعم لها الصدارة، وَّل تكون إَّلَّ يف أول لفإن قال طالٌب نبيه: )

إذا كانت  «ل( المزحلقة»)الجملة؛ لكن تأيت يف وسط الجملة يف موضع: الـ 

 ( اَّلبتداء مزحلقًة؟لمزحلقة، ومتى تكون )

م )إنَّ تمعت هي و)( فقط، إذا اجإنَّ مع ) ر )إنَّ ( جملة: فُتقدِّ ( اَّلبتداء، ل( وتؤخِّ

( ثم أدخلت لمحمٌد قالم( اَّلبتداء، األصل )ل( هي )إنَّ محمًدا لقالمتقول: )

( ما شاء إنَّ ( اَّلبتداء حرف توكيد؛ فلم يجتمعا؛ و)ل( حرف توكِيد، و)إنَّ (، و)إنَّ )

ربه فُتَزحَلق داخل الجملة؛ ( حرف واحد، فضلاهلل ثالثة أحُرف قوية، والـ )

َيت الـ   ألهنا ُزحلَِقت عن مكاهنا.« ل( المزحلقة»)فُسمِّ

طيب... هذا ما يتعلَّق بمواضع وجوب التزام األصل، أي: تقديم المبتدأ 

 وجوًبا، وتأخير الخرب وجوًبا.

خاأْلَْصُل ف   األَْ َبار  َأْن ، قال ابن مالك: )ننظر اآلن يف أبيات ابن مالك 

َراتُ   ( إًذا سيتكلَّم عن الخرب وَّلَّ المبتدأ؟ؤ َّ

خاأْلَْصُل الخرب انتبهوا! إًذا كل األبيات القادمة سيكون الكالم فيها عن الخرب )

ْيمَ  َخا اْلتَّْقد  ٌُ َرا َخَجوَّ   األَْ َبار  َأْن ُتؤ َّ
 (.إ ْ  اَل َضَرَرا( تقديم ماذا؟ الخرب )ف 

ذا؟ إلى تقديم الخرب، كل الكالم على الخرب اآلن ( الضمير يعود إلى ماَفاْمنَْعهُ )

( امنع تقديم الخرب، فإذا منعت تقديم الخرب؛ فحينئٍذ ماذا يجب يف المبتدأ؟ َفاْمنَْعهُ )

 التقديم.

ْ اْلُجْزءآن  ) ْيَن َيْسَتو  ( ُبْرَفس َخُنْكَراً ( يعني يف الجزَءْين المبتدأ والخرب )َفاْمنَْعُه ح 
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 (.َباد َمْ  َبَيان  تعريف أو يستويان يف التنكير )يعني: يستويان يف ال

ْعُل َكاَن اْلَخَبَرا) الموضع »( كذا إذا كان الفعل هو الخرب، قلنا َكَ ا إَ ا َما اْلف 

 «.الثاين: حين يلتبس المبتدأ بالفاعل

َرا) َعَماُلُه ُمنَْحص 
َد اْست  َد (. )َأْخ ُقص  ( يعود إلى هو( أي: نائب الفاعل )َأْخ ُقص 

َد ماذا؟ الخرب ) َد (، )اْست َعَماُلهُ ( استعمال الخرب )َأْخ ُقص  ( استعمال الخرب َأْخ ُقص 

َرا) ا على ابن مالك.ُمنَْحص   ( هنا يف إشكال كبير جدًّ

َراطيب... يعني: قلنا: الموضع: أن يكون المبتدأ محصوًرا ) ( إالَّ ( يف )ُمنَْحص 

 (.ما ٌيٌد إالَّ  ابرٌ ، )[144بمران:آل ] (ما محمد إَّل رسول)( كقولك: إنَّماأو )

حصرَت المبتدأ يف الخرب، أين المحصور؟  (ما محمد إَّل رسول)إذا قلت: 

 ؟(ما محمد إَّل رسول)وأين المحصور فيه إذا قلت: 

 المبتدأ. المحصور:

 الخرب. خالمحصور فيه:

َراطب هو اآلن يقول: ) َعَماُلُه ُمنَْحص 
َد اْست  َد (. )َأْخ ُقص  ( الخرب َأْخ ُقص 

َرا)  ؟ المبتدأ أو الخرب؟(ما محمد إَّل رسول)( محصوًرا، ما المحصور يف ُمنَْحص 

ليس يف األلفية؛ بل  المبتدأ، وهذا من أكرب اإلشكاَّلت عند ابن مالك 

يف ُكُتبه كلها، حتى يف ُكُتبه النثرية يستعمل المحصور والمنحصر يف معنى 

المحصور فيه، وهذا إشكال كبير؛ ألنَّ  المحصور فيه، إذا قال: )المحصور( يعني:

المحصور غير المحصور فيه عند كل النحويين، المحصور شيء والمحصور فيه 

 شيء آخر.

 .(01:07:57@)مدا لة:....... 
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هذا قد ُيقال مصطلح له؛ لكن مخالفة اَّلصطالح َّل تجوز؛ إَّلَّ إذا  الشيخ: 

معنوية أو شيء معيَّن؛ لكن أن مثاًل علمية أو –ُبنَِيت على ُعْرف لغوي أو نكتة 

( خالِف الُعْرف اللغوي، اآلن المحصور 01:08:12@)ُتخالف الُعْرف اللغوي، 

 غير المحصور فيه.

أو  «المحصور»: إنه َّل ُيستعمل عند النحويين إَّلَّ كلمة واحدة -مثاًل -لو قِيل 

 .«المحصور فيه»أو يقول:  «المحصور»فقط، يمكن أن يقول:  «المحصور فيه»

كال المصطلَحْين مستعمل عند  «المحصور فيه»و  «المحصور»لكن 

بمعنى آخر، المفروض أنه  «المحصور فيه»يف معنى، و  «المحصور»النحويين، 

 يلتزم بالمعاين اللغوية لهذه الكلمات، وهي المعاين النحوية.

؛ ]ألفية[( الملحوظات التي ُذكَِرت على الـ 01:08:47@طيب... فهذه )

فقط ويف ُكُتبه األخرى َذَكَر ما  ]ألفية[، لو قلنا: خاصة بالـ ]ألفية[اصة بالـ وليست خ

من أجل  ]ألفية[يقوله النحويون، كل هذا ربما اصطالح خاص بالـ 

عر؛ لكن هذا أمر عنده )01:09:02@)  (.01:09:06@( الشِّ

ي الَم  اْبت َداطيب... ثم قال: ) ( لدأ اتَّصل به )( يعني: مبتَأْخ َكاَن ُمْسنََدًا ل   

 اَّلبتداء.

ْدر  ) م اْلصَّ  ٌ  ( يعني كان المبتدأ لفًظا له الصدارة.َأْخ الَ

على مواضع وجوب تقديم الخرب وتأخير المبتدأ، أي:  ثم تكلَّم بعد 

 مواضع وجوب مخالفة األصل فقال:

ي د ْرَهددددٌم َخل دددد  َخَطددددرْ  نْددددد 
 َخَنْحددددُو ب 

 

ُم الَخَبددددددددرْ    َتَقدددددددددُّ
 ُملتددددددددَزٌم ف يدددددددده 

 َكدددددددَ ا إ َ ا َبددددددداَد َبَلْيددددددده  ُمْضدددددددَمرُ  

 

 َبنْددددددُه ُمب ينددددددس ُيْخَبددددددرُ  
ددددددا ب دددددده  مَّ

 م 

ُب التَّْصدددددددديرا   َكدددددددَ ا إ َ ا َيْسدددددددَتْوج 

 

دددددددديَرا   َكدددددددَأْيَن َمدددددددْن َبل ْمَتدددددددُه َنص 
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ْم َأَبددددددَدا  َخَ َبددددددَر اْلَمْحُصددددددْور  َقدددددددِّ

 

َبددددددداُع َأْحَمدددددددَدا   َكَمدددددددا َلنَدددددددا إالَّ اتِّ

  

 .املوضع األول: أن يكون املبتدأ نكرة واخلرب شبه مجلة 

( وهذا الموضع ليس غريًبا علينا شرحناه بندي ماٌل ( و)يف الدار رجٌل ) مثل:

 (:يف الدار رجٌل قبل قليل، نعم إذا قلت: )

 (: خرب شبه جملة.يف الدار)

غ وقوع هذه النكرة مبتدًأ؟(: مبتدأ رجلو)  ولكنه نكرة، ما الذي سوَّ

مة، إًذا ما ُحكم تقديم الخرب هنا؟  كون الخرب شبيه جملة مقدَّ

غ وبطلت الجملة. رَت الخرب َذَهَب المسوِّ غ، فلو أخَّ  واجب ألنه مسوِّ

ي د ْرَهٌم َخل   َخَطرْ طيب... وهذا هو قول ابن مالك: ) نْد  ي (. )َخَنْحُو ب  نْد  ب 

 (:ْرَهمٌ د  

ي) نْد  م.ب   (: شبه جملة خرب مقدَّ

ر.د ْرَهمٌ و)  ( مبتدأ مؤخَّ

 (:َخل   َخَطرْ )

م.ل  )  ( جار ومجرور شبه جملة خرب مقدَّ

ر.َخَطرْ )  ( مبتدأ مؤخَّ

 فهذا هو الموضع األول.
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 واملوضع الثاني: أن يكون يف املبتدأ ضمرٌي يعود إىل اخلرب 

مير يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الخرب، كأْن أن يكون يف المبتدأ ضمير، هذا الض

يف ، فإذا قلَت: )[24محمد:] (گ ڳ ڳ)( أو يف الدار صاحبهانقول: )

 (:الدار صاحبها

م.يف الدار)  (: هذا خرب مقدَّ

ر، ويف المبتدأ )صاحبهاو)  ( ضمير يعود إلى الخرب.صاحبها(: مبتدأ مؤخَّ

صاحبها يف رَت الخرب فقلت: )طيب... لماذا َوَجَب تقديم الخرب؟ ألنَّك لو أخَّ 

م؛ الدار ر، والضمير يف العربية إنَّما يعود على متقدِّ ( َلعاد الضمير حينئٍذ على متأخِّ

م الخرب لكي يعود الضمير إليه.  فَوَجَب أن تقدِّ

 :[24محمد:] (گ گ ڳ ڳ)ومثل ذلك: 

 حرف عطف. :(پ)

 شبه جملة خرب. :(ٺ ٺ)

 مبتدأ. :(ڳ)

 كون اخلرب لفًظا له الصدارة.املوضع الثالث: أن ي 

(، ما أين ٌيٌد؟( أو )َمن أبوك؟أيًضا تكلَّمنا عن الصدارة قبل قليل، كأن تقول: )

 (؟َمن أبوك؟إعراب )

 (:أب  محمٌد (. )َمن أبوك؟كإعراب الجواب، أجب إجابة كاملة )

 (: مبتدأ.أب فـ )

 (: خرب.محمٌد و)
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( أب (، )أبوك(؟ )َمن أبوك؟ال )( يف الجواب المبتدأ ماذا ُيقابل يف السؤأب )

 (.أبوكُتقابل )

ر.َمن أبوك؟( يف )أبوكإًذا ما إعراب )  (؟ مبتدأ مؤخَّ

( َمن(؛ فـ )محمٌد (: هذه هو المسئول عنه، المجهول الذي عرفته بقول: )َمنو)

م؛ إًذا فالخرب هنا لفٌظ له الصدارة: اسم استفهام فَوَجَب تقديمه.  خرب مقدَّ

 ( أجب جواًبا كاماًل.ٌيٌد؟أين وكأن تقول: )

 (:ٌيٌد يف الدار)

 (: مبتدأ.ٌيٌد )

 (: خرب.يف الدار)

 (.أين ٌيٌد؟( يف السؤال )ٌيٌد (: مبتدأ ُتقابل )ٌيٌد إًذا فـ )

 (.يف الدار( هو المجهول، وبان الجواب بقولك: )أينو)

م وجوًبا.  إًذا الخرب مقدَّ

 :الخرب هو المحصور بـ أن يكون  املوضع الرابع: أن يكون اخلرب حمصوًرا ) )إالَّ

 .)إنَّما( أو بـ

(: ما بزيٌز إالَّ المؤمن(. )إنَّما يف الدار ٌيٌد ( أو )ما بزيٌز إالَّ المؤمنكأن تقول: )

 حصْرَت ماذا يف ماذا؟

ة( حصْرَت )ما بزيٌز إالَّ المؤمن) زَّ
 (:المؤمن( يف )الع 

 (.بزيزٌ أين المحصور؟ )

 (.المؤمنالمحصور فيه: )
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م، والمحصور هنا مبتدأ وَّلَّ خرب؟المحص   ور يجب أن ُيقدَّ

 . بر طالب:

م الخرب؛ فَوَجب أن يتأخر  الشيخ: م، َوَجب أن يتقدَّ الخرب؛ إًذا يجب أن يتقدَّ

 المبتدأ.

 قال ابن مالك: ]ألفية[طيب... ننظر يف أبيات الـ 

ي د ْرَهددددٌم َخل دددد  َخَطددددرْ  نْددددد 
 َخَنْحددددُو ب 

 

مُ    َتَقدددددددددُّ
 الَخَبددددددددرْ  ُملتددددددددَزٌم ف يدددددددده 

 هذا شرحناه. 

 َكدددددددَ ا إ َ ا َبددددددداَد َبَلْيددددددده  ُمْضدددددددَمرُ 

 

 َبنْددددددُه ُمب ينددددددس ُيْخَبددددددرُ  
ددددددا ب دددددده  مَّ

 م 

يريد: إذا كان يف المبتدأ ضميٌر يعود إلى الخرب، وهذا البيت من األبيات  

 الصعبة والتي لم يكن َنْظُمها بطريقة سلسة.

ُب التَّْصديرثم قال: ) ( يعني: إذا كان الخرب لفًظا له الصدارة، اَكَ ا إ َ ا َيْسَتْوج 

يَرا:)مثاله مثل  (:َأْيَن َمْن َبل ْمَتُه َنص 

 (: اسم استفهام خرب.َأْينَ )

ر َمنْ (، و)أين ال ي( )ال ي(: اسم موصول بمعنى: )َمنْ ) ( هو المبتدأ المؤخَّ

 وجوًبا.

 ثم قال: 

ْم َأَبددددددَدا  َخَ َبددددددَر اْلَمْحُصددددددْور  َقدددددددِّ

 

َبددددددداُع َأْحَمدددددددَداَكَمدددددددا َلنَدددددددا إ   الَّ اتِّ

( يعني: خرب المبتدأ المحصور، َ َبَر اْلَمْحُصْور  ( يعني يريد: )َ َبَر اْلَمْحُصْور  )  

( يعني: وخرب المبتدأ َخَ َبَر اْلَمْحُصْور  (؛ قال: )خالخبر المحصورما قال: )

( الذي َذَكْرناه يف البيت 01:16:57@( نفسه يِرث، )01:16:55@)المحصور، 
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 ( نتكلَّم عليه مرة أخرى.01:17:01@لسابق )ا

 .(01:17:03@)مدا لة:....... 

 يف الحالة الثانية: الخرب. الشيخ:

 .(01:17:11@)مدا لة:....... 

 يعني: خرب المبتدأ المحصور. الشيخ:

 (.ما بزيٌز إالَّ المؤمنوإذا قلت: )

 .الخبر )مؤمن( طالب:

ة( حصْرَت )المؤمنما بزيٌز إالَّ إذا قلت اآلن: ) الشيخ: زَّ
 (.المؤمن( يف )الع 

 أين المحصور؟

 .(01:17:30@)....... طالب:

زة) الشيخ:  (: هذا خرب؛ إًذا المحصور: الخرب.بزيز( )ب 

 ( المبتدأ.اْلَمْحُصْور  ( فَجَعَل )اْلَمْحُصْور  ( المبتدأ )َخَ َبرَ وهو يقول: )

« محصور فيه» وهذا« محصور»طب ممكن يجي مصطلح، هو يعرف أنَّ هذا 

، «المحصور فيه»يريد « المحصور»ما يجهل هذه األمور؛ لكن هو عنده أنه يجعل 

 «.محصور فيه»و « محصور»هو يعرف أن هذا 

مما َسَبق، من مواضع خجوب التزام األصل، خمواضع خجوب طيب... 

 نعرف أموًرا منها:مخالفة األصل خالجواٌ: 

م:  أنَّ ألفاظ الصدارة يجب أن تتقدَّ

 : َوَجب حينئٍذ تقديم المبتدأ وتأخير الخرب.إ ا كانَ مبتدأً ف
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فيجب تقديم الخرب وتأخير المبتدأ؛  :خإ ا كانَ ألفاظ الصدارة ه  الخبر 

 فلهذا َذَكَر المسألة يف الموضَعْين.

« المحصور»دائًما يجب تقديمه، فإذا كان ال« المحصور»طيب... ونعرف أنَّ 

 تدأ وتأخير الخرب.هو المبتدأ: فيجب تقديم المب

 هو الخرب: فيجب تقديم الخرب وتأخير المبتدأ.« المحصور»وإذا كان 

 بحسب المعنى الذي تريد أنت، ماذا تريد أن تحصر؟ تحصر ماذا يف ماذا؟

ةقد تحصر ) زَّ
ة( يف )المؤمن(، وقد تحصر )المؤمن( يف )الع  زَّ

( بحسب الع 

م  ر « المحصور»المعنى الذي تريد؛ فحينئٍذ يجب أن ُتقدِّ  «.المحصور فيه»فتؤخِّ

هناك مواضع أخرى لوجوب تقديم المبتدأ، ومواضع أخرى  أ يًرا نقول:

لوجوب تقديم الخرب، وهي مواضع استعمالها قليل؛ فلهذا ُيهملها كثيٌر من 

النحويين كابن مالك وغيره، وتذُكُرها الكتب المبسوطة، وَّل داعي إلى ِذْكرها 

، فإذا ربطنا هذه المواضع التي َذَكَرها ابن ]ألفية[مالك يف الـ اكتفاًء بما قاله ابن 

 فهي أغلب المواضع المستعملة يف اللغة. ]ألفية[مالك يف الـ 

أنَّ األصل يف المبتدأ والخرب من حيث التقديم والتأخير: تقديم  الخ صة:

 المبتدأ وتأخير الخرب.

 .ثم إنَّه يجب التزام هذا األصل يف أربعة مواضع 

 .ويجب مخالفة هذا األصل يف أربع مواضع 

وفيما سوى هذه المواضع الثمانية يكون التقديم والتأخير بين الخرب والمبتدأ 

 جائًزا. واهلل أعلم...

 ؟ َمن كان عنده سؤال فليسأل. اتفضل!-يا إخوان-سؤال 
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 .(01:20:31@)....... سؤال:

لفاعل على الفعل، فإذا نعم، عندهم )عند الكوفيين( ُيِجيزون تقديم ا الشيخ:

 (: فهو فعل وفاعل عند الجميع.قام محمٌد قلَت: )

 (:محمٌد قامفإذا قلت: )

 مبتدأ وخرب قوًَّل واحًد.فه  بند البصريين : 

 :يجوز الوجهان: خبند الكوفيين 

 .يجوز أن تجعلها مبتدًأ وخربًا 

  ًرا على مذهب ووجه ًما، وفعاًل متأخِّ ويجوز أن تجعلها فاعاًل متقدِّ

 ضعيف، َّل شك أن مذهبهم ضعيف.

 .(01:21:28@)....... سؤال:

أشياء كثيرة تنقض قولهم، يعني: ربما يسهل األمر يف مثل هذا المثال؛  :الشيخ

المحمدخن ( أو )المحمدان قاما( يف نحو قولك: )01:21:40@لكن يِدين )

 (: هذا مبتدأ وخرب.المحمدخن قاموا(، إذا قلت: )قاموا

 (:قام المحمدخنلية فتقول: )طيب على جملة فع

 (: فعل.قام)

م الفاعل فتقول: المحمدخنو) م الفاعل، قدِّ (: فاعل، وهم يقولون: جزء يتقدَّ

( وهذا َّل يقوله عربي، هم يعتربون هذا َّل يجوز، تقول له: هذا المحمدخن قاموا)

 (.محمد قامما يجوز؛ لكن يجوز يف )

كم يف ) ون الضمير مسترتًا؛ لكن عندما َبَرز ( كمحمد قامنقول: َّل؛ إنَّما غرَّ

اتَّضحت المسألة؛ إًذا َّل بد أن تطرد الحكم، األحكام إذا ما اطَّردت دلَّ ذلك على 



 

 
e 

g h 

f  132 
 شرح ألفية ابن مالك

 خلٍل فيها 

ددددددددَدا ب دددددددداْلنَّك َرهْ 
ٌُ االْبت   َخالَ َيُجددددددددْو

 

ددددَرهْ   ْيددددٍد َنم  ٌَ نْددددَد 
ددددْد َكع   َمددددا َلددددْم ُتف 

ددددلٌّ َلنَددددا 
 َخَهددددْل َفَتددددًى ف ددددْيُكْم َفَمددددا   

 

نْدددددددَدَناَخرَ  
دددددددَن اْلك دددددددَرام  ب   ُجدددددددٌل م 

َبددددٌة ف دددد  اْلَخْيددددر َ ْيددددٌر َخَبَمددددْل   ِْ  َخَر

 

ْيُن َخْلددددُيَقْس َمددددا َلددددْم ُيَقددددْل    ب ددددَر َيددددز 

َرا  دددد  األَْ َبددددار  َأْن ُتددددؤ َّ
 خاأْلَْصددددُل ف 

 

ْيَم إ ْ  اَل َضدددددددَرَرا  َخا اْلتَّْقددددددد  ٌُ  َخَجددددددوَّ

ْ اْلُجدددددْزءآن    دددددْيَن َيْسدددددَتو   َفاْمنَْعدددددُه ح 

 

 َفدددددددس َخُنْكدددددددَرًا َبددددددداد َمْ  َبَيدددددددان  ُبرْ  

ْعددددُل َكدددداَن اْلَخَبددددَرا   َكددددَ ا إَ ا َمددددا اْلف 

 

دددددددَرا  دددددددَد اْسدددددددت َعَماُلُه ُمنَْحص   َأْخ ُقص 

ي الَم  اْبت دددددَدا   َأْخ َكددددداَن ُمْسدددددنََدًا ل ددددد  

 

ددددَدا  ددددْدر  َكَمددددْن ل دددد  ُمنْج  م اْلصَّ  ٌ  َأْخ الَ

ي د ْرَهددددٌم َخل دددد  َخَطددددرْ   نْددددد 
 َخَنْحددددُو ب 

 

ُم الَخَبددددددددرْ مُ    َتَقدددددددددُّ
 لتددددددددَزٌم ف يدددددددده 

 َكدددددددَ ا إ َ ا َبددددددداَد َبَلْيددددددده  ُمْضدددددددَمرُ  

 

 َبنْددددددُه ُمب ينددددددس ُيْخَبددددددرُ  
ددددددا ب دددددده  مَّ

 م 

ُب التَّْصدددددددديرا   َكدددددددَ ا إ َ ا َيْسدددددددَتْوج 

 

دددددددديَرا   َكدددددددَأْيَن َمدددددددْن َبل ْمَتدددددددُه َنص 

ْم َأَبددددددَدا   َخَ َبددددددَر اْلَمْحُصددددددْور  َقدددددددِّ

 

َبددددددداُع أَ    ْحَمدددددددَداَكَمدددددددا َلنَدددددددا إالَّ اتِّ

 .(00:14:08@)....... طالب: 

 الشيخ: 

( مضرخب( )يقوم -قام( )قالمٌ ( )محمٌد ( )أقالٌم محمٌد ) (00:14:08@)

 (ُيْضَرُب  -ُضر َب ( )يْضر ُب  -َضَرَب ( )ضارب)

 (01:02:43@)انقطاع الصوت 

(@1:22:3 ) 

(@00:14:08)  

 .(00:14:08@)....... طالب: 

 الشيخ:
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 .(01:01:07@)....... سؤال:

 الشيخ: 

 ؟(00:37:59@)....... سؤال: (00:37:59@) 

( قام( )اهلل ربنا( )أ وك( )محمٌد أ  ( )اهلل( )قالمٌ ( )محمٌد قالمٌ ) الشيخ:

 .(00:54:18@)مدا لة:.......  (قام محمٌد ( )محمٌد )

 (ما رسوٌل إالَّ محمد) (ما محمد إال رسول) (إالَّ ( )إنَّما( )القيام) الشيخ:

ٌد   إ الَّ  (ٺ) َرُسوٌل  (ڄ) ُمَحمَّ
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 الدرس الثالث والعشرون
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

وهذا الدرس ُأرى أن يكون الدرس األخير يف هذا  ]باب االبتداء[الكالم على 

 الفصل إن شاء اهلل تعالى.

 رس إن شاء اهلل يف بداية الفصل القادم، يعني: يف أوائل شهر صفر.ونعود للد

 .(00:00:34@)....... مدا لة:

َّل، ربيع األول، نعم يف أوائل شهر ربيع األول إن شاء اهلل، ربما يوافق  الشيخ:

اليوم الرابع من ربيٍع األول، يعني: يف أول الشهر إن شاء اهلل أول أسبوع يف 

 من الفصل الثاين إن شاء اهلل كالعادة. الدراسة، أول أسبوع

 ]االبتداء[يف باب ]الثالث خالعشرين[ طيب... توقَّفنا يف الكالم على البيت 

 :وفيما بعد إلى هناية الباب يقول 

 َخَحددد ُف َمدددا ُيْعَلدددُم َجدددال ٌز َكَمدددا.136

 

نْدددددَدُكَما 
ْيدددددٌد َبْعدددددَد َمدددددْن ب  ٌَ  َتُقدددددْوُل 

يْ .137  ٌَ   َجَواب  َكْيَف 
 ٌد ُقْل َدن دْف َخف 

 

َ  َبنْددددددُه إ ْ  ُبددددددر ْف  
 َفَزْيددددددٌد اْسددددددُتْ ن 
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ال َبدس َحدْ ُف اْلَخَبدرْ .138 َِ  َخَبْعَد َلدْوالَ 

 

ددددْيٍن َ ا اْسددددَتَقرْ    َحددددْتٌم َخف دددد  َنددددصِّ َيم 

َْ َمْفُهدددْوَم َمدددعْ .139   َخَبْعدددَد َخاٍخ َبيَّنَددد

 

ٍع َخَمدددددا َصدددددنَعْ  
ْثدددددل  ُكدددددلُّ َصدددددان   َكم 

 الَ َيُكددددْوُن َ َبددددَرا َخَقْبددددَل َحددددالٍ .140 

 

َرا  ي َ َبدددددُرُه َقدددددْد ُأْضدددددم   َبدددددن  الَّددددد  

دددْيئس َخَأَتدددم  .141 
 َكَضدددْرب َ  اْلَعْبدددَد ُمس 

 

َكمْ    َتْبي ينددددد  اْلَحدددددقَّ َمنُْوَطدددددس ب ددددداْلح 

 َخَأْ َبدددددُرخا ب ددددداْثنَْين  َأْخ ب دددددَأْكَثَرا.142 

 

دددددٍد َكُهدددددْم َسدددددَراٌة ُ دددددَعَرا   َبدددددْن َخاح 

  ألبيات تكلَّم يف هذه ا :على مسألتني 

  :َحْذف المبتدأ والخرب.المسألة األُخلى 

  :اإلخبار بمتعدد.خالمسألة الثانية 

 َحْ ف المبتدأ خالخبر خنبدأ بالمسألة األخلى خه :

فالمبتدأ والخرب كغيرهما يف اللغة العربية يجوز أن ُيحَذفا إذا ُعلَِما؛ فلهذا قال 

( من َخَح ُف َما ُيْعَلمُ ( يريد يف هذا البيت: )ال زٌ َخَح ُف َما ُيْعَلُم َج ابن مالك: )

 (.َجال زٌ المبتدأ والخرب؛ ألنَّ الكالم عليهما )

 :فيجوز أن ُيحَذف. فإ ا كان المبتدأ معلوًما 

  :يجوز أن ُيحَذف.خإ ا كان الخبر معلوًما 

 :  كل ما كان معلوًما جاٌ»وهذه القاعدة من أشَهر قواعد النحو واللغة وهي أنَّ

 ، وتفريعاهتا كثيرة.«ح فه

وقبل أن نتكلم على هذه القاعدة يف باب المبتدأ والخرب ُنمثِّل عليها من أبواٍب 

 أخرى:

( يف جواب َمن ٌيٌد فالفاعل إذا كان معلوًما: جاز أن ُيحَذف، كـأن تقول: )

 ( هذا فاعل.ٌيٌد (. )ٌيٌد ( تقول: )َمن جاء؟سألك: )
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(. َمن جاء؟( يف جواب َمن قال: )ٌيٌد ) كأن تقول: آسف نبدأ بح ف الفعل: 

 ( وحذفَت الفعل.جاء ٌيٌد (، يعني: )ٌيٌد ( فتقول: )َمن جاء؟)

( يف جواب بمًرخوقد تحذف الفعل والفاعل وُتبِقي المفعول به: كأن تقول: )

؟َمن سألك: ) ََ َُ بمًرخ( يعني: )بمًرخ( تقول: )َمن أكرم ( فحذفَت الفعل أكرم

 فعول به.والفاعل، وأبقْيَت الم

( سورة الفاتحة( تقول: )ما قرأَت؟( لَمن سألك: )سورة الفاتحةأو تقول: )

 ( فحذفَت الفعل والفاعل.قرأُت سورة الفاتحةأي: )

( حال؛ لكن حذفَت الفعل راكًبا(. )راكًبا( فتقول: )كيف جئَ؟أو يسأُلَك: )

َُ راكًباوالفاعل قبلها، أي: )  (.جئ

( هذه جملة؛ ألنَّه كالٌم مفهوم، وكل ما  كًراوأمثال ذلك كثير: كأن تقول: )

( فحذفنا هنا الفعل أ كرك  كًرا( أي: ) كًراكان الكالم مفهوًما فهو جملة )

 ( وأبقْيَت المفعول الُمطلق.أ كرك  كًراوالفاعل والمفعول به )

ُب بك مرحًبا( أي: )مرحًبا)  ( وهكذا.أرحِّ

 حَذف.فكلُّ ما كان مفهوًما جاز يف العربية أن يُ 

 التمييز يجوز أن ُيحَذف إذا كان معلوًما، مثال ذلك:.... التمييز:

 .(00:05:49@)مدا لة:....... 

( ث ثون( )كم أيام الشهر؟( أو )كم أيام األسبوع؟َّل تبتعد كثيًرا، ) الشيخ:

 (.ث ثون يوًماتريد )

 .(00:06:06@)مدا لة:....... 

الشهور بند اهلل مما قبله، أو )( 00:06:10@)( ألنه يوًماحذفَت ) الشيخ:
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األ ُهر ( هذه األمور اتفقت عليها كل األُمم، أنَّ )اثنى بشر  هًرا( أي: )اثنى بشر

 -السبَ(، وكل األُمم متفقة على أنَّها )األسبوع سبعة أيام( وأنَّ )اثنى بشر  هًرا

كل األمور اتفقت عليها ( هذه خالث ثاء..... إلى الخميس -خاالثنين -خاألحد

األُمم، ويقول بعضهم: كأنَّها من األمور التي ورثت عن آدم؛ ألنَّ كل األُمم متفقة 

 على هذه األمور.

(: ُورَثت عن أبي البشر جميًعا آدم؛ فلهذا 00:06:50@)يقول بعض من 

 اتفقت كل األُمم، ليس هذا كالٌم على كل حال.

، خه ا «دليٌل جاٌ ح فه كل ما دلَّ بليه»خبعضهم يعبِّر بن ه ه القابدة فيقول: 

 بمعنى القابدة السابقة، خالدليل:

 .قد يكون لفظيًّا 

 .وقد يكون معنويًّا 

( جاء ٌيد( أي: )َمن جاء؟ ٌيٌد : كاألمثلة السابقة، يعني: )قد يكون لفظيًّا

( المذكورة يف السؤال؛ والدليل جاء جاء( لدَّللة كلمة )جاءَحَذَف )

 .لفظي ( يف السؤال، هذا دليل00:07:30@)

يعني: مفهوًما: كأن ترى إنساًنا مسافًرا فتقول:  خقد يكون الدليل معنويًّا:

 (.تقصد مكة؟( أو )تريد مكة؟( تعني: )مكة؟)

اد ل ( أو )اقصد ال رفة( أي: )ال رفةأو ترى إنسان خائًفا هارًبا فتقول له: )

 (، ونحو ذلك.ال رفة

ه يف اللغة العربية، وهذا من جاز حذف -أي دليل-إًذا كل ما دلَّ عليه دليٌل 

ميزات وخصائص اللغة العربية؛ ألهنا لغٌة تتعامل وتتفاعل مع العقل، ومع المحيط 

هبا تعاماًل كاماًل، فتى ما كان المعنى مفهوًما سواٌء من سياق اللفظ أو من السياق 
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المعنوي؛ جاز لك أن تحذف بخالف كثيٍر من اللغات فليس لك أن تحذف؛ مع  

 لمة مفهومة أو مقروءة ومع ذلك َّل يجب أن تحذف.أنَّ الك

( يحب أن تقول: أنا أحبكإذا أردت أن تقول مثاًل: ) يف الل ة ا نجليزية مثً :

( أن 00:08:43@)( َّل أنا أكون أحبك( هذه الرتجمة اللفظية )أنا أكون أحبك)

أنا : )، بل ما تستطيع أن تقول(أحبك( فتبدأ مباشرة بالفعل فتقول: )أناتحذف )

؛ مع أنَّ فيها أشياء ( الفعل المساعد00:08:52@)( فتحذف الفعل أحبك

معروفة مفهومة؛ ومع ذلك َّل توجد هذه الخصائص عندهم كما توجد يف اللغة 

ا.  العربية، فاللغة العربية لغٌة عظيمة فيها خصائص كثيرة جدًّ

 :«ح ف المبتدأ خالخبر»طيب... وبعد ذلك نعود إلى موضوعنا وهو 

 جاز أن ُيحذفا أو يحذف أحدهما. فإ ا كانا معرخَفْين:

 جاز حذفه. فإ ا كان المبتدأ معلوًما:

نَْدُكَماابن مالك عندنا مثَّل لذلك بقوله: ) ْيٌد َبْعَد َمْن ب  ٌَ (، لو سأل سائل: َتُقْوُل 

 ( هنا حذفَت المبتدأ أو الخرب؟ٌيٌد بندي( فالجواب: )َمن بندك؟)

 (:ٌيٌد بندي( أي: )ٌيد( تقول: )َمن بندك؟)

 (: مبتدأ.ٌيٌد )فـ 

 (: خرب.بنديو)

 َّلَمس السؤال عليه، هذا مثاٌل على َحْذف الخرب.وقد حذفَت الخرب إذا 

ْيٌد فإذا سألك السائل: ) ٌَ ْيٌد (. )مريض( أي: )َدن ْف )( تقول: َكْيَف  ٌَ ( َكْيَف 

ْيٌد ( أي: )َدن ْف تقول: )  (:َدن ْف  ٌَ

ْيٌد فـ )  (: مبتدأ.ٌَ
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 (: خرب.ن ْف دَ و)

ولكنك حذفَت المبتدأ لدَّللة السؤال عليه، فمثَّل على حْذف الخرب وعلى 

 حْذف المبتدأ.

 : ممكن أن تحذف المبتدأ والخرب مًعا؟ يمكن.خمن ح فهما

 ......مثال  لك:

 .(00:11:00@)مدا لة: لو قلَ: 

َُ حذفَت الفعل، قال: ) الشيخ: لك:  ( هتمثِّل لها بجملة اسمية، لو قلُت  هب

( تفهم وَّلَّ َّل تفهم؟ تفهم يعني: جملة؛ ألنه نعم( عندما أقول: )هل محمٌد قالٌم؟)

 َّل ُيفَهم إَّلَّ الُجَمل، جملة اسمية أو فعلية؟

 بالحرف هذا حرف جواب؛ ألنَّ التقدير )
َ

نعم محمٌد هذه جملة اسمية، اكُتِفي

 ( حرف جواب.نعم( فحذفت المبتدأ والخرب )قالمٌ 

يعني: ُتعربه وتعامله معاملة الحروف، حرف جواب َّل « لحرفا»إذا قلنا: 

محل له من اإلعراب مبني على السكون، والمبتدأ والخرب محذوًفا لدَّللة السؤال 

 عليهما.

ت يف ُحكمها  خأكثر موضٍع ُيحَ ف فيه المبتدأ: العنوانات: العنوانات ضمَّ

 العنوانات ونحوها.يكثر فيها حذف المبتدأ، بل ينُدر أن تذُكر المبتدأ يف 

( الشاشة 00:12:15@وأنت تنظر إلى الشاشة ) -مثاًل -تجد  العنوانات:

(؛ فأنت تفهم حينئٍذ المراد، يعني: ُجملة، بما أنَّك تفهم األ بارليس فيها إَّلَّ كلمة )

ر هذه ) ( 00:12:35@( )األ بارفهي ُجملة، جملة ماذا؟ اسمية أو فعلية؟ قدِّ

 حذفَت المبتدأ.
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رها ه ا المسبح( يعني: )الَمْسبحلوحة صغيرة مكتوب عليها ) أو تجد  ( أو قدِّ

 (.ه ا الَمسبحبأي تقدير ُتكمل هبا الُجملة )

رها ) رهتا )هنا المسبحقد تقدِّ  (:هنا المسبح( ماشي مقبول؛ لكن إن قدَّ

 (: ظرف شبه جملة، مبتدأ أو خرب؟ يكون خربًا محذوًفا.هنافـ )

ح به.  والمبتدأ: المصرَّ

( لو أراد صاحب المسجد أن يضع لوحة على المسجد مسجد الراجح )

 (:مسجد الراجح ( يكتب )ه ا مسجد الراجح يقول: )

 (: مضاف.مسجد)

 (: مضاف إليه.الراجح )

ليست جملة اسمية وَّل فعلية، يعني: َّل بد أن تكون جملة مبتدأ وخرب أو فعل 

 وفاعل.

 (:ه ا مسجد الراجح ) التقدير:

 مبتدأ.(: ه افـ )

 (: خرب وهو مضاف.مسجدو)

 (: مضاًفا إليه.الراجح و)

 (.ه ه جامعة ا مام( يعني: )جامعة ا مام( هذه لوحة )جامعة ا مام)

( هذا كتاب الص ة(. )كتاب الزكاة -كتاب الص ة) -مثاًل -كذلك يف الُكُتب 

 مضاف ومضاف إليه.

 (.ه ا كتاب الص ة) خالتقدير:
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 ( هذه متضايفات.ألفية ابن مالكاًل، أو )( مثأخضح المسالكأو )

هذا العنوان  -مثاًل -( عندما ترون العنوان اآلن ه ه ألفية ابن مالك: )خالتقدير

 (:ألفية ابن مالكالمكتوب، المكتوب )

 (: مضاف.ألفية)

 (: مضاف إليه، وهو المضاف.ابنو)

 (: مضاف إليه.مالكو)

 (.ه ه ألفية ابن مالكما يف جملة، يعني: )

كن المبتدأ ُيحَذف كثيًرا يف العنوانات، وأنت تقرأ يف الُكُتب تجد فجأة ل

ه ه ( ثم يأيت بعد ذلك الشرح، يعني: )مسألةٌ ( هذا السطر كامل ما فيه إَّلَّ )مسألةٌ )

 (، وهكذا.مسألةٌ 

 -المبتدأ ُيحَذف كثيًرا يف العنوانات وما يف ُحكمها: عنوانات المقاَّلت

 المسائل.عنوانات  -عنوانات الكتب

 (.ه ه  ركة ف ن( يعني: ) ركة ف نو)

رة.  لوحات المحالت اآلن كلها أخبار من مبتدآٍت محذوفة مقدَّ

محمٌد قالٌم ( يعني: )محمٌد قالٌم خٌيد: كأن تقول: )خمن َحْ ف الخبر الجالز

 (.خٌيٌد قالم

: -واهلل أعلم-المعنى  [35الربد:] (ڀ ٺ ٺٺ) قال سبحانه:

َها َدال مٌ ُأُكُلَها َدال  )  (، وهكذا.ٌم َخظ لُّ

بعد أن تكلَّم على َحْذف المبتدأ والخرب  طيب... ثم إنَّ ابن مالك 

جواًزا، وَحْذف ما ُيعَلم جائٌز َذَكَر لنا أربعة مواضع ُيحَذف فيها الخرب وجوًبا، 



 

 
e 

g h 

f  142 
 شرح ألفية ابن مالك

 فقال: «مواضع َحْ ف الخبر خجوًبا» 

ال َبددددس َحددددْ ُف اْلَخَبددددرْ  َِ  َخَبْعددددَد َلددددْوالَ 

 

ددددْيٍن َ ا اْسددددَتَقرْ َحدددد   ْتٌم َخف دددد  َنددددصِّ َيم 

َْ َمْفُهددددددْوَم َمددددددعْ    َخَبْعددددددَد َخاٍخ َبيَّنَدددددد

 

ٍع َخَمدددددا َصدددددنَعْ  
ْثدددددل  ُكدددددلُّ َصدددددان   َكم 

 َخَقْبددددددَل َحدددددداٍل الَ َيُكددددددْوُن َ َبددددددَرا 

 

َرا  ي َ َبدددددُرُه َقدددددْد ُأْضدددددم   َبدددددن  الَّددددد  

ددددددْيئس َخَأَتددددددم   
 َكَضددددددْرب َ  اْلَعْبددددددَد ُمس 

 

َكمْ َتْبي ينددددد  الْ    َحدددددقَّ َمنُْوَطدددددس ب ددددداْلح 

  :( َلْواَل(. )َبْعَد َلْواَل: أي: إذا َوَقَع املبتدأ )(َبْعَد َلْواَليقول: ) املوضع األول

 االمتناعية.

 (:لوال محمد لُزرُتككأن تقول: )

( لوال( هذه )محمد( لوجود )الزيارة(: حرف امتناٍع لوجود، امتنعت )لوال)

 (:لوال محمٌد لزرُتكَّل يقع بعدها إَّلَّ اسم ) ( امتناعيةلوالامتناعية، )

 ( هذا حرف، حرف امتناع لوجود َّل محل له من اإلعراب.لوال)

( لوال( ألنَّ )لوال(: هذا الجواب، جواب )لزرتك(. )لوال محمٌد لزرُتك)

 ( هذا الجواب.لزرتكشرط من أدوات الشرط غير الجازمة، هذا جواهبا )

(: جملة اسمية هذا مبتدأه محمٌد (. )لزرُتك لوال محمٌد ( )محمٌد طيب... )

ر بكوٍن عام، وقد شرحنا من قبل يف أكثر من  المرفوع، وخربه محذوٌف وجوًبا ُيقدَّ

ر بذلك بسرعة: «الكون العام خالكون الخاص»مناسبة المراد بـ   وُنَذكِّ

 -مستقر -حاصل -هو ما يدلُّ على ُمطَلق الوجود )موجود الكون العام:

(؛ لكن على أي هيئة؟ صفته الخاصة موجود( مثاًل )ه موجود يف المسجدأنَّ ثابت( )

 التي هو عليها اآلن.

 ( هذه أكوان خاصة.راقد -مضطجع -نالم -يقرأ -يصل ) «كون  اص»هذا 

 ( فقط: هذا كون عام.موجودأردَت أنه )فإذا 
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 إذا أردَت صفته الخاصة: هذا كون خاص.

 (كالنٌ ( أو )لوال محمٌد موجود( يعني: )زرُتكلوال محمٌد ل)إًذا ما التقدير يف 

ٌَ ( أو )مستقرٌّ ( أو )حاصٌل أو ) ر أي كلمة تدل 00:18:35@( أو )ثاب ( يعني: قدِّ

 على ُمطلق الوجود، على كوٍن عام.

 (: مبتدأ.محمٌد )إًذا 

ح به.موجودٌ )، و(: خربموجودٌ و)  ( هنا يجب أن ُيحَذف، َّل يجوز أن يصرَّ

 :[91هود:] (ڇ ڇ ڍڍ): ومن ذلك قوله سبحانه

لوال ( يعني: )لوال قومك لرجمناك: قومك )-واهلل أعلم-المعنى  (ڇ)

 (:قومك موجودخن لرجمناك

(، لوال أنتم موجودخن لُكنَّا مؤمنينأي: ) [31سبأ:] (ىئ يئ جب حب)

 وهكذا.

 .(00:19:18@)مدا لة:....... 

 :[91هود:] (ڇ ڇ ڍڍ)َّل، قلنا:  الشيخ:

 لوجود.هذه حرف امتناع  :(ې)

داخلة على  (ۇئ)والـ  ،(ې)الجواب، هذا جواب  :(ڍڍ)

ى )  ( الجواب، تدخل على الجواب:المالجواب تسمَّ

 (.لوالعلى جواب )

ََ ألكرمُتك( )لووتدخل على جواب )  (.لو جئ

 (.خاهلل أل هبنَّ وتدخل على جواب الَقَسم )
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ى )لهذه الـ )  ( الجواب، تدخل على بعض الجوابات، الم( تسمَّ

 ( حرف جواب َّل محل له من اإلعراب.00:20:00@)

( لوال محمد(. )لوال محمد، )( فيها معنى الشرطلوال)، دائًما (لوال)جواب 

 ( فهذا الجواب.لوال محمد لرجمناكماذا؟ تحتاج إلى جواب، جزاء )

( هذه أدوات شرط غير جازمة، يعني: هذا يبقى لو( و)لوال)

(@00:20:28.) 

أو منتبه أو لبيب أو ذكي، وكلكم ذلك الرجل: لماذا فإن قال طالب أو دارس 

ال َبس َحْ ُف اْلَخَبْر َحْتمٌ قال ابن مالك: ) َِ َخَبْعَد َلْوالَ ( )00:20:50@( )َخَبْعَد َلْوالَ 

ال َبس َِ  (.َحْ ُف اْلَخَبْر َحْتٌم 

ا باتفاقَلْوالَ يشير إلى خالٍف يف المسألة؛ فـ ) يف  ( يقع الخرب بعدها كوًنا عامًّ

( فما المانع لوال محمٌد موجوٌد لزرُتك)( أي: لوال محمٌد لزرُتك)األمثلة السابقة 

 ( الوجود.محمٌد )(؟ وجود الزيارة( اآلن هنا؟ لماذا امتنعت )الزيارةمن )

ا بعد ) ( كأن تقول: َلْوالَ ثم إنَّ النحويين اختلفوا يف وقوع الخرب كوًنا خاصًّ

لوال اهلل (، )لهزمُتك( أو )ال قومك حموك لضربتكلو، )(لوال محمٌد قويٌّ لضربته)

منا ا )َنَصَرنا لُهز   (:لوال محمٌد قويٌّ لضربته( هنا أتينا بالخرب كوًنا خاصًّ

 : حرف امتناع لوجود.(لوال)

 (: مبتدأ وخرب.محمٌد قويٌّ )

 (: جواب.لضربته)

 وكذلك يف األمثلة األخرى التي ذكرناها.

 .(0022:24@)مدا لة:....... 
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َّل، َّل يوجد هذا يف القرآن، لو ُوِجد يف القرآن َلَما تكلَّم النحويُّون يف  الشيخ:

المسألة، َّل يوجد يف القرآن، َّل يوجد شاهد قاطع للمسألة فلهذا َوَقع الخالف، ما 

 اآلية التي َذَكرت؟

 .[82القصص:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ)مدا لة: 

 :[82القصص:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ) الشيخ:

 .(ۆ ۈ ۈ)َوَقع بعدها اسم أو فعل؟  (ې) :(ۆ ۈ ۈ)

 مع الفعل. :(ڤ)

ل خَّ  .مدا لة: مصدر مؤ 

ل اسم أو فعل؟ اسم؛ إًذا  الشيخ: ل، مصدر مؤوَّ َوَقع  (ې)هذا مصدر مؤوَّ

 (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ)امتناعية أيًضا،  (ې)بعدها اسم، هذه 
لوال ، يعني: )إًذا ما يف خرب (ۋ ۅۅ)( لوال منُّ اهلل بلينايعني: ) [82القصص:]

 ( فالخرب هنا: عام محذوف.منُّ اهلل موجوٌد لَخَسَف بنا

 .(00:23:22@)مدا لة:....... 

 َّل ما يف إشكال. الشيخ:

 .(00:22:24@)مدا لة:....... 

َّل، َّل يوجد شاهد أصاًل فصيح يف المسألة؛ فلهذا اختلف النحويون  الشيخ:

 فيها على قولين:

لوال هذا األسلوب خطأ وَّل يصح، فال تُقل: ) أنَّ  القول األخل للجمهور:

( فتجعل سبب اَّلمتناع لوال قوة محمٍد لضربته(؛ وإنَّما تقول: )محمٌد قويٌّ لضربته
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( فجعلت لوال قوة محمٍد موجودة( يعني: )لوال قوة محمٍد لضربتههو المبتدأ ) 

ا محذوًفا على القياقوة محمد) س المسموع ( هي المبتدأ، وجعلت الخرب كوًنا عامًّ

 عن العرب والشواهد الفصيحة.

ْمنا) منا( هذا خطـأ عندهم؛ وإنَّما تقول: )لوال اهلل َنَصَرنا لُهز  ( لوال َنْصر اهلل لُهز 

منايعني: )  (، وهكذا.لوال َنْصر اهلل موجوٌد لُهز 

لوال َدْفع اهلل ؛ يعني: )[40الحج:] (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

مَ  (.موجوٌد لُهدِّ

خماين خالقول اطيب...  آل ر لبعض المحققين من النحويين كالشلوبين خالرُّ

ال َبسخابن الشجر، ختبعهم بلى  لك ابن مالك؛ فله ا قال: ) ز وقوع الخرب (: َِ فجوَّ

ا كاألمثلة السابقة فتقول: لوالبعد ) ا، يجوز أن تأيت بالخرب كوًنا خاصًّ ( كوًنا خاصًّ

 (.نا لُهزمنالوال اهلل نَصرَ (، )لوال محمٌد قويٌّ لضربته)

ا: هنا نقول: جائز؛ لكن هذا استعمال قليل،  فإذا كان الخرب كوًنا خاصًّ

ا؛ فلهذا قال: ) ال َبسواَّلستعمال الكثير أن يأيت الخرب كوًنا عامًّ ( يعني: على هذا َِ

 اَّلستعمال الغالب الخرب محذوف وجوًبا.

( ما لوالا بعد )لكن على هذا اَّلستعمال القليل وهو مجيء الخرب كوًنا خاصًّ 

 ُحكم الخرب؟ ُيحَذف وجوًبا أو َّل يجب أن ُيحَذف؟

 .(00:25:41@)....... طالب:

َّل يجوز أن ُيحَذف إَّلَّ لُعْذر، ليأخذ القاعدة العامة يف الحْذف؛ ألنَّك  الشيخ:

لوال (، تقول: َّل؛ أريد )لوال محمد موجود( فهمت )لوال محمٌد لضربتهلو قلت: )

ح بالخرب. (، تقولمحمٌد قوي  له: يجب أن تصرِّ

وا بحديث نّصه قول النبي  َلْواَل »: لعائشة  واحتجُّ
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َُ اْلَكْعَبةَ  يُثو َبْهٍد ب ُكْفٍر َلَهَدْم
 «:َقْوُمك  َحد 

 حرف امتناع لوجود. «:َلْواَل »

َُ اْلَكْعَبةَ » خالجواب: ( وَّلَّ القوم، ما الذي َمنَع َهْدم الكعبة؟ )«َلَهَدْم

 (؟حداثتهم)

 (.)حداثتهم الب:ط

يُثو َبْهدٍ »إًذا هذا الخرب  الشيخ:  :«َلْواَل َْقُومك  َحد 

 : مبتدأ.«َقْوُمك  »

يُثو َبْهدٍ »  : خرب، والخرب هنا كون عام أم كون خاص؟ كون خاص.«َحد 

ي أبو العالء:  وقال المعرِّ

نْددددُه ُكددددلَّ َبَضددددٍب 
ْبددددُب م  يُب الرُّ

 ُيدددد  

 

ددددددُكُه لَ   ْمددددددُد ُيْمس   َسددددددااَل َفَلددددددْواَل اْل  

ببيقول: )  ( ُيِذيب كل السيوف، كيف 00:27:17@)( الرُّ

ْيف يف الٍغمد ُيمسكه 00:27:20@) ( هذا السيف؟ ُيِذيب السيف، لوَّل أنَّ السَّ

ُكُه َلَسااَل ) لذاب ُكُه َلَسااَل ( فقال: )َلْواَل اْل  ْمُد ُيْمس  اْل  ْمُد (. )َلْواَل اْل  ْمُد ُيْمس 

ُكهُ   (:ُيْمس 

 (: مبتدأ.ُد اْل  مْ )

ُكهُ ) ا.ُيْمس   (: خرب، وقد جاء الخرب هنا كوًنا خاصًّ

يقال الجمهور:  ا قول المعرِّ : فلِحم )خطأ(؛ ألنَّه ليس ممن نحتجُّ بكالمه أمَّ

 )متأخر(.

ا الحديث: فقالوا: إنه مما ُرِوَي بالمعنى؛ ألنَّ الحديث هذا له رواياٌت  خأمَّ

أنَّ الحديث من األحاديث التي ُرِوَيت  كثيرة، واألسانيد واحدة، فيدلُّ على



 

 
e 

g h 

f  148 
 شرح ألفية ابن مالك

ثون ُيِجيزون الرواية بالمعنى، ومع ذلك فالرواية المشهورة يف   بالمعنى، والمحدِّ

حاح  َُ اْلَكْعَبةَ »هذا الحديث يف الصِّ  ب ُكْفرٍ َلَهَدْم
ْدَثاُن َقْوُمك  َلْواَل يعني: ) «َلْواَل ح 

ْدَثاُن َقْوُمك    الفصيح المعروف.( هذا على األسلوب موجودٌ  ح 

َُ اْلَكْعَبةَ »ويف رواية   ب ُكْفرٍ َلَهَدْم
 هذا جاٍر على القياس. «َلْواَل َحَداَثُة َقْوُمك 

فيبقى على ذلك: أنَّ قول الجمهور موافق للمسموع يف الفصيح، والذين 

ا السماع فال يصحُّ لهم يف  كون به القياس؛ أمَّ أجازوا هذه المسألة أقوى ما يتمسَّ

 ة سماع.المسأل

فلهذا لو أراد المتكلِّم أن يتكلَّم فينبغي عليه أن يجري على الفصيح المعروف، 

ا محذوًفا.  ولو ُسئِلَت تقول: َّل؛ قل كذا، يعني: اجعل الخرب كوًنا عامًّ

ا؛  ح بالخرب وجعله كوًنا خاصًّ لكن لو تكلَّم متكلِّم أو شاعر أو نحو ذلك فصرَّ

ا بعد )فنقول: هذا على قول َمن أجاز م ( وهم علماء، لوالجيء الخرب كوًنا خاصًّ

يعني: لهم مكانتهم يف النحو، ليسوا علماء مغمورين أو ليسوا علماء َنَقَلة؛ بل هم 

( يف النحو، وابن الشجري، 00:29:42@)علماء محققون، ابن مالك 

 والشلوبين، هؤَّلء كلهم علماء كبار يف النحو.

َذف فيه الخرب وجوًبا: إذا َوَقَع المبتدأ بعد طيب... فهذا الموضع األول مما ُيح

 (.لوال)

 َوِفي َنصِّ َيِمْيٍن املوضع الثاني مما ُيحَذف فيه اخلرب وجوًبا: قال فيه ابن مالك( :

 (.َذا اْسَتَقْر

يريد إذا َوَقَع المبتدأ لفًظا هو نصٌّ يف الَقَسم، ما معنى أنَّ هذا اللفظ نصٌّ يف 

 الَقَسم؟

مل يف اللغة العربية إَّلَّ يف الَقَسم، َّل ُيستعمل يف الَقَسم وُيستعمل يعني: َّل ُيستع
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نصٌّ »أيًضا يف أبواٍب أخرى، َّل ُيستعمل عند العرب إَّلَّ يف الَقَسم، هذا معنى قوله: 

 «.يف الَقَسم

؛ [72الحجر:] (پ پ ڀ ڀ ڀ)(، لَعْمر ي إنَّك كريمٌ كقولهم: )

(: َحلِفي، َلَعْمر ي(: َقَسمي، أو أقول: )َلَعمر ي)يعني: التقدير )َلَعمر ي إنَّك كريم( 

 (: َقَسمي.َبْمر ي( )ال م( هذه )َلَعمر ي)

َبْمُره ( )َبْمر( لغة الُعُمر، يف لغة من اللغات ُيقال: )بمر(: هذا )َبْمر ي)

( فهذا َلَعمُرهُ  -َلَعمُركَ  -َلَعْمر ي(، وعلى ذلك قالوا: )ُبْمره طويٌل ( يعني: )طويٌل 

َبْمر ي (: َقَسِمي، يعني: )َلَعْمر ييعني: ) )َلَعمر ي إنَّك كريم(بالُعُمر، فقالوا:  َقَسمٌ 

 (:َبْمر ي َقَسم ( )َقَسم   هو ال ي ُأقسم به

 (: مبتدأ.َبْمر يفـ )

 ( مبتدأ.َبْمر ي( اَّلبتداء الداخلة على المبتدأ، و)الم(: هي )لالـ )

 دأ نصٌّ يف الَقَسم.(: خرب محذوف وجوًبا؛ ألنَّ المبتَقَسم و)

ا الَقَسم بالعمر يف نحو ) ( فالخالف فيه معروٌف ومشهور َلَعْمر يأمَّ

( التوحيد وشروحه: هل يجوز أن ُيقَسم بالعمر؟ هذا مما اخُتلَِف 00:32:12@)

 .فيه لوروده يف القرآن ويف بعض األحاديث، وكالم الصحابة 

ما كلمة تجري على اللسان، وببعضهم يقول: ليس هو من صريح الَقَسم؛ وإنَّ 

وليس هذا بموضع تحرير الكالم على ذلك؛ لكن هذا أسلوب ُمستعمل عند 

 العرب، يف القرآن الكريم، ويف كالم العرب قديًما وحديًثا.

 .(00:32:45@)مدا لة:....... 

 نعم. الشيخ:
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 ( أيًضا من الكلمات التيايمن اهلل(. )ايمن اهلل ألجتهدنَّ ومن ذلك: قولهم: ) 

 (:ايمن اهللتدخل يف الَقَسم، َّل ُتستعمل عند العرب إَّلَّ بالَقَسم )

(؛ هذه ايمن(: )يمين( و)يمين( و)يمين(، )يمين( هنا ليست جمع )ايمن)

 (.أيُمن( هبمزة قطع )أيُمن(: )يمين( و)يمين( و)يمين(، )يمين( جمع )أيمن)

مزات الوصل، ( هذه همزة وصل؛ فلهذا يْذكروهنا يف هخايمن اهلللكن هنا )

( المستعملة يف الَقَسم؛ ايمن اهللعشرة أسماء سماعية همزاهتا همزة وصل، منها: )

 هذه َّل نستعملها يف الَقَسم.

 (.َحلف  ( أو )ايمن اهلل َقَسم  ( أي: )ايمن اهلل ألجتهدنَّ )

ا يف الَقَسم، يعني:  ا إذا كان المبتدأ لفًظا مستعماًل يف الَقَسم ولكنه نصًّ أمَّ

ميثاق اهلل (، )بهد اهلل ألجتهدنَّ تعمل يف الَقَسم وُيستعمل يف أبواٍب أخرى، مثل )ُيس

( ميثاق اهلل بين  خبينك( أو )بهد اهلل بل َّ ( أو )بهد اهلل َقَسم ( يعني: )ألنُصرنَّك

ر أي تقدير، فهذا  ميثاق َقَسم، ) (بهد اهلل ألنُصرنَّك( َقَسم )00:34:13@)ُتقدِّ

 (.اهلل ألنُصرنَّك

( تخرج عن الَقَسم إلى أبواب ميثاق( وكلمة )بهد( كلمة )بهد اهللولكن )

بهد اهلل (، )ميثاق اهلل بظيمٌ (، )احفظ ميثاق اهلل(، )احفظ بهد اهللأخرى، تقول: )

ا يف الَقَسم، يعني: َّل ُتستعمل إَّلَّ يف الَقَسم؛ فعلى هذا يكون  ريٌف  ( إًذا فليس نصًّ

 جائًزا؟ جائًزا: َحْذف الخرب معها واجًبا أم

ا يف الَقَسم.ليس خاجًبا  : ألنه ليس نصًّ

ر  خجالز: ألنَّ األسلوب أسلوب َقَسم فجاز لك أن تحذف الخرب، وهو مقدَّ

 (.بهد اهلل َقَسم بالَقَسم )

ح هبا،  فمن األخبار التي يجوز أن ُتحَذف ألهنا معلوم، ويجوز أن ُتذَكر وُيصرَّ
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 هذا الموضع الثاين.

 لث مما ُيحَذف فيه اخلرب وجوًبا: قال فيه ابن مالكاملوضع الثا: 

َْ َمْفُهددددددْوَم َمددددددعْ   َخَبْعددددددَد َخاٍخ َبيَّنَدددددد

 

ٍع َخَمدددددا َصدددددنَعْ  
ْثدددددل  ُكدددددلُّ َصدددددان   َكم 

ٍع َخَما َصنَعْ ( هي نصٌّ يف المِعية )َبْعَد َخاخٍ أي: إذا َوَقَع المبتدأ ) 
ْثل  ُكلُّ َصان  (، َكم 

 معية؟( هي نصٌّ يف الَخاخٍ ما معنى )

نصٌّ يف المعية يعن : أنَّ ما قبلها خما بعدها ال يفترقان، دالًما مقترنان، 

 مت ٌمان:

 .ا حقيقًة  إمَّ

 .ا ُحكًما  خإمَّ

هذا نصٌّ يف المعية، يعني: أنَّ الذي قبلها والذي بعدها َّل يفرتقان، دائًما 

ٍع َخَما َصنَعْ مثل: )متالزمان حقيقًة أو ُحكًما، 
(: عمل رجٍل خبمله (، )كلُكلُّ َصان 

ر الخرب )كل رجٍل خبملهاإلنسان َّل ُيفارق اإلنسان، هو مقرتن به ) كل ( يعني: قدِّ

ر مت ٌمان( أو )كل رجل خبمله متصاحبان( أو تقول: )رجٍل خبمله مقترنان ( تقدِّ

كل رجٍل خبمله الخرب المناسب، فالخرب هنا محذوف وجوًبا، َّل يجوز أن تقول: )

كل رجٍل خبمله ز، لماذا َّل يجوز؟ لماذا َّل يجوز أن تقول: )( َّل يجومقترنان

 ( يف اللفظ؟مقترنان
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 تقول: ال، ه ا األمر التزم العرب َحْ فه، خالل ة يف األصل سماع فعً  خَتْرًكا، 

 فما فعلوه نفعله، خما َتَركوه:

 :ا أن نعلم أنَّه ملتزم َتْركه  فهذا يجب أن ُيْتَرك. إمَّ

 ُنخضعه للقياس. : فحينئذٍ أخ ال نعلم 

لكن إذا علِمنا أنه ملتزم َتْركه: َّل بد أن ُيْتَرك؛ ألنَّ اللغة سماع يف األصل فيجب 

أن ُيْتَرك؛ فلهذا قال النحويون: إنَّ الخرب هنا محذوف وجوًبا، يف كل هذه المسائل، 

ح  ح باللفظ به؛ لكن المحذوف وجوًبا ألنَّ العرب لم تصرِّ مع أنك يمكن أن تصرِّ

ح عندنا أهنم َقَصدوا الَحْذف يف  به، فُعِرف أهنم َقصدوا َحْذفه، فعندما علِمنا أو ترجَّ

حوا بالخرب.  هذا الموضع َوَجَب على العرب أن يتابعوه يف ذلك، فال يصرِّ

يف النحو يف  -يعني-أمثلة كثيرة، هذا األسلوب  خمن األمثلة بلى  لك:

ا، وبخاصة يف ِذْكر الموا ضع، مواضع تقديم، الخرب، تأخير أساليب كثيرة جدًّ

الخرب، َحذف المبتدأ، حذف الخرب، مواضع النصب، مواضع.... 

ة، اللغة العربية أساليبها ( يف الحقيقة هي أساليب يف اللغة العربي00:38:23@)

لها وتفهما، وتستطيع بعد ذلك أن 00:38:31@)كثيرة، وأمثلتها  ( َّل بد أن تتأمَّ

 تستعملها وأن تفهمها.

كل (، )كل امرٍء خما َصنَع(، )كل رجٍل خبمله) أساليب الل ة العربية تقول: يف

ن كل طالٍب (، )كل جنديم خس حه(، )كل صانٍع خصنعته(، )إنساٍن خما ُيحس 

( هذا كل إنساٍن خ أنه(، )كل رجٍل خُجهده(، )كل  ركة خ عارها(، )خقلمه

فلهذا يجب أن تحذف الخرب، ( هنا نص المعية؛ خاخأسلوب، أمران َّل يفرتقان الـ )

 ( ُحِذَف الخرب.كل  يٍخ خطريقتهتقول: )

 (:مقترنان( أي: )كل رجٍل خبملهطيب... )
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 (: مبتدأ، وهو مضاف.كلفـ )

 (: مضاف إليه.رجلٍ و)

 (.مع(: هذه عاطفة بمعنى )خالـ )

 (: معطوٌف على مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.بمله)

( مت ٌمان( أو )متصاحبان( أو )مقترناننحو ) والخرب: محذوٌف وجوًبا تقديره

 هذا رأي البصريين، وتابعهم على ذلك جماهير العلماء قديًما وحديًثا.

( يف هذا خبملهوقال الكوفيون: ليس هنا خربٌ محذوف؛ بل الخرب هو قولك: )

 (:كل رجٍل خبملهاألسلوب إذا قلت: )

 (: مبتدأ.كل رجلٍ فـ )

 (: خرب.خبمله)

 (.كل رجٍل مع بمله( يعني: )معا بمعنى: )( هنخوالـ )

فعلى ذلك: َّل يكون هذا الموضع عندهم من مواضع حذف الخرب؛ ألنَّ 

رون. ٌح به، وقولهم هذا فيه َضْعٌف ظاهر؛ فلهذا لم يناقره المتأخِّ  الخرب مصرَّ

ا يف المعية، يعني: من خطيب لو كان الـ ) ( دالة على المعية لكن ليست نصًّ

جاء ٌيٌد (، )ٌيٌد خبمٌرخ كريمانوالذي بعدها قد يفرتقان، كأن تقول: )الذي قبلها 

( أو مقترنان(: )ٌيد خبمرخ( فيها معنى المعية؛ لكن )جاء مع( يعني: )خبمٌرخ

ٌيٌد (؛ فلهذا َّل يجوز حذف الخرب؛ يجب أن تقول: )مفترقان( أو )مت ٌمان)

ح بالخرب، وَّل تحذفه إَّلَّ إن ( فيجب أن تصرِّ ٌيٌد خبمٌرخ قالمان(، )خبمٌرخ كريمان

ا يف المعية.خ؛ ألنَّ الـ )«الحد الجالز»كان معلوًما على قاعدة   ( هنا ليست نصًّ
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   من مواضع حذف اخلرب وجوًبا: يقول فيه ابن  -وهو األخري-املوضع الرابع

  : مالك

 َخَقْبددددددَل َحدددددداٍل الَ َيُكددددددْوُن َ َبددددددَرا

 

رَ   ي َ َبدددددُرُه َقدددددْد ُأْضدددددم   اَبدددددن  الَّددددد  

ددددددْيئس َخَأَتددددددم   
 َكَضددددددْرب َ  اْلَعْبددددددَد ُمس 

 

َكمْ    َتْبي ينددددد  اْلَحدددددقَّ َمنُْوَطدددددس ب ددددداْلح 

يريد: إذا جاء بعد المبتدأ حال َّل يصح أن يكون خربًا، يجيء المبتدأ وبعد  

ر -المبتدأ حال، هذا الحال  ويصح أن تقول: )هذه الحال( ألنَّ الحال ُيذكَّ

 أن تكون خربًا للمبتدأ يف المعنى. هذه الحال َّل يصح -وُيؤنَّث

(: أنا آكل الفاكهة وهي أكل  الفاكهة ناضجةً ) من األمثلة بلى  لك أن تقول:

 (:أكل   الفاكهَة ناضجةً ( مفهوم جملة كاملة )أكل   الفاكهَة ناضجةً ناضجة )

(: هذا اسم أم فعل؟ اسم مصدر، اسم مجرد عن العوامل اللفظية أكل )

ه مصدر، والمصدر قد يعمل عمل فِعله إذا كان بمعنى الفعل، فيكون مبتدًأ؛ لكن

 (:أكل   الفاكهةَ طيب هنا )

(ك مفعول الفاكهة(؛ فـ )أْن آكل الفاكهة( يعني: )أكل  (: مفعول به لـ )الفاكهةَ )

 به منصوب.

( هل يصح أن يكون خربًا لألكل ناضجةً (. )أكل   الفاكهَة ناضجةً طيب )

( حال، حاٌل من ماذا؟ حاٌل من ناضجةً وإنَّما ) (؟ ما يصح؛أكل   ناضجةً )

(. إًذا فهنا المبتدأ َوَقَع بعده حال، أكل   الفاكهَة حالة كونها ناضجةً (، )الفاكهة)

 والحال هنا َّل يصح أن تقع خربًا؛ طب أين الخرب؟

ت َمَسدَّ الخرب؛ فلهذا ُحِذَف  الخرب محذوٌف وجوًبا، الحال هنا يقول: سدَّ

 وجوًبا.

: اختلف العلماء يف التقدير هنا )تقدير الخرب(، وإن كان الكالم مفهوًما، رتقدِّ 
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ر على أي تقدير مناسب عندك تجده واضًحا، كأن تقول: ) أكل  فيمكن أن تقدِّ

(، وبعضهم أكل  الفاكهة موجوٌد حالة كونها ناضجةً ( أو )الفاكهة أكل يها ناضجة

ر )  (.أكل  الفاكهة إ ا كانَ ناضجةيقدِّ

 (:ُ رب  العصيَر بارًدا( أو )ُ رب  العصير طاًٌجا: ) لك أن تقول خمن

 (: مبتدأ.ُ رب )

 (: مفعول به.العصيرو)

(، وَّل يصح أن يكون خرًبا لـ حالة كونه بارًدا(: )العصير(: حال من )بارًداو)

رب) رب(؛ )الشُّ (؛ فأين الخرب؟ الخرب محذوف وجوًبا؛ بارد( َّل ُيوَصف بأنه )الشُّ

ه، أي: )ألنَّ ا ت مَسدَّ موجوٌد حالة كونه ( أو )ُ ْرب   العصيَر  رب يه بارًدالحال سدَّ

 (.بارًدا

 خمن  لك:......

 .(00:45:43@)مدا لة:....... 

 (:ُ رب  العصيَر بارًداالخرب محذوف وجوًبا، ) الشيخ:

 (: مبتدأ.ُ رب )

 (: مفعول به.العصير)

 (: حال.بارًدا)

 .(00:45:55@)مدا لة:....... 

رهم بأن تقول: ) الشيخ:  -ُ رب ( )ُ رب   العصير  رب يه بارًداقلنا: بعضهم ُيقدِّ

رب بالشرب( فأخربَت عن )ُ ربيه  (.اسم باسم( خرب عن )00:46:06@)( الشُّ
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 .(0046:08@)مدا لة:.......  

( أنَّ شبه 00:46:17@هذا ظرف، َّل، شبه الجملة تقع ظرًفا، ألم ) الشيخ:

 رًفا، يعني: متعلِّقة بالخرب المحذوف؟ خالص.الجملة قد تقع ظ

 .(00:46:23@)مدا لة:....... 

( يجعلوهنا سالمة؛ فلهذا ابتعدت كان( هنا )إ ا كان(. )إ ا كان بارًدا) الشيخ:

 (.ُ رب  العصير موجوٌد حالة كونه بارًداعن هذا التقدير، أو تقول: )

 .(00:46:46@)مدا لة:....... 

رب( ُتخرب عن )ُ رب  ُ رٌب صح ٌّ ألسَت تقول: ) ما يف إشكال الشيخ: ( الشُّ

 (.ُ رٌب صح ٌّ بأنه )

 .(00:47:00@)مدا لة:....... 

ُ رب  ُ رٌب ( موجود مأخوذ من الحال )00:47:03@معناه ) الشيخ:

 ( الصفة.00:47:10@( هنا المعنى )صح ٌّ 

 ( الحال.00:47:16@( )ُ رب  ُ ربيه بارًداوهنا )

 .(0047:18@) مدا لة:.......

 هذا يمكن. الشيخ:

 .(00:47:23@)مدا لة:....... 

 ( يأخذ فائدته من؟ َّل بد أن تأخذ. ربيه) الشيخ:

 ثم إنَّ المبتدأ يأخذ الفائدة من الخرب، َّل ما يف إشكال يف ذلك.

ْيئسطيب... وابن مالك مثَّل لهذا الموضع بقوله: ) ( تقول: َضْرب َ  اْلَعْبَد ُمس 
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 (:ا مسيًئاضرب   ٌيًد )

 (: مبتدأ.ضرب )

 (.مضرخب(: مفعول به )ٌيًداو)

ضرب  ٌيًدا حالة كون ٌيًدا أنن  ال أضربه ( يعني: )ٌيد(: حال من )مسيًئا)

 (.مسيًئا

( أو َضْربه حالة كونه مسيًئا( يعني: )صرب  ٌيًدا ضربه مسيًئا: )خالتقدير

 (.ضرب  ٌيًدا موجوٌد حالة كونه مسيًئا)

أكثر أكل  الفاكهة ( أو )ُ رب  السويق ملتوًتا: ) لك أن تقول خمن األمثلة بلى

َكمْ ( أو )أِلب ُ رب  العصير بارًدا( أو )ناضجةً  ( َأَتم  َتْبي ين  اْلَحقَّ َمنُْوَطس ب اْلح 

َكمْ يقول: )  ( يعني: أن ُأبيِّن، هذا مصدر مبتدأ.َتْبي ين (. )َتْبي ين  اْلَحقَّ َمنُْوَطس ب اْلح 

 (: مفعوٌل به.اْلَحقَّ و)

َكمْ ) َكم( يعني: )َمنُْوَطس ب اْلح  ( يعني: ُأبيِّن الحق حالة كون الحق منوًطا بالح 

 مبيِّنًا بالِحَكم التي من أجلها فعلُت هذا األمر.

َكمْ  حالة كونهَتْبي ين  الَْحقَّ (: حال )َمنُْوَطس)  (.َمنُْوَطس ب اْلح 

َكمْ  حالة كونهموجوٌد َتْبي ين  اْلَحقَّ ) التقدير:  (.َمنُْوَطس ب اْلح 

ٌد »الحديث  خمن  لك: ْن َربِّه  َخُهَو َساج 
 .«َأْقَرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد م 

( ُ رب  العصير ل يً ا(؛ فلهذا إذا قلُت: )أكل  الفاكهة خه  ناضجةٌ كقولك: )

يًدا ضرب  ٌ( أو )ُ رب  العصير حالة كونه ل يً ا( تريد: )ضرب  ٌيًدا  ديًداأو )

( يصح أن يكون خربًا للمبتدأ خ ديًدا -ل يً ا( هنا فالحال )حالة كون ٌيًدا  ديًدا

( فرتفع؛ فهنا الحال يصح ضرب  ٌيًدا  ديٌد ( فرتفع وتقول: ) رب  العصيَر ل يٌ  )
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 أن تقع خربًا. 

ت الحال أن تقع خربًا؛ فما ُحكم حْذف الخرب؟ واجب أم جائز؟  فإذا صحَّ

جوب إلى الجواز، يعني: يجوز أن تْحذف الخرب، وتجعل جائز، ينتقل من الو

ه فتقول: ) (، فـ ل يً ا( حالة كونه ) رب  العصير ل يً االحال دالًة عليه وسادًة َمسدَّ

 (.ضرب  ٌيًدا  ديًدا( الخرب المحذوف، و)ل يٌ  ( الحال دلَّت على )ل يً ا)

يٌ ( خ)ضرب  خلك أن تجعل ه ه الحال ه  الخبر فتقول: ) رب  العصيَر ل 

 ٌيًدا  ديٌد( فَلَك أن:

 .تح ف الخبر لوجود الدليل بليه 

 .ح بالخبر  خَلَك أن تصرِّ

 هذا ما يتعلَّق بَحْذف الخرب وجوًبا وجوزًا.

 قد تكلَّم على: وبذلك يتبيَّن لك أنَّ ابن مالك 

 حذف المبتدأ والخرب جواًزا ومثَّل لهما.

عة مواضع، ولم يتكلَّم على حذف ثم تكلَّم على حذف الخرب وجوًبا يف أرب

 المبتدأ وجوًبا.

 والمبتدأ قد ُيحَذف وجوًبا يف بعض المواضع، من األمثلة على ذلك:

( ن ْعَم الرجل ٌيٌد ( إذا قلَت: )خب ْئَس  -ن ْعمحذفه يف أسلوب المدح والذم )

 (:ن ْعَم الرجل هو ٌيٌد ) فالتقدير:

 (: فعل ماٍض.ن ْعمَ فـ )

 (: فاعٌل.الرجلو)
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( تعود لممدوح، يعني: هو(، )هو ٌيٌد ( يعني: )ن ْعَم الرجل ٌيٌد ( يف )ٌيٌد )و

 (.الممدخح ٌيٌد )

 (.ب ْئَس الرجل هو بمٌرخ( أي: )ب ْئَس الرجل بمٌرخأو )

 .ومن مواضع حذف املبتدأ وجوًبا: إذا قطعَت الصفة عن املوصوف 

ى بسم اهلل الرحمن الرحيمكأن تقول: ) ن قطع الصفة ب»( هذا يسمَّ

(؛ بسم اهلل الرحمن الرحيملو أتبْعَت الصفة للموصوف كنَت تقول: ) «الموصوف

لكن قد يجوز يف اللغة أن تقطع الصفة وأنت تقصد قصًدا، إذا قصدَت قصًدا لقطع 

( تريد: بسم اهلل الرحمن الرحيمالصفة يجوز؛ ألنَّ هذا أسلوب بالغي، فتقول: )

 هو الرحمُن الرحمنُ )
 
المبتدأ، إذا قصْدَت هذا األسلوب تحذف  ( فَحذفَت بسم اهلل

 المبتدأ وجوًبا.

( خطًأ؛ تقول: هذا خطأ؛ ألنه ما بسم اهلل الرحمن الرحيم: )-مثاًل -لكن لو قال 

 َقَصد هذا األسلوب.

 .(00:53:43@)مدا لة:....... 

ا َوْقف ) الشيخ: (، أو َوْقف جزئي؛ لكن هو إرادة 00:53:47@هو َوْقف: إمَّ

( أول تقول: جاء محمٌد العالمُ : )-مثاًل -نا تريد الَوْقف، كأن تقول الَوْقف، ه

َُ محمًدا العالم) َُ بلى محمٍد العالم( أو )رأي  (.سلَّم

م، تقول: ) الوْقف هو: ( بمحمد مررُت توضيٌح لَِما يحدث من لبس فيما تقدَّ

ير ( هذا غمحمد(؛ لكن تبيَّن لك أنَّ )مررُت بمحمدكأنك تريد أن تقف تقول: )

( فأنت قبل أن يسأل َمن محمد ه ا؟واضح للمستمع أو أنَّ المستمع سيسألك: )

 ( هذا مستعمل عندنا اآلن.مررُت بمحمد العالمتِجيب مباشرة، تقول: )

يه النحويون بـ  يقولون: هو جواٌب لسؤاٍل  «القطع»هذا األسلوب الذي يسمِّ
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( فمباشرة أجبَت قبل أن د؟َمن محم( ثم توقَّعَت أن يسأل )مررُت بمحمدمتوقَّع ) 

( لكن حَذْفَت مررُت بمحمٍد هو العالم( تريد )مررُت بمحمد العالميسأل تقول: )

مررُت ( إلرادة القطع وجوًبا، فإذا أعرْبَت كل هذا الكالم؛ صار الكالم )هو)

إذا أردته  «القطع»( هذا هو أسلوب مررُت بمحمد العالم( يعني: )بمحمٍد العالمُ 

 وز لك أن تقطع.وَقَصدته يج

مررُت وإذا لم ُتِرْدُه وإنما أردَت يف األصل أن ُتْتبِع الكالم بعضه ببعض )

( جائزة يف 00:55:35@(: هنا َّل يجب أن ُتتبِع وجوًبا، أْن )بمحمٍد العالم

؛ وإنَّما األصل والواجب هو اإلتباع؛ إَّلَّ إن َقَصدَت عن َقطع؛ فال «القطع»

األُولى يف هذه األبيات، وهي: الكالم على َحْذف (، هذه المسألة 00:55:43@)

 المبتدأ والخرب جواًزا ووجوًبا.

 الك م بلى تعدد الخبر المسألة الثانية قلنا:

 ويف ذلك يقول ابن مالٍك : 

 َخَأْ َبدددددددددُرخا ب ددددددددداْثنَْين  َأْخ ب دددددددددَأْكَثَرا

 

دددددٍد َكُهدددددْم َسدددددَراٌة ُ دددددَعَرا   َبدددددْن َخاح 

: الخرب يجوز أن يتعدد، فكما تجعل الخرب واحًدا يف نصَّ يف هذا البيت على أنَّ  

( هذا خرب واحد، يجوز لك أن تجعل اهلل بظيمٌ (، )ٌيٌد  ابرٌ (، )محمٌد كريمٌ )

مائة(  -عشرة -خمسة -أربع -الخرب كلمتين )أن تجعله خربَْين( أو أكثر )ثالث

ٌم رحيٌم اهلل بظي(، )محمٌد  ابٌر كاتٌب على حسب المعنى الذي تريد، فتقول: )

 (:ِفوٌر  كورٌ 

(، وما بعده أخبار متعددة: خربٌ أول مرفوع، خربٌ ثان، خرب اهللمبتدٌأ واحد: )

 ثالث، خرب رابع..... إلى ما تشاء من األخبار.

 (ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ے ے ۓ ۓ): قال 
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 :[16-14البرخج:]

 هذا المبتدأ. :(ەئ)

 الخرب هو ماذا؟

 (ۇ ۇ ۆ ڭ ڭ)أي: صاحب العرش  (ڭ ڭ ے ۓ ۓ)هو: 

 بكم خرب؟ بخمسة أخبار: (ەئ)أخرب عن المبتدأ 

 (ڤ): .خربٌ أول 

 (ۓ): .خربُ ثاٍن 

 (ۋ ۋ):  َّ(ىئ)خرُب ثالث لكن مرفوع وعالمة رفعه )الواو( ألن 

 من األسماء الستة.

 (ٻ): .خربٌ رابع 

 (ېئ): .خربٌ خامس 

 ومن اللطائف يف هذه اآلية: أنَّ فيها قراءَتْين شرعيَتْين مشهورَتْين: 

 وهذه كقراءة حفص )قراءتنا(. (ڭ ڭ ڭ)القراءة األخلى: 

 .(ڭ ڭ ڭ)خقراءٌة أ رْ: 

 ََ خرب  (ەئ)من أخبار  (ٻ)صارت  :(ڭ ڭ ڭ): فإ ا َرَفْع

 رابع.

 فصارت األخبار أربعة. ؛(گ)صار صفًة لـ  (ٻ) خإ ا جررت:

 صارت األخبار أربعة. فإن جررت:
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 صارت األخبار خمسة. خإن رفعَ: 

 الدقيق سيختلف؛ لكن من حيث الناحية النحوية: كل ذلك جائز. طبًعا المعنى

طيب... لماذا نصَّ ابن مالٍك على هذه المسألة يف األلفية وجعل لها بيًتا 

؟  مستِقالًّ

 (.جاء محمد الكريم الفاضل الشابر الكاتبترى صفة تتعدد: )

 (.جاء محمٌد  الًفا راكًضا مسرًباوالحال: )

:وهنا ما نصَّ على هذه   األمور؛ هنا نصَّ

 : ما نصَّ على التعدد.يف الحال

 : ما نص على التعدد.يف النعَ

 ألنَّ يف المسألة خالًفا:الجواب: 

ُيِجيزون التعدد )تعدد الخرب(، ما معنى تعدد الخرب؟ يعني:  فجمهور النحويين:

 تجعل هذا خرب أول، وهذا خرب ثاٍن، وهذا خربٌ ثالث.

 خربٌ ثاٍن، خربٌ ثالث. وهذا ُتعِرب: الخرب األول،

َّل ُتخرب »يمنعون تعدد الخرب، يقول:  خبعض النحويين، قليٌل من النحويين:

 «.عن المبتدأ إَّلَّ بخرٍب واحدٍ 

 فإن جاء ما ظاهره التعدد كهذه األمثلة والشواهد: جعلوه:

ا من باب الصفة، يعني: الثاين صفة لألول.  إمَّ

ر.  أو جعلوه خربًا لمبتدأٍ مقدَّ

 :(هو الغفور الودود)قلَت:  فإذا
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 مبتدأ. :(ەئ)فـ 

 خرب المبتدأ. :(ڤ)و 

 .(ڤ)صفة نعت لــ  :(ۓ)و 

ا؛ ألنَّه  ا، هذا القول على هذا التخريج ضعيٌف جدًّ وهذا اإلعراب ضعيف جدًّ

ُيلزم بمعنًى قد َّل يريده المتكلِّم، فإنَّ التعدد َّل يستلزم أن يكون الثاين صفًة لألول 

 .-عد قليل الفرق بين التعدد وبين العطفكما سنْذُكر ب-

 .(01:01:03@)مدا لة:....... 

ا إذا  الشيخ: َقَصد فيجوز أن يكون الثاين صفًة لألول ما يف إشكال، قد يكون أمَّ

يٌد الثاين صفًة للخرب، كأن تقول: ) يٌد (: هو )محمٌد  ابٌر ُمج  ( فعل صفة لـ ُمج 

 (؟ عره( وَّلَّ صفة لـ )محمد)

 (. ابرـ )إًذا صفة ل

( الكتابة( صفة لـ ) ابرٌ (: )محمٌد كاتٌب  ابرٌ (؛ لكن ) ابرهناك صفة لـ )

 (؟محمدوَّلَّ لـ )

 ( المعنى على خالف ذلك.محمدلـ )

ر،  له تأوياًل آخر: يجعل الخرب الثاين خربًا لمبتدأٍ محذوٍف مقدَّ وبعضهم يؤوِّ

 .(ٹ ڤ)يعني: 

 .(ۓ)هو 

 .(ۋ ۋ)هو 

 .(ٻ)هو 
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ر له مبتدًأ، وهذا فيه تكلُّف؛ فلهذا انعقد اتفاق جمهور  كلَّما جاء خربٌ  قدَّ

 النحويين قديًما وحديًثا على أنَّ الخرب يجوز أن يتعد.

ٌر كما يجوز لك أن تعطف األخبار فتقول: ) محمد  ابٌر خكاتٌب خمفكِّ

ٌث  ى خنحويٌّ خمحدِّ هنا ما يف تعدد، لو قلت: « َعْطف»( لك أن تعطف، هذا يسمَّ

 ( هذا ليس من باب التعدد؛ هذا من باب اإلخبار بواحد: ابٌر خكاتٌب محمٌد )

 : مبتدٌأ.فد )محمٌد(

 (: خربٌ.كاتٌب و)

(: هذا ليس خربًا ثانًيا؛ وإنَّما هو معطوف على الخرب األول، خ ابرٌ قولك: )

 هذا من باب الَعْطف ليس من باب التعدد.

 ما الَفْرق بني التعدد والَعْطف من حيث املعنى؟ 

 هذا يبحثه أهل البالغة.

فنقول: يجوز لك أن تأيت باألخبار متعددة، ويجوز لك أن  من حيث النحو:

تأيت هبا متعاطفة، والشواهد واألمثلة على ذلك كثيرة يف القرآن الكريم ويف كالم 

 العرب.

ا الفْرق من حيث المعنى: أنَّك إذا أتْيَت به متعدًدا  -واهلل أعلم-فالذي يظهر  أمَّ

ًدا فأنت  -ذا ُيقال يف الخرب، وُيقال يف النعت، وُيقال يف الحالوه- إذا أتْيَت به متعدِّ

تريد أنَّ هذه األخبار امتزجت كلها يف هذا اإلنسان، وصارت متساوية أو شبه 

 متساوية.

 .(01:03:43@)مدا لة:....... 

كان  ( إذامحمٌد  ابٌر كاتٌب َّل، حسب المعنى الذي ُتريد، إذا قلت: ) الشيخ:
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عربارًعا يف )  ( أنَّه بارع يف األمَرْين. ابٌر كاتٌب ( هذا معنى )الكتابة( وبارًعا يف )الشِّ

ٌث ) ٌر محدِّ  (.الحديث( وبارٌع يف )التفسير( أي: أنه بارٌع يف )محمد مفسِّ

: العطف َّل يدل على ذلك، وَّل يدلُّ على عكسه، العْطف مجرد لكن العطف

َذَكْرنا قبل قليل: إهنا امتزجت يف اإلنسان وتساوت أو عطف، يعني: َّل يدلُّ على ما 

 شبيه تساوت.

ٌث وَّل يجوز على عكس ذلك: فإذا قلت: ) ٌر خمحدِّ ( يعني: أنَّه محمٌد مفسِّ

رموصوف وُمخَبر عنه بأنه ) ث( وُمخَبر عنه أنَّه )مفسِّ ًثا وكونه ُمحدِّ ( فكونه محدِّ

ًرا، ومستوي يف هذْين الِعلَمْين ما  ٌر خمحدثٌّ (، قولك: )01:04:51@)مفسِّ ( مفسِّ

َّل يبيِّن أنَّه عالٌم وبارٌع يف األمَرْين، أو أنَّ أحدهما أعلى من اآلخر، هو مجرد 

 إخبار، هذا َعْطف.

فأنت إذا أردت أنَّ هذه األخبار امتزجت فيه وتساوت أو شبه تساوت: 

ي: كل هذه ( يعنمحمٌد كاتٌب  ابٌر فارٌس ( به بالتعدد، تقول: )01:05:08@)

 األمور َبَرَع فيها.

ا إذا مجرد إخبار سواًء تساوت أو كان بعضها أكثر من بعض، يعني:  أمَّ

رربما يكون ) ر عالم كبير يف التفسير.مفسِّ  (: هو يف األصل مفسِّ

ث)  يف علم الحديث. -يعني-(: له مشاركة محدِّ

 (: له مشاركة يف النحو أيًضا.نحويٌّ )

رٌ هنا ما ا تقول؟ ما تقول ٌث(؟ -نحويٌّ  -؟ )مفسِّ  محدِّ

ا تقول: ) رٌ َّل، ما يصح؛ وإنمَّ  (.نحويٌّ خل ويٌّ خمفسِّ

 ؟(01:05:50@)....... سؤال:
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( َّل يدل على ترتيب؛ يدلُّ على مجرد العطف، قد خَّل، العطف بـ ) الشيخ: 

جاء محمٌد يدل على الرتتيب أشياء أخرى معنوية أو لفظية؛ لكن العْطف َّل، )

( الذي جاء أوًَّل؛ فلهذا يمكن أن تقول:  الد( جاء أوًَّل أو )محمدما )( ربخ الٌد 

 (.جاء محمٌد خ الٌد قبله)

 .(01:01:03@)مدا لة:....... 

( َّل يدل على الرتتيب؛ الذي يدل على خَّل، قلنا لك: إنَّ العطف بالـ ) الشيخ:

ا الـ )فالرتتيب الـ ) يأيت الكالم ( عند النحويين َّل تدل على ترتيب، وسخ(؛ أمَّ

اًل يف ذلك يف   .]باب الَعْطف[مفصَّ

 .(01:06:46@)مدا لة:....... 

محمٌد كاتٌب إذا كان هناك حرف عطف؛ فهذا من باب العطف ) الشيخ:

 (.خ....

 .(01:06:57@)مدا لة:....... 

َّل، هذا من حيث المعنى، هذا َّل َفْرق بينهما أيًضا من حيث المعنى الشيخ:

 م.الذي يريده المتكلِّ 

 .(01:07:05@)مدا لة:....... 

 والمعنى ليس عليها؟ الشيخ:

 .(01:07:13@)مدا لة:....... 

يجوز هذا »َّل بد، طبًعا اإلعراب وليد المعنى، نعم النحوي يقول:  الشيخ:

 من حيث الجواز العام؛ لكن َّل بد أن يخضع للمعنى.« ويجوز هذا

يٌد فإذا قلت: )  (:محمٌد  ابٌر ُمج 
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 : مبتدأ.(محمٌد فـ )

 (: خرب. ابرٌ و)

يٌد )  (؟ ابر( ثاٍن أم نعت صفة لـ )محمد( هل هو خرب لـ )ُمج 

يداسأل نفسك! ) عر( صفة لـ )الجودة( )ُمج  عر(؟ لـ )محمد( وَّلَّ لـ )الشِّ (؛ الشِّ

عرإًذا هذا صفة لـ )  ( نعت.الشِّ

 (:محمٌد  ابٌر كاتٌب لكن )

 (: مبتدأ.محمٌد )

 (: خرب. ابرٌ و)

عر( وَّلَّ من صفة )محمد( من صفة )الكتابة) (كاتبفالـ )  (؟الشِّ

 .(01:08:01@)مدا لة:....... 

( يعني: خرب ثاين، َفْهم المعنى َّل بد أن محمد( أنَّ هذا تبع )محمد) الشيخ:

 ُيراَعى يف هذه األمور.

بأنه  ؛ أخَبر عن نفسه [14البرخج:] (ے ے ۓ)ويف اآلية 

 .(ڤ)

 ؟( اهلل( أو صفة لـ )الُ فران)هنا صفة لـ  (ۓ) ،(ۓ)طيب... 

، يعني: خرب ( اهلل، يعني: أهنا تبع )( اهللالمتبادر أيًضا أنَّها صفة لـ )

 ثاٍن، هذا المتبادر من معنى اآلية، واهلل أعلم...

 .(01:08:34@)مدا لة:....... 

 (.01:08:49@( تؤول إلى التفسير، )01:08:43@) الشيخ:
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 (01:08:56@) ، والخالف الواقع«دد الخبرتع»طيب... كل ما قلناه يف  

ضعيًفا َّل يشمل ما كان الخرب مكوًنا من أكثر من كلمة، هذا الخالف المذكور إنَّما 

 (:محمد  ابٌر كاتٌب يكون يف الكلمات التي يقع كل واحٍد منها خرًبا مستقالًّ )

 (.محمد(: هذا خرب مستقل بـ ) ابرٌ )

 (.محمد(: خربٌ آخر مستقل بـ )كاتٌب )

( أين الرمان حلٌو حامٌض لكن إن كان الخرب مجموع الكلمتين، كقولك: )

 (؟حامٌض ( أم )حلوٌ الخرب )

 .(01:09:44@)مدا لة:....... 

مان(؛ وإنَّما مجموع الكلمتين؛ ألنَّ )حامٌض ( وَّل )حلوٌ َّل ) الشيخ: ( ليس الرُّ

( ُمزٌّ ون: )(، يقولالحموضة( و)الح خة(؛ وإنَّما بين )حامًضا( وليس )حلًوا)

مان ُمزٌّ )  ( يعني: بين الحالوة والحموضة:مزٌّ (. )الرُّ

مان  (: مبتدأ.)الرُّ

 (: هذا هو الخرب.حلٌو حامٌض و)

فهذا من الخرب المتعدد باتفاق عند كل النحويين، فإذا كان الخرب مجموع 

 الكلمَتْين؛ فهذا من الخرب المتعدد باتفاق.

 (؟أيمن خأيسر( ما معنى )من أيسرمحمٌد أيأن تقول أيًضا: ) مثال  لك:

 .(01:10:26@)مدا لة:....... 

(؛ وإنَّما أيسر( وَّل بأنه )أيمنيعني: يعمل بيديه، َّل تريد أن تخرب بأنه ) الشيخ:

 (.أيمن أيسر)

تخرب ( َّل تريد أن البيَ أبيض أسود( أو )الكتاب أبيض أسودكأن تقول مثاًل: )
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أبيض إنَّما تريد أن يكون اللون بينهما، هنا )؛ و(أسود( وَّل بأنه )أبيضعنه بأنه )

 (: خرب متعدد َّل شك.أسود

 .(01:11:05@)مدا لة:....... 

 (: خرٌب أول.أبيضيف اإلعراب الصناعي سنقول: ) الشيخ:

 (: خربٌ ثاٍن.أسودو)

 مجموعهما. خالخبر يف المعنى:

 .(01:11:20@)مدا لة:....... 

خرب أول  تعدد يعن :هذا متعدد باتفاق،  نعم، خرب أول وخرب ثاين، كل الشيخ:

 وخرب ثاين.

 : الخرب مجموعهما، ليس األول وَّل الثاين.لكن يف المعنى

، يف ]المبتدأ[هبذا نكون قد انتهينا بحمد اهلل وتوفيقه من الكالم على باب 

وهو أول  ]كان خأ واتها[الدرس القادم إن شاء اهلل سيكون الكالم على باب 

 ( القادم.01:11:53@) وهذا إن شاء اهلل يف ليلة أبواب النواسخ،

 نستمع إليه، اتفضل! -يا إخوان-إن كان هناك سؤال 

 ؟(01:11:59@)....... سؤال:

 (:َكُهْم َسَراٌة ُ َعَرانعم أحسنت! مثَّل ابن مالك بتعدد الخرب بقوله: ) الشيخ:

ْم َسَراٌة َكهُ ( )َسَراةٍ ( أي: شريف ُجِمعت على )سري(: جمع )َسَراةٌ الـ )

 (:ُ َعَراءُ 

 (: مبتدأ.َكُهمْ )
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 (: خربٌ أول مرفوع وعالمة رفعه الضمة.َسَراةٌ و) 

( الهمزة(: خربٌ ثاين مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ثم َحَذَف من ذلك )ُ َعَراءُ و)

عر.  من باب قصر الممدود، وَقْصر الممدود جائز يف الشِّ

 .؟(01:12:36@)....... سؤال:

( قلنا: إذا َوَقَع بعد المبتدأ حال، هذه الحال َحاٍل الَ َيُكْوُن َ َبَرا َخَقْبَل ) الشيخ:

أكل   الفاكهَة َّل يصح يف المعنى أن تقع خربًا؛ فالخرب محذوٌف وجوًبا، كـ )

ْرب( َّل يصح أن يكون من صفة )بارد(. )خُ رب  العصير بارًدا -ناضجةً   (.الشُّ

 (.أكل ( َّل يصح أن يكون خرًبا لـ )ناضجةو)

( ُ رب  العصير ل يً الكن لو صحَّ أن يكون هذا الحال خربًا للمبتدأ كقولك: )

رب( قد تكون لـ )الل ة)  (:ُ رب  العصير ل يٌ  (؛ هنا يجب أن تقول: )الشُّ

 (: مبتدأ.ُ ْرب فـ )

 (: خرب.ل يٌ  و)

حَت به، جائز. حت بالخرب أو حذفته وجوًبا؟ صرَّ  إًذا صرَّ

( بارًدا( فجعلَت )ُ رب  العصير بارًداذفته قلَت: )ويمكن أن تحذفه، فإذا ح

ت عن الخرب المحذوف جواًزا ودلَّت عليه.  حال سدَّ

 ؟(01:13:59@)....... سؤال:

َّل تكون من حاَّلت الوجوب إَّلَّ إذا كانت الحال َّل يصح أن تكون  الشيخ:

 خربًا.

 ؟(01:14:18@)....... سؤال:
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( َّل يصح أن تأيت بالخرب، َّل لعصير بارًداُ رب  اَّل ما يمكن لو قلت: ) الشيخ:

( يجب أن ُتحَذف موجود( َّل؛ هنا ) رب  العصير موجوٌد حالة كونه بارًداتقول: )

 وجوًبا؛ ألنَّ العرب يف هذا األسلوب التزموا حدَّ الخرب.

 ؟(01:14:43@)....... سؤال:

ْرب  العصير ُ  قلنا: هنا يجوز أن تجعله خربًا، فإذا جعلته خرب رفعته ) الشيخ:

( حال، ل يً ا(، ويجوز أن تحذف الخرب هنا وَّلَّ ما يجوز؟ يجوز فتجعل )ل يٌ  

 والخرب محذوف دلَّت عليه هذه الحال.

 تكلمنا فيه قبل الصالة (01:15:09@)لألخت السؤال  -يا إخوان-نعم 

(@01:15:12.) 

 ؟(01:15:14@)....... سؤال:

 عنوانات.حذف المبتدأ قلنا: يكثر يف ال الشيخ:

 ؟(01:15:30@)....... سؤال:

 ( هذا هو األفصح.بنوانات( على )بنوانإي نعم، األفصح أن تجمع ) الشيخ:

 ؟(01:15:42@)....... سؤال:

نعم، إن قراءة بالرفع: هذا من قطع الصفة، فإذا قطعنا الصفة فالمبتدأ  الشيخ:

 .(01:16:02@) هومحذوف وجوًبا، يعني: )

ُت هذه الورقة تقويم؛ لكن وجدُت أنَّ األرقام ُكتَِبت طيب... هنا أنا وجد

يها اآلن بـ  ى اآلن بـ «ا نجليزية»باألرقام التي نسمِّ األرقام »، األرقام التي ُتسمَّ

هذه يف األصل هي أرقاٌم عربية؛ ألنَّ العرب كان عندهم نظامان « ا نجليزية

 للحروف أو كتابتان لألرقام:
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ألرقام التي نكتبها اآلن معروفة، وهذه األرقام القديمة وهي ا الكتابة المشرقية: 

معروفة منذ القرن الثالث للهجرة، وهناك مخطوطات منذ القرن الثاين موجودة 

 .«الشرقية»للخوارزمي وغيره مكتوبة هبذه األرقام المعروفة 

ى  ُعرفت يف األرقام الم ربية: وهناك أيًضا كتابة أخرى لهذه األرقام تسمَّ

العربي، مثل: )المغرب، وتونس، والجزائر( ثم انتقلت بعد ذلك إلى المغرب 

ى بـ  ، «الم ربية»أو  (01:17:12@)أو « األرقام الُ بارية»األندلس، وكانت تسمَّ

وهي أصاًل هذه األرقام اإلنجليزية؛ ألنَّ األوربيين ما كانوا يعرفون األرقام هبذه 

ربما تجدوهنا يف بعض  «األرقام ال تينية»ى الصورة؛ وإنَّما كانوا يكتبون بأرقام تسمَّ 

 الساعات اآلن:

 خط. الواحد:

 خطين. خاالثنين:

 ثالثة خطوط. خالث ثة:

 (1X) واحد واكس ثم األربعة:

 .(X) اكس خالخمسة:

 اكس وخط. خالستة:

( ستحتاج إلى صفحة 1576) -مثاًل -فإذا أردت أن تكتب رقم 

(@01:17:59.) 

يف األندلس نعلم أهنم كانوا يف جاهلية جهالء حتى أتوا فلهذا منذ أتوا ودرسوا 

إلى األندلس واستقبلهم المسلمون يف األندلس ودرسوا يف الجامعات اإلسالمية 

يف األندلس، واعتنى هبم المسلمون كما يعتنون ببقية الطلبة، ودرسوا، ومما 
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ألرقام أخذوا، أخذوا هذه األرقام ونشروها عند قومهم؛ فلهذا مباشرة ماتت ا

 اليونانية ألنَّها كانت سقيمة.

لوا يف بعض األرقام، يعني: على ما أذُكر أن هناك  إَّلَّ أهنم عندما أخذوها عدَّ

فلهذا هم رقمين منها تغيَّرت تماًما، وثمانية بِقَيت كما هي مع تغييرات خفيفة؛ 

وهنا بـ  ون هذه األرقام هم اآلن يسمُّ  «األرقام العربية»اآلن يسمُّ أرقاًما »وهنا يسمُّ

 وَصَدقوا يف ذلك، وقلياًل ما يْصُدقون.« بربية

( 01:18:55@)فلهذا حتى يف الحاسب اآللي لو أردت أن تبحث عن 

 ؟«األرقام الهندية»أو  «األرقام العربية»األرقام مكتوب: تريد 

 : أتتَك هذه األرقام.«العربية»فإ ا ا ترَت 

 األرقام التي نعرفها اآلن.: أتتَك الشرقية، «الهندية»خإ ا ا ترت 

ك:  إَّلَّ أنَّه ينبغي لنا نحن اآلن أن نتمسَّ

ألنَّها األرقام األعرق يف الثقافة اإلسالمية، فهي موجودة منذ القرن  أخاًل:

ما ُعِرفت إَّلَّ منذ القرن الثالث أو « األرقام ال بارية»الثاين، و 

 (.01:19:30@الرابع)

 واهلل أعلم...

 م بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه أجمعين.خصلَّى اهلل خسلَّ 
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 الدرس الرابع والعشرون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد النبي الهادي 

األمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وَمن استنَّ بُسنَّتهم واقتفى آثارهم إلى يوم 

ين وسلَّم تسليًما كثيًرا.  الدِّ

ا بعد:  -أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة 

يف هذا وأربعمائة وألف  اَّلثنين الثاين عشر من شهر ربيٍع األول من سنة ثالثين

بحمد اهلل -الجامع جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد 

 .]ألفية ابن مالك[ يف دروس شرح شرين[ ]الدرس الرابع خالع -وتوفيقه

فنا من قبل على هناية الكالم على باب -يا إخوان-وكنَّا  ، ]االبتداء[ قد توقَّ

، ويف البداية كالمعتاد ]َكان َخَأَ َواُتَها[والليلة إن شاء اهلل َنْشرع بالكالم على باب 

 نقرأ األبيات التي ننوي َشْرحها.
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 يقول ابن مالٍك  هذا الباب يف أول 

 باب ]َكان َوَأَخَواُتَها[:

 َتْرَفُع َكاَن اْلُمْبَتَدا اْسدَمس َخاْلَخَبدرْ .143

 

دددددددُبُه َكَكددددددداَن َسددددددديَِّدًا ُبَمدددددددرْ  
 َتنْص 

 َكَكاَن َظلَّ َباَت َأْضدَحى َأْصدَبحا.144 

 

اَل َبر َحدددددا  ٌَ  َأْمَسدددددى َخَصددددداَر َلدددددْيَس 

ي األَْرَبَعددهْ .145   َفتددىء َخاْنَفددكَّ َخهدد  

 

دددددددْبه  َنْفددددددد  أْخ ل نَْفددددددد  ُمْتَبَعدددددددهْ ل     ش 

ْثدددُل َكددداَن َداَم َمْسدددُبْوَقس ب َمدددا.146   َخم 

 

دددْيَبس د ْرَهَمددددس  ََ ُمص   َمدددا ُدْمدددد
 َكدددَأْبط 

ددد َ .147 
ْثَلدددُه َقدددْد َبم  ْيدددُر َمددداٍض م  َِ  َخ

 

  َ 
نْدددُه اْسدددُتْعم 

ْيدددُر اْلَمددداض  م  َِ  إ ْن َكددداَن 

دددَط اْلَخ .148  ْيعَهدددا َتَوسُّ
 َبدددرْ َخف ددد  َجم 

 

ددددددْز َخُكددددددلٌّ َسددددددْبَقُه َداَم َحَظددددددرْ    َأج 

 َكدددَ اَك َسدددْبُق َ َبدددرٍ َمدددا اْلنَّاف َيدددهْ .149 

 

ًة الَ َتال َيدددددددهْ   ددددددد ء ب َهدددددددا َمْتُلدددددددوَّ  َفج 

 َخَمنُْع َسْبق  َ َبرٍ َلْيَس اْصُطف  .150 

يف أخل الك م بلى باب ]االبتداء[: أنَّ للجملة  -يا إ وان-َسَبَق أن َ َكْرنا 

 سمية يف الل ة العربية صورتين:اال

 :....الصورة األخلى

ُرنا بصوريت الجملة اَّلسمية يف اللغة العربية؟ اتفضل!  َمن يذكِّ

 .(00:02:38@)....... طالب:

ي هذه الصورة؟ الشيخ:  بماذا نسمِّ

 .(00:02:40@)....... طالب:

 هما الصورتان للجملة اَّلسمية. الشيخ:

 .(00:02:47@)....... طالب:

 (.00:02:50@)َّل، ليست  الشيخ:
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 .(00:02:52@)....... طالب: 

 َّل، هذا مبتدأ، المبتدأ هو: اَّلسم العاري من العوامل اللفظية. الشيخ:

 أن تأيت الجملة اَّلسمية غير مسبوقٍة بناسخ.الصورة األُخلى: 

 أن تأيت الجملة اَّلسمية مسبوقة بناسخ. خالصورة الثانية:

 سمية، الجملة اَّلسمية يف اللغة العربية:هاتان صورتا الجملة اَّل

ا أن تأت  ِير مسبوقٍة بناسخ: ، ]المبتدأ خالخبر[باب ]االبتداء[ وهذا باب  إمَّ

ى  (، اهلل ربنا(، )محمٌد كريمٌ مثل: ) «الصورة البسيطة»أو  «الصورة األصلية»وتسمَّ

 ( هذه الجملة لم ُتصَدر بشيٍء من النواسخ.العلم نافعٌ )

( محمٌد كريمٌ : فـ )انية: أن تأت  الجملة االسمية مسبوقًة بناسخخالصورة الث

( ثم محمٌد كريمٌ (، هي )كان محمٌد كريًماجملة اسمية، وقد ُتسَبق بناسخ مثل )

(؛ فهذه كانت يف األصل جملًة اسمية؛ كان محمٌد كريًما( فصار )كاندخلت عليه )

 لكن دَخَل عليها ناسخ.

 َّالنواسخ اليت تدخل على اجلملة االمسية ثالثة أنواع: وقلنا إذ ذاك وُنذكِّر: إن 

 :ما يرفع المبتدأ وينصب الخرب. النوع األخل 

 :ما ينصب المبتدأ ويرفع الخرب. خالنوع الثاين 

 :ما ينصب المبتدأ وينصب الخرب. خالنوع الثالث 

ا النوع األخل من النواسخ خهو: ما يرفع المبتدأ خينصب الخبر: فهذا ماذا  أمَّ

 يشمل من النواسخ؟ يشمل ثالثة نواسخ:

 وهذا الباب معقود لـ )كان وأخواهتا(.كان خأ واتها: يشمل : 

 أفعال المقاربة، وهي تعمل هذا العمل أيًضا، خيشمل أيًضا: كاد خأ واتها :
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 هي من النواسخ فرتفع المبتدأ وتنصب الخرب.

 ًضا ترفع : فهي أيختشمل أيًضا: ما خأ واتها )ما الحجاٌية( خأ واتها

 المبتدأ وتنصب الخرب.

 .]ما الحجاٌية[ثم ]كاد[ ثم ]كان[ وستأتينا هذه المواثق تِباًعا هبذا الرتتيب: 

ما ينصب المبتدأ  خالنوع الثاين من النواسخ الدا لة بلى الجملة االسمية قلنا:

 ويرفع الخرب، ماذا يشمل من النواسخ؟ يشمل ناسَخْين:

 لباب اآليت على التِّباع.: هذا ايشمل: إنَّ خأ واتها 

 فهي أيًضا تنصب المبتدأ وترفع الخرب.خيشمله: )ال( النافية للجنس : 

 ما ينصب المبتدأ وينصب الخرب: خالنوع الثالث من النواسخ قلنا:

  ظنَّ خأ واتها[وهذا هو باب[. 

 هذه األبواب التي تمثِّل صوريت الجملة اَّلسمية:

 المبتدأ والخرب. ِير المنسو ة:

 : الناسخ األول والثاين والثالث.لمنسو ةخا

هذه هي أبواب األحكام النحوية للجملة اَّلسمية هبذا الرتتيب، فإذا انتهينا من 

النواسخ نكون قد انتهينا من الكالم على األحكام النحوية للجملة اَّلسمية، فيأيت 

، وباب ]الفابل[، بعد النواسخ سيأيت باب ]الفابل[بعد ذلك مباشرة باب 

هو أول األحكام النحوية للجملة الفعلية؛ ألنَّ النحو كما شرحنا يف أول  الفابل[]

 أو ثاين محاضرة مرتَّب، رتَّبه ابن مالك هبذه الطريقة:

 يأيت بأحكام الجملة اَّلسمية.



 

 
e 

g h 

f  178 
 شرح ألفية ابن مالك

 ثم أحكام الجملة الفعلية. 

 ثم األحكام المشرتكة بين الجملتين.

بعد الكالم على  ]َكان َخَأَ َواُتَها[ب وهبذا نعلم لماذا تكلَّم ابن مالٍك على با

 هي أول النواسخ. ]َكان َخَأَ َواُتَها[؛ ألنَّ ]االبتداء[ باب

 منها: -من الشرح السابق-طيب... ومن ذلك نعرف أموًرا كثيرة 

 أنَّ هذه النواسخ المذكورة َّل تدخل إَّلَّ على اسم أو فعل أو حرف؟

ة بالدخو ل على الجملة اَّلسمية، والجملة اَّلسمية إَّلَّ على اسم؛ ألنَّها مختصَّ

 تبدأ اسم.

 طيب... هذه النواسخ بأنواعها الثالثة أمساٌء أم أفعاٌل أم حروف؟ 

 بعضها أفعال خبعضها حرخف:

  أفعال.َكان َخَأَ َواُتَهافـ : 

 أفعال.خَكاَد َخَأَ َواُتَها : 

 يَّة َخَأَ َواُتَها: و
 ٌ َجا  حروف.َما اْلح 

 حروف.ُتَهاخإ نَّ َخَأَ َوا : 

 حرف.خالم النافية للجنس : 

 أفعال.خظنَّ خأ واتها : 

 فبعضها أفعال وبعضها حروف.

، لماذا قال ابن مالك ]َكان َخَأَ َواُتَها[: -كما عرفنا-أول هذه النواسخ 

 ]َلْيَس َخَأَ َواُتَها[؟أو  ]َأْصَبَح َخَأَ َواُتَها[، ما قالوا: ]َكان َخَأَ َواُتَها[والنحويون: 
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 .(00:08:58@)....... طالب:

ُأمُّ الباب، أمُّ الباب أي: أنَّها تختصُّ بأحكاٍم َّل تأيت يف  ]َكان[نعم، ألنَّ  الشيخ:

يف آخر  ]َكان[بقية أخواهتا، وسيأيت ِذْكٌر لبعض هذه األحكام التي تختص هبا 

 الكالم على هذا الباب إن شاء اهلل تعالى.

  أول بيت:طيب... قال إمامي ابن مالك يف 

 َتْرَفدددُع َكددداَن اْلُمْبَتدددَدا اْسدددَمس َخاْلَخَبدددرْ 

 

دددددددُبُه َكَكددددددداَن َسددددددديَِّدًا ُبَمدددددددرْ  
 َتنْص 

الذي َذكْرناه من قبل؛ فـ  ]َكان َخَأَ َواُتَها[يف هذا البيت َذَكَر ابن مالٍك لنا عمل  

 :]َكان َخَأَ َواُتَها[

ى   .«اسمها»ترفع المبتدأ ويسمَّ

ى   .« برها»وتنصب الخرب ويسمَّ

 هذا معروف ومفهوم مما سبق.

 ( أعِرب:كان محمٌد كريًماطيب... نبدأ )

(: فعٌل ماٍض ناسخ؛ إًذا َّل محل له من اإلعراب؛ ألنَّ األفعال الماضية كان)

 كلها ليس لها محل من اإلعراب، مبني على الفتح.

 مرفوع أو يف محل رفع؟ مرفوع؛ ألنه ُمعَرب، لو-(: اسم كان مرفوع محمٌد )

 اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة. -كان مبنيًّا لقلنا: يف محل رفع

 (؟كريًما)

  بر كان منصوب. طالب:

 (.كان ُبمُر سيًداأحسنَت! طيب... ) الشيخ:

 .(00:10:36@)....... طالب:
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 واسمه؟ الشيخ: 

 يرفع المبتدأ وينصب الخرب، أين اسمه؟

 .)بمر( طالب:

 اضبط الجملة! الشيخ:

 ُبمُر سيًدا( )كانَ  طالب:

 (: اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الضمة.بمرُ ) الشيخ:

 (؟كان ُبمرٌ ( ولم نُقل )كان ُبمرُ لماذا قلنا: )

 .(00:11:00@)....... طالب:

 (.00:11:05@)( يقولون: ُفَعلألنه ممنوع من الصرف على وزن ) الشيخ:

 (؟كانأين اسم ) (كان المسلمون يحكمون العالمطيب... )

 .(00:11:13@)...... .طالب:

 مرفوع وعالمة رفعه.... الشيخ:

 .الواخ ألنه جمع م كر سالم طالب:

كان المسلمون )(؟ كانالواو ألنه جمع مذكر سالم، أين خرب ) الشيخ:

 .(يحكمون العالم

(؛ إًذا فالخرب يف هذا الباب أيًضا يأيت كالخرب يف يحكمون العالم)الجملة الفعلية 

 :[]المبتدأ خالخبرباب 

 (.كان محمٌد كريًما) يأت  مفرًدا:

 (.كان المسلمون يحكمون العالم) خيأت  جملة:
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 (؟كان( أين اسم )كان  الٌد سيارته جديدةٌ : )األ ير

 .(00:11:54@)....... طالب:

 ( َمن؟كان)(؟ كانأين اسم ) (كان  الٌد سيارته جديدةٌ ) الشيخ:

 .(00:12:05@)....... طالب:

 كان. (: اسم الد) الشيخ:

 ( ماذا؟كان  الد)

 .(00:12:09@)....... طالب:

 ( مفرد أم جملة؟سيارته جديدةٌ (. )سيارته جديدةإًذا فالخرب: ) الشيخ:

 .(00:12:18@)....... طالب:

(: هذه جملة اسمية مبتدأ سيارته جديدةٌ جملة اسمية؛ مفرد كلمة ) الشيخ:

 وخرب.

(، هذه الجملة ما كانعت خربًا لـ )( َوقَ سيارته جديدةٌ ثم هذه الجملة اَّلسمية )

 إعراهبا؟

 ( يف محل نصب.كان)خرب 

 (؟كان( أين اسم )كان أ   يف المسجدطيب... الذي أمامه مبارك! )

 .)أ  ( طالب:

 مرفوع وعالمة رفعه. الشيخ:

 .(00:13:01@)....... طالب:

رة منع من ظهورها.... الشيخ:  الضمة المقدَّ
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 .(00:13:06@)....... طالب: 

 (؟أ  أحسنت! و)ياء المتكلم( يف ) الشيخ:

 .(00:13:10@)....... طالب:

؛ طب أين «كل ضميٍر اتَّصل باسٍم فهو مضاف إليه»القاعدة المذكورة:  الشيخ:

 ( ماذا؟كان أ  الخرب؟ )

 .(00:13:24@)....... طالب:

 (.كان أ   يف المسجد) الشيخ:

 .(00:13:28@)....... طالب:

 (:يف المسجد) الشيخ:

 (: حرف جر.يف)

 (.....المسجدو)

 .(00:13:35@)....... طالب:

 (: حرف جر.يف) الشيخ:

 (: اسم مجرور.المسجدو)

 أين الخرب؟

 .(00:13:42@)....... طالب:

 َّل. الشيخ:

 .(00:13:50@)....... طالب:

 ؟]المبتدأ خالخبر[َتْذُكر ماذا قلنا يف باب  الشيخ:
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 (.َخُمْفَرَدًا َيأت   َخَيأت   ُجْمَلهْ مفرًدا أو جملة )قلنا: إنَّ الخرب َّل يأيت إَّلَّ 

 .(00:14:03@)....... طالب:

ر بكوٍن عام، يعني: 00:14:03@)نعم، إذا  الشيخ: ( الخرب محذوف مقدَّ

ا)  .(يف المسجد( )كالنًا( أو )موجوًدا( أو )كان أ   مستقرًّ

َُ مستعجً  طيب... )  ( أين اسم الناسخ؟كن

 .(00:14:26@)....... طالب:

 )تاء المتكلِّم(! الشيخ:

 ( أن تقول: )تاء المتكلم(.00:14:34@)طيب... مرفوع؟ 

َُ (: تاء المتكلم )كاناسم )  ( نعم.كان( ضمير، اسم )كن

 .(00:14:45@)يف محل  طالب:

 الضم.يف محل رفع دليٍل على  الشيخ:

 (.مستعجً  والخرب: )

 (؟ال تكن مستعجً  طيب... )

 .(00:14:54@)....... طالب:

 (.ال) الشيخ:

 .(00:14:58@)....... طالب:

 (.الَّل؛ نبدأ بـ ) الشيخ:

 .)ال( ناهية طالب:

 (؟تكنناهية، و) الشيخ:
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 .فعٌل مضارع مجزخم طالب: 

 ( والخرب؟تكن( الناهية، أين اسم )المجزوم بـ ) الشيخ:

 .(00:15:09@)....... طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .(00:15:13@)....... طالب:

 (. أحسنت!مستعجً  ) الشيخ:

 ( أين اَّلسم؟كونوا متسابدين! )األخ الكريم هناكطيب... 

 .(00:15:23@)....... طالب:

 مرفوع أو يف محل رفع؟ الشيخ:

 .(00:15:25@)....... طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .)متسابدين( طالب:

 (. منصوب وعالمة نصبه؟متسابدين) الشيخ:

 ..الياءطالب:

 ياء.ال الشيخ:

 (؟لم(. )القطاران لم يكونا ُمسرَبْينطيب... األخ الكريم! )

 .حرف جزم طالب:

 (؟يكوناحرف جزم، ) الشيخ:
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 .(00:15:45@)فعل مضارع مجزخم خب مة جزمه  طالب:

 (؟يكونأحسنت! أين اسم ) الشيخ:

 .(00:15:50@)....... طالب:

 (؟لم يكونا مسرَبْين) الشيخ:

 .(00:15:55@)....... طالب:

 )ألف اَّلثنين( اسم يكون، مرفوع أو يف محل رفع؟ الشيخ:

 .يف محل رفع طالب:

 (: خرب منصوب وعالمة نصبه )الياء(.ُمسرَبْينيف محل رفع، و) الشيخ:

 ( أين اَّلسم والخرب؟كوين صابرةً طيب... )

 .)ياء المخاطبة( طالب:

 )ياء المخاطبة( اسٌم يف محل.... الشيخ:

 .(00:16:19@)....... طالب:

 (.صابرةً والخرب: ) الشيخ:

ةً طيب... ) زَّ
 ( أين الفعل الناسخ؟كنَّا أب 

 .)كان( طالب:

 (، واسمه؟كان) الشيخ:

 .(00:16:37@)....... طالب:

 (. هبنا( ثم )نا( مثل )كان)ناء المتكلمين(. األصل: ) الشيخ:
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)ناء المتكلمين( هذا ضمير متحرك، والضمير المتحرك إذا اتصل بالفعل  

 لماضي ماذا ُينتج يف آخر الفعل الماضي؟ا

( تقول: نافإذا دخل ضمير متحرك مثل )( َ َهَب ( هي ) هبناالتسكين تقول: )

 (. هبنا)

ن )النون(، و)األلف( قبل كانطيب... ) ( أدخل عليه )ناء المتكلمين( ستسكِّ

 )النون(....

 .(00:17:19@)....... طالب:

اكنَْين، فسيكون )ساكنة؛ فنحذف )األلف( َّللتق الشيخ: (، نا( ثم )كنْ اء السَّ

 (.كنَّاسيحدث إدغام بين )النُّوَنْين( فتكون )

 ( يف محل رفع.كانطيب... إًذا فـ )ناء المتكلمين( اسم )

ةً و) زَّ
 (: خرب.أب 

( هذا مثال ابن مالك، أين َكَكاَن َسيَِّدًا ُبَمرْ طيب... مثال ابن مالك يف البيت )

 ( والخرب؟كان)اسم 

 .(00:17:52@)....... ب:طال

ر، والخرب؟ الشيخ:  مؤخَّ

 .(َسيَِّداً الخبر: ) طالب:

ط الخرب، وسيأيت الكالم عليه  الشيخ: نعم، يف هذا المثال إشارة إلى جواز توسُّ

 إن شاء اهلل بعد ذلك.

أين اسم الناسخ  ؛[54الفرقان:] (ېئ ېئ ېئ)طيب... قال تعالى: 

 والخرب؟
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 .(ں) طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .(00:18:16@)....... طالب:

 ؟(ں)و)الكاف( يف  الشيخ:

 .(00:18:19@)ضمير  طالب:

 أحسنت! الشيخ:

 ، أين اَّلسم والخرب؟[110آل بمران:] (ٺ ٺ ٺ) طيب...

 .(00:18:34@)....... طالب:

 هذا اسم ظاهر أو ضمير؟ (ڍ) الشيخ:

 .(00:18:38@)....... طالب:

 محل رفع؟( مرفوع أو يف كان)إًذا اسم  الشيخ:

 .يف محل رفع طالب:

 يف محل رفع. الشيخ:

؟ أم يف المسألة خالف بين (ڍ)هل الضمير )التاء( أم )التاء والميم( 

 .]الضمير[النحويين؟ شرحناه يف باب 

 .(00:18:57@)....... طالب:

 ؟(00:18:57@) الشيخ:

 .(00:19:01@)....... طالب:
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إنَّ الضمير هو )التاء( فقط، »الوا: )التاء(، نعم، هذا قول البصريين، ق الشيخ: 

 «.و)النون( حرف جمع

 «. (ڍ)إنَّ الضمير مجموع »وقال بعض الكوفيين: 

 ( يرتتب عليها إشكاَّلت لفظية:00:19:17@)

َُ ضمير مبني على الضم )فالبصريون يقولون:   (.كن

 مبني على السكون. خهؤالء سيقولون:

 سهلة. -يعني-والمسألة 

 ؟[110آل بمران:] (ٺ ٺٺ )طيب... والخرب؟ 

 .(ٺ ٺ) طالب:

 ؟(ٹ). و (ں) الشيخ:

 .(00:19:36@)....... طالب:

 ؟ ما إعرابه؟(ٹ)، و (ٺ ٺ) (ں)فالخرب:  الشيخ:

 .(00:19:49@)....... طالب:

( 00:19:52@)مضاف إليه، المضاف والمضاف إليه: اسمان  الشيخ:

 واحدة، األصل: كل اسم يدل على اسم:

 (.ةساب(: هذه )سابة)

 (.األستا ( هذا )األستا )

ن على شيء أو شيئين؟سابة األستا لهذا نقول: )  ( صار اسَمين؛ لكن يدَّلَّ
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 .(00:20:07@)....... طالب:

ن على شيء؟ باإلضافة، هذه خاصية  الشيخ: كيف جعلَت اَّلسمين يدَّلَّ

 اإلضافة يف اللغة العربية.

 والخرب؟ ؛ أين اَّلسم[79آل بمران:] (ڍ ڍ)طيب... أخيًرا: 

 .(00:20:22@)....... طالب:

 جماعة، مرفوع أو يف محل رفع؟ الشيخ:

 .(00:20:25@)....... طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .(00:20:26@)....... طالب:

 .(ڍ) الشيخ:

ترفع المبتدأ اسًما : »]َكان َخَأَ َواُتَها[ما َذكرناه قبل قليل وأعربنا عليه، وهو أنَّ 

هو قول البصريين، وتابعهم على ذلك جمهور « ا لهالها، وتنصب الخرب خربً

 العلماء قديًما وحديًثا.

( َّل تعمل هذا العمل؛ وإنَّما هي مثل بقية كان)إنَّ »وقال بعض الكوفيين: 

 («.خدَ َل  -خ رج -خقام -خجَلَس  -َ هَب األفعال التامة، مثل )

 طيب... إًذا كيف ُتعربون؟

 (:كان محمٌد كريًماقالوا: )

 فعٌل ماٍض. (:كان)

 (.َ هَب محمٌد (: فاعل، مثل )محمٌد و)
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 (: حال.كريًماو) 

 وقال بعض الكوفيين:

 (: هذا فعل ماٍض.كان)

(؛ ولكنه مرفوٌع بما كان كان( قالوا: هذا مرفوع؛ لكن ليس مرفوًعا بـ )محمٌد و)

 (، يعني: مبتدأ.كانمرفوًعا به قبل دخول )

( لكن ليس خرًبا؛ وإنَّما شبيه كان)( قالوا: شبيه بالحال، انتصب بـ كريًماو)

 بالحال.

فه أموٌر كثيرة منها:  وقولهم يف هذه المسألة ضعيف، يضعِّ

(، كان محمٌد الزاهد(، )كان محمٌد أ اكافرتاض وقوع المعرفة خربًا، تقول: )

 ( أين الخرب؟كان محمٌد أ اك(، أقول: )كنُته الصديقوتقول: )

 ( معرفة أو نكرة؟أ اك)

حال؟ الحال من صفاهتا التنكير حتى افرتض الجمهور فيها التنكير، معرفة، وال

ز يف الحال التعريف قال:  ؛ لكن لم يٌقل أحٌد من «يجوز أن يأيت على قِلَّة»وَمن جوَّ

قد يجوز أن يأيت معرفًة »النحويين: إنَّ الحال يأيت معرفًة بافرتاض؛ وإنَّما قالوا: 

 «.على قِلَّة

يأيت الخرب معرفًة بافرتاض، ما يف إشكال، وهذا يدلُّ ( كانلكن هنا يف باب )

 .« بر»على أنَّ الخرب هنا ليس حاًَّل؛ بل هو 

 اسم كان خ بر كان طيب... نقول:

  :(كان محمٌد كريًما)

كان محمٌد (، لو أقول لكم: )محمٌد ( الذي أمامنا هذا )محمٌد )هذا  (محمٌد )
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 ذات التي أمامي؟( اسم كان أم اسم هذه المحمٌد (، طيب )كريًما

 .(00:23:34@)....... طالب:

(، َمن محمٌد ( خرب كان وَّلَّ خرب )كريًما(، )كان محمٌد كريًما)طيب  الشيخ:

 ؟(محمٌد )( أو كان)الكريم: 

هذا مجرد اصطالح خاٍل من المعنى، (« كان( وخرب )كاناسم )»إًذا فقولهم: 

اة بـ )( اسٌم لذاته، للذامحمد)مجرد اصطالح؛ وإَّلَّ فإنَّ   (.محمدت المسمَّ

 (.كان)( هو الكريم؛ فليس خرًبا لـ محمد(: خرب )كريمو)

 قبل أن ننتقل إلى بقية األبيات؟ -يا إخوان-طيب... هل هناك سؤال 

 :ثم قال إمامنا ابن مالك بعد ذلك 

 َكَكددداَن َظدددلَّ َبددداَت َأْضدددَحى َأْصدددَبحا

 

اَل َبر َحدددددا  ٌَ  َأْمَسدددددى َخَصددددداَر َلدددددْيَس 

ي األَْرَبَعدددددهْ َفتدددددىء خَ    اْنَفدددددكَّ َخهددددد  

 

دددددددْبه  َنْفددددددد  أْخ ل نَْفددددددد  ُمْتَبَعدددددددهْ    ل ش 

ْثددددددُل َكدددددداَن َداَم َمْسددددددُبْوَقس ب َمددددددا   َخم 

 

دددْيَبس د ْرَهَمددددس  ََ ُمص   َمدددا ُدْمدددد
 َكدددَأْبط 

يف ه ه األبيات الث ثة َ َكَر ابن مالٍك ألفاظ ه ا الباب، خ رخط إبمالها ه ا  

ها، خيف  العمل، َ َكر أنَّ ألفاظ ه ا الباب كلها أفعال، خأنَّها ث ثة بشر فعً ، خبدَّ

 العد بيَّن لنا  رخط إبمالها العمل السابق )رفع االسم، خنصب الخبر(، فَ َكَر لنا:

 ( ََكان.) 

 (َأْصَبَح و.) 

 (َأْضَحىو.) 

 (َظلَّ و.) 

 (َأْمَسىو.) 
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  (َباَت و.) 

 ه ا بلى ترتيب اليوم من الصباح إلى المساء خالنوم.

 ( ََصار.) 

 ( َلْيَس.) 

اَل ثم )  ( وأخواهتا.ٌَ

 ( اَل ٌَ.) 

 ( َبر َح.) 

 ( َّاْنَفك.) 

 (.َدامَ ) وأخيًرا 

 .ثالثة عشر فعاًل 

ا من حيث  رخط العمل: فلم يْذُكر لألفعال الثمانية األُولى شرًطا؛ ومعنى  أمَّ

ذلك أهنا تعمل هذا العمل بال شرط، ترفع المبتدأ وتنصب الخرب مطلًقا بال شرط، 

 قت بنفي، لم ُتسَبق بنفي، على أي حالة فإهنا تعمل هذا العمل:ُسبِ 

( ترفع المبتدأ وتنصب َلْيَس ، َصارَ ، َباَت ، َأْمَسى، َظلَّ ، َأْضَحى، َأْصَبَح ، َكانَ فـ ) 

 الخرب مطلًقا بال شرط، كبعض األمثلة السابقة.

 (ں ں ڻ): ومن األمثلة والشواهد عليها أيًضا: قوله 
ار: ؛ ح[71الشعراء:] نظل لها )، نعم يا أخي! (ں ں ڻ)كايًة عن الكفَّ

 أين الفعل الناسخ؟ (عاكفين

 .(00:26:55@)....... طالب:
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، أين اَّلسم، وأين الخرب؟ (نظل)( َظلَّ : هذا مضارع )(نظل) الشيخ:

 َمن الذين يظلُّون؟ [71الشعراء:] (ں ڻ ں)

 .(00:27:14@)....... طالب:

 (.نحنضميٌر مسترت تقديره ) الشيخ:

 خرب منصوب وعالمة نصبه الياء. :(ڇ)والخرب: يظلُّون ماذا؟ 

 : جار ومجرور.(ىئ)و 

( اتصلت بـ )تاء َظلَّ ؛ هذه )[97طه:] (ۈئ ېئ ېئېئ) وقال تعالى:

ََ المتكلم( فُيقال: ) ََ ( أو )َظْل  (.َظَلْل

 (ۈئ ېئ ېئېئ)؛ تعم، عندك يا أخي! (ۈئ ېئ ېئېئ)طيب... 

 أين الفعل الناسخ؟

 .(00:27:46@)....... طالب:

 ، واسمه؟(ٺ) الشيخ:

 .(00:27:51@)....... طالب:

 مرفوع أم يف محل رفع؟ (ٺ))التاء( اسم  الشيخ:

 .يف محل رفع طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .(ېئېئ) طالب:

 .(ېئېئ) الشيخ:
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 ؛ الفعل الناسخ؟[42الكهف:] (ڭ ۇ ۇ): قال تعالى 

 .(00:28:05@)....... طالب:

 ، اسمه؟(ۇئ) الشيخ:

 .(00:28:07@).. .....طالب:

 .(ڭ ۇ ۇ)(، والخرب؟ هوضمير مسترت تقديره ) الشيخ:

 .(00:28:17@)الجملة الفعلية  طالب:

 .(ۇ ۇ)الجملة الفعلية  الشيخ:

 ؛ الفعل الناسخ؟(حص مص)يف األخير هناك! 

 .(00:28:26@)....... طالب:

 .(ۇئ)الفعل الناسخ:  الشيخ:

 محل رفع؟ مرفوع أو يف (ۇئ)واسمه )واو الجماعة(: اسم 

 .(00:28:34@)....... طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .(00:28:35@)....... طالب:

 .(ڻ) الشيخ:

 :[79المالدة:] (چ چ ڇ)وقال تعالى: 

 ، واسمه؟(ک)الفعل الناسخ: 
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 .)خاخ الجمابة( طالب:

 والخرب؟ الشيخ:

 .(00:28:48@)....... طالب:

 يعني: جملة فعلية. (چ ڇ)جملة  الشيخ:

 :[135األنعام:] (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ)ى: وقال تعال

ڇ ڍ ڍ )، أين اَّلسم والخرب؟ (ڌ)الفعل الناسخ: 

 ، اَّلسم؟(ڌ ڌ ڎ ڎڈ

 .(ڎ ڎڈ) طالب:

 :(ڎ ڎڈ) الشيخ:

 : اسم وهو مضاف.(ڻ)

 : مضاف إليه.(ٻ)و 

 والخرب؟

 .(00:29:19@)....... طالب:

، يعني: أنه متعلِّق بالخرب المحذوف (گ)عندما نقول:  (گ) الشيخ:

م، واَّلسم؟  يعني: مستقر له؛ إًذا فالخرب هنا المقدَّ

ر طالب:  .مؤ َّ

ر. الشيخ:  مؤخَّ
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أين  ،(ٻ)؛ هذه [78هود:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ)وقال تعالى:  

 اسمها وخربها؟

ا اسمها:   ، والخرب؟(ک)أمَّ

 .(ڑ) طالب:

 ؟(ۋ)، و (ڑ) الشيخ:

 .صفة طالب:

 صفة. الشيخ:

 ؟(ۇئ)سم ؛ ا[10القصص:] (ڱ ڱ ڱ ڱ ںں)قال تعالى: 

 .(ڃڃ) طالب:

 ، والخرب؟(ڃڃ) الشيخ:

 .(ںں) طالب:

 .(ںں) الشيخ:

، أو [10القصص:] (ڱ ڱ ڱ ڱ ںں)؟ (ڄ)نعم هناك! و 

 ؟(پ)نبدأ بـ  (پ)

 مرفوع. (ۇئ): اسم (ڃڃ)

 ؟(پ)و 

 .مضاف إليه طالب:
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 ؟ مضاٌف إليه، أحسنت! أكمل.(ڄ)مضاف إليه، وهو مضاف، و  الشيخ:

 .(00:30:20@)....... طالب:

 مجرور..... الشيخ:

 .(00:30:22@)....... طالب:

 وهي...... الشيخ:

 .(00:30:25@)....... طالب:

 ( ممنوع من الصرف، َعَلم أعجمي.00:30:25@)أو الفتحة،  الشيخ:

 .فهذه األفعال الثمانية تعمل هذا العمل بال شرط

ا ) اَل طيب... أمَّ  ( وأخواهتا، وهي:ٌَ

 ( اَل ٌَ.) 

 ( َبر َح.) 

 ( َكَّ اْنف.) 

مها نفي أو شبه نفي»فهذه األفعال تعمل هذا العمل بشرط:  وهذا قول « أن يتقدَّ

ْبه  َنْف  أْخ ل نَْف  ُمْتَبَعهْ ابن مالك: ) ( أن يأيت قبلها نفي أو شبيٌه بالنفي، وشبيه النفي ل ش 

 هو:

 . النه 

 .خالدباء 

 (:ما ٌال محمٌد قويًّا: تقول: )مثال  لكطيب... 

 َّل محل له من اإلعراب.(: حرف نفي ما)
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 (: فعل ماٍض ناسخ.ٌال) 

 (: اسم زال مرفوع.محمٌد )

 (: خرب زال منصوب.قويًّاو)

 (.َخاْنَفكَّ ( و)َفتىء( و)َبر َح وكذلك: )

 (.ما َبر َح الكتاب مفيًدا( و)ما انفكَّ المسجد ممتألً بالمصلِّينتقول: )

ا إذا قلنا: ) ة َّل تعمل  (؛كان)( فهذه َّل تعمل عمل ٌال المرضأمَّ بل هي تامَّ

 ( ألنَّها غير مسبوقة بنفي أو شبه نفي.كانعمل )

 ( َّل تعمل، هذه تامة: فعل وفاعل؛ َّل بد أن ُتسَبق بنفي.انفكَّ الحبُل )

 (.ال تزل مهمً  ( أو )ال تزل مجتهًداأو هني كأن تقول: )

 .(00:32:38@)....... طالب:

 ( وأخواهتا:ما ٌالما معنى ) الشيخ:

 ما ٌال. 

 .ما فت ئ 

 .  ما انفكَّ

 .ما َبر َح 

.
َ

 يعني: َبِقي

ال تزل )؟ (ال تزل مهمً  ( أو )ال تزل مجتهًداابق، إًذا )( يعني: ال تزلإًذا )

 يعني: اْبق. (مجتهًدا

 (؟ٌال( أو )َبق  َ (، قال: )ٌال)
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 .(00:33:06@)....... طالب:

 «.ي النفي إثباتنف»هذا نفي الزوال؛ فنفي الزوال إثبات، هذا قولهم:  الشيخ:

 ( هو إثبات، يعني: ابق.ما ٌال( أو )ما تزلإًذا )

 :(ال تزل مجتهًدا)طيب... 

 (: ناهية، جازمة.ال)

 (.أنَ(: فعل مضارٍع مجزوم، واسمه: مسترت تقديره )تزل)

 (: خربه منصوب.مجتهًداو)

 ( يعني: ابق داعًيا، وهكذا، هذا هني.ال تنفكَّ دابًياطيب... وتقول: )

 (پ ڀ ڀ): لشواهد على النفي: قوله ومن ا
 :[118هود:]

 : نافية.(ٻ)

 : هذا الفعل الناسخ، واسمه: )واو الجماعة(.(ک)

 : الخرب.(ڀ)و 

 :[91طه:] (ڇ ڇ ڇ ڇ)وقال تعالى: 

ڇ ڇ ڇ )وقد ُسبَِق بماذا؟ بنفي، وأين اسمه؟  (ڇ) الفعل الناسخ:

 .(ڇ

 .(ڇ)(: مسترت، والخرب؟ نحن)

؛ الفعل [110التوبة:] (ہ ہ ہ ھ ھ ۀ ۀ ہ)وقال تعالى: 
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 الناسخ؟ 

 .(ٻ)، ومسبوق بماذا؟ بنفي (ک)

 .(ۀ ۀ ہ)واسمه؟ 

 .(ہ)ماذا؟  (ۀ ۀ ہ)والخرب: 

 وقال الشاعر:

ْر َخاَل َتدددَزْل َ اك دددًرا َمدددوت    َصددداح  َ دددمِّ

 

 َفن ْسدددددددددددياُنُه َضدددددددددددَ ٌل ُمب دددددددددددينُ  

 .( بحذف )الباء(0035:00@)(، ثم يا صاحب ( أي: )ًصاح  )  

ْر َخاَل َتَزْل َ اك ًرا َموت  َ  )  (: ينهاه عن نسيان الموت.مِّ

 (:اَل َتَزْل َ اك ًرا َموت  )

 (: ناهية.اَل )

 .(اَل َتَزْل (، واسمه؟ )اَل (: فعٌل مضارٌع مجزوٌم بـ )َتَزْل )

 ( مسترت.أنَ)

 ( وهو مضاف.َ اك ًراوالخرب؟ )

 (: مضاف إليه.َموت  و)

ا قول الشاعر:  أمَّ

 اْسددَلم   َيددا َداَرَمددْ  َبَلددى اْلددب َ  َأاَل َيددا 

 

اَل ُمدددددنَْه ًّ ب َجْرَبال دددددك  اْلَقْطدددددرُ   ٌَ  َخاَل 

 (: المطر.اْلَقْطرُ ( بالمطر، )َداَرَم ْ الشاعر يدعو لـ ) 

 ( يعني: بأرضِك الواسعة.ب َجْرَبال ك  )
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اَل ) ٌَ  (:ُمنَْه ًّ ( الَقْطُر )اَل 

اَل ( هنا و)اَل فـ )  (: الفعل الناسخ.ٌَ

اَل (: اسم )اْلَقْطرُ و)  ( مرفوع.ٌَ

 (: الخرب منصوب.ُمنَْه ًّ و)

 ( هنا نافية أو ناهية أو دعائية؟اَل )

 .دبالية طالب:

 دعائية. الشيخ:

ما ٌال محمٌد ( و)ال ٌال محمٌد مريًضاطيب.. ما الَفْرق إًذا بين قولنا: )

 (؟مريًضا

 .(00:36:44@)....... طالب:

َ  مريًضات، يعني: )نفي النفي؛ إًذا إثبا الشيخ: ( ما ٌال محمٌد مريًضا(، )َبق 

َ  مريًضايعني: )  (.َبق 

ا )  (.بقاء المرض( دعاٌء عليه بـ )ال ٌال محمٌد مريًضاأمَّ

 -( الماضيٌال(، على )يزال( َّل على )ٌالعلى )-( ٌال( إذا دخلت على )اَل )

 لب.خرب أم إنشاء؟ إنشاء؛ ألنه ط -كما تعرفون-فهي دعائية، والدعاء 

ا النف   : فهو خرب أو إنشاء؟ خرب.أمَّ

 ما ٌال(: فهذا خرب، ُتخرب تقول: )ٌال( على )ماإًذا فإذا دخلت )
َ

( يعني: َبِقي

َ  محمٌد مريًضا( يعني: )ما ٌال محمٌد مريًضا) ( ُتخرب بأنَّ محمد باٍق على َبق 

 المرض.
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 ى مريًضا.(: هذا دعاٌء عليه بأن يبقال ٌال محمٌد مريًضالكن إذا قلت: ) 

فننتبه للفرق بين العبارتين؛ فبعضهم يعبِّر بالعبارة الثانية يريد اإلخبار، وقد دعا 

 على صاحبه بالمرض.

ال ( إذا قلُت لكم اآلن، دخلت من الباب وقلت: )ال ٌال المطر ناٌاًل فنقول: )

 ( ماذا تفهمون؟ٌال المطر ناٌاًل 

( يف المطر؛ 00:38:35@)؛ لكن ما أنِّي أدعو اهلل أن ُينزل المطر ويجعله باقًيا

 ألين ما أخربكم يف المطر.

( هذا ما ٌال( أخربكم يف مطر نازل؛ ألنه )ما ٌال المطر ناٌاًل لكن لو قلُت: )

 ، َفْرق بين األمرْين.إخبار، وهذا دعاء

ََ بزيًزاوأقول: ) ْل  ٌ ة.ال   ( أدعو لك بالِعزَّ

ا إذا قلت: ) ََ بزيًزاأمَّ ْل  ٌ ة( وباٍق على )بزيزإنَّك )هذا إخبار ( ما  زَّ
 (.الع 

(، وبيَّن شرط إعماله هذا َدامَ طيب... الفعل األخير من أفعال هذا الباب: )

ْثُل َكاَن َداَم َمْسُبْوَقس ب َماالعمل بقوله: ) ( الظرفية المصدرية، والدليل َما( يعني: )َخم 

( عندما قال: 00:39:26@)( المصدرية الظرفية َما( هنا )َماعلى أنَّه يريد بـ )

ْيَبس د ْرَهَمس) ََ ُمص   َما ُدْم
( المصدرية الظرفية فإهنا َما)( إذا ُسبِقت بـ َدامَ (؛ فـ )َكَأْبط 

 .تعمل هذا العمل

: الدالَّة على ظرف الزمان، فتكون بمعنى: ( الظرفية يعن َماخبندما نقول: )

 (.مدة( أو )ٌمان( أو )خقَ( أو )يف)

: حرف مصدري يتكون منها ومن الفعل، المصدرية يعن ( َماخبندما نقول: )

 بعدها مصدر.
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ْيَبس د ْرَهَمسفإذا قلنا: ) ََ ُمص   َما ُدْم
أْبط  مدة دخامك ُمصيًبا ( فالمعنى: )َأْبط 

 (.مدة( بمعنى: الزمان، بمعنى: )َما(: إًذا فـ )مدة(. )درهًما

( صارت دام ما( مصدر، )دام(، و )َما)( من 00:40:24@)( مدة دخامك)

 .دواًما

 ( ظرفية مصدرية.َما)إً ا فد 

؛ [31مريم:] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ) :وقال 

 ( إًذا فهي ظرفية.مدةَ (. )مدة دخام  حيًّا: )-واهلل أعلم-المعنى 

 (: إًذا فهي مصدرية.دخام )

 :(ڱ ڱ ڱ)

 نقول: ظرفية مصدرية. (ٺ)

 (: هذا فعٌل ماٍض ناسخ.َدامَ و )

 ( يف محل رفع.دامالمتكلِّم اسم ): تاء (ے)و )التاء( يف 

 ( منصوب.َدامَ : خرب )(ڄ)و 

ا إذا قلت: ) كأمَّ زُّ
( ما(: فهذه َّل تعمل هذا العمل؛ ألهنا لم ُتسَبق بـ )َدام ب 

كالمصدرية الظرفية؛ بل هي فعٌل تام، ) زُّ
 (: فعل وفاعل.داَم ب 

ا: ثالثة عشر طيب... هذا ما يتعلَّق بألفاظ هذا الباب، فهي كلها أفعال وعدده

 فعاًل:

 .ثمانيٌة منها: تعمل بال شرط 

 ( اَل وأربعٌة منها وهي م النفي أو النهي أو ٌَ ( وأخواهتا: تعمل بشرط تقدُّ
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 الدعاء. 

 ( م )َدامَ وفعٌل واحد وهو  ( المصدرية الظرفية.ما(: يعمل بشرط تقدُّ

 ؟ نعم!-يا إخوان-هناك سؤال 

 .(00:41:53@)....... سؤال:

 يه بالنفي؟ النهي والدعاء.أنه شب الشيخ:

 ؟(00:41:59@)....... سؤال:

سماع لن  (00:41:59@)قد يدخل يف بعض األبواب؛ لكن هنا َّل،  الشيخ:

 تأيت هذه األفعال عاملًة هذا العمل بعد استفهام.

 ؟(00:42:10@)....... سؤال:

 قد ُيشبه النفي، اَّلستفهام يف أبواٍب أخرى. الشيخ:

 .(00:42:24@)....... سؤال:

ق بينهما؛ لكن  الشيخ: بين النفي والنهي؟ ما يف شبه بين النفي والنهي كي ُنفرِّ

 الَفْرق بين النفي والدعاء.

 .(00:42:37@)....... سؤال:

 نفي أو دعاء؟ تقصد بالنفي وَّلَّ النهي؟ النفي والنهي. الشيخ:

ر(، )ال تلعبأن تنهى عن العمل، كأن تقول: ) النه : اه أم تنفي أنه ( تنهال ُتقصِّ

 َعِمَل هذا العمل؟ تنهاه.

ر يف خاجبه: إذا قلت: )النف  ( محمٌد ال ُيسافر دخن إ ن خالديه(، )محمٌد ال ُيقصِّ

 أن تنهاه وَّلَّ ُتخرب بنفي هذا العمل عنه؟
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(: تخرب أنه َّل محمٌد ال يلعبتنِفي هذا العمل عنه ) نف :تنِفي هذا العمل عنه، 

 يلعب.

ا اآلن تنهاه.(: أال تلعبلكن )  مَّ

 فهذا الَفْرق واضح بين النهي والنفي.

 بعد ذلك:  طيب... ثم قال ابن مالٍك 

ددددد َ 
ْثَلدددددُه َقدددددْد َبم  ْيدددددُر َمددددداٍض م  َِ  َخ

 

  َ 
نْدددُه اْسدددُتْعم 

ْيدددُر اْلَمددداض  م  َِ  إ ْن َكددداَن 

   يف هذا البيت َذَكَر ابن مالٍك  أنَّ هذه األفعال الداخلة يف هذا الباب تعمل

 يع صورها، سواًء كانت:جبم

 (.أصبح -كانفعاًل ماضًيا: )

 (.ُيصبح -يكون: )أم مضارًبا

 (.أصب ح -ُكن: )أم أمًرا

 .أم مصدًرا

َخْصف : اسم فاعل، أو اسم مفعول، هذا بمعنى: )الوصف(، أم صفًة: يعن 

 اسم فاعل أو اسم مفعول. يعن :

ال ي ُيشترط -يها الشرخط فه ه األلفاظ تعمل ه ا العمل ُمطلًقا، إ ا تواَفَرت ف

 :-فيها الشرخط

 (، وأمثلة كثيرة َسَبَق ِذْكُرها.كان محمٌد كريًما: )فف  الماض 

 (.ُيصب ح محمٌد نشيًطا: )خيف المضارع

ويف األمثلة السابقة أمثلة على  ،(ڍ ڍ)(، و ُكن ُمحسنًا: )خيف األمر

 الماضي والمضارع واألمر.
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 نبدأ بالماضي لكي ينتبه للمصدر: : كأن تقول..... أو دعوناخالمصدر 

 (.أصَبَح محمٌد نشيًطا)يف الماض  نقول: 

 (.ُيصب ح محمٌد نشيًطا: )خيف المضارع

 (.أصب ح نشيًطا: )خيف األمر

يا -(، نعرب الجملة إصباُحك نشيًطا دليٌل بلى نومك مبكًرا: )خيف المصدر

 اتفضل! -إخوان

 .(00:46:12@))إصباح(:  طالب:

(: مبتدأ؛ ألنه اسم مصدر، والمصادر أسماء، مبتدأ مرفوع حإصبا) الشيخ:

 وعالمة رفعه الضمة.

 خهو المضاف. طالب:

 وهو المضاف، و)الكاف(؟ الشيخ:

 .مضاٌف إليه طالب:

مضاٌف إليه يف محل جر، وهو اسم الناسخ، الناسخ هنا ُأِضيف إلى  :الشيخ

 اسمه، وأين الخرب؟

 نصبه الفتحة. (: خرب الناسخ منصوب وعالمةنشيًطا)

 .(00:46:38@))دليٌل(:  بر  طالب:

 ( مبتدًأ؟ أين الخرب؟إصباُحك(: خرب المبتدأ، أليس )دليٌل ) :الشيخ

 .)دليٌل( طالب:

 (.دليٌل ) :الشيخ
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 (: حرف جرزبلىو)

 ( وعالمة جره الكسرة.بلى(: اسم مجروٌر بـ )نومكو)

 (؟الكاف(: اسم مجرور، و)نومو)

 .مضاف إليه طالب:

 مضاف إليه. :الشيخ

 (؟دليٌل بلى نومك مبكًرا(؟ )مبكًراو)

 .(00:47:03@)....... طالب:

 صفة، لماذا؟ :الشيخ

 .(00:47:07@)....... طالب:

وَّل.... َّل؛ حال ليس ظرًفا، قد يلتبس هنا، ليس ظرًفا؛ هنا حال ألنه  :الشيخ

 (، طيب حال أين العامل يفنومك مبكًرااسم مشتق، اسم مشتق يكون حاًَّل )

 الحال؟

 الناصب للحال، العامل يف الحال هو الواقع فيه، ما الواقع يف التبكير؟

قد يعمل بمل الفعل،  -كما برفنا-)النوم(، خ)نوم( هنا مصدر، خالمصدر 

 األسماء الت  تعمل بمل الفعل:

 .اسم الفابل 

 .خالمفعول 

 .خالصفة المشبَّهة 

 .خالمصدر 
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ا الوصف )مثل: اسم الفاعل(    (:أنا ُمصب ٌح نشيًطافكأْن تقول: )طيب... أمَّ

 (: مبتدأ.أنافـ )

 (: خرب، أين اسمه وخربه؟ُمصب ٌح و)

ا اسمه  (.ُمصب ٌح أنا: فمسترت تقديره )أمَّ

 (: خرب.نشيًطاو)

 (.إصباحك نشيًطا( كقولنا: )كونك مجتهًدا ُيفرُحن  طيب... وتقول: )

ْثَلُه َقْد طيب... هذا معنى قوله: ) ْيُر َماٍض م  َِ  َ  َخ
( يعمل يف ِير الماض (. )َبم 

 ( هذا واضح.الماض هذا الباب مثل )

ا قوله: )  َ أمَّ
نُْه اْسُتْعم 

ْيُر اْلَماض  م  َِ  ( ُيِشير هبذا الشطر إلى ماذا؟إ ْن َكاَن 

 :إىل أنَّ هذه األفعال بعضها له تصرُّفات، يعين 

 . ماض 

 .خمضارع 

 .خأمر 

 .خمصدر 

 .خاسم فابل 

فة )قد وبعضها ليس له تص فات، وهذا الصحيح؛ فهذه األفعال متصرِّ رُّ

ف(؛ إَّلَّ )  (:خَدامَ  -ليستتصرَّ

(، ليس( اتفاًقا، على صورة الماضي )الُمض (: جامدة على صورة )ليسفـ )

( وَّل أمر، وَّل مصدر، وَّل اسم فاعل..... إلى 00:49:39@ليس لها مضارع )
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 آخره.

 (:َدامَ (: عند الجمهور، واختلفوا يف )َدامو)

 بعضهم أَثبت لها مضارع.

 وبعضهم أثبت لها مصدر.

 ( أيًضا جامد.داملكن الجمهور على أنَّ )

 .(00:50:00@)....... سؤال:

 ( أم التام؟كان( هذا الناسخ العامل عمل )ُدمْ َّل ) الشيخ:

( التامة كما سيأيت َدامَ ( المصدرية الظرفية، هذه )ما؛ ألن ليس مسبوًقا بـ )«تام»

ف كامل )«خالتمام -النُّقصان»على  يف الكالم فة تصرُّ  -ُدمْ  -يدخم -َدامَ ، هذه متصرِّ

 (.كان(؛ َّل نريد العاملة عمل )دالم -دخاًما

 : طيب... ثم قال ابن مالك بعد ذلك 

ددددددَط اْلَخَبددددددرْ  ْيعَهددددددا َتَوسُّ
 َخف دددددد  َجم 

 

ددددددْز َخُكددددددلٌّ َسددددددْبَقُه َداَم َحَظددددددرْ    َأج 

 نَّاف َيدددددهْ َكدددددَ اَك َسدددددْبُق َ َبدددددرٍ َمدددددا الْ  

 

ًة الَ َتال َيدددددددهْ   ددددددد ء ب َهدددددددا َمْتُلدددددددوَّ  َفج 

 َخَمنُْع َسْبق  َ َبرٍ َلْيَس اْصُطف   

  يف هذه األبيات يتكلَّم  ( مع معمولْيها، ما ترتيب كان)على ترتيب

 ( مع معموليها يف حيث التقديم والتأخري؟كان)

الناسخ، هذا : أن يأيت الناسخ ثم اسم الناسخ ثم خرب -كما نعرف- األصل

 األصل، طيب هل يجوز مخالفة هذا األصل أم َّل يجوز؟

زْ بيَّن ذلك يف هذه األبيات فقال: ) َط اْلَخَبْر َأج  ْيعَها َتَوسُّ
َط (. )َخف   َجم  َتَوسُّ

َط اْلَخَبرْ (؛ أوًَّل: ما المراد بـ )اْلَخَبرْ   (؟الخبر متوسًطا(؟ ما المراد بكون )َتَوسُّ
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( كان محمٌد كريًمابين الناسخ واسمه، كأن تقول فيه: )يعني: أن يأيت الخرب  

َط اْلَخَبرْ (، ما ُحكم )كان كريًما محمٌد تقول: )  ( يف هذا الباب؟َتَوسُّ

 .جالز طالب:

 جائز. :الشيخ

ْيعَها) َط ( الذي يعمل بشرط، والذي يعمل ُمطلًقا، )َخف   َجم  ْيعَها َتَوسُّ
َخف   َجم 

زْ   (.اْلَخَبْر َأج 

 (.كان كريًما محمٌد : أن تقول: )من  لكخطيب... 

 .[47الرخم:] (ھ ھ ھ ے ے): قوله سبحانه: خمن  لك

 .[177البقرة:] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)وقال تعالى: 

 .[82الكهف:] (ۉ ۉ ې ې) وقال تعالى:

م الخرب.  وشواهد َذَكْرناها قبل قليل أيًضا يف تقدُّ

 :[47الرخم:] (ھ ھ ھ ے ے)طيب... 

 أين اسمه؟ (ک)الفعل الناسخ: 

 ، والخرب؟(ے ے)

ط.(ائ)  ، وقد توسَّ

 :[177البقرة:] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)وقال: 

 : الفعل الناسخ.(ٻ)
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 :(ٻ ٻ): (ٻ)واسم 

 : حرف مصدري.(ڤ)

 : فعل(ڳ)و 

 (.00:53:06@): حرف (ڤ)

ل؛ فلهذا صحَّ وقوعه اسًما لـ (00:53:07@لكن ) يه اسم مؤوَّ : اسم، ونسمِّ

 لمبتدأ، والمبتدأ َّل يقع إَّلَّ اسًما.مثل ا (ٻ)، اسم (ٻ)

 : ليس الرب توليتكم.-خاهلل أبلم-خالمعنى 

 : الفعل الناسخ.(ٻ)قلنا: إنَّ 

ل (ٻ ٻ)، و (ٻ ٻ)واسمه:  ل، واَّلسم المؤوَّ : اسم؛ لكنه اسم مؤوَّ

المكون من حرف مصدري والفعل ( 00:53:41@( )00:53:41@)هو: 

 بعده.

 .[177قرة:الب] (ٻ ٻ ٻ ٻ) ،(ڇ)والخرب: 

 (.00:53:52@)وهذه األخيرة: السبعية، 

حينئٍذ يكون اسم  (ڇ)؛ فـ (ٻ ٻ ٻ ٻ)وقرَأ باقي السبعة: 

 .(ٻ)

 .(ٻ ٻ)والخرب: 

 :[82الكهف:] (ۉ ۉ ې)وقال: 
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 : الفعل الناسخ.(ک)فـ  

 .(ڱ)واسمه: 

 .(ڀ)والخرب: 

َط اْلَخَبرْ هذا ما يتعلَّق بـ ) ه جائٌز يف جميع هذه ( الذي أنبأنا ابن مالك بأنَتَوسُّ

 األفعال.

م  م الخرب؟ وقبل أن نتكلَّم على ُحكم تقدُّ م الخرب، ما ُحكم تقدُّ ا تقدُّ طيب... أمَّ

م الخرب(؟  الخرب، ما معنى )تقدُّ

م على الناسخ نفسه، كأن تقول يف  مه على الناسخ نفسه، أن يتقدَّ يعني: تقدُّ

يه ( كريًما كان محمٌد ( تقول: )كان محمٌد كريًما) م للخبر»هذا نسمِّ  .«تقدُّ

م الخرب على اَّلسم فقط..... ا إذا تقدَّ  أمَّ

 .(00:55:05@)....... طالب:

طَ هذا ) :الشيخ  (.كان كريًما محمد(: )َتَوسُّ

م الخبر؟  ما ُحكم تقدُّ

 : قال ابن مالك 

 َخُكلٌّ َسْبَقُه َداَم َحَظرْ 

 َكدددددَ اَك َسدددددْبُق َ َبدددددرٍ َمدددددا اْلنَّاف َيدددددهْ 

 

ددددددد ء  ًة الَ َتال َيدددددددهْ  َفج   ب َهدددددددا َمْتُلدددددددوَّ

 َخَمنُْع َسْبق  َ َبرٍ َلْيَس اْصُطف   
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  معنى هذه األبيات: أنَّ تقدُّم اخلرب جائٌز إلَّا يف ثالثة مواضع، اخلرب يف هذا

 الباب جيوز أن يتقدَّم على الناسخ نفسه؛ إلَّا يف ثالثة مواضع:

م الخرب أن تقول: )  (.ٌد كريًما كان محمفمن تقدُّ

 طيب... وقال الشاعر:

 سددل  إن جهلددَ الندداس بنددا خبددنهم

 

 فلدددددديس سددددددواًء بددددددالٌم خجهددددددول 

ط؟ )  م أو توسَّ ط.ليس سواًء بالٌم خجهولالخرب هنا تقدَّ  (؟ توسَّ

م - وقال  لوا يف هذا الشاهد، يستشهد به النحويون هنا يف تقدُّ تأمَّ

أصل اللغة ؛ تقدير اآلية يف [177األبراف:] (ۆئ ۆئ ۈئ)قال:  -الخرب

 (:كانوا يظلمون أنفسهم: )-واهلل أعلم-

 (: الفعل الناسخ.كان)

 (: اسم الناسخ.خاخ الجمابة)

 : الخرب وهو جملة فعلية.(ۈئ)و 

 .(ۈئ): مفعول به، لماذا؟ ما الذي َنَصَبه؟ (ڇ)

، (ۈئ)، يعني: منصوب بـ (ۈئ)هذا معمول لـ  (ڇ)إًذا فـ 

م هذا المعمول كان) معموٌل للخرب، معموٌل لخرب ،(ۈئ)معمول لـ  (، ثم تقدَّ

م الخرب أو معمول الخرب؟ (ۆئ ۆئ ۈئ)على الناسخ فقال سبحانه:   تقدَّ

م المعمول ُينبِئ 00:57:47@)معمول الخرب، والمعمول  ( من الشيء، فتقدُّ

م؛  م العامل نفسه؛ ألنه َّل يوجد يف القرآن الكريم خرب لهذا الباب متقدِّ عن جواز تقدُّ

وا   هبذه اآلية.فلهذا احتجُّ
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عر على ذلك.   وفيه شواهد من الشِّ

 

  (.األول: مع )َداَماملوضع 

م عليها خربها، قال ابن مالك: )َدامَ ) ( يعني: كل َخُكلٌّ ( َّل يجوز أن يتقدَّ

متى تكون من هذا الباب وتعمل  -يا إخوان-( َدامَ النحويين يحسدانك اتفاًقا، )

م عليها )  .( المصدرية الظرفيةَماهذا العمل؟ بشرط أن تتقدَّ

( َّل بد أن يأيت بعدها ما( المصدرية َّل ُتفَصل عن صلتها بفاصل، يعني: )ما)

 (.َدامَ مباشرة الصلة )

يه الصلة، )ماو) يه؟ نسمِّ ( المصدرية، ما( المصدرية الذي يقع بعدها ماذا نسمِّ

 روف المصدرية يأيت بعدها الصلة.الح

م على الموصول؟  الصلة هل تتقدَّ

 .(00:59:12@)....... طالب:

م َّل الصلة وَّل بعض  :الشيخ م، َّل هي وَّل بعضها؛ فال يجوز أن يتقدَّ َّل تتقدَّ

م على ) م على )َماالصلة؛ فلهذا َّل يجوز يف الخرب أن يتقدَّ ( فقط َدامَ ( هنا، قد يتقدَّ

( المصدرية َّل ُتفصل عن صلتها؛ فال يقع بين ما( يقول: إنَّ )َدامَ ( و)مايأيت به بين )

 (.ما( وَّل قبل )َدامَ ( و)ما)

م كما قال ابن مالك: )َدامَ إًذا فالخرب مع ) (؛ ألنَّ َخُكلٌّ َسْبَقُه َداَم َحَظرْ ( َّل يتقدَّ

م على الموصول َّل هي وَّل ما) ( مصدرية، وما بعدها صلة، والصلة َّل تتقدَّ

 بعضها.

 .(01:00:12@)....... طالب:
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(؛ ألنَّ الحرف المصدري َّل ُيفَصل بينه َدامَ ( و)ماوَّل يأيت الخرب بين ) :الشيخ

 وبين صلته بفاصل، هذا الموضع األول.

 :(.َما اْلنَّاِفَيْه) قبل املوضع الثاني 

يَهْ (، لو أَتْيَت بـ )َكَ اَك َسْبُق َ َبرٍ َما اْلنَّاف َيهْ قال ابن مالك: )
( قبل فعل من َما اْلنَّاف 

 (:ما ٌال محمٌد مجتهًدا( أو )ما كان محمٌد بخيً  هذه األفعال، كأن تقول: )

اَل ): كما يف سواًء خاجب   ْكُرها  ( وأخواهتا.ٌَ

 (.ما كان محمٌد بخيً  : إذا قلت: )أخ ليس خاجًبا

م حينئٍذ؟َما اْلنَّاف َيهْ إذا جاءت )  ( هل يجوز للخرب أن يتقدَّ

( من األلفاظ التي لها َما اْلنَّاف َيهْ ( لها الصدارة، )َما اْلنَّاف َيهْ َّل يجوز؛ ألنَّ )

 الصدارة يف اللغة العربية، مثل:

 .أدوات اَّلستفهام 

 .وأدوات الشرط لها الصدارة 

م الخرب عليها  فال يتقدَّ

م على ) طالب:فإن قال  ( َما اْلنَّاف َيهْ ) ( ألنَّ َما اْلنَّاف َيهْ طيب... الخرب هنا َّل يتقدَّ

( والفعل الناسخ؟ َما اْلنَّاف َيهْ لها الصدارة، قبِْلنا ذلك هل يمكن أن نأيت بالخرب بين )

( ما كان محمٌد بخيً  ( فنقول يف: )َمايعني: نأيت بالخرب قبل الفعل الناسخ وبعد )

مناه على )ما بخيً  كان محمٌد تقول: ) مناه على الما( هنا قدَّ  ناسخ فقط؟( أم قدَّ

 .(01:02:18@)....... طالب:

 يجوز أو َّل يجوز؟ :الشيخ

ًة الَ َتال َيهْ قال ابن مالك: ) ( الضمير هنا يعود إلى َفج  ء ب َها(. )َفج  ء ب َها َمْتُلوَّ
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 (.َما اْلنَّاف َيهْ ( بـ )َفج  ء(، )َما اْلنَّاف َيهْ ) 

ةً ) ون الخرب بعدها، بعدها يف ( بالخرب، يعني: ما يكون الخرب قبلها؛ يكَمْتُلوَّ

م على الناسخ، كل ما كان محمٌد بخيً  مكاهنا األصلي ) ( أو بعدها مباشرة المقدَّ

اح(: هذا الشطر يريد به ابن مالك أنَّ  رَّ ذلك يشمله هذا الشطر؛ فلهذا قالوا )قال الشُّ

 ( والفعل الناسخ، سواًء:ماالخرب يجوز أن يأيت بين )

ما مجتهًدا ٌال ( فتقول: )ما ٌال محمٌد مجتهًدا( واجبة مثل: )ماكانت )

 (.محمٌد 

ما بخيً  كان ( فتقول: )ما كان محمٌد بخيً  أو لم يُكن ِذكُرها واجًبا مثل: )

 (.محمٌد 

 (.َلْيَسمع ) :واملوضع الثالث من املواضع اليت ال يتقدَّم فيها اخلرب يف هذا الباب 

م الخرب مع  ( فيها خالف، وقد أشار إلى َلْيَس )والمسألة هنا فيها خالف، تقدُّ

( يعني: المسألة فيها َخَمنُْع َسْبق  َ َبرٍ َلْيَس اْصُطف  ذلك ابن مالك عندما قال: )

( هو يصطِفي َخَمنُْع َسْبق  َ َبرٍ َلْيَس اْصُطف  خالف، وأنا أصطفي الَمنْع والجواز )

ح:   وهذا قول جمهور البصريين.« الَمنْع»وُيرجِّ

م عليها خربها. لماذا يا بصريون؟َلْيَس ريين يروَن أنَّ )جمهور البص  ( َّل يتقدَّ

فعٌل جامٌد حتى »صح، هذا متَّفق عليه، قالوا: « ( فعٌل جامدَلْيَس ألنَّ )»قالوا: 

م عليه خربه؛ ما(، ومثل: )بسىمثل: )« أشبه يف الحرف الجمود (، والحرف َّل يتقدَّ

ن ما يستطيع أن يعمل يف الذي قبله، ألنَّ عمله ضعيف يعمل يف الذي بعده؛ لك

 وليس يف المسألة شواهد، لو كان يف المسألة شواهد َّلنتهت المسألة مع الشواهد.

( َلْيَس وأجاز كثيٌر من النحويين من البصريين والكوفيين تقديم الخرب مع )

 ( ما دليلكم؟بخيً  ليس محمٌد ( و)ليس محمٌد بخيً  : )-على مذهبهم-فتقول 
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ک ک )آية، قوله تعالى:  شاهد! قوله « عندنا شاهد»قالوا: 

 :[8هود:] (گ گ گ گ

 : هذا الفعل الناسخ.(ٻ)

 (.الع اب( يعني: )هوواسمه: )

، طيب... (گ گ)العذاب  (ٻ)ماذا؟  (ٻ)والخرب: 

 ؟(ٻ)أم بعد  (ٻ)جاءت قبل  (گ)

متعلِّق  (ٺ)، أين شاهدهم؟ أو أين استشهادهم؟ قالوا: (ٻ)بعد 

 .(گ)بالخرب بـ 

م « ليس العذاب مصروًفا عنهم يوم يأتيهم» :-خاهلل أبلم-خالمعنى  ثم قدَّ

، يعني: أنه معمول (گ)الظرف، الظرف هنا منصوب، ما الذي نصبه؟ َنَصبه 

م المعمول  (گ)لـ  م هذا المعمول على الناسخ، وتقدُّ معمول للخرب، وتقدَّ

م العامل كما احتجَّ الجميع قبل ۆئ ۆئ )ذلك بقوله:  ُينبئ عن جواز تقدُّ

 .[177األبراف:] (ۈئ

ا هناك  هذا دليل مقبول؛  (ۆئ ۆئ ۈئ)فقال جمهور البصريين: أمَّ

ا هنا فال لماذا؟ ألهنم يعتمدون على قاعدة مشهورة ومتَّفق عليها وهي:  أنه »أمَّ

ع يف ِيرها ع يف الظرخف ما ال ُيتوسَّ  .«ُيتوسَّ

ًعا كبيرً «الظرخف» ُع فيها العرب توسُّ ا، وُيِجيزون فيها ما َّل ُيِجيزون يف : تتوسَّ

 غيرها، هذا متَّفق عليه صحيح، هذا صحيح.

ومع ذلك فأنا أمِيل إلى الجواز، إلى أنه يجوز، َّل احتجاًجا هبذه اآلية؛ فهذه 
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م ظرف   ع يف »اآلية ُيَردُّ على اَّلستشهاد هبا بأنَّ المتقدِّ ع فيه ما ال يتوسَّ خالظرف ُيتوسَّ

ة البصريين، فـ )؛ وإنَّما اس«ِيره ( مع أنه جامد إَّلَّ أنه باٍق َلْيَس تناًدا على ضعف ُحجَّ

على فِعليته، فيأخذ قوته من فعليته، والفعل أقوى العوامل يعمل يف الذي أمامه ويف 

 الذي خلفه، وظاهًرا ومحذوًفا.

 (.بخيً  ليس محمٌد ( و)ليس محمٌد بخيً  فعلى ذلك يصح أن تقول: )

طيب ابن  سؤال:شرح أبيات ابن مالك، ليبقى لنا يف النهاية هذا ما يتعلَّق ب

 مالك ونحن تكلَّمنا اآلن على الخرب يف هذا الباب:

ط. ط: يجوز أن يتوسَّ  فمن حيث التوسُّ

م:  التقدير السابق. خمن حيث التقدُّ

مه على الناسخ؟ هل ]َكان َخَأَ َواُتَها[واَّلسم يف هذا الباب )اسم  ( ما ُحكم تقدُّ

م على الناسخ تقول: )يصح أ م اسم كان كان محمٌد كريًمان يتقدَّ ( هل يصح أن ُتقدِّ

 عليها؟ أم َّل يصح؟

 .(01:08:49@)....... طالب:

 َّل يصح، لماذا َّل يصح؟ الجواب: :الشيخ

م اسم )  (:محمٌد كان كريًما( مبتدًأ، إذا قلت: )صارإذا تقدَّ

 (: مبتدأ.محمٌد فـ )

 (: فعٌل ماضي.كانو)

 (.هوضميٌر مسترت تقديره )واسمه: 

(؛ لكنه ُيشبه الفاعل كان( هو اسم )كان)أنَّ اسم  -يا إخوان-وبذلك تعرفون 

( إنَّها ترفع المبتدأ كان»)قال:  ]أخضح المسالك[يف أحكامه؛ فلهذا ابن هشام يف 
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ى   ( عبارته.01:09:44@، وهو يشبه الفاعل يف ُحكم الفاعل )«اسمها»ويسمَّ

م، وُيعَرب اسم )كان)أنَّ اسم  فالشاهد:طيب...  (؛ لكن كان( َّل يجوز أن يتقدَّ

مه وتقول: ) م يجوز لك يف العبارة أن ُتقدِّ ( لكنه يصير محمٌد كان كريًماإذا تقدَّ

 مبتدًأ.

( محمٌد كان كريًما( و)كان محمٌد كريًمافعلى ذلك: هناك َفْرق بين قولنا: )

 من حيث المعنى التفصيلي.

ا من حيث المع ن على إثبات ا) نى ا جمال :أمَّ ( لـ الكرمفكال العبارتين يدَّلَّ

 (.محمد)

أيهما أقوى وأبلغ يف الدَّللة على نسبة  لكن من حيث المعنى التفصيل :

محمٌد كان ( أم )كان محمٌد كريًما)( األُولى أم الثانية؟ محمد( إلى )الكرم)

 (؟كريًما

 ( لماذا؟محمٌد كان كريًما)

 .(01:10:43@)....... طالب:

 ( تدلُّ على الثبوت، هذا وجه.01:10:45@) :الشيخ

(، محمد( إليه مرتين، نسبته إليه اَّلسم الظاهر )الكرمواآلخر؟ أنَّك َنَسْبَت )

 ونسبَت إليه الضمير.

ا ) د، يعني: شيء تتجدد كان محمٌد كريًماأمَّ ( فالجملة فعلية تدلُّ على التجدُّ

 ( الظاهر.01:11:17@( إليه مرة واحدة )الكرملكن ليس صفة ثابتة، ونسبَت )

؟ هنا أسئلة أقرأها، وعندنا أيًضا -يا إخوان-طيب... هل هناك من سؤال 

 وقت، هذه أسئلة.... اتفضل!01:11:25@بعض )
َ

 ( حتى نعلِّق عليها إن َبِقي
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 ؟(01:11:32@)....... سؤال: 

 ( هنا تدلُّ على الماضي أم َّل؟كانسؤالك: هل ) :الشيخ

 .(01:11:48@)..... ..طالب:

 ( من خصائصها: أهنا تأيت يف العربية للدَّللة على اَّلستمرار:كان) :الشيخ

( كان القمر طالًعا باألمسفتأيت للدَّللة على الماضي )على أصلها( فتقول: )

 (.كان محمٌد مسافًرا الجمعة الماضيةأو )

اوتأيت للدَّللة على اَّلستمرار، كأن تقول: ) كان وَّل عني: ( يكان النفط مهمًّ

 كان وَّل يزال.( كان العلم مفيًدا، وتقول: )يزال

ۈئ ېئ )، [96النساء:] (چ چ چ ڇ): : قوله خمن  لك

 أي: كان وَّل يزال. [20الفرقان:] (ېئ

 :وبذلك ُيعَلم أنَّ األفعال يف اللغة العربية 

 ( فقط.الُمض قد تدلُّ على ) 

 .وقد تدلُّ على الحال 

 .وقد تدلُّ على اَّلستقبال 

 .وقد تدلُّ على اَّلستمرار 

 (.سافر محمٌد باألمس: كأن تقول: )قد تدلُّ بلى الماض  فقط

أنا أ رح : الزمن الذي نحن فيه اآلن كأن أقول لكم: )قد تدلُّ بلى الحال

 ( يعني: اآلن يف هذا الوقت.الدرس

سأ رح باق  الباب يف الدرس : كأن أقول لكم: )خقد تدلُّ بلى المستقبل
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 ستقبال.( االقادم

 .[96النساء:] (چ چ چ ڇ): كأن تقول: خقد يدلُّ بلى االستمرار

 ؟-يا إخوان-سؤال آخر 

 ؟(01:13:32@)....... سؤال:

تِّير»هذا يسأل يقول:  :الشيخ
 »يف الحديث  «س 

 
ْن َأْسَماء  اهلل  فكيف ُتنَطق؟ «م 

تِّير»ُتنَطق  الجواب:
عِّيلعلى وزن ) «س 

عِّيل(؛ ألنَّ )ف 
زان المبالغة مثِل: ( من أوف 

يق) دِّ
طِّير -ص   (:خب 

يق) دِّ
ق.ص   (: كثير التصدُّ

طِّير)  (: كثير التعطُّر.ب 

تِّير)
رت.س   (: كثير السِّ

تِّير»فتقول: 
 .«س 

ي لنا كتاًبا يتكلَّم على  سؤال: ، «مادة الكلمة»طيب... يقول: أريد أن ُتسمِّ

 يعني: أصل الكلمة، فمثاًل:

 : من َخَرَج.استخرج

 : من صالة، وهكذا.ىمصلَّ 

هذا يتكلَّم عليه أهل الصرف يف أول باب من أبواب الصرف وهو جواب: 

الكالم على أصل هذه  ]الميزان الصريف[، تجد يف ]ثبوت الميزان الصريف[

 الكلمات، وصيغة ُتِعيد إليها األصل.

 .(01:14:26@)....... طالب:
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 هذا ليس مادة الكلمة. :الشيخ 

َّلبن  ]مقاييس الل ة[المعنى الذي أردته موجود يف كتاب  هذا بلى كل حال...

 -خالجيم -الراءيف ) -مثاًل -فارس، كان ابن فارس يأيت بالحروف كما قلت 

( تدلُّ على القوة، هذا األصل فيها، سواًء خالباء -خالجيم -الراء( يقول: )خالباء

 ( كلها تدلُّ على القوة.جبر( أو )ُبرج( أو )رجب: )-مثاًل -قلت 

 ؟(01:15:06@)....... سؤال:

يه بعض العلماء بـ  :الشيخ  .«ا تقاق الكبار»هذا يسمِّ

( يف الموضوع الذي 01:15:22@)طيب... هنا أيًضا بعض الفوائد التي 

 شرحناه:

 (؟ ما أصلها؟اهللما أصل لفظة )

 .(01:15:34@)....... طالب:

( إلهٌ (. )إلهٌ لنحو: )( كما قرر ذلك أهل اللغة وااهللاألصل يف كلمة ) :الشيخ

( ال( ثم ُأدِخلت )َله( فصارت الكلمة )الهمزة( ثم ُحِذفت )ف عالعلى وزن )

مت )اهللفصارت الكلمة )  (.اهلل( للتعظيم فصارت )األلف( ثم ُفخِّ

(. فهذا ما يتعلَّق لكن اهلل( إذا ُكِسر ما قبلها، كأن تقول: )اهللوتأيت على أصلها )

 بأصل هذه اللفظة.

( زائدة َّلزمة، ما يمكن أن تقول فيها: اهلل( يف لفظ الجاللة )الن: إنَّ )ويقولو

 (، لماذا لزمت؟اهلل(؛ )له)

 ( التي ُحِذفت.الهمزةيقول: لِزمت يف مقابل )

وأن تدعوه هبذا  إذا أردَت أن ُتناجي اهلل صور نداء ه ا اللفظ: طيب... 
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 اللفظ، قد نعرف فيه أربع صور:

يا (: )اهلل(، والهمزة يف )يا( يعني: بإثبات األلف يف )اهلليا : )منهم َمن يقول

 (.اهلل

 (.ياهلل اِفر ل ( بحْذف األلَفْين: )ياهلل) :خالوجه الثاين الوارد بن العرب

 (.يا هلل اِفر ل (: )يا هللإثبات )األلف( األُولى، وَحْذف الثانية ) خالوجه الثالث:

 (.يا اهللكثرها استعماًَّل األولى )كل هذه واردة عن العرب، َّل هي فصيحة، وأ

(؛ لكن حذفنا اهلل( هي )اللهمَّ (. )اللهمَّ : )خالوجه الرابع، خهو أكثرها استعمااًل 

ضنا عنه )الميم المشددة( يف آخره )ياحرف النداء )  (.اللهمَّ ( وعوَّ

 كيف ُنعر ب؟فإن َسأل تبًعا لذلك: 

ا )  (:يا هلل( أو )ياهلل( أو )يا اهللأمَّ

 (: حرف نداء.يافـ )

(: ُمناَدى مبني على الضم؛ ألنَّ الُمنادى إذا كان مفرًدا معرفة اهللولفظ الجاللة )

 (.يا اهلل( أو )ياهللُيبنَى على الضم )

ا )  (؟اللُهمَّ (، ما إعراب )اللُهمَّ اِفر ل ( )اللُهمَّ أمَّ

 (:اللُهمَّ ( ثم أِضْف إليها )ميم( )اهلل( نداء، هي )01:18:39@)

 (: ُمنادى مبني على الضم.اهللُ )

 ( يف األخير: هذا حرف تعويض مبني على الفتح.الميم المشددةو)

 واهلل أعلم....

 .خصلَّى اهلل خسلَّم بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه أجمعين
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 الدرس اخلامس والعشرون
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد النبي الهادي 

 مين وعلى آله وأصحابه أجمعين.األ

ا بعد:  -أمَّ

المباركة  فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة

يف وأربعمائة وألف  ليلة اَّلثنين التاسع عشر من شهر ربيٍع األول من سنة ثالثين

ق اهلل وفضله هذا الجامع جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، بتوفي

 .]ألفية ابن مالك[ يف دروس شرح ]الدرس الخامس خالعشرين[ نعقد 

قنا وإيَّاكم وإخواننا المسلمين لَِما يحبه  نسأل اهلل  يف أوله أن يوفِّ

ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصًة لوجهه، وأن يجعل يف هذا الدرس 

 التفهيم والرتتيل إنه على كل شيٍء قدير.

إنَّ »وقلنا فيه: ]َكان َخَأَ َواُتَها[، الدرس الماضي بداية الكالم على باب  كان

ر «هو أول الكالم على نواسخ اَّلبتداء ]َكان َخَأَ َواُتَها[ الكالم على ، وأخذنا ما تيسَّ

، ويف هذا الدرس إن شاء اهلل ُنحاول أن ]َكان َخَأَ َواُتَها[يف باب  ]ألفية[من أبيات الـ 

 بقية األبيات يف هذا الباب.نأيت على 

توقَّفنا حينذاك عند الكالم على ترتيب الجملة يف هذا الباب من حيث التقديم 
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:  والتأخير، فعرفنا أنَّ

ط يف هذا الباب بين الفعل الناسخ واَّلسم ُمطلًقا.  الخرب يجوز أن يتوسَّ

مه على الفعل الناسخ ففيه تفصيل َذَكْرناه حينذاك. ا تقدُّ  وأمَّ

(، ثم َكَ اَك َسْبق  َ َبرٍ َلْيَس اْصُطف  : )ما قرأناه هو قول ابن مالك وآخر 

  :يقول بعد ذلك 

150................................

.  

 

ددددددد    َخُ خ َتَمددددددداٍم َمدددددددا ب َرْفدددددددٍع َيْكَتف 

ٌص َخاْلدددنَّْقُص .151 
دددَواُه َنددداق   َخَمدددا س 

 

ددددد   اَل َدال َمدددددس ُقف  ٌَ  يف َفت دددددىَء َلدددددْيَس 

ددَل َمْعُمددوَل الَخَبددرْ .152   َخالَ َيل دد  الَعام 

 

 إ الَّ إ َ ا َظْرفددددس َأَتددددى َأْخ َحددددْرَف َجددددر   

 َخُمْضَمَر اْلشان  اْسَمس اْنو  إْن َخَقع.153 

 

دددددُه اْمَتنَدددددعْ   ُم َمدددددا اْسدددددَتَباَن َأنَّ
 ُمدددددْوه 

 َخَقددْد ُتددَزاُد َكدداَن ف دد  َحْشددٍو َكَمددا.154 

 

ْلدددددَم َمدددددْن َتَقددددد  َماَكددددداَن َأَصدددددحَّ ب   دَّ

ُفْوَنَها َخُيْبُقددددْوَن اْلَخَبددددر.155   َخَيْحدددد  

 

 َخَبْعدددددَد إ ْن َخَلدددددْو َكث ْيدددددَرًا َ ا اْ دددددَتَهرْ  

ْيُض َما َبنَْها اْرُتك دْب .156   َخَبْعَد َأْن َتْعو 

 

ا َفددددداْقَتر ْب   ََ َبدددددرًّ دددددا َأْنددددد ْثدددددل  َأمَّ
 َكم 

مْ .157  ٍع ل َكددداَن ُمنَْجدددز  دددْن ُمَضدددار   َخم 

 

مْ  ُتُحددَ ُف ُنددْونٌ    َخْهددَو َحددْ ٌف َمددا اْلُتددز 

   هذه بقية األبيات يف هذا الباب، وفيها تكلَّم ابن مالٍك على ثالثة 

 أشياء:

 على مجيء هذه األفعال تامًة ناقصة. تكلَّم أخاًل:

 : مجيء معمول الخرب بعد هذه األفعال.ثم تكلَّم بلى

 (.كانا )( األمور التي تختصُّ هبكان: خصائص )خأ يًرا تكلَّم بلى

 .أمَّا األمر األول: فهو الكالم على متام هذه األفعال وُنقصانها 

 :ويف ذلك يقول 

 َخُ خ َتَماٍم َما ب َرْفٍع َيْكَتف  
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ٌص َخاْلنَّْقُص  
َواُه َناق  اَل َدال َمس ُقف                       َخَما س  ٌَ  يف َفت ىَء َلْيَس 

خقد  َكْرناها من قبل -الباب : ه ه األفعال الم كورة يف ه ا يقول 

 :-كما ُ ر َح من قبل-تأت  أفعااًل ناقصة  -ث ثة بشر فعً  

 وكان من قبل مبتدًأ.ترفع اسمها : 

 وكان من قبل خرب المبتدأ.ختنصب  برها : 

 ؟«تامة»، فما معنى مجيئها «تامة»وقد تأيت 

هذه األفعال إن جاء  (؛ يقول:َخُ خ َتَماٍم َما ب َرْفٍع َيْكَتف  يقول ابن مالك: )

( قد رَفَعت اسًما بعدها، واكتفى المعنى هبذا المرفوع ولم يحتج 00:05:09@)

إلى منصوب؛ فهي حينئٍذ تامة، إذا جاءت هذه األفعال وَرَفَعت اسًما بعدها ولم 

تحتج إلى منصوب؛ فتكون أفعاًَّل تامة، كما مثَّلنا من قبل، وسيأيت بالتفصيل إذا 

 (:حبلانفكَّ القلت: )

 (: فعل.انفكَّ )

(: هذا مرفوعه، طيب تمَّ المعنى أو ما زلنا محتاِجين إلى المنصوب؟ الحبُل و)

 (: فعل تام، تمَّ معناه بمرفوعه، ولم يحتج إلى المنصوب.انفكَّ تمَّ المعنى )

ا إذا وجدَت هذا الفعل محتاًجا مفتقًرا إلى مرفوٍع ومنصوب: إذا َأَخَذ  أمَّ

 مع
َ

ناه ناقًصا حتى ولو َأَخَذ المرفوع يبقى المعنى ناقًصا، ما يتم مرفوًعا وَبِقي

 (:ما انفكَّ محمٌد المعنى حتى يأيت المنصوب، كأن تقول: )

( ماذا؟ ما انفكَّ محمٌد ) ( ما زال المعنى ناقًصامحمٌد ( أَخَذت مرفوًعا )انفكَّ )

 (.ما انفكَّ محمٌد مجتهًداما يتم معناها حتى تقول: )

( يف المثال الثاين تكتفي بمرفوعها أم تحتاج إلى مرفوٍع انفكَّ إًذا فـ )
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 ومنصوب؟ تحتاج إلى مرفوٍع ومنصوب.

ى حينئٍذ  إًذا هذه األفعال إذا احتاجت )افتقرت( إلى مرفوٍع ومنصوب؛ تسمَّ

 ؟«ناقصة»ما معنى  «أفعااًل ناقصة»

مرفوع يعني: أنَّ معناها بالمرفوع يبقى ناقًصا، وَّل يتم معناها إَّلَّ بال

 والمنصوب مًعا.

 ومتى تكون تامًة؟ 

 إذا تمَّ معناها بالمرفوع، ولم تحتج ولم تفتقر إلى المنصوب.

فإن كانت ناقصًة: فهذه هي األفعال الناسخة المعقود لها هذا الباب، باب 

 ، واألفعال الناقصة الناسخة التي تدخل على المبتدأ والخرب.]َكان َخَأَ َواُتَها[

التي معناها ينُقص بالمرفوع، وَّل يتم إَّلَّ بالمرفوع والمنصوب هي  الناقصة:

 مًعا، وقد َسَبَق الكالم عليها وعلى إعراهبا حينئٍذ، فعل تام:

 : اسمها مرفوع.خمرفوبها

 خربها منصوب. خمنصوبها:

ا إ ا كانَ تامة )أي: اكَتَفى المعنى بالمرفوع خلم يحتج إلى منصوب(:  خأمَّ

 ؟«أفعال تامة»ما معنى ، «تامة»فتكون أفعاًَّل 

 -خد ل -خ رج -خجاء -َ َهبمثل بقية األفعال المعروفة، تكون مثل )

ى  «أفعال تامة»( هذه أفعال خنَجَح  -خقام ، هذه األفعال معروفة «أفعال تامة»تسمَّ

ا «أفعال تامة»هذه   .«ناقصة»هذه حالة خاصة يف اللغة  ]َكان َخَأَ َواُتَها[؛ أمَّ

؛ لكن بيَّن هذا «تامة»و  «ناقصة»عموًما وأخواهتا  َأَ َواُتَها[]َكان خَ طيب... 

إَّلَّ ثالثة أفعال وهي  «تامة»و  «ناقصة»التخصيص يف هذه المسألة فقال: كلها تأيت 
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اَل ( و)َلْيَس ( و)َفت ىءَ )  ر يف اللغة أن تأيت ٌَ ( هذه ُتالزم النُّقصان دائًما، َّل ُيتصوَّ

 .«تامة»

كان محمٌد : مجيُئها ناقصة َسَبَق الكالم عليه باألمثلة: )(كانطيب... نبدأ بـ )

 .[96النساء:] (چ چ چ ڇ)( مجتهًدا

 (:العظيٌم بظيٌم حيث كانمثل ماذا؟ كأن تقول: ) «تامة»مجيُئها 

 (: مبتدأ، خربٌ.العظيم بظيمٌ )

 (:حيث كان)

 (: ظرف مكان.حيث)

محتاج إلى فاعله،  (: هذا فعٌل ماٍض، ولكل فعٍل فاعل، يعني: هنا تامكان)

(، والمعنى تم يف هذا المرفوع العظيم( يعود إلى )هووفاعله: ضمير مسترت تقديره )

 المسترت أم لم يتم؟ تم.

 (:انقضى رمضان خكان العيدوتقول: )

 (: فعٌل وفاعل.انقضى رمضان)

، )خكان العيد) كان (: هل تمَّ المعنى أو ما زال محتاًجا إلى منصوب؟ تمَّ

 ل: فعٌل وفاعٌل:( تقوالعيد

 (ك فعٌل تام.كان)

(؛ كان(: فاعٌل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وَّل نقول حينئٍذ: اسم )العيدو)

 ألنَّ الفعل هنا تام.

َد ( أو )َحَصَل ( أو )َحَدَث ( تامة: فهي بمعنى: )كانإًذا فإذا كانت ) ( يكون ُخج 

َد خُ ( أو )َحَصَل ( أو )َحَدَث تدلُّ على مطلق الوجود، بمعنى: ) انقضى رمضان (، )ج 



 

 
e 

g h 

f  229 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

َد العيد -َحَدَث ( )َحَصَل العيد( يعني: )خكان العيد  (.ُخج 

د( يعني: )العظيم بظيٌم حيث كان)  (.حيث َحصل( )حيث َحَدث( )حيث ُخج 

؛ تكلَّم [280البقرة:] (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ): وقال 

ْين، إذا كان المِدين ُمعسًرا َّل يستطيع أن ْين  على أحكام الُمعِسر يف الدَّ د الدَّ يسدِّ

 ماذا نفعل؟

ر أموره  ، (ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ)يقول: أنظِروا إلى أن تتيسَّ

َد هنا بمعنى: ) (ک) َد  خ ُبسرة( )ُخج   (.خإن ُخج 

 هذا الشرط. (ٱ)هذا الجواب )جواب الشرط(، قال:  (ائ ەئ ەئوئ)

 .(ائ ەئ ەئوئ)والجواب: 

َد هذه تامة بمعنى: ) (ک). (ې ى ى ائ)إًذا كان   (.ُخج 

: فاعل مرفوع وعالمة رفعه )الواو( ألنه من األسماء الخمسة أو (ىئ)فـ 

 الستة.

َدت( يعني: )انتهَ الحرب خكانَ الهزيمةطيب... وتقول مثاًل: ) ( هذه ُخج 

 (.كان)

ا )  «:ناقصة»وتأيت  «تامة»( فتأيت أصبحأمَّ

َُ نشيًطاتقول: ) «ناقصة»فد  ا( و)أصبح  (.أصبح النِّفط مهمًّ

َُ لٌة على معنى الدخول يف الصباح كأن تقول: ): دا«تامة»وتأيت  ( انتهى أصبح

 الكالم:

 (: فعل.أصبحفـ )
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 (: فاعل.التاءو) 

 فعٌل وفاعل. «تامة»ولم تحتج إلى منصوب، فهذه 

 (:إ ا أصبح الناس  هبوا إلى أبمالهمطيب... و)

 (: فعٌل وفاعل.أصبح الناس)

 (.اإ (: هذا جواب الشرط ) هبوا إلى أبمالهموقولنا: )

 .«تامة»و  «ناقصة»( تكون أمسىطيب... و)

 .«ناقصة»( فـ أمسى الطفل مريًضافإذا قلنا: )

َُ وإذا قلنا: ) َُ يف المساء(: )أمَسْي  .«تام»(: هذا فعل دَ ْل

ڀ ٺ ٺ ٺ ): طيب... ويف القرآن العظيم قال 

 (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٺ ٿ ٿ

 :[18،17الرخم:]

يف اآلية الثانية،  (ڤ)يف اآلية السابقة كـ  (ٿ)خ  (ٺ)

تد لون يف ه ا الزمن: تد لون يف ٌمن الصباح، بمعنى: ) «تامة»كلها أفعال 

 (:تد لون يف ٌمن المساء، تد لون يف ٌمن الظُّهر

 : فعل.(ٺ)

 (: فاعل.خاخ الجمابة)

 : فعل.(ٿ)

 (: فاعل.خاخ الجمابة)
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 : فعل.(ڤ)

 (: فاعل.خاخ الجمابة)

، »لصباح والمساء ويف الحديث المشهور يف أذكار ا ه  َأْصَبْحنَا َخَأْصَبَح اْلُمْلُك ل لَّ

ه    .«َخَأْمَسْينَا َخَأْمَسى اْلُمْلُك ل لَّ

ا  د لنا يف ٌمن بمعنى: ) «تامة»؟ «ناقصة»أم  «تامة»األُولى: فهي  «َأْصَبْحنَا»أمَّ

 (.الصباح

ا الثانية  ه  »وأمَّ ( فهذه ن الُمْلُك هللكايعني: ) «ناقصة»: هذه «َأْصَبَح اْلُمْلُك ل لَّ

 :«ناقصة»

 : ناقصة.«َأْصَبَح »

 : اسمها.«اْلُمْلُك »و 

ه  »و   : خرب.«ل لَّ

ا   : فِفعٌل وفاعل.«َأْصَبْحنَا»أمَّ

ه  »وكذلك   .«َخَأْمَسْينَا َخَأْمَسى اْلُمْلُك ل لَّ

ََ فتعاَل ( تقول: )أضحىو)  : فعٌل وفاعل.«تامة»( هنا إ ا أْضحْي

(: َباَت الطفُل مريًضا(: )َباَت يف ) -مثاًل -، تقول وهكذا يف بقية األفعال

 .«ناقصة»

ا إذا قلَت: ) ( هذه نام الطفل( يعني: )بات الطفُل (، )نام( بمعنى: )َباَت الطفلأمَّ

 : فعل وفاعل.«تامة»

 (: فعٌل وفاعل.انفكَّ الحبل(: )انفكَّ وقلنا يف )
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َُ مكاين( مثاًل: )َبر َح وقلنا يف )  َُ مكاينما َبرَ ( أو )َبر ْح  (:ْح

( َُ  (.00:15:34@)(: هذا فعل وفاعل، َبر ْح

 (:ال تبرحأو تقول: )

 (: فعل.َتبرح)

 (، وقد تمَّ الكالم هبذا المرفوع.أنَوالفاعل: مسترت تقديره )

ك( تقول: )دامو) زُّ
(: فعل وفاعل، وَّل تحتاج إلى دام مجُدنا( و)دام ب 

 منصوب.

 (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ)ويف القرآن العظيم قال: 
 :[107هود:]

 : فعل.(پ)

 : هذا المرفوع هبا.(السموات)و 

 .(السموات): معطوف على (ں)

والمنصوب: ما يف منصوب، ما نحتاج إلى منصوب، الكالم تام هنا بالمرفوع 

َدْت السمواتيعني: ) (ەئ ەئ وئ)  (:ما ُخج 

 : فعٌل تام.(پ)فـ 

 : فاعل.(السموات)و 

 .(00:16:31@)مدا لة:....... 

 المعنى؟ ما الشيخ:
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 .(00:16:42@)مدا لة:....... 

ر إَّلَّ بدليل، الكون العام األصل: عدم  الشيخ: ا فال ُيقدَّ الكون إذا كان عامًّ

عْيته يف كل كالم  ره يف كل كالمك، فلو ادَّ تقديره؛ ألنَّ الكون العام يمكن أن تقدِّ

 َلَبطلْت اللغة.

 .(00:17:13@)مدا لة:....... 

( ما تحتاج إَّل بالكالم ال تتجاخٌ ه ا المكان( يعني: )برحال تَ تقول: ) الشيخ:

َُ مجتهًداهنا؛ بخالف قولك: ) ( هناك ُتسند النزول ما َبر َح المطر ناٌاًل (، )ما َبر ْح

 إلى المطر.

 .(00:17:36@)مدا لة:....... 

ِعي هذا األمر، حتى )كانحتى ) الشيخ: ې ى ى )( كان(: إذا أرْدَت أن تدَّ

 (.موجوًدايعني: ) [280البقرة:] (ائ ائ ەئ ەئوئ

 .(00:17:50@)مدا لة:....... 

إ ا أمَسى (، )إ ا أصَبح الناس  هبوا إلى أبمالهم) ،(ى ى ائ) الشيخ:

إ ا (، )إ ا أمسى محمٌد َفُزْره( تمَّ بأشياء وانتِقص عليها )محمد( يعني: )محمٌد فُزْرهُ 

ى ( تأيت به 00:18:47@( يمكن أن )00:18:46@) (أضحى  الٌد َ َهب يتمشَّ

 ظاهًرا أو ُمضمًرا.

 .(00:18:52@)مدا لة:....... 

 نعم. الشيخ:

 .(00:18:53@)مدا لة:....... 

 الدليل: الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  234 
 شرح ألفية ابن مالك

  .ا معنوي  إمَّ

 . ا لفظ  خإمَّ

ا لفظ   : موجود يف اللفظ.إمَّ

ا معنوي  يعني: تدلُّ عليه الحالة والهيئة والمعنى. خإمَّ

 .(00:19:12@)مدا لة: يعن : الخبر 

( كان العيدهذه معاين عامة، ليست هي المعاين التي ُيريدها المتكلِّم، ) الشيخ:

انقضى َّل؛ ألنَّ العيد بعد رمضان هذا من حيث المعنى العام؛ لكن ما معنى )

 (؟رمضان خكان العيد

َد رمضانيعني: ) رمضان خكان ( إلى )00:19:36@)( وَّل تريد أن ُخج 

خكان العيد (، )انقضى رمضان خكان العيد سعيًداعامة )( كعالقة غير المعاين الالعيد

ر؛ بل إنَّ تقديره من الِعي يف الكالم.00:19:49@( )حزينًا  ( هذا ما ُيقدَّ

العام؛ َوَجَب حذف الكون العام، كأن تقول:  فإذا شيٌء مرتبًطا هبذا الكون

( يف مقام يف البيَ(؛ فيكون )محمٌد موجود يف البيَ( ما تقول: )محمٌد يف البيَ)

 هذا الخرب من حيث المعنى.

ر إَّلَّ إذا دلَّ عليه دليل، يعني: استلزمه األمر؛ وإَّلَّ فإنَّ  فالكون العام هذا ما ُيقدَّ

 كل الكالم مرتبط بالكون العام.

اَل ( و)َلْيَس ( و)َفت ىءَ )قلنا: إنَّ التمام يكون يف كل األفعال إَّلَّ يف  ( كما نصَّ ٌَ

  بيته.على ذلك ابن مالٍك يف

 ( ماشي، مقبول، واضح األمر.َفت ىءَ ( )َلْيَس فإن قلَت: )

ا ) اَل أمَّ اَل (؟ فاكتفى )ٌال الهم( ألسنا نقول: )ٌَ  (!ٌال الهمُّ ( بالمرفوع )ٌَ
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 .(00:20:54@)....... طالب:

ا»( فإنه يكون ٌالَ الشمُس نعم، ) الشيخ:  حينئٍذ؟ «تامًّ

 .(00:21:02@)....... طالب:

]َكان لذي ُنريده هنا: الفعل الذي يدخل يف هذا الباب يف باب نعم، ا الشيخ:

( وليس له أمر وَّل مصدر؛ ألنَّه يزاُل  -ٌالهو ) -كما َذَكْرناه من قبل- َخَأَ َواُتَها[

ف.  ناقص التصرُّ

ا )  -ٌال( فهذا فعٌل آخر، وليس من أفعال هذا الباب، تقول: )يزخل -ٌالأمَّ

ل -يزخل ف ( هذا فعل متٌخااًل  -ٌُ ( بقية األفعال، من األصل 00:21:38@)صرِّ

ل(، و)يزخل(، )ٌال الهمُّ (، و)ٌالَ الشمسمن األصل، ) «تام»أصاًل هو   ٌ ،)

 (، ونحو ذلك.ٌخالو)

ا الفعل الناقص الداخل يف هذا الباب فهو )  (.يزال -ٌالأمَّ

 طيب... هذا ما يتعلَّق باألمر األول المذكور يف هذه األبيات.

  ى األمر الثاين المذكور يف هذه األبيات وهو:ثم ننتقل إل

 جميُء معمول اخلرب بعد هذه األفعال مباشرة 

 وُنبيِّن األمر بالمثال قبل أن نقرأ ونشرح لكي تتَّضح القضية:

 (:كان محمٌد راكًبا: )-يا إخوان-إذا قلنا اآلن مثاًل 

 (: هذا الفعل الناقص الناسخ.كان)

 (: اسمها مرفوع.محمٌد و)

 (: خربها منصوب.راكًباو)
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(؟ َمن واقع على سيارةً ( ما إعراب )كان محمٌد راكًبا سيارةً طيب... ثو نقول: ) 

 (.الركوب(؟ )سيارةالـ )

 (: مفعول به منصوب، ما الذي َنصَبه؟سيارةً إًذا فـ )

 ( اسم أو فعل؟راكًبا(، )سيارة( )راكًبا(، كيف َنَصَب )راكًبانصبه )

ا منه، هذا )اسم، واَّلسم قد يعمل عم ( اسم فاعل راكبل الفعل إذا كان مشتقًّ

 (، إًذا فهو مشتق من اسم فقد يعمل عمله، وقد عِمَل هنا عمله.َرك َب من )

 (: مفعول به منصوب، ما الذي َنَصبه؟سيارةفـ )

 (.كان( ما إعرابه؟ خرب )راكًبا(، و)راكًباالذي َنَصبه )

 .( منصوب معمول معموًَّل للخربسيارةإًذا فـ )

( وتجعلها بعد الفعل الناسخ سيارةطيب... هل يجب أن تأيت هبذا المعمول )

 (؟كان سيارة محمٌد راكًبامباشرة، فتقول: )

تقولون، يعني: كأنَّ الكالم هنا على ترتيب الجملة أيًضا من حيث التقديم 

م الكالم على هذه  والتأخير، نقول: نعم، وكان ينبغي على ابن مالك أن يقدِّ

طه المسأ م هذين البيتين بعد الكالم مباشرة على ترتيب الخرب، نعم، توسُّ لة، يقدِّ

مه كان ينبغي أن يأيت مباشرة، وهذا مما ُأِخَذ عليه.  وتقدُّ

 فإذا فهمنا القضية عموًما؛ نقرأ كالم ابن مالك، قال ابن مالك  : 

ددددَل َمْعُمددددوَل الَخَبددددرْ   َخالَ َيل دددد  الَعام 

 

 َأَتددددى َأْخ َحددددْرَف َجددددر   إ الَّ إ َ ا َظْرفددددس 

 َخُمْضدددَمَر اْلشدددان  اْسدددَمس اْندددو  إْن َخَقدددع 

 

دددددُه اْمَتنَدددددعْ   ُم َمدددددا اْسدددددَتَباَن َأنَّ
 ُمدددددْوه 

َل يقول: )   ؟]َكان َخَأَ َواُتَها[( أين العامل يف الجملة المنسوخة بـ َخالَ َيل   الَعام 

 هي التي ترفع اسمها وتنصب خربها. ]َكان َخَأَ َواُتَها[
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َل إًذا يريد بـ ) َل َمْعُموَل الَخَبرْ ، يقول: )]َكان َخَأَ َواُتَها[( الَعام  ( يف َخالَ َيل   الَعام 

 :(كان محمٌد راكًبا سيارةً )نحو قولنا: 

 (.كانالعامل األساس يف هذه الجملة: )

 (.راكًباوالخرب: )

 (.سيارةً ومعمول الخرب )منصوب الخرب(: )

( مباشرة، يعني: ما يجوز عند ابن مالك كانلِي )( َّل يجوز أن تَ سيارةيقول: )

 (.كان سيارة محمٌد راكًبا) أن تقول:

( شبه جملة )ظرًفا أو َمْعُموَل الَخَبرْ )(؛ إذا كان إ الَّ إ َ ا َظْرفس َأَتى َأْخ َحْرَف َجر  )

ا ومجروًرا( كقولنا:   كان محمٌد راكًبا فوَق ( أو )كان محمٌد راكًبا بلى السيارة)جارًّ

 (:السيارة

 (: ظرف مكان.فوق)

 (: جار ومجرور.يف السيارة)

فهما شبه جملة، ومن أحكام شبه الجملة: أنَّ شبه الجملة َّل بد أن تتعلَّق بما 

 قبلها، يعني يعمل فيها ما قبلها، تتعلَّق بما قبلها، تتعلَّق بماذا؟

 ا.تتعلَّق بالعامل هبا، بالواقع عليها، الواقع عليها هو العامل هب

( فما األمر الذي َوَقع على السيارة؟ كان محمٌد راكًبا بلى السيارةفإذا قلَت: )

 (.الركوب)

 (.راكًبا( متعلَّق بـ )بلى السيارةإًذا )

 (الركوب(؛ هذا المكان ما الذي َوَقع فيه؟ )كان محمٌد راكًبا فوَق السيارة) و
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 (.راكًبا( أيًضا متعلِّق بـ )فوق السيارةإًذا فـ ) 

(، معمول للخرب، راكب(: شبه جملة معمول لـ )فوق السيارة( و)يف السيارةفـ )

 ؟]َكان َخَأَ َواُتَها[فهل يجوز أن َيلَِيا 

كان فوق السيارة (، و)كان بلى السيارة محمٌد راكًبانعم، فتقول: ) الجواب:

 (.َجر  إ الَّ إ َ ا َظْرفس َأَتى َأْخ َحْرَف (؛ ألنَّ ابن مالك يقول: )محمٌد راكًبا

 (:كان ٌيٌد آكً  طعامك: أن تقول: )خمثل  لك

 (.كان( وخرب )كان(: اسم )كان ٌيٌد آكً  )

(؛ فهو مفعوٌل به، مفعول لـ األكل(: َوَقع عليه )طعامك(. )آكً  طعامك)

م )آكً  )  (؟كان طعامك ٌيٌد آكً  ( فنقول: )كان( بعد )آكً  (، هل يجوز أن ُنقدِّ

 َّل يجوز.

 (؟ يجوز.ن ٌيٌد آكً  يف المطعمكافإن قلت: )

 (؟ يجوز.ٌيٌد آكً  بنديأو )

ره ابن مالٍك هنا من عدم الجواز هو قول البصريين والجمهور.  الذي قرَّ

ز الكوفيون تقديم ) ( مطلًقا، أي: سواٌء كان شبه جملة أو َمْعُموَل الَخَبرْ وجوَّ

كان ( و)ٌد راكًباكان سيارًة محمكان غير ذلك، فيجوز على مذهبهم أن تقول: )

كان فوق السيارة (، و)كان بلى السيارة محمٌد راكًبا(، وتقول: )طعامك ٌيٌد آكً  

 (.محمٌد راكًبا

ون يف بيت للفرزدق وهو قوله:  ويحتجُّ

مْ  اُجوَن َحدددددْوَل ب ُيدددددوت ه  دددددُ  َهددددددَّ
 َقنَاف 

 

َدا  يَّدددددُة َبدددددوَّ
ددددداُهْم َبط   ب َمدددددا َكددددداَن إ يَّ

 معروف، وجرير ابن َمن؟« جرير»وبين « الفرزدق»الهجاء بين  



 

 
e 

g h 

f  239 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

معروف بالُبخل، وهذه من قوة « جرير»هذا أبو « عطية»، و «جرير بن عطية»

( شاعًرا 70أنه استطاع أن ُيفاِخر هؤَّلء الشعراء، فاَخَر أكثر من )« جرير»شاعرية 

فإهنم تساووا، لم يغلب أحٌد منهم « جرير»و « األخطل»و « الفرزدق»وَغَلبهم؛ إَّلَّ 

( شاعًرا هبذا األب، قالوا: كيف أنت 70ر، من قوة شاعريته أن ُيفاِخر )اآلخ

 والشعر؟

( ومختفئ، وكان 00:30:51@)كان « ( شاعًرا وهذا أبي70غَلْبُت )»قال: 

 ( يراه وحده وهو يأكل فيأكل معه.00:30:54@)

م كل الكالم على  ه بُبخل أبيه، طبًعا هو عمَّ أنَّ الفرزدق يهجو جريًرا ويذمُّ

 ( يف الهجاء:00:31:13@)جرير؛ فاَّلستطالة  (00:31:10@)

(: يشبِّههم بالقنافد الضعيفة التي َّل تسير بسرعة، وهي حول بيوهتم ما َقنَاف ُ  )

 يذهبون من خوفهم ومن ُبخلهم.

اُجونَ ) ُ  َهدَّ
اج(. )َقنَاف   (: الذي يسير ببطء.الَهدَّ

مْ ) ( من 00:31:32@)ليهم، (، وهذا األمر ليس غريًبا عَحْوَل ب ُيوت ه 

 أسالفهم.

َدا) يَُّة َبوَّ
دهم( أصل الكالم: )ب َما َكاَن إ يَّاُهْم َبط   (:بما كان بطية بوَّ

دَ )  (: فعل.بوَّ

 «.عطية»( يعود إلى هووالفاعل: )

َدُهم( يف )ُهمْ و)  (: مفعول به.بوَّ

يَّةُ طيب... )
 (: اسم كان.َكاَن َبط 

دهم)  (: الخرب.بوَّ
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دَ و)  مها واجعلها بعد )ُهم(. )ُهمَب )( َنَص بوَّ  (!كان( المفعول به قدِّ

َدُهم) مته سينقلب إلى ضمير بوَّ ( ضمير متَّصل، فإذا نزعته من الفعل وقدَّ

دَ منفصل، فقال: ) يَُّة َبوَّ
د( هي )َكاَن إ يَّاُهْم َبط  َدا( لكن مع القافية )بوَّ  (.بوَّ

 إً ا ما ا فعل الفرٌدق؟

ة كان( بعد )َبرْ َمْعُموَل الَخ َجَعل ) (، وهذا الذي َمنعه البصريون، فهي ُحجَّ

 واضحة للكوفيين يف المسألة.

 ؟(00:32:52@)مدا لة:....... 

 مفعول به. (00:32:53@)قلنا:  الشيخ:

تهم يف ه ه المسألة: أهنم قالوا: القاعدة العامة عندنا يف كل  البصريون ُحجَّ

أنه ال يجوٌ أن تفصل بين العامل »ة: األفعال يف اللغة العربية، القاعدة العام

هذه قاعدة عامة عند البصريين يف كل شيء، َّل يجوز أن تفصل  «خالمعمول بأجنب 

 بين العامل ومعموله بأجنبي.

 (:جاء محمٌد : )-مثاًل -كأن تقول 

 (: فعل.جاء)

 ( َرْفع:محمدٍ ( َعِمَل يف )جاء(: فاعل مرفوع، مرفوعه، يعني: )محمٌد و)

 مل.(: عاجاءفـ )

 (: معمول.محمدو)

 هل يجوز أن تفصل بينهما؟

يجوز أن تفصل بينهما بغير أجنبي، يعني: بكلمة من بقية الجملة نفسها ماشي 
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 ما يف إشكال:

 (.جاء راكًبا محمٌد (، )جاء محمٌد راكًبا)

 (.جاء اليوم محمد(، )جاء محمٌد اليوم)

( َّل جاءلفعل بـ )الذي َّل يرتبط با األجنب :لكن هل تفصل بينهما بأجنبي؟ 

 (:جاء محمٌد اليوميرتبط، فتقول: )

 (.جاء(: ظرف منصوب، ما الذي َنَصبه؟ )اليوم)

 (:جاء محمٌد راكًبا)

 (.جاء(: حال منصوب، ما الذي َنَصبه؟ )راكًبا)

ر كلها أوَّلد لـ )جاءإًذا مرتبط بـ ) م أو تؤخِّ (، كلها جاء( ما يف إشكال، تقدِّ

 (.جاءمعاميل لـ )

 (:جاء محمٌد راكًبا سيارةً قلت: ) لكن لو

 (؟راكًبا( أم )جاء(: مفعول به منصوب، ما الذي َنَصبه؟ )سيارةً )

( أم ليست أجنبية؟ كلمة جاء( أجنبية عن )راكًبا( كلمة )راكًبا(؛ فـ )راكًبا)

 (؟راكًبا)

جاء محمٌد (، )راكًباليست أجنبية؛ ألنه حال منصوب، ما الذي َنَصب )

 (.جاء(؟ )راكًبا

 (.راكًبا(؟ لـ )جاء( أم لـ )راكًبا(: هذا معمول؛ لكن معمول لـ )سيارةلكن )

(، واألجنبي َّل يدخل حيث جاءإًذا فيقول: أجنبي، نقول: هذا أجنبي عن )

بون المحارم يدخلون، واألجانب ما يدخلون؛ يأيت يف  ب، المقرَّ يدخل المقرَّ
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يف هذه الجملة مع أنَّها خارج األخير ما يف إشكال، فال يصح عند البصريين أيًضا  

(؛ ألنَّك ستفصل جاء سيارًة محمٌد راكًبا، ما يصح أن تقول: )]َكان َخَأَ َواُتَها[باب 

 بين العامل والمعمول بأجنبي حينئٍذ.

ل منزلة المعمول» خالكوفيون يقولون:  .«إنَّ معمول المعمول ُينزَّ

(، راكًبا( معمول )سيارة(، و)جاء( هذا معمول )راكًبامعمول المعمول )

ل منزلة المعمول»يقول:  ل منزلة الولد»؛ فـ «معمول المعمول ُينزَّ ، «َولد الولد ُينزَّ

 هذا عند الكوفيين.

 .(00:36:30@)مدا لة:....... 

ا البصريون ماذا فعلوا  الشيخ: ة واضحة للكوفيين؛ أمَّ َّل، قول الفرزدق ُحجَّ

 بقول الفرزدق؟

جوه، كيف  جوه بما قال ابن مالٍك يف البيت حاولوا أن يخرِّ جوه؟ خرَّ خرَّ

 التالي، قال:

 َخُمْضدددَمَر اْلشدددان  اْسدددَمس اْندددو  إْن َخَقدددع

 

دددددُه اْمَتنَدددددعْ   ُم َمدددددا اْسدددددَتَباَن َأنَّ
 ُمدددددْوه 

 فإن جاء عن العرب شيٌء ظاهره جاٍر على ما منعناه قبل قليل؛ فماذا تفعل؟ 

دره تقديًرا ُيراد به الشأن ضمير ُتقِّ ضمير الشأن: تنوي فيه ضمير الشأن، 

 والمعنى والحديث.

دَ )فإذا قلَت:  يَُّة َبوَّ
رون: )اَكاَن إ يَّاُهْم َبط  دا( يقدِّ ( هذا كان الشأن إيَّاهم بطية بوَّ

ر ضميًرا ُتريد به الشأن.  معنى ضمير الشأن: تقدِّ

 (.ك ا خك ا( ماذا؟ )كان األمر(. )كان الشأن( و)كان  أننا)

 (.00:37:48@)هذا 
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 .(00:37:49@)مدا لة:....... 

كان الشأن إيَّاهم له محل من اإلعراب، ضمير ) (00:37:50@) الشيخ:

دا  (.بطية بوَّ

 (؟كانفعلى تقديٍر حينئٍذ أين اسم )

ر، وما بعده، يعني: )الشأن) دا( المقدَّ ( صارت جملة: خرب، إيَّاهم بطية بوَّ

داإيَّاهم بطيطيب ُنعرب هذه الجملة الخربية ) بطيُة ( هذه جملة ما إعراهبا؟ )ة بوَّ

دهم  (:بوَّ

 (: مبتدأ.بطيَّةصارت )

دو)  (: خرب.بوَّ

ط، ويجوز أن إيَّاهمو) (: هذا مفعول به للخرب، والمفعول به يجوز أن يتوسَّ

م  ط، -كما سيأيت-يتقدَّ ، المفعول به ما فيه إشكال عند الجميع: يجب أن يتوسَّ

م.  ويجب أن يتقدَّ

ة البصريين يف هذه المسألة،  -واهلل أعلم-لذي يبدو لي وبعد ذلك فا أنَّ ُحجَّ

أنه َّل ُيفَصل بين العامل »وإن كانت منساقًة مع القياس العام يف اللغة، وهو: 

هذه قاعدة مضطردة يف أبواٍب كثيرة؛ إَّلَّ أنَّ القاعدة األخرى « والمعمول بأجنبي

 .«ا له خجٌه يف القياس؛ فَلَك أن تبن   بليهإنَّ ما تأت  بليه الشواهد القليلة مم»تقول: 

الخالف المشهور بين النحويين: هل تقف على القليل أو َّل تقف على 

 القليل؟

ون بأنه قليل وأنه  البصريون: َّل يقفون مع القليل؛ وإن كانوا يعرفون ويحتجُّ

فصيح؛ فهذا البيت صحيح، والفرزدق محتج به، ويعرتفون بمجيئه، فهم يقولون: 
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هذا قليل َّل ُيقاس عليه، فإْن أردَت أن « ذا من القليل الذي َّل ُيقاس عليهه» 

جه؛ تكلَّف له بما شئَت، هم يعرتفون أنَّ تخريجه الذي َذَكْرناه قبل قليل وهو  ُتخرِّ

تقدير ُمتكلَّف، يعرفون ذلك، يعرتفون بأنَّه تقدير ُمَتكلَّف؛ « تقدير ضمير الشأن»

ر ر؛ هو قليٌل َّل ُيقاس عليه: لكن يقولون: إن شئَت قدِّ  وإن شئَت َّل ُتقدِّ

 وينتهي األمر.« قليل َّل ُيقاس عليه»قل:  فإن  ئَ:

ْجه بما شئت، حتى بالتخريجات المتكلِّفة التي َّل ُيقاس عليها.خإن  ئَ  : خرِّ

َّل تقف على ذلك )على هذا التخريج( َّل تقف عليه؛ لكن فقط تخريج هذا  

 عندهم. البيت الذي خاَلَف القياس

 .(00:40:46@)مدا لة:....... 

( عندهم الكثير، البصريين َّل يِقيسون إَّلَّ على الكثير، 00:40:47@) الشيخ:

فإذا جاء الكثير صارت هي القاعدة، والقاعدة َّل ُتقاَبل عندهم بالقليل، البيت 

 أو« ضرورة»أو « شاذ»والبيتين والثالثة َّل تخدم القاعدة عنهم؛ وإنَّما يقولون: 

 يتكلَّفون يف تخريجه، والهدف عندهم: أنَّ هذا قليل َّل ُيقاس عليه.

(؛ ولكنهم يقولون: 00:41:17@فهم َّل يطعنون يف صحته وفصاحته ويف )

(؛ 00:41:24@والقليل َّل ُيقاس عليه؛ ألنَّهم عندهم أنَّ اللغة ليس )« قليل»

ين من اهلل  حيح حالل وحرام، ما يف، لو جاءنا دليل واحد ص الدِّ

 ( به وانتهى األمر على التحريم أو التحليل.00:41:31@)

اللغة أمر مثالي، أمر مثالي التمرير، األمور المثالية واألمور  لكن يف الل ة:

ية، يا أبيض يا أسود، َّل؛ وإنَّما هي تقوم على  الصناعية واألمور الحياتية ليست حدِّ

ماء اَّلجتماع، نعم، (، وهذا أمر صحيح عند علماء النفس وعل00:41:54@)

-نقول  -مثاًل -هي تقوم على األمور فرتة، ولو َوَرَد أن نحكم على مجتمٍع ما 



 

 
e 

g h 

f  245 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 (؛ وإنَّما الحكم بالغالب هي أكثر.00:42:12@) -مثاًل -: الجنس الفالين -مثاًل 

ا أهنم 00:42:24@) -مثاًل -أهل المدينة الفالنية  مثً : -( ُحكم معيَّن إمَّ

( أو )هؤَّلء من القبيلة -مثاًل -لوهنم أبيض  -مثاًل -هؤَّلء )كرماء( أو ) -مثاًل 

 الفالنية(؛ هذا ُحكم عام.

)الجنس الفالين طوال( أنت َّل ينطبع عندك أنه َّل  لكن أنَ بندما تقول:

يًّا؛ وإنَّما هو  يوجد فيهم )قِصار(، المهم تعرف أنَّ هذا ُحكم ليس ُحكًما شرعيًّا حدِّ

جتماعية كلها تقوم على الكثرة والَغَلبة، فمتى ما كان ُحكم اجتماعي، واألحكام اَّل

األكثر واألغلب يف هذه الصفة؛ جاز لك أن ُتطلق هذه الصفة على هذه المجموعة 

 ( موجودة ما ُينَقص عليه.00:43:15@كصفة عامة؛ لكن يريد هذه )

، «َّل نِقيس إَّلَّ على الكثير»اللغة أمر مثالي، يقولون:  فك لك الل ة بندهم:

وهذا عندهم من احرتام اللغة، من احرتام اللغة أنك تِقيس على الكثير فيها، وَّل 

 ُتهمل هذا الكثير من أجل بيت أو بيتين، أو شاهد أو شاهدين.

ون  خالكوفيون: ون بالقليل، الكوفيون يحتجُّ منهجهم يف ذلك أهنم يحتجُّ

ون بالكثير؛ وإن كانوا َّل يجعلون الجميع  يف منزلة واحدة من بالقليل؛ فما يحتجُّ

حيث الفصاحة والقوة؛ لكنهم يِقيسون من حيث القياس لك أن تِقيس على هذا 

 الكثير، ولك أن تِقيس على هذا القليل.

ون أيًضا بأنَّ هذا من احرتام اللغة، هذا الوارد الكثير نِقيس عليه، وهذا  ويحتجُّ

 الوارد القليل من احرتامنا للمحتّج به يف اللغة نقف عليه.

فهما منهجان معروفان منذ الِقَدم بين المدرستين البصرية والمدرسة الكوفية؛ 

؛ ألنَّه «المنهج البصري»إَّلَّ أنَّ الذي يأخذ من جماهير النحويين قديًما وحديًثا هو 

المنهج »هو الذي به تستِقيم اللغة وتقوم القواعد، ومع ذلك َّل يقول أحد: إنَّ 
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حون المنهج، هذا بكل أقواله التفصيلي« البصري  ة هي الراجحة، نعم قد يرجِّ

المنهج هو الراجح؛ لكن األقوال التفصيلية قد تجد يف أقوال الكوفيين أو أقوال َمن 

 بعد البصريين والكوفيين ما هو الراجح.

 فهناك َفْرق بين ترجيحنا لمنهج على منهج، وترجيحنا يف المسائل التفصيلية.

َّل تكاد تجد مانًعا ُمقنًعا من جواز : »-ألة بالذاتبالنسبة لهذه المس-فأقول هنا 

إذا لم تجد لبًسا، « هذه المسألة، وبخاصة يف األساليب األدبية وعند عدم اللبس

 وكانت المسائل األدبية؛ فال تجد مانًعا مقنًعا من كالم البصريين السابق.

 .(00:45:34@)مدا لة:....... 

ون  والقاعدة األخرى: أنَّ القليل الشيخ: ليتنا قليل عند البصريين، هم َّل يحتجُّ

ون به ويقفون عليه  ا القليل إذا لم ُيخالف القياس فيحتجُّ به إذا خاَلَف القياس؛ أمَّ

 إذا لم ُيخالف القياس.

 .(00:46:09@)مدا لة:....... 

 من حيث المنهج. الشيخ:

 .(00:46:12@)مدا لة:....... 

قول الكوفيين أرجح يف هذه  ( أرى أنَّ 00:46:14@)لكن هي  الشيخ:

 ألساليب األدبية وعند عدم اللبس.المسألة، يف ا

ا عند اللبس: فينبغي أن ُيرتَك من أجل اللبس، َّل من أجل أنَّ هذا األسلوب  أمَّ

 غير جائز.

طيب... ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثالثة يف هذه األبيات وهي: كالم ابن 

 على: مالك 
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 )خصائص )كان 

؛ وإنَّما كانت ]َكان َخَأَ َواُتَها[( هي ُأمُّ الباب فقالوا: كانق يف أول الباب أنَّ )َسبَ 

ُأمَّ الباب ألنَّ لها خصائص تختص هبا عن أخواهتا، فيجوز فيها ما َّل يجوز يف بقية 

أخواهتا فلهذا جعلوها األُم، َذَكَر ابن مالك هذا يف هذه األبيات بعض خصائص 

 (:كانبع خصائص من خصائص )(، َذَكر لنا أركان)

  :(.َقْد ُتَزادُ أنَّها )الخاصية األُخلى 

 :أهنا قد ُتحَذف مع اسمها، ويبقى خربها. الخاصية الثانية 

 أنَّها قد ُتحَذف وحدها، ويبقى اسمها وخربها.الخاصية الثالثة : 

 أنَّ )نوهنا( يجوز أن ُتحَذف.خالخاصية الرابعة : 

 :( يقول فيها ابن مالك َقْد ُتَزادُ ) وهي أهنَّا فالخاصية األُخلى:

َما                      َخَقْد ُتَزاُد َكاَن ف   َحْشٍو َكَما ْلَم َمْن َتَقدَّ
 َكاَن َأَصحَّ ب 

 ( جيوز أن ُتزاد بشرَطني:كانفـ ) 

 :( أو يكون( َّل بلفظ )كانأن تكون بلفظ الماضي، بلفظ ) الشرط األخل

 هذا هو المسموع. (؛ بلفظ الماضي؛ ألنَّ ُكنْ )

 َخَقْد : أن تكون بين متالزمين، وهذا معنى قول ابن مالك: )خالشرط الثاين

( يعني: ما ُتزاد يف البداية وَّل ُتزاد يف النهاية؛ وإنَّما ُتزاد بين ُتَزاُد َكاَن ف   َحْشوٍ 

 متالزَمْين.

 المبتدأ والخرب. :من أمثلة المت ٌَمْين 

( يجوز محمٌد كان كريمٌ ( بينهما فتقول: )كانيد )( ثم تزِ محمٌد كريمٌ فتقول: )

 لك أن تقول ذلك:
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 (: مبتدأ.محمٌد فـ ) 

 (: خرب المبتدأ.كريمٌ و)

 ( لفٌظ زائد، والزائد ليس له محل من اإلعراب.كانو)

 (؟كانفإن قلَت: أََّل يجوز يف مثل هذا المثال أن ُأعِمل )

أردَت أن ُتعِملها تقول: ( إذا محمٌد كان كريًمافنقول: نعم، يجوز فتقول: )

 ( فهذا جائز.محمٌد كان كريًما)

وإذا أردَت أن ُتهملها ونجعلها لفًظا زائًدا َّل محل له من اإلعراب تقول: 

 (زمحمٌد كان كريمٌ )

 الفعل والفاعل. :خمن أمثلة المت ٌَمْين 

 (:َ َهَب كان محمٌد ( ثم تقول: )َ َهب محمدفتقول: )

 (: فعٌل.َ َهبفـ )

 (: فاعٌل.محمٌد و)

 (: لفٌظ زائٌد َّل محل له من اإلعراب.كانو)

 ؟(00:49:57@)مدا لة:....... 

 (.َ َهب كان محمدَّل، بينهما ) الشيخ:

لم يوَجد ( يعنون: أبناء ُأم البنين )لو يوجد كان مثلهمقول العرب: ) خمن  لك:

 ( يعني: لم ُيوَجد مثلهم:كان مثلهم

 (: فعٌل مضارع.ُيوَجدفـ )

 : نائب الفاعل.(مثلهمو)



 

 
e 

g h 

f  249 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 (.لم ُيوَجد كان مثلهم( بينهما فقال: )كانثم ِزيَدت )

 الصلة والموصول. خمن أمثلة المت ٌمين أيًضا:طيب... 

 .(00:50:36@)مدا لة:....... 

ر. الشيخ:  ما ُيتصوَّ

 الصلة والموصول، اَّلسم الموصول وِصلته. :خمن أمثلة المت ٌَمْين قلنا 

( فالصلة ُتالزم الموصول، فَلَك أن َتِزيد بينهما هجاء ال ي أكرمتُ فتقول: )

 (.جاء ال ي كان أكرمُته( فتقول: )كان)

 الصفة والموصوف. خمن أمثلة المت ٌَمْين:

(، جاء رجٌل كان كريمٌ ( فتقول: )كان(، ثم َتِزيد )جاء رجٌل كريمٌ فتقول: )

 (.جاء رجٌل كان كريًماوَلَك هنا أن ُتعِملها فتقول: )

مررٌت برجٍل كان ( تقول: )كان(، فِزْدَت )مررُت برجٍل كريمٍ : )فإن قلَت 

 (.مررُت برجٍل كان كريًما(، فإن أعَمْلتها قلَت: )كريمٍ 

 والشاعر يقول:

 َْ دد  َخَجَبدد
 اْلَجنَّددة  اْلُعْلَيددا الَّت 

ددَرف  ُِ  ف دد  

 

 َلُهددددْم ُهنَدددداَك ب َسددددْعٍ  َكدددداَن َمْشددددُكور   

ب َسْعٍ  ينهما، ولو أعملها َلزاد فيقول: )( بكان(، ثم زاد )بسعٍ  مشكورٍ أي: ) 

 (.َكاَن َمْشُكوًرا

 الجار والمجرور. :خمن أمثلة المت ٌَمْين 

َُ بلى سيارةٍ فتقول: ) َُ بلى كان سيارةٍ ( أو )جئ  (، وقال الشاعر:جئ

 َسدددددَراُة َبن ددددد  َأب ددددد  َبْكدددددرٍ َتَسددددداَمى

 

ددددددَراب    َمة  اْلع   َبَلددددددى َكدددددداَن اْلُمَسددددددوَّ

َمة  َبَلى اْلُمَس )   ومة، )وَّ َمة  (: الخيل المسَّ َبَلى ( فقال: )كان( ثم زاد )َبَلى اْلُمَسوَّ
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َمة  اْلع َراب     (.َكاَن اْلُمَسوَّ

 إالَّ أنَّ الزيادة بين الجار خالمجرخر فيه   ف:

( كان لهم زائد بين 00:52:54@)فبعضهم طرد القاعدة فيها فأجازه، 

 المتالزَمْين.

]أخضح ابط بين الجار والمجرور، كـ )ابن هشام( يف وبعضهم َمنَعه لقوة الرت

 .المسالك[

 )ما( يف أسلوب التعجب والفعل بعدها. :خمن أمثلة المت ٌَمْين

(؛ ما ما أجمل خجهك!( و)ما أكَثَر مالك!( و)ما أحَكَم ٌيًدا!يف قولك: )

ب متالزمان؛ فَلَك أن َتِزيد  ما قول: )( بينهما فتكان)والفعل بعدها يف صيغة التعجُّ

 (.ما كان أحَكَم ٌيًد!( و)ما كان أكثر مالك!( و)كان أجمل خجهك!

مَ قول ابن مالك: ) خمن  لك: ْلَم َمْن َتَقدَّ
َما ( فقال: )كان( ثم زاد )َما َأَصحَّ ب 

مَ  ْلَم َمْن َتَقدَّ
 (.َكاَن َأَصحَّ ب 

 .(00:53:51@)مدا لة:....... 

( َّل ُتزاد إَّلَّ بلفظ الُمضي كان)؛ ألنَّ نعم، الغرض الدَّللة على الُمِضي الشيخ:

(، الكرم( بـ )محمد( هذا مجرد اإلخبار عن )محمٌد كريمٌ للدَّللة على الُمضي، كـ )

فإذا أردت أن تربط هذا اإلخبار بالزمن الماضي؛ َلَك أن تزيدها لهذا الغرض 

(: هو 00:54:23@)( فقط تدل على الُمضي، وقال محمٌد كان كريمٌ فتقول: )

 (00:54:28@) ؛ ألنَّ الغرض من كل زائد هو الدَّللة على )المطابقةتأكيدلل

 والتأكيد.

( زيادهتا جاءت 00:54:40@)« زيادهتا مضطردة قياسية أم قليلة»فإن قلت: 
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يف اللغة كبعض الشواهد التي سمعناها قبل قليل؛ لكن الزيادة الكثيرة شواهدها 

 كثيرة أم قليلة؟

 (.ُتَزاُد َكاَن ف   َحْشوٍ َخَقْد ابن مالك يقول: )

 .(00:55:00@)....... طالب:

(، وإن كانت كان)( مع الفعل المضارع تدل على التقليل، زيادة قد) الشيخ:

ا إَّلَّ يف حالٍة واحدٍة: يف  واردة يف بعض الشواهد؛ فهي قليلة وَّل تطَّرد اطِّراًدا مستمرًّ

ب، وهذا السر يف اقتصار ابن مالك يف ب  أسلوب التعجُّ التمثيل على أسلوب التعجُّ

مَ بقوله: ) ْلَم َمْن َتَقدَّ
 ( فيه مطَّردة.كان(؛ ألنَّ زيادة )َما َكاَن َأَصحَّ ب 

( يف اللغة العربية تأيت كانطيب... هذه هي الخاصية األولى، وبذلك نعلم أنَّ )

 على ثالثة أنواع:

 .«ناقصة»تأيت 

 .«تامة»و 

 .«ٌالدة»و 

( هي: حذفها مع اسمها، وإبقاء الخرب: يجوز أن كان) خالخاصية الثانية لد

 :تحذفها وتحذف اسمها، وُتبِقي خربها فقط، ويف ذلك يقول ابن مالك 

ُفْوَنَها َخُيْبُقددددددددْوَن اْلَخَبددددددددر  َخَيْحدددددددد  

 

 َخَبْعدددددَد إ ْن َخَلدددددْو َكث ْيدددددَرًا َ ا اْ دددددَتَهرْ  

 ويطَّرد ذلك ويكُثر:( واسمها، وإبقاء الخرب، كانيقول: َوَرَد يف اللغة حْذف ) 

 ( الشرطية.إ نْ بعد ) 

 ( الشرطية.َلوْ وبعد ) 

تعاَلى إن راكًبا أخ ( )تعاَلى إن راكًبا أخ راجً  ( الشرطية كأن تقول: )إ نْ فـ )
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ََ راكًبا أخ سالًرا( يعني: )سالًرا  ََ (. )تعاَلى إْن ُكن (، وحذفَت كان( فحذْفَت )ُكن

 اسمها، وأبَقْيَت الخرب.

 وقال الشاعر:

ًبا ددْدًقا َخإ ْن َكدد    َقددْد ق يددَل َمددا ق يددَل إ ْن ص 

 

ددددْن َ ددددْ ٍء إ َ ا ق يددددَل    َفَمددددا اْبت ددددَ اُرَك م 

ًبايقول: )  ْدًقا َخإ ْن َك   ( يعني: )إن كان المُقول صدق( َقْد ق يَل َما ق يَل إ ْن ص 

 ( واسمها، وأبَقى الخرب.كانفَحَذَف )

ْس َخَلْو َ اَتًما م  »ويف الحديث  يدٍ اْلَتم  التمس خلو كان الُملَتَمُس يعني: )« ْن َحد 

 (. اتًما

 ُّ به حماًرا( يعني: )التن  بدابٍَّة خلو حماًراوتقول: )
 (.خلو كان المأت 

 وقال الشاعر:

 ال يدددأَمن الددددهر  خ ب دددٍ  خلدددو ملًكدددا

 

 جنددوده ضدداق بنهددا السددهل خالجبددل 

هَر  خ ب ٍ  خلو كان الباِ  ملكً يعني: )   .(اال يأَمن الدَّ

 وقالت الشاعرة:

ٍف   ال تقددددددددربنَّ الدددددددددهر آل مطددددددددرِّ

 

 إن ظالًمددددددددا أبددددددددًدا خإن مظلوًمددددددددا 

( يعني: )َّل تقربنَّهم إْن كنت ظالًما أو مظلوًما( إْن ظالًما ال تقربنَّهم أبًدا)  

 (.َبْعَد إ ْن َخَلوْ )( واسمها، وقلنا: هذا مطَّرد َّل يكُثر كان)فَحَذَف 

 «.لمرء مقتوٌل بما ُقت ل، إن كيًفا فكيٌف ا»ومن أقوال العرب قولهم: 

ا فشرٌّ »وُيقال:  ل، إن  يًرا فخيٌر، خإن  رًّ
يعني: إنسان  «المرُء مجزيٌّ بما بم 

 عمله خيًرا فجزاؤه خيٌر، وهكذا.

 الشرطيتْين. (َبْعَد إ ْن َخَلوْ ( )كان)فهذه الخاصية مطَّردة يف 



 

 
e 

g h 

f  253 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ا الخاصية الثالثة الت  َ َكَرها ابن مال حْذُفها وحدها، وإبقاء  )كان( فهو:ك لد خأمَّ

 :اسمها وخرب، ويف ذلك يقول 

ْيُض َمددا َبنَْهددا اْرُتك ددْب   َخَبْعددَد َأْن َتْعددو 

 

ا َفددددداْقَتر ْب   ََ َبدددددرًّ دددددا َأْنددددد ْثدددددل  َأمَّ
 َكم 

( اسمها 00:59:34@)فيجوز أن ُتحَذف وحدها ويبَقى اسمها وقت  

 رية.( المصدَبْعَد َأنْ وخربها باطِّراٍد بعد )

ََ مجتهًداأن تقول: ) مثال  لك: سُأكرمك ألَْن ( والمعنى: )سُأكرمك أن ُكن

سُأكر ُمك ( هذه مصدرية مسبوقة بـ )َّلم الجر( التعليلية، )َأن؛ فـ )(كنَ مجتهًدا

ََ مجتهًدا  (.ألَْن كن

( يجوز أن تحذف قبلهما حرف الجر بافرتاض كما سيأيت يف باب أنَّ ( و)أنْ و)

سُأكرمك ( أو )سُأكرمك َأْن كنَ مجتهًدا)لهذا َلَك أن تقول: ؛ ف]حرخف الجر[

 (.ألَْن كنَ مجتهًدا

( وجاءت بعدها َأنْ ( هذه )سُأكرمك ألَْن كنَ مجتهًداطيب... فإذا قلَت: )

ض كان)(؛ َلَك أن تحِذف َأْن كنَ مجتهًدا)كان واسمها وخرب( ) ( وحدها، وتعوِّ

ْيُض َما َبنَْها اْرُتك ْب )، يقول: (َما)، تضع مكاهنا (َماعنها ) ( تحذفها َخَبْعَد َأْن َتْعو 

 (.َما)وتجعل مكاهنا 

( كان(، إذا حذفنا )كان(، حذفنا )كان)( احذف سُأكرمك ألَْن كنَ)طيب... 

ََ سيبقى اسمها كأنَّ المتكلِّم وحده ) (، كان(، طب هذه ضمير متصالًّ بـ )ُكن

الضمير المتصل إلى ضميٍر منفصل  (؛ َوَجَب أن نقلب هذاكانفعندما ُحِذفْت )

 (.أنَ( )01:01:44@( المتكلِّم )01:01:43@)( أنَلكي يقوم؛ فقلبناه لـ )

ضنا عنها بـ )كان)و  (:سُأكرمك َأْن ما أنَ مجتهد)(؛ فصارت الجملة َما( عوَّ

 ( ساكنة.نون(: هذه )أنْ )
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ا اإلدغام، ( هذا إدغام؛ فيجب هنما(:...... والنون الساكنة جاء بعدها )ماو) 

ا أنَ مجتهًداحتى يف اللغة يجب اإلدغام هنا، فتقول: )  (.سُأكرمك َأمَّ

 ومثل ذلك البيت المشهور قول الشاعر:

ََ َ ا َنَفدددددرٍ  دددددا َأْنددددد  َأَبدددددا ُ َراَ دددددَة َأمَّ

 

ددددُبعُ   َ  َلددددْم َتددددأُكُلُهُم الضَّ  َفددددإ نَّ َقددددْوم 

فاعلم أنَّ قومي لم  (؛َ ا َنَفرٍ يقول: يا أبا ُخراشة إن قومك كثيرين، ُكنت ) 

ُبعُ ُيضعفهم الفقر والجوع ) ُبعُ ( شبَّه الجوع بـ )َلْم َتأُكُلُهُم الضَّ  (.الضَّ

ََ َ ا َنَفرٍ ) :خالشاهد يف قوله ا َأْن ََ َ ا ( واألصل: )َأَبا ُ َراَ َة َأمَّ َأَبا ُ َراَ َة َأْن ُكنْ

؟! )َنَفرٍ 
ّ

ل علي ََ َ ا َنَفرٍ ( ستتفضَّ (؛ فانقلب الضمير المتصل كان) ( ثم َحَذَف َأْن ُكنْ

ضنا عن )أنَإلى ضمير منفصل، ) ََ َ ا( فصارت )ما( بـ )كان( وعوَّ ا َأْن (: هذا َأمَّ

 الخرب منصوب وعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الستة.

 (: مضاٌف إليه.َنَفرٍ )

 فهذا مطَّرد وجائز يف مثل هذا األسلوب.

ْثل  مثال ابن مالك: ) خمن  لك: ا َفاْقَتر ْب َكم  ََ َبرًّ ا َأْن اقترب أْن ( األصل: )َأمَّ

ا ََ برًّ ا( يعني: )كن ََ برًّ ض بـ )كان( ثم َحَذف )اقترب ألَْن كن ( فانقلب َما( وعوَّ

االضمير المتصل إلى ضمير منفصل؛ فصارت الجملة ) ا أنَ برًّ (، اقترب أمَّ

رها فتقول: )اقترب) مها وَلك أن تؤخِّ ااقتر( َلَك أن ُتقدِّ ا أنَ برًّ ََ ( أو )ب أمَّ ا َأْن َأمَّ

ا َفاْقَتر ْب   (، هذه الخاصية الثالثة.َبرًّ

: جواز َحْذف )نوهنا(، َلَك أن -وهي األخيرة-( كان) الخاصية الرابعة لد

 تحِذف )نوهنا(، ويف ذلك يقول ابن مالك:

مْ  ٍع ل َكدددددداَن ُمنَْجددددددز  ددددددْن ُمَضددددددار   َخم 

 

مْ  ُتُحددَ ُف ُنددْوٌن َخْهددَو َحددْ ٌف َمددا   اْلُتددز 

  :فـ )نون( )كان( جيوز أن ُتحَذف بشروط 
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( نكون( أو )تكون( أو )يكونأن يكون بلفِظ المضارع، يعني: ) الشرط األخل:

 (.ُكنْ (، أو األمر )كان( كل ذلك أفعاٌل مضارعة؛ َّل بلفظ الماضي )أكونأو )

ون أن يكون مجزوًما بالسكون، أن يكون مجزوًما أي: َّل يك الشرط الثاين:

مرفوًعا أو منصوًبا، أن يكون مجزوًما بالسكون، ما تكون عالمة الجزم حْذف 

( يف األفعال الخمسة، َّل؛ َّل بد تكونين( أو )يكونان( أو )يكونونحرف الِعلَّة يف )

 أن تكون عالمة الجزم السكون.

 .(01:05:59@)....... طالب:

ٍذ جواًزا أن تحِذف يعني: الذي ليس من األفعال الخمسة؛ فَلَك حينئ الشيخ:

لم يُك محمٌد ( أو )لم يكن محمٌد بخيً  النون، وأن ُتثبَِت النون، فَلَك أن تقول: )

 (.بخيً  

، وَلَك يف اللغة أن تقول: [20مريم:] (ۀ ہ ہ): خمن  لك قول اهلل 

 (.خلم أُكن ب يًّا)

، [70النمل:] (ھ ھ ے ے ۓ ۓ)ويف القرآن العظيم قال سبحانه: 

؛ نفس [127النحل:] (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)ٍة أخرى: وقال يف آي

 اآلية؛ لكن:

 .(ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی)قال: « سورة النحل»يف 

 .(ھ ھ ے ے ۓ ۓ)قال: « النمل»ويف 

 من حيث الجواز النحوي: َلَك أن تحذفها وَلَك أن تثبتها.

 هناك َفْرق، فإثباهتا وحْذفها لها أغراض: خمن حيث الب ِة:
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  .ربما ِضيق الوقت 

  ه؛ فيحذف )النون( للدَّللة على شدة الدَّللة على شدة غم اإلنسان وهمِّ

 الغم والهم.

 ُتدافع عن نفسها يف غم وهم. ؛[20مريم:] (ۀ ہ ہ)

ال تكن : َّل تكن مستعجاًل، تقول: )(ڃ ڃ)يف َوْضع مستعجل  -مثاًل -أو 

(؛ لكن َلَك أن تحذف إذا أردَت الدَّللة على ال تكون مستعجً  ( أو )مستعجً  

 تعجال أكثر.اَّلس

ثم إهنم اختلفوا يف حذف هذه )النون( بالشرَطْين السابقين إذا تالها ساكن، إذا 

 (:لم يكن الرجل بخيً  (، كأن تقول: )أنجاء بعدها ساكن، إذا جاء بعدها )

 (: فـ )النون( ساكنة للجزم.لم يكن الرجل)

 ( تبدأ بساكن.ال(: هذه الـ )الرُجل)

لم ا َحْذف )النون( حينئٍذ، وأوجبوا أن تقول: )فـ )سيبويه( والجمهور منعو

 (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)(، و يكن الرجُل بخيً  
 .[1البينة:]

وأجاز بعض البصريين كـ )يونس بن حبيب( الحذف هنا لورود شواهد ليست 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ) قليل، ومن ذلك: قراءة لآلية السابقة

 .(چ

 ومن ذلك: قول الشاعر:

 ن هاجددددهلددددم يددددك الحددددق سددددوْ أ

 

ددددددَرر  ددددددى بالسَّ  رسددددددُم داٍر قددددددد َتَعفَّ
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 وكقول الشاعر اآلخر عندما رأى المرآة فَوَجَد وجهه ليس جمياًل، فقال:

 فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم …فإن لم تك المرآة أبدت وسامة 

وهبا َجَعل النحويون  «الخصالص الت  تختصُّ بها )كان(»هذا ما يتعلَّق بـ 

 ن كان هناك من سؤال؟( ُأمَّ الباب، إكان)

وقبل ذلك: هناك كثيرون يطلبون أن نأيت ببعض الفوائد يف أول الدرس أو يف 

آخر الدرس، ونحرص على ذلك، فوائد كثيرة وأذكار كثيرة؛ لكن الوقت قد 

رون يف الدرس كما تقول  يضايقنا يف أوقاٍت كثيرة، وهو ُيضايقنا دائًما؛ ألننا متأخِّ

د وأن ُنقارب، اتفضل!إدارة الجامع؛ لكن نحاو  ل أن ُنسدِّ

 ؟(01:10:06@)....... سؤال:

 يف اللغة عموًما، نعم! -يعني–هو  الشيخ:

 ؟(01:10:12@)....... سؤال:

 ؟«النُّقصان»طبًعا يف خالف، أنا أهملته عْمًدا، ما معنى  الشيخ:

ما شرحته قبل قليل، وهو: أنَّ  فالمشهور بند المتأ رين يف معنى النُّقصان:

هذه األفعال إذا كانت ناقصة َّل تكتفي بمرفوعها؛ بل يبقى معناها ناقًصا حتى يأيت 

 المرفوع والمنصوب.

 التي يتم معناها بالمرفوع. خالتامة ه :

 هذا قول أكثر المتأخرين.

خبعضهم كجمهور البصريين قال: إنَّ المراد بالتمام خالنُّقصان من حيث معناها 

 يف األصل:
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 ة كاألفعال التامة: تدلُّ على أمرين:كبقية األفعال تدلُّ على:فإذا كانت تام 

 .الحدث 

 خالزمان. 

 تبني هذه األفعال على الحدث والزمان:

 (.الُمض (، وعلى الزمان وهو )ال هاب(: تدلُّ على الحدث وهو )َ َهبفـ )

ا هذه األفعال   فتدلُّ على مجرد الزمن من الدَّللة على ]َكان َخَأَ َواُتَها[أمَّ

 ُنقصاهنا عند البصريين. «النُّقصان»َحَدث، هذا 

 (.محمد( لـ )الكرم( ما المعنى هنا؟ إثبات )كان محمٌد كريًماوتقول: )

( محمد( لـ )الكرم( أنَّ )الُمض (؟ فقط دَّللة على )كان(، إًذا ما فائدة )كانو)

ر (؛ فهي ليس لها َحَدث؛ وإنَّما فقط معنى، هذا قول جمهوالزمن الماض يف )

 البصريين، نعم!

 ؟(01:11:45@)....... سؤال:

(؛ إًذا فتسألني إيَّاه بعد الدرس، 01:12:07@)هذا السؤال خاص  الشيخ:

 اتفضل!

 ؟(01:12:14@)....... سؤال:

 ( الزائدة كغيرها من الزوائد َّل محل لها من اإلعراب.كان) الشيخ:

 ؟(01:12:22@)....... سؤال:

(: لفٌظ زائد كان( تقول: )محمٌد كان كريمٌ قول: )( مثاًل عندما تكان) الشيخ:

 َّل محل له من اإلعراب.
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( الماضية، على الصورة؛ لكن من حيث اإلعراب كانهو آٍت على صورة )

، فليس فعٌل -حقيقةً -( فعٌل ماٍض 01:12:43@)ليس له محل من اإلعراب، 

 م!(، نعالُمض ( و )المبال ة( الزائد للدَّللة على )01:12:49@ماٍض )

 ؟(01:12:56@)....... سؤال:

 قبل الدرس يكون يف األخير حتى ننتهي من األسئلة، نعم! الشيخ:

 ؟(01:13:03@)....... سؤال:

جاء ال ي ( ثم )جاء ال ي أكرمُتهُ بين الصلة والموصول أن تقول: ) الشيخ:

 (.كان أكرمُته

 (، وهكذا. نعم!جاء ال ي كان نجا( )جاء ال ي نجا)

 ؟(01:13:26@)....... سؤال:

طيب... َّل، هذا الموضوع أسهل، تتعلَّق بالدرس، هو  الشيخ:

(@01:13:32 .) 

 (ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ): طيب... قال 
 اتفضل مباركي! ؛(ڌ ڌ ڎ)؟ -يا إخوان-، َمن ُيعِرب [3النصر:]

 : حرف ناسخ.(ٱ) طالب:

 : حرف ناسخ ينصب اسمه ويرفع خربه أين اسمه؟(ٱ) الشيخ:

 .(01:14:03@)....... طالب:

 ، والخرب؟-جلَّ جالله-( اهلل( العائدة إلى )الهاء) الشيخ:

 .(01:14:08@)....... طالب:
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 نعم أحسنت. ،(ڃ ڃ)هذه جملة، جملة  الشيخ: 

ا )  منصوب أو يف محل نصب؟ (ٱ)( فهي: اسم الهاءأمَّ

 .(01:14:22@)....... طالب:

انبه، أعرب لي جملة يف محل نصب ألنه ضمير، أعرب لي يا الذي بج الشيخ:

 ! (ڃ ڃ)الخرب 

 .(01:14:31@)....... طالب:

ى: خرب  الشيخ:  لكن أعِرهبا بالتفصيل؟ ؛(ٱ)هذه الجملة تسمَّ

 .(01:14:45@)....... طالب:

 حرف أم فعل؟ (ک) الشيخ:

 .(01:14:46@)....... طالب:

 فعٌل ماٍض ناسخ. الشيخ:

 .(01:14:53@)....... طالب:

 وينصب خربه، أين اسمه؟ يرفع اسمه الشيخ:

 .(01:14:58@)....... طالب:

 ، والخرب؟-جلَّ جالله-( اهلل( يعود إلى )هوضميٌر مسترت تقديره ) الشيخ:

 .(ڃ) طالب:

(، اهلل تواٌب : )( إلى اهلل توبةيمكن أن تقول: يف نسبة ) ،(ڃ) الشيخ:

 فهذه جملة أصلية مكتوبة، مبتدأ وخرب مرفوعان.



 

 
e 

g h 

f  261 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

اٌب ى هذه الجملة فتقول: )( علإنَّ وُتدخل )  (.إنَّ اهلل توَّ

اًبا( على هذه الجملة فتقول: )كان)وُتدِخل   (.كان اهلل توَّ

، خكانوُتدخل ) اًبا( فتقول: )إنَّ  (.إنَّ اهلل كان توَّ

( 01:15:39@)وإن كان المعنى اإلجمالي واحد يف الجميع؛ إَّلَّ أنَّ المعاين 

 تختلف لكثرة صرايف اللغة العربية.

 إ ْ َواًنا»يف الحديث المشهور و
 
َباَد اهلل ( الناقصة، أين كان)، هذه «َخُكوُنوا ب 

 إ ْ َواًنا»اسمها وأين خربها يا عيسى؟ 
 
َباَد اهلل  .«ُكوُنوا ب 

 .(01:16:04@)....... طالب:

« ُكوُنوا»( يف محل رفع، وخرب كان)اسمها: واو الجماعة؛ فهو: اسم  الشيخ:

 ماذا؟

 .«ًناإ ْ َوا» طالب:

 .«ُكوُنوا إ ْ َواًنا»، «إ ْ َواًنا»أحسنت! الخرب « ُكوُنوا إ ْ َواًنا» الشيخ:

 »طيب... و 
 
َباَد اهلل  إ ْ َواًنا»: هذا ُمنادى، «ب 

 
َباَد اهلل  أحسنت! «ُكوُنوا َيا ب 

 وقال المتنبِّي:

دددده  خهمددددوم  مددددن كدددداَن مربددددى بزم 

 

 َرخَض األَمدددداين َلددددم َيددددَزل َمْهددددُزخال  

ه وعزُمه يف األماين، يتمنَّى أنه يكون بطاًل، وعالًما، و..... هذا يبقى الذي همُّ  

 (01:16:43@والحياة )

ه  خهموم  َرخَض األَماين َلم َيَزل َمْهُزخال   من كاَن مربى بزم 

 (؟من كاَن مربىأين الفعل الناسخ؟ محمد! الفعل الناسخ )

 .(01:16:59@)....... طالب:
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 وخربها؟ ( أين اسمهاكان) الشيخ: 

 (.مربى: )اسمها طالب:

ه  خهموم(، والخرب؟ )مربىاسمها ) الشيخ: َرخَض  من كاَن مربى بزم 

 ؟(األَماين

 .(َرخَض األَماين) طالب:

 (.َلم َيَزل َمْهُزخالهناك فعٌل ناسٌخ آخر، )(، َرخَض األَماين) الشيخ:

 .(01:17:19@)....... طالب:

 (؟َيَزلسم )( أين اَّلسم والخرب؟ اَيَزل) الشيخ:

 .(01:17:24@)....... طالب:

 (؟َمْهُزخال(، و)هوضميٌر مسترت تقديره ) الشيخ:

 .(01:17:34@)....... طالب:

 ( الخرب، أحسنت!َمْهُزخالو) الشيخ:

 (:اهلل أكبرُ ) -يا إخوان-طيب... لو أردنا أن ُنعِرب 

 (: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة.اهلل)

 المة رفعه الضمة.(: خرب مرفوع وعأكبرو)

ا ) ( لفظ الجاللة فهو: مرفوع، وكما ترون بضمة واحدة، لماذا امتنع اهللأمَّ

 (؟اهللالتنوين يف )

 .(01:17:59@)....... طالب:

 ألنَّ التنوين َّل ُيجامِع )ال(، هذا المضمون وواضح. الشيخ:
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 (!اهلل أكبرٌ ( ما نقول: )اهلل أكبرُ طيب... )

 وعالمة رفعه الضمة. (: خرب مرفوعاهلل أكبرُ )

 .(01:18:16@)....... طالب:

 نعم، ُمنَِع من التنوين؛ ألنه ممنوًعا من الصرف، لماذا؟ الشيخ:

 ( أحسنت!أفعلللَوْصفية، وصيغة )

ا قول المسلمين: )  وأمَّ
 
 (.سبحاَن اهلل

 .(01:18:31@)....... طالب:

 ( اسم أم فعل أم حرف؟سبحانَ فـ ) الشيخ:

 .(01:18:35@)....... طالب:

 (؟سبحاناسم، ما إعراب ) الشيخ:

 .(01:18:45@)....... طالب:

( ُيقال: ُأسبُِّح اهللَ تسبيًحا خسبحاًناهذا مفعول مطلق، والتقدير ) الشيخ:

بحان( مصدر لـ  -( يعني: )التسبيحخسبحاًنا -َتسبيًحا -ُيسبُِّح  -سبََّح ) والسُّ

هه( يعني: )ُأسبُِّح اهلل(. )اهللَ تسبيًحاُأسبِّح ( يعني: )ُسبحاَن اهلل(؛ فـ )سبََّح ) (: ُأنزِّ

ُه اهلل عن النقائص.  ُأنزِّ

 (: هذا مفعوٌل مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة.سبحانَ إًذا )

 (، ولفظ الجاللة: مضاٌف إليه مجرور.سبحان اهلل)

 (:سبحانكفإذا قلَت: )

 (: أيًضا مفعوٌل ُمطَلق.سبحانفـ )
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 (؟سبحانكو)الكاف( يف ) 

 .(01:19:34@)....... الب:ط

 مضاٌف إليه؛ لكن يف محل كسر. الشيخ:

 .(01:19:40@)مدا لة:....... 

ما  (01:19:49@)أيوة، لإلضافة؛ ألنَّ التنوين َّل ُيجامع اإلضافة؛  الشيخ:

 ( اإلضافة والتنوين.01:19:50@)تجتمع 

 .(01:19:52@)مدا لة:....... 

( هي سبحان اهلل، نعم يأيت، )مصدر، هذا هنا يكون اسم مصدر الشيخ:

 (.سبحاًنا( )01:20:02@)

ا الراكع فيقول: )  (:سبحان رب  العظيموأمَّ

 ( فهو مفعوٌل ُمطَلق.ُأسبُِّح اهللَ تسبيًحا( أيًضا مفعوٌل ُمطلق، يعني: )سبحانفـ )

 .مضاف طالب:

 مضاف. الشيخ:

 (:ياء المتكلِّم( و)رب( كلمتان: )رب (: مضاٌف إليه، و)رب و)

 (: مضاف إليه، وهو مضاف.ربفـ )

 (: مضاف إليه.ياء المتكلم)

 (: صفة نعت، لماذا؟سبحان رب  العظيم(. )العظيمو)

 .(01:20:37@)....... طالب:

 (؟ياء المتكلِّم( وَّلَّ )ربلـ ) الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  265 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 .لد )رب( طالب:

 (؟لك( وَّلَّ )ربللـ ) الشيخ:

 و)ياء(.  لد )رب( طالب:

 .-اللهجلَّ ج-للـ )رب(  الشيخ:

 ( ساكنة أم مفتوحة؟رب طيب... )ياء المتكلِّم( يف )

 .(01:20:52@)....... طالب:

 (.سبحان ربِّ العظيمإن كانت ساكنة ستقول: ) الشيخ:

 (.سبحان ربَ  العظيموإن كانت مفتوحة ستقول: )

والجواب: يصحُّ الوجهان، )ياء المتكلِّم( إذا جاء بعدها ساكن )يعني: كلمة 

ن، وَلَك أن َتفتح.مبدوءة بـ   )ال(: َلَك أن ُتسكِّ

 (.سبحان ربَ  األبلىومثل ذلك تماًما )

:سبحان رب  األبلى( و)سبحان رب  العظيمإَّلَّ أنَّ الَفْرق بين )  ( يف أنَّ

 ( مجرور بحركة ظاهرة.العظيم)

رة.األبلىو)  (: مجرور بحركة مقدَّ

 واهلل أعلم...

 بلى آله خأصحابه أجمعين.خصلَّى اهلل خسلَّم بلى نبينا محمد خ
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 الدرس السادس والعشرون
﷽ 

 

د َخَبَلى آل ه  خأصحابه  ْيَن خالص ة خالس م بلى نبينا ُمَحمَّ
لَّه َربِّ اْلَعاَلم 

اْلَحْمُد ل 

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة، ليلة 

دس والعشرين من شهر ربيع األول، من سنة ثالثين وأربعمائة وألف اَّلثنين، السا

 .من هجرة الحبيب المصطفي 

يف هذا الجامع جامع الراجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض نعقد بحمد اهلل 

عليه رحمة –وتوفيقه الدرس السادس والعشرين من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-اهلل

ا يحبه ويرضاه، وأباءنا وأمهاتنا، ووَّلة أن يوفقنا لم ونسأل اهلل 

 أمورنا وعلمائنا، وأن يجعل عملنا يف رضاه وأن يتقبل منا إنه جواٌد كريم.

سيكون يف ناسخ من نواسخ اَّلبتداء  -إن شاء اهلل تعالى–درسنا يف هذه الليلة 

 وهو 

 باب ما وأخواتها
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د  َما َخالَ )أو كما يقول ابن مالك يف األلفية: 
َخالََت َخإ ْن اْلدُمَشبََّهات   َفْصٌل ف 

 (.ب َلدْيَس 

أخ يقولون األحرف المشبهة بليس، خبعضهم يسميها باب )ما خأ واتها(، 

 : يقول فيها ا مام ابن مالك 

َْ َمدا ُدْخَن إ نْ .158 َلد
 إ ْبَماَل َلْيَس ُأْبم 

 

ك دددددنْ   ٌُ ْيدددددٍب 
 َمدددددَع َبَقدددددا اْلنَّْفددددد  َخَتْرت 

 أْخ َظدْرٍف َكَمدا َخَسْبَق َحْرف  َجرَ .159 

 

ٌَ اْلُعَلَمدددددا  يًّدددددا َأَجدددددا
ََ َمْعن   ب ددددد  َأْنددددد

 َخَرْفددَع َمْعُطددْوٍف ب لك ددْن َأْخ ب َبددْل .160 

 

ْن َبْعد  َمنُْصْوٍب ب َمدا اْلدَزْم َحْيدُث َحدل   م 

 خَبْعددَد َمددا َخَلددْيَس َجددرَّ اْلَبددا اْلَخَبددرْ .161 

 

 َخبَعدددددْد ال خَنْفددددد  َكددددداَن َقدددددد يجدددددر 

َلدددْن َكَلدددْيَس اليف النَّ .162   ك دددَرات  أْبم 

 

 َخَقدددددددْد َتل ددددددد  اَلَت َخإ ْن َ ا الَعَمدددددددَ   

دْيٍن َبَمدْل .163  َوْ ح   َخَما ل  ََت ف   س 

 

ْفددع  َفَشددا َخاْلَعْكددُس َقددل   َخَحددْ ف   ي اْلرَّ

يف هذه الليلة، فمن  -إن شاء اهلل–نعم هذه أبيات هذا الباب التي سنشرحها  

 قبل أن نشرع فيها؟ يسمعنا إياها مرة أخرى

هذه األدوات األربع وهي )ما وَّل وإن وَّلت( هي أربعة أحرف قد تعمل عمل 

ليس، أي ترفع اسمها وتنصب خربها، فتقول: ما محمٌد بخياًل، )ما( هذه حرف 

 نفي، عامل عمل ليس.

 : اسمها مرفوٌع هبا.خمحمد

 : خربها منصوًبا هبا.بخيً  

خواهتا، هذه األحرف إذا عملت تكون عاملًة أي أهنا حينئٍذ تعمل مثل كان وأ

مثل عمل كان وأخواهتا، وهذا هو عمل النوع األول من النواسخ، كما شرحنا يف 

الدرس الماضي، النوع األول من النواسخ الداخلة على الجملة اَّلسمية هي ما 

ترفع المبتدأ اسًما لها، وتنصب الخرب خربًا لها، وهذا النوع من النواسخ يشمل 
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 الثة أشياء يشمل كان وأخواهتا.ث 

ويشمل  -إن شاء اهلل–وهذه شرحناها، ويشمل )ما( وأخواهتا، ونشرحها اآلن 

كاد وأخواهتا أفعال المقاربة، فهذه الثالثة كلها تعمل عماًل واحًدا وهو رفع المبتدأ 

 اسًما لها، ونصب الخرب خربًا لها.

ألحرف تعمل مثل عمل كان، فإن قلت، إن كان األمر كما تقول، وهو أن هذه ا

فلماذا خفها ابن مالك والنحويون يف باٍب مستقل، لماذا لم يدخلها يف باب كان، 

ويجعلوهنا من أخوات كان، وأخوات كان يذكرون )أصبح وأمسى...( ثم يذكرون 

 هذه األحرف منها وينتهي األمر.

ذه ألن هذه أحرف أما كان وأخواهتا فأفعال، وهناك فرق آخر وهو أن ه

األحرف َّل تعمل بإطالق بل تعمل بشروٍط وبخالف بين العرب أنفسهم، فبعض 

 يف الشرح. -إن شاء اهلل–العرب يعملوها، وبعض العرب َّل يعملها كما سيأيت 

فإن قلت: لماذا قال النحويون وابن مالك )ما وَّل وَّلت، وإن المشبهات 

 بليس( لماذا ما شبهوها بكان أو من باب.

أيًضا ألن هذه األحرف تشبه ليس من وجهين من حيث  :الجواب بن  لك

العمل ومن حيث المعنى وهو النفي، أما شبهها بكان، فن وجٍه واحد وهو العمل 

 فلهذا كانت أشبه بليس، فلهذا قال المشبهات بليس.

ألن العرب الذين يعملوها إنما أعملوها تشبيًها لها بليس، وحماًل لها على 

 يقول: ، ر يف أبيات ابن مالك ليس، نبدأ اآلن بالنظ

َُْْْ َُْإب ََْْلَعِمَ اااَوَْتااامَْطَو ْإبَعَمااامَلْل اااَُ
ْ

َََْا  اااامْاْلتَّْرااااَِْوََُ َُُِاااا  َْ ِ اااا َْْ َْتاااا
تكلم يف هذا البيت على إعمال ما، )ما( حرف نفي، معروف ومشهور يف اللغة، ْ

في، تقول: ما ذهب زيٌد وما نجح خالٌد، وتقول: ما محمٌد مهمل، فــ)ما( حرف ن
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إًذا هو حرف والحروف ما القاعدة يف إعمالها، أن تعمل أم أن ُتهمل، أن تكون عالة 

 أم تكون هاملة ليس لها عمل؟ ما القاعدة يف إعمال الحروف.

الحروف القاعدة العامة يف الحروف، إذا كانت مختصة باألسماء أو باألفعال 

همل، هذه القاعدة ذكرناها فإهنا تعمل، وإذا كانت غير مختصة فالقياس فيها أهنا تُ 

يا إخوان يف أول الكالم على األلفية، يف أقسام الكلمة َّلسٍم وفعٍل وحرف، على 

 : قول ابن مالك 

َواُهَما اْلَحْرُف َكَهْل َخف   َخَلمْ   س 

وقلنا هناك لماذا مثلوا بثالثة أمثلة، هبل ويف ولم، لكي يقول لك إن الحروف 

خل على األسماء وعلى األفعال، مثل هل اَّلستفهامية، ثالثة أنواع، فمنها نوٌع يد

فتدخل على الفعل تقول: هل نجح محمد؟ هل سافر أبوك، وتدخل على اَّلسم، 

تقول: هل محمٌد مسافر، ونسميه حرًفا غير مختص أي َّل يختص باألسماء أو َّل 

يختص باألفعال، والقياس فيه يف هذا النوع أنه َّل يعمل، فلهذا من حروف 

 تفهام، هل والهمزة َّل تعمل شيًئا، ألهنا غير مختصة.اَّلس

الحروف المختصة بالدخول على األسماء، حروف َّل تدخل إَّل  خالنوع الثاين:

على األسماء َّل تدخل على األفعال، كحروف الجر، ومثَّل لها هناك بــ يف، ولهذا 

تص وجدنا حروف الجر عاملة، عاملة الجر، واألصل يف هذه الحروف التي تخ

 باألسماء بأهنا تعمل الجر.

الحروف المختصة بالدخول على األفعال، حروف الجزم:  خالنوع الثالث:

)لم ولما( وحروف النصب: )فلن، كي، وأن( والقياس يف هذه الحروف المختصة 

 أن تعمل فحروف الجر عاملة، حروف الجزم عاملة، وحروف النصب عاملة.

ا أهنا َّل تعمل، فقد َّل تعمل، ألهنا َّل أما الحروف الغير مختصة فاألصل فيه
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تدخل على نوٍع معين، من األفعال تدخل على الماضي قد ذهب، وتدخل على  

 المضارع قد َّل يذهبن ولذلك َّل تعمل.

َّل تعمل؛ ألهنا تدخل على األسماء مثل إن خالًدا لقائم، وتدخل  الم االبتداء:

ولو طبقنا هذا القياس وهذا األصل على األفعال مثل خالًدا ليقوم، ولهذا َّل تعمل، 

على ما النافية، فالقياس فيها أن تعمل أم َّل تعمل؟ القياس فيها أهنا َّل تعمل، ألهنا 

غير مختصة، قد تدخل على األفعال، مثل: ما ذهب محمد، وتدخل على األسماء 

 مثل: ما محمٌد ذاهب، وقد أبقاها أكثر العرب على هذا األصل، ومنهم بنو تميم.

قية قبائل العرب والحجازين، أكثر العرب سوى الحجازيين يبقون هذا وب

الحرف على أصله يعني يكون عندهم حرًفا مهماًل، تبقى الجملة بعده على ما 

كانت عليه قبل دخوله، فإذا قلت محمد ناجح، فهذا مبتدأ وخرب، ثم أدخل )ما؟( 

 مهمل.عند جمهور العرب ستقول: ما محمٌد ناجٌح، )ما(: حرف نفي 

 ومحمٌد ناجٌح: خربٌ ومبتدأ مرفوعان.

أما الحجازيون فهم الذين أعملوا ما عمل ليس، فيرفعون هبا اَّلسم وينصبون 

هبا الخرب، يقولون: ما محمٌد ناجًحا، وبلغتهم نزل القرآن العظيم، و)ما( الحجازية 

 (فما هذا بشرا): -تعالى-إنما عملت يف القرآن يف موضعين، يف قوله 
 .[31:يوسف]

فما هذا ) ، وقولهم:[2المجادلة:] (ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ)ويف قوله: 

 ؛ ما نافية حجازية عاملة، هذا حرف نايف لكنه عامل.[31يوسف:] (بشرا

 اسم ما الحجازية يف محل رفع. ه ا:

 خرب ما منصوب وعالمة نصبه الفتحة. خبشًرا:
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 .(ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ)وقوله: 

 يقولون ما حجازية يعني عاملة.نافية عاملة حجازية، وهم يختصرون و ما:

هن هذا اسم من أي األسماء؟ ضمير، والضمائر مبنية، هن: اسم ما  ما هن:

 الحجازية يف محل رفع.

أمهات: خرب ما الحجازية منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه جمع  :أمهاتهم

 مؤنث سالم، وهو مضاف، وهم: مضاٌف إليه يف محل جر.

 (.14:28@) طالب:

نفي مبني على السكون َّل محل له من األعراب وهو عامل  حرف الشيخ:

 كباقي حروف الجر.

(؛ الشاهد: أبناله متكتفون أباهم حنقو الصدخر خماهم أخالدهاوقال الشاعر: )

 وما هم أوَّلَدها، قال أوَّلد بالنصب.

والحجازيون الذين يعملون ما عمل ليس، يعملوهنا بشروط َّل بإطالق، وهذه 

 ن مالك يف البيت السابق، يف قوله: الشروط ذكرها اب

ك نْ  ٌُ ْيٍب 
 َما ُدْخَن إ ْن َمَع َبَقا اْلنَّْف  َخَتْرت 

فالشرط األول: أَّل يأيت بعدها إن الزائدة، فتقول: ما إن محمٌد بخياًل، ثم أدخل 

)ما( للنفي، ما محمد بخياًل، ثم تدخل إن، هنا إن زائدة للتوكيد، حرف زائد 

تقول إذا أردت التوكيد، ما إن محمٌد بخيٌل، لكن إذا أدخلت إن للتوكيد، فيجوز أن 

 بعد ما فإن ما حينئٍذ يبطل عملها عند الحجازيين، وهي عند التميمين مبطلة أصاًل.

بن  ِدانة ما يعني إذا دخلت )إن( َّل تعمل باتفاق، ومن ذلك قول الشاعر: )

نتم ذهب، األصل أنتم (؛ يقول: ما إن أصريف خلكن أنتم الخزفال إن أنتم  هب خ
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ذهٌب مبتدأ وخرب، ثم أدخل )ما( للنفي فقال: ما أنتم ذهًبا، ثم زاد إن فقال: ما إن  

 أنتم ذهٌب.

بُّنَا ُجْبٌن خلكن، منايانا خدخلة آ رينا() خيقول اآل ر: 
؛ يقول: طبنا فما إْن ط 

ي يقول: ما جبٌن عالجنا ليس الجبن، بل هو القتال، ومنايا الناس، طبنا جبٌن ثم ينف

طبنا جبنًا ثم زاد إن فأبطل عملها، فقال ما إن طبنا جبٌن، هذا الشرط األول وذكره 

 ابن مالك يف قوله: )دون إن(.

أَّل يزول نفيها بإَّل، يقولون: أَّل ُيبطل نفيها بإَّل، أَّل ُينقض  خالشرط الثاين:

 رسوٌل، ما أصل نفيها بإَّل، وذلك إذا أويتَّ بإَّل مع خربها كأن تقول: ما محمٌد إَّل

 هذه الكلمة يا إخوان، محمٌد رسوٌل، مبتدأ وخرب.

نمثل بمحمد كريم، محمد كريم مبتدأ وخرب، ثم أدخل النفي، تقول: ما محمٌد 

كريًما، إذا قلت محمٌد كريٌم تثبت أم تنفي الكرم لمحمد؟ تثبت، أدخل )ما( ما 

ن، ما محمٌد إَّل كريٌم تثبت محمد كريًما تنفي أم تثبت؟ تنفي انتبه، أدخل مع )ما( إ

 أم تنفي؟ تثبت، كيف تثبت مع إن ما للنفي؟ 

ألن )إن( تنقض ما يف )ما( هذا معنى قوله: )َّل ينقض نفيها بإَّل( ألن ما للنفي، 

وإَّل تنقض هذا النفي وتزيل معنى النفي وتجعل هذا المعنى معنى الحصر، تريد 

 رم.أن تحصر ما محمد إَّل كريم، حصرت محمد يف الك

؛ اآلن هنا [144آل بمران:] (ڄ ڄ ڄ ڃ) -تعالى-وعلى ذلك قوله 

ينفي الرسالة عنه أم يثبت الرسالة؟ يثبت الرسالة مع أهنا مسبوقة بـــ )ما(، لكن )ما( 

 هذا حرف نفي وإَّل تنقض هذا النفي وتجعل المعنى ما وإَّل الحصر.

 محمٌد: مبتدأ. ؟(ڄ ڄ ڄ ڃ)ما إعراب 

 : خربه.خرسوٌل 
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 حرف نفٍي مهمل. :)خما(

 أداة حصر، أو قصر الذي تشاء. )خإال(:

 النحويون يقولون أداة حصر، والبالغيون يقولون أداة قصر، والمعنى واحد.

 ويكون اَّلستثناء الملغاة، اَّلستثناء الملغاة هو الحصر هو أسلوب الحصر.

، [15يس:] (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)أيًضا:  -تعالى-ومن ذلك قوله 

: أنتم بشٌر ثم نفى ما أنتم بشًرا، ثم نقض النفي بإَّل، -واهلل أعلم–األصل يف اللغة 

؛ [9األحقاف:] (ڱ ڱ ں ں ڻ)ما أنتم إَّل بشٌر، فأثبت البشرية لهم، وقال: 

، لو قلت يف آية يوسف ما هذا إَّل بشًرا ثم [24المؤمنون:] (ہ ہ ہ ہ)ويقول: 

 قال آخر ما هذا إَّل بشٌر وجب أن يلغي ويبطل )ما(.

(، يريد مع بقاء النفي، ثم َمَع َبَقا اْلنَّْف ن ابن مالك هذا الشرط يف قوله: )وبيَّ 

ل الهمزة، والهمزة يجوز أن تسهل، تقول: ) ( يعني أَّل ينقض هذا َمَع َبَقا اْلنَّْف سهَّ

 النفي ويبقى بإَّل.

إلعمال ما الحجازية: أَّل يتقدم خربها على اسمها، يعني أن  خالشرط الثالث:

ها أوًَّل ويأيت خربها بعد ذلك يعني أن تلزم الجملة األصل، واألصل يف يأيت اسم

المبتدأ وما كان أصله المبتدأ أن يتقدم واألصل يف الخرب أن يتأخر كما قال ابن 

 مالك: واألصل يف األخبار أن تؤخرا.

كقولك: ما محمٌد بخياًل، لكن لو قدمت الخرب، فقلت: ما بخيٌل محمد، 

وما إعراب ما بخيٌل محمد؟ هذا شرحناه يف باب اَّلبتداء،  لوجب أن هتمل )ما(

)ما( حرف نفي، و)بخيٌل محمد( بخيل: خرب مقدم، ومحمد: مبتدأ مؤخر، ويجوز 

 ( مكان الخرب.22:28إعراب آخر، أن نجعل بخيل مبتدأ ومحمد: )
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ك نْ وبيَّن ابن مالك هذا الشرط يف قوله: )  ٌُ ْيٍب 
أن تبقى ( ُزكِن أي التزم به، َخَتْرت 

 الجملة على ترتيبها األصلي، تقديم المبتدأ وتأخير الخرب.

بعد أن ذكرنا أن الحجازيين يعملون عمل ليس بثالثة شروط، يمكن أن نقول: 

وهذه الشروط الثالثة تعود إلى شرٍط واحد، وهذا الشرط الواحد يعود إلى طبيعة 

 عمل )ما الحجازية(.

؟ تعمل باألصالة أم بالتشبيه، تعمل فعمل ما الحجازية عمٌل قوي أم ضعيف

بالتشبيه أي عملها ضعيف، فرع مشبهة بليس، فاألصل ليس، وهي فرع والقاعدة 

تقول: إن الفرع َّلبد أن ينحط عن درجة األصل، فاألصل يعمل، على كل حال 

 (.23:38تقدم الخرب أو تأخر جيز فيه أو لم )

َّل يعمل هذا العمل إَّل إذا أما هذا الفرع الضعيف إنما عمل بالتشبيه فإنه 

جاءت األمور على ما يرام، ما يف أي مشكلة يف الجملة، يعني إذا جاءت الجملة 

 على أصلها األول األصيل مبتدأ وخرب، وانتهينا، تعمل حينئٍذ.

لكن لو حذفت الجملة أين المشكلة؟ أي تغيير لهذا األصل فإن عمله يبطل 

ملة ُيبطل عملها، لو قدمت الخرب وأخرت عملها ضعيف، فأي تغيير يف ترتيب الج

المبتدأ يبطل العمل، لو أتيت بإَّل يبطل العمل لو أتيت )إن( األصل أهنا ما تزاد، إًذا 

فكلها ترجع إلى شرط واحد وهي أن تأيت الجملة بعدها على أصلها دون تغيير، 

ٌل ضعيٌف، فإن كان هناك تغيير يف تقديم أوتأخير أو زيادة، فإن عملها يبطل ألن عم

 هذا ما يتعلق بإعمال )ما( عمل ليس.

 :ثم يقول ابن مالك بعد ذلك 

 َخَسدددْبَق َحدددْرف  َجدددَر أْخ َظدددْرٍف َكَمدددا

 

ٌَ اْلُعَلَمدددددا  يًّدددددا َأَجدددددا
ََ َمْعن   ب ددددد  َأْنددددد

بعد أن ذكر وذكرنا تبًعا له قبل ذلك، أن )ما( تعمل إذا جاءت الجملة على  
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أخير، نص يف هذا البيت على أن معمول الخرب ترتيبها األصلي من دون تقديٍم أوت

 إن كان شبه جملة، فيجوز أن يتقدم، ويأيت بعد )ما(.

وهذه المسألة ليست غريبة، ألننا شرحناها بالتفصيل يف الدرس الماضي، فإذا 

 : هذا الخرب.راكًبا: هذا اَّلسم، محمٌد : نافية، ماقلت: )ما محمٌد راكًبا(، 

يارة، ما محمٌد راكًبا سيارًة؛ مفعول به، ما الواقع ما محمٌد راكًبا، ماذا؟ س

عليها؟ وقع عليها الركوب، أين الركوب؟ الركوب يف قولنا راكًبا إًذا ما الذي نصب 

 سيارًة؟ ما الذي نصب المفعول به سيارًة؟ راكًبا ألنه اسم فاعل.

يقول وراكًبا هنا ما إعرابه؟ خرب ما، راكًبا خرب ما، وسيارًة مفعوٌل للخرب، 

معموٌل للخرب، ألن الناصب فاعل، والمنصوب مفعول، الناصب عامل 

والمنصوب معمول، هذا معمول الخرب، معمول الخرب إن كان شبه جملة أي جاًرا 

ومجروًرا أو ظرًفا، فيجوز أن يتقدم ويأيت بعد )ما( كأن تقول: )ما محمٌد راكًبا على 

 راكًبا( ويبقى العمل. السيارة( فلك أن تقول: )ما على السيارة محمدٌ 

أو تقول: )ما محمٌد راكًبا فوق السيارة( ظرف لك أن تقدمه فتقول: ما فوق 

السيارة محمد راكًبا، فإن كان معمول الخرب غير ذلك كمفعول به، كـــ محمد ركب 

سيارة، فهل يجوز أن يلي معمول الخرب الناسخ؟ معمول الخرب هل يجوز أن يلي 

 الناسخ؟ نعم.

 (.27:58@) طالب:

من أين لك هذه المعلومات؟! نعم أحسنت، أنت تريد أن تقول هذا  الشيخ:

الكالم شرحناه يف الدرس الماضي ما الجديد فيه؟ أقول َّل جديد فيه، نفس 

المسألة المذكورة يف الدرس الماضي، وهي الكالم على معمول الخرب، هل يأيت 

 بعد الناسخ أم َّل؟
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مل معمول الخرب إَّل إذا ظرًفا أتى أو حرف جر، : وَّل يلي العاكقول ابن مالك 

 الخالف والمسألة شرحناها الذي يقال هناك هو الذي يقال هنا.

فيقال إذا كان معمول الخرب شبه جملة يجوز أن يلي الناسخ، وإن لم يكن شبه 

جملة فال يجوز، هذا مذهب الجمهور، لكن لك أن تقول لماذا أعاده ابن مالك 

 قلنا إن الحكم عام، يف كل العوامل ليس خاًصا بكان، نعم.اآلن؟ ونحن هناك 

ألنه ذكر يف البيت السابق وترتيب ُذكر، نص على أن تبقى الجملة على ترتيبها، 

فقد يتوهم أن الرتتيب يشمل حتى معمول الخرب، فقال لك َّل معمول الخرب، فقال 

يجب أن يتقدم،  لك َّل، معمول الخرب يدخل يف الحكم السابق، وإن كان شبه جملة

 وإن لم يكن فال يجوز أن يتقدم، وهذا عند الجمهور.

 (.أجاٌ العلمافإن قلت لماذا قال ابن مالك ي هناية البيت: )

 َخَسدددْبَق َحدددْرف  َجدددَر أْخ َظدددْرٍف َكَمدددا

 

ٌَ اْلُعَلَمدددددا  يًّدددددا َأَجدددددا
ََ َمْعن   ب ددددد  َأْنددددد

و العلماء؟ العرب العرب أم العلماء؟ العلماء، ونحن نتبع يف اللغة العرب أ 

 فلماذا قال العلماء؟ َّل ما قال الرواة قال العلماء.

كذا قال شراح األلفية، قال شراح األلفية: إن تقديم المعمول هنا وهو شبه 

جملة لكن لم يرد سماًعا وإنما قاسه النحويون قياًسا فلهذا قال: أجاز العلماء ما 

 قال أجاز العرب.

متأخر، ابن مالك ليس متقدم كسيبويه والمربد ومع ذلك ابن مالك، طبًعا هو 

ابن مالك يف القرن السابع، ذكر بيًتا عن العرب فيه تقديم المعمول وهو شبه جملة، 

؛ بأهبة حزم ل  خإن كنَ آمنس فما كل حين َمْن ُتوال  ُمواليا(وهو قول الشاعر: )

كل حين، ليس يقول ما إن توالي موالًيا كل حين، يقول: ليس من توالي موالًيا 

 بمعنى َّل، َّل بمعنى ليس.
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ما من توالي هذا اَّلسم موالًيا هذا الخرب، كل حين هذا ظرف، ثم قدم الظرف 

 فقال: فما كل حيٍن من توالي موالًيا، على كل حال يبقى السماع يف ذلك قلياًل جًدا.

قول يقول: ما محمد راكًبا على السيارة، ثم ما على السيار محمد راكًبا، أو أن ت

 مثاًل: ما محمد جالًسا يف البيت، ما يف البيت محمًدا جالًسا.

 ثم يقول ابن مالك  ::وال زال الكالم موصوًلا على ما سبق  

 َخَرْفدددددَع َمْعُطدددددْوٍف ب لك دددددْن َأْخ ب َبدددددْل 

 

ْن َبْعد  َمنُْصْوٍب ب َمدا اْلدَزْم َحْيدُث َحدل   م 

اسمها وتنصب خربها، لو يقولك إذا جاءت ما الحجازية هذه، فإهنا ترفع  

عطفت على هذا الخرب المنصوب، فقلت مثاًل ما محمٌد أكاًل وشارًبا، ما محمٌد 

قاعًدا وَّل جالًسا، تريد أن تعطف، تعطف بالواو تعطف بــــ ثم، تعطف بالفاء، ما 

محمد مسافًرا فحاًجا، تعطف بحروف العطف، فما حكم المعطوف على خرب ما، 

هذا المنصوب الخرب، فيقول: إذا كان العطف بـــ )بل( أو ما حكم المعطوف على 

بــ )لكن( فيجب يف المعطوف الرفع، فتقول: ما محمٌد آكاًل بل شارٌب وَّل يجوز 

 ( وتقول: ما زيٌد شاعًرا لكن كاتٌب.33:39)

وإذا عطفت ما سوى ذلك من حروف العطف كالواو والفاء، لك أن تعطف 

النصب هو المختار، فتقول ما محمٌد كاتًبا بالنصب، ولك أن تعطف بالرفع و

 وشاعًرا أو تقول: ما محمٌد كاتًبا وشاعٌر.

وتقول: ما زيٌد مسافًرا فحاًجا، وما زيٌد مسافًرا فحاٌج، فإن قلت... عرفنا 

الحكم اآلن، إذا كان العطف بـــ )بل( أو بــ )لكن( يجب يف المعطوف الرفع، فإن 

 لمعطوف الرفع والنصب.كان العطف يف غيرهما جاز يف ا

 لماذا كان الحكم هكذا؟  :السؤال

 يعود إلى المعنى. الجواب:
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 (.34:55@) طالب: 

ولو نصبنا، ما محمٌد كاتًبا بل قارًئا ما المشكلة؟ بـــ )بل( و بــ )لكن(  الشيخ:

تعكس، نعم، بـــ )بل( وبــ )لكن( تثبت لما بعدهما عكس ما لقبلهما، هذا بل 

الها دائًما، فإذا كان ما قبلهما مثبًتا فإهنا تثبت لما بعدهما النفي، ولكن هذا استعم

 وإذا كان ما قبلهما منفًيا فإهنما يثبتان لما بعدهما اإلثبات، هذا )بل( و)لكن(.

فإذا قلت: ما محمٌد كاتًبا بل شاعٌر، فقولك: ما محمٌد كاتًبا نفي أو إثبات؟ 

قلت بل كاتًبا لكان المعنى وأنت َّل  نفي، بل كاتٌب نفي أو إثبات؟ إثبات، فلو

 تريده، ما محمٌد كاتًبا بل ما محمٌد شاعًرا.

وأنت َّل تريد النفي بل تريد عدم النفي اإلثبات، فلهذا َّل يجوز حينئٍذ أن 

تعطف باللفظ، واإلعراب حينئٍذ )ما محمٌد كاتًبا بل شاعٌر( تقول بل عطف الجملة 

هو شاعٌر هو شاعٌر مبتدأ وخرب والجملة على جملة، إًذا ما بعدها جملة، بل 

معطوفة على الجملة السابقة، وكذلك لو قلت: ما محمٌد بخياًل لكن كريٌم، أي 

 لكن هو كريٌم.

لكن لو عطفت باألحرف األخرى، لم يقع هذا اإلشكال، ألن األحرف 

 األخرى ُتشِرك أي تجعل لما بعدها مثل ما لقبلها، تجعل الحكم واحد.

حمٌد كاتًبا وشاعًرا، أي تنفى اَّلثنين عنهما، َّل هو كاتب وَّل هو فتقولك ما م

شاعر، ما محمٌد كاتًبا وشاعًرا، ولك أن تقول: َّل محمًدا كاتًبا وَّل شاعًرا تأيت هبذا 

 أو هذا.

فإذا نصبت وهو المختار تقول ما محمد كاتًبا وشاعًرا، فيكون العطف حينئٍذ  

شاعًرا، ولك أن ترفع جائز، فتقول: ما من عطف المفردات، عطفت كاتًبا على 

محمد كاتًبا وشاعٌر، أو ما محمٌد كاتًبا وَّل شاعٌر، فإذا رفعت كان خرًبا للمبتدأ 
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 المحذوف ويكون العطف من عطف جملة على جملة.

 (.38:37@) طالب:

نعم تقصد مع بل ولكن؟ نعم ألن بل ولكن تنقض ما قبلها، بل ولكن  الشيخ:

فإن كان نفًيا نقض وأثبت لما بعدهما اإلثبات، وإن كان ما  ينقضان ما قبلهما،

 قبلهما مثبًتا نقض هذا اإلثبات، وأثبت لما بعدهما النفي.

 (.39:25@) طالب:

إذا رفعت فهو خرب لمبتدأ محذوف، صارت جملة اسمية مبتدأ وخرب،  الشيخ:

ا وشاعًرا، ما وهذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة، هو كاتٌب وإذا نصبت كاتبً 

محمٌد كاتًبا وشاعًرا، عطف مفردات، عطفت شاعًرا على كاتًبا، والعطف قد يكون 

عطف مفردات، وقد يكون عطف جمل، قلنا إذا عطفت بغير بل ولكن، لك 

 النصب وهو المختار، ولك الرفع.

 (.40:10@) طالب:

مٌد كاتًبا ما محمٌد كاتًبا وهو شاعٌر يمكن أن تصرح بذلك، تقول ما مح الشيخ:

وهو شاعٌر، نعم جملة، وهو شاعر، فإن صرحت صار مبتدأ وخرب، لكن إن حذفته 

هو، ما محمٌد كاتًبا وشاعٌر هو إن جعلتها جملة ما هناك وقفة لكن يف الكتابة ما 

 تظهر، هناك وقفة، ما محمٌد كاتًبا، وشاعٌر أي وهو شاعٌر.

محمٌد كاتًبا وشاعًرا وإن صار من عطف المفردات فالكالم على الوصف ما 

 أي ما هو كاتب وما هو شاعر.

إذا رفعت نعم، يكون المعنى على اإلثبات، وإذا نصبت يكون المعنى على 

 النفي، ثم يقول بعد ذلك: 

 خَبْعدددَد َمدددا َخَلدددْيَس َجدددرَّ اْلَبدددا اْلَخَبدددرْ 

 

 َخبَعدددددْد ال خَنْفددددد  َكددددداَن َقدددددد يجدددددر 
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( الخرب بالباء، يذكر يف هذا َكاَن َقد يجر خَنْف أي بعد ما وليس جر الباء الخرب، ) 

البيت أن الباء يجوز أن تدخل على الخرب، األصل يف الخرب أَّل تدخل عليه الباء، 

تقول محمد كريٌم تقول محمد بكريم، تقول محمٌد كريم، وتقول كان محمٌد كريًما 

  الخبر يف حالتين:تقول كن محمٌد بكريم، لكن يجوز أن تدخل الباء على 

أن دخولها يكون جائًزا بإطالق باطراد بقياس، وذلك إذا كان  :الحالة األخلى

الخرب بعد ما وبعد ليس، فلك أن تدخل الباء على الخرب ولك أَّل تدخل الباء على 

 الخرب، فتقول: ليس محمٌد كريًما وليس محمد بكريٍم.

ڌ )يم: وتقول: ما محمٌد كريًما وتقول: ما محمٌد بكريٍم، ويف القرآن العظ

 ؛ ولو قلت يف الكالم: أليس اهلل كافًيا عبده لصح.[36الزمر:] (ڌ ڎ ڎڈ

، ولو قلت يف الكالم ما ربك [46فصلَ:] (جح مح جخ حخ)وقال: 

، ولو [37الزمر:] (ں ں ڻ ڻ ڻ)ظالًما للعبيد صح، ويف القرآن: 

 قلت يف الكالم أليس اهلل عزيًزا صح.

قلت يف الكالم، ؛ ولو [83هود:] (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)ويف القرآن: 

 وما هي من الظالمين بعيًدا صح.

إًذا فدخول الباء على الخرب بعد ما وبعد ليس جائٌز باطراد، إن أدخلتها فيكون 

معناها التوكيد على القياس بأن كل األحرف الزائدة فائدهتا والغاية منها التوكيد، 

 وإن لم تدخلها فإنك لم ُتِرد هذا التوكيد.

قال ابن مالك وأنت تبعته أيًضا يقول: الباء تدخل على  فإن قال قائل لماذا

الخرب بعد ما وليس، ولم تقل إن الباء تدخل على خرب ما وخرب ليس، ما قال؟ وما 

قلنا؟ إن الباء تدخل على خرب ليس وخرب ما، لو قلنا ذلك لكان صحيًحا لكن قال 
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 واقًعا بعد ما وبعد ابن مالك وقلت أيًضا: إن الباء تدخل على الخرب إذا كان الخرب

 ليس.

 (.45:05@) طالب:

ألن المراد بـــ )ما(العاملة والهاملة، الـــ ما الحجازية والتميمية، سواء  الشيخ:

كانت )ما( عاملة أم هاملة، فإن الباء يجوز أن تدخل يف الخرب حينئٍذ حتى على قول 

ٌم يجوز عندهم أن التميمين وأكثر العرب الذين يهملون ما فيقولون: ما محمٌد قائ

 يقولوا ما محمٌد بقائٍم.

متى يكون  ،خالحالة الثانية لد ول الباء بلى الخبر أن يكون د ولها قليً  

دخولها قلياًل إذا كان الخرب بعد َّل النافية وبعد كان المنفية، بعد كان المنفية كأن 

ثر، يجوز لك تقول: ما كان محمٌد بخياًل، هذا الكثير، ويجوز لك على القليل َّل تك

على القليل أن تقول أحياًنا ما كان محمٌد ببخيٍل، قليل ما تكثر منه لو أكثرت منه 

لكان خطًأ لكن لو قلته أحياًنا أو الشاعر مثاًل قاله يف قصيدة أو قصيدتين من ديوانه، 

أو إن كان ألََّف كتاًبا مثاًل من ثالثين صفحة، وذكر هذا اَّلستعمال مرة أو مرتين، َّل 

 ول هذا خطأ، نقول هذا قليل وجائز على قلة.نق

لكن لو أن شاعًرا استعمل هذا األسلوب يف قصيدته ثالثة أربع مرات أو كتاب 

يف خمسين صفحة، واستعمل هذا األسلوب عشرين مرة، هذا خطأ، ألن هذا إنما 

ان يجوز على قلة، دخول الباء على الخرب قليٌل إذا كان الخرب بعد )َّل( النافية، أو ك

 المنفية، هنا.

خإْن أما الحالة األولى فهذه جائزة على اإلطالق، ومن ذلك قول الشاعر: )

م إْ  أجشُع القوُم أْبَجُل( ي إلى الزاد  لْم أُكْن بأبَجل ه  ت األيد  ؛ يقول إذا جلسنا ُمدَّ

على الطعام َّل تكون أول من يمد يده على الطعام، فإن هذه عادة الجشعين، 
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الذي يتعجل، وإن مدت األيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم،  الجشع هو العجل 

وهذه من صفات الكرماء، ما يكون من أول من يتقدم أو أول من يأكل، وإن كان 

 بعض العامة يقولون يف أكل الجمال يقوم أول الرجال، لكن هذا كالم الشاعر.

ال: لم أكن الشاهد يف قوله: لم أكن بأعجلهم، ولو أتى بالكالم على الكثير، لق

أعجلهم، فأدخل الباء على الخرب ألنه مسبوق بكون منفي، وأكن مسبوقة بــ )لم(، 

وقلنا إذا كان الخرب مسبوق بـــ )َّل( النافية، كأن تقول َّل مهمٌل ناجح، َّل مهمٌل 

 ناجًحا، سيأيت الكالم على إعمال )َّل( عمل ليس بعد قليل.

لو أخر البيت يف األخير، لكان لكن سبق هذه المسألة ألهنا مرتبطة هنا، و

أوضح، كأن تقول: َّل مهمٌل ناجًحا يعني ليس مهمل ناجًحا، فال نافية، ومهمل 

اسمها مرفوع وناجًحا خربها منصوب لك أن تدخل الباء هنا بقلة فتقول: ما مهمٌل 

 بناجح، هذا شعٌر قليل، َّل مهمٌل بناجٍح.

يًعا يَ ومن ذلك قول الشاعر: ) ْوَم الَ ُ خ َ َفاَبٍة ب ُمْ ٍن فتيً  َبْن َسَواد  َفُكْن ل   َ ف 

ب   يقول للنبي  ◙(؛ البيت طبًعا لسواد بن قارب الصحابي ْبن  َقار 

( ، ٍيًعا َيْوَم الَ ُ خ َ َفاَبٍة ب ُمْ ن
(؛ الشاهد قوله: َّل ذو َفُكْن ل   َ ف 

 ا.شفاعٍة بمغٍن ولو أتى به على الكثير لكان يقول: َّل ذو شفاعة مغنيً 

 نافية عاملة عمل ليس ذو اسمها مرفوعة وعالمة رفعها الواو. ال:

 خربها منصوب وعالمة نصبه الفتحة. خم نًيا:

َواَك ب ُمْ ٍن فتي ً َبْن َسَواد  ما إعراب فتياًل؟ )
يًعا َيْوَم الَ ُ خ َ َفاَبٍة س 

َفُكْن ل   َ ف 

ب   مسة، مفعول به؟ َّل، هذا (؛ حاولوا، مفعول لكن أي مفعول المفاعيل خْبن  َقار 

مفعول مغٍن الغناء واقع على الفتيل؟ هذا مفعول به المفعول به هو الذي وقع عليه 

 الفعل، الغناء لم يقع على الفتيل، ليس مفعوًَّل به.
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 تمييز؟ تمييز من أين؟ مغٍن؟ َّل.

 (.51:49@) طالب:

بمغٍن  هو مفعوٌل مطلق، واألصل: فكن لي شفيًعا يوم َّل ذو شفاعةٍ  الشيخ:

إغناء فتيٍل، ثم حذفنا إغناء وأقمنا فتياًل مقامه، يسمونه هذا النائب نائب المصدر، 

ينوب عن المصدر، فينتج عن المفعول المطلق أشياء، والغرض والفائدة من 

 المفعول المطلق هنا بيان العدد أو الكمية.

وقع بعد إًذا فالخالصة أن الباء تدخل باطراد وجواز المطلق على الخرب إذا 

)ما( وبعد ليس، بل إننا نقول إن دخول الباء بعد )ما( النافية هو األكثر وروًدا يف 

ہ )القرآن العظيم، أما عدم دخوله فلم يقع يف القرآن إَّل يف موضعين كما ذكرنا، 

، وما [2المجادلة:] (ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ)، [24المؤمنون:] (ہ ہ ہ

الباء على الخرب، كالشواهد التي  سوى ذلك مع أن )ما( يف القرآن حجازية، دخلت

 ذكرنا قبل قليل.

وغيرها كثير، ومع ذلك فدخولها وعدم دخولها جائٌز باطراد، فإن سأل طالب 

 وقال، إذا قلنا اآلن إذا أدخلنا الباء، ليس محمٌد بشاعٍر كيف نعرب؟

 : هذا فعل ناسخ من أخوات كان يرفع وينصب خربه.ليس

 مة رفعه الضمة.: اسم ليس مرفوع وعالخمحمٌد  

: الباء حرف جر زائد، مبني على السكون َّل محل له من اإلعراب، بشابرٍ 

: لكن ما إعرابه؟ فاعل أو مفعول به؟ تعربه فتقول: شاعٍر: خرب ليس، هو خ ابرٍ 

خرب ليس، خرب ليس مرفوع أو منصوب أو مجرور؟ منصوٌب لكن هنا منصوب 

اًل، مجرور لفًظا بالباء الزائدة، لفًظا أم محاًل؟ محاًل، خرب ليس منصوٌب مح

للقاعدة التي ذكرناها قبل ذلك أن الحروف الزوائد حروف الجر الزوائد، َّل تغير 
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 اإلعراب، حروف الجر الزوائد َّل تغير اإلعراب وإنما تغير اللفظ، هذه قاعدة. 

يعني لو قلت ما جاءين أحد، أو نجح أحٌد، ما جاء أحٌد، ما نافية، وجاء فعل 

وأحٌد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، ثم تقول: ما جاء من أحٍد، ما ماٍض، 

 إعراب أحٍد؟ فاعل، لكن هنا مرفوٌع محاًل مجرور لفًظا بمن الزائدة.

ما يتغير اإلعراب، ولو قلنا: هل طالٌب يف المدرسة، هل: حرف استفهام عامل 

هذه جملة اسمية أو هامل؟ هامل َّل يؤثر يف اإلعراب، إًذا طالٌب يف المدرسة، 

مبتدأ وخرب، طالٌب: مبتدأ، ويف المدرسة: خرب، ثم تقول: هل من طالٍب يف 

 المدرسة؟ ما إعراب طالب؟ مبتدأ مرفوع محاًل مجرور لفًظا بمن الزائدة.

وهكذا يف بقية األوجه، فحروف الجر تؤثر يف اللفظ وَّل تؤثر يف اإلعراب 

ليس، منصوب محاًل مجرور لفًظا يف فلهذا نقول: ليس محمٌد بشاعٍر شاعٍر خرب 

 الباء الزائدة.

 كما مثلنا قبل قليل، هل من طالٍب يف القاعة؟ 

 (.56:45@) طالب:

 على اسم كان، اسم كان واسم إن: َّل تدخل. الشيخ:

 (.57:02@) طالب:

الحرف الزائد هو ما كانت دخوله كخروجه، والحرف األصلي هو  الشيخ:

ل المعنى، نكمل هذه المعلومة فنقول، فإن عرفنا أن الذي َّل ُيحذف إن حذفته بط

الخرب المجرور الباء: بشاعٍر: هذا خرب ليس منصوب محاًل، مجرور لفًظا إًذا له 

محل وله لفظ، ما حكم المعطوف عليه؟ لو قلت ما محمٌد بشاعٍر وكاتب، عطفت 

وز كاتب على شاعر، هل تعطف بالنصب على المحل أم تعطف بالجر اللفظ أم يج

 الوجهان؟ يجوز الوجهان.



 

 
e 

g h 

f  285 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

هنا يجوز لك الوجهان، إذا كان للكلمة محٌل ولفظ جاز أن تتبع على المحل 

 أو تتبع على اللفظ.

 (.58:09@) طالب:

 نعم هذا إعراب صحيح، نعم. الشيخ:

 (.58:24@) طالب:

 فهمت سؤالك لكن سأجيبك بعد الصالة ألن اإلجابة طويلة. الشيخ:

الخرب المجرور بالباء جاز لك أن تعطف على المحل  فإذا عطفنا على يقول:

 فتنصب ولك أن تعطف على اللفظ.

 ثم يقول ابن مالك  : 

َلددددددْن َكَلددددددْيَس ال  يف النَّك ددددددَرات  أْبم 

 

 َخَقدددددددْد َتل ددددددد  اَلَت َخإ ْن َ ا الَعَمدددددددَ   

دددْيٍن َبَمدددْل   دددَوْ ح   َخَمدددا ل ددد ََت ف ددد  س 

 

ْفددع  َفَشددا َخاْلعَ    ْكددُس َقددلَخَحددْ ف   ي اْلرَّ

يف هذين البيتين، ذكر الكالم على إعمال َّل النافية وَّلت النافية، وإن النافية،  

إعمال ليس، إعمالها كــــ ليس، فجمع الكالم على هذه األحرف الثالثة يف بيتين، 

وهذه األحرف الثالثة كلها نافية، َّل يثبت لها هذا العمل وَّل تدخل يف باٍب إَّل إذا 

النافية ألهنا قد تقع يف اللغة غير نافية، قد تقع ناهية، َّل تلعب، َّل  كانت نافية، َّل

 هتمل، هذه ناهية َّل تدخل يف اللفظ هنا.

وإنما تدخل يف الباب إذا كانت نافية، إذا كانت نافية داخلة على الفعل أم 

داخلة على اَّلسم، إذا كانت نافيًة داخلًة على اَّلسم، على جملة اسمية، وَّل تأيت 

نافية بمعنى ليس وإن الهمزة مكسورة، والنون ساكنة إن، إن تأيت يف اللغة نافية إَّل 

كأن تقول إن محمٌد قائًما، يعني ليس محمٌد قائًما، وكأن تقول إن محمٌد قائًما، أي 

 ليس محمٌد قائًما.
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وكأن تقول: إن أنت إَّل نذر، أي ما أنت إَّل نذير، وهذه التي نريدها اآلن، وقد  

لغة غير نافية، قد تأيت يف اللغة شرطية، إن تجتهد تنجح، ما تدخل قد تأيت تأيت يف ال

يف اللغة زائدة، كما ذكرنا يف الكالم على ما، ما إن محمٌد قائٌم، َّل تدخل وإنما 

 المراد بــ )َّل وَّلت وإن( هنا إن كن نافيات.

ل فإذا كن نافيات فما حكم إعمالها عمل ليس؟ الجواب عن ذلك: أهنا قد تعم

عمل ليس بشروط )ما(، قد تعمل عمل ليس فتنصب اسمها وترفع خربها بشروط 

)ما( بالشروط المذكورة مع ما، يعني أن تكون الجملة على ترتيبها األصلي من 

 دون تقديم أو تأخير، وأَّل تزيد إَّل يف الخرب.

 ثم نذكرها تفصياًل نبدأ بــ )َّل(.

فهم يف )ما(، يعني أن الحجازيين، أما َّل النافية فالعرب فيها مختلفون اختال

هم الذين يعملوهنا عمل ليس بالشروط المذكورة، فيقولون: َّل مهمٌل ناجًحا، وَّل 

 ظالٌم محبوًبا، ويقولون: َّل محمٌد قائًما، وَّلمهمل ناجًحا، يعني ليس.

فهؤَّلء الحجازيون الذين يعملون عمل ليس بشروط ما الحجازية، وأما بقية 

ها على قياسها، فتجعلها حرًفا هاماًل فتبقى الجملة اَّلسمية بعدها العرب فإهنا هتمل

مبتدأ مرفوًعا وخرًبا مرفوًعا فيقولون: َّل محمٌد قائٌم، َّل المهمل ناجٌح، َّل مهمٌل 

ناجٌح، فـــ َّل حرف نفي مهمل، ومحمد قائم مبتدأ وخرب، َّل مهمٌل ناجٌح مهمٌل 

 ناجٌح مبتدأ وخرب.

لكالم على ما، والخالف بينهما يف أمٍر واحد، وهو أن إًذا فالكالم على مثل ا

أكثر النحويين يشرتطون إلعمالها عند الحجازيين عمل ليس، أن تعمل يف 

 النكرات، أن يكون اسمها نكرة وخربها نكرة، وهذا قول ابن مالك: 
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َلْن َكَلْيَس ال  يف النَّك َرات  أْبم 

همٌل ناجًحا، وَّل ظالًما محبوًبا، فقال َّل تعمل عمل ليس يف النكرات، مثل َّل م

فإن كان اسمها معرفة، فإهنا عندهم هتمل َّل تعمل، فتقول: َّل محمٌد قائٌم، َّل 

المهمل ناجٌح عند جمهور النحويين، وقال بعض النحويين: بل إعمالها عند 

 الحجازيين يكون يف النكرات وهو األكثر ويكون يف المعارف.

 َّل المهمل ناجًحا. فتقول: َّل مهمٌل ناجًحا وتقول

تعز ف    ء بلى األرض باقًيا، خال خٌر قال الشاعر: ) الشواهد بلى  لك:

(؛ يقول َّل شيٌء باقًيا، َّل شيٌء باقًيا، َّل عمل عمل ليس، شيٌء مما قضى اهلل خاقًيا

(، َّل خال خٌر مما قضى اهلل خاقًيااسمها مرفوع، باقًيا خربها منصوب، ثم قال: )

 زٌر اسمها مرفوع، واقًيا: خربها منصوب.عمل عمل ليس، و

ْصنًا باْلكَماة  وقال اآلخر: 
ََ ح  ْل يَر َ ا  ٍل، َفُبوِّ َِ ٌب 

)نَصْرُتَك إ ْ  اَل َصاح 

يَر َ ا  ٍل( َِ ٌب  ينًا(؛ الشاهد قوله: )إ ْ  اَل َصاح 
؛ نصرتك حين خذلك َحص 

 الصحاب، كل الصحاب خذلوك إَّل أنا نصرتك، َّل صاحب غير خاذٍل.

 ، يقول:◙قول: ليس صاحٌب ِير، قم نأت  إلى بيَ الناب ة الجعدي ي

َْ سواَد القلب  ال أنا باِيس، سواها خال يف حبِّها مترا ًيا)  (؛ يقول: َّل أنا باغًيا.خحلَّ

 : نافية.ال

 : اسمها.خأنا

 : خربها.خباًِيا

وهنا عملت أم أهملت؟ عملت، قال عملت بالنصب، واسمها أنا معرفة أم 

؟ معرفة ضمير، الضمائر أعرف المعارف، وهذا حجة من قال: )إن( َّل تعمل نكرة
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 عند الحجازيين يف المعارف ويف النكرات. 

فإن قلنا إن مهمٌل ناجح، وإن قلنا ناجٌح المهمل، يعني ليس ناجًحا المهمل، 

إن ناجٌح المهمل، أي قدمنا الخرب وأخرنا المبتدأ فتعمل أو َّل تعمل؟ َّل تعمل ألن 

ل َّل يكون إَّل حيث تكون الجملة على ترتيبها األصلي، ولو قلت: إن المهمل العم

 إَّل راتًبا، أو إن المهمل إَّل راتٌب، هنا يجب أن هتمل فتقول: إن المهمل إَّل راتٌب.

ويف القرآن العظيم: إن أنت إَّل نذيٌر أنت نذيٌر مبتدأ وخرب، وإن حرف نفي 

 مهمل، وإَّل: أداة حصر أو قصر.

اآلن، إن النافية، إن النافية أكثر النحويين على إهمالها، أهنا َّل  ى إند لنا بل

تعمل، وأجاز بعض النحويين إعمالها عمل ليس بشروط ما الحجازية، الشروط 

واحدة، فعند جمهور النحويين يجب أن تقول: إن محمٌد قائٌم، أي ليس محمٌد 

 قائًما.

 : مبتدأ وخرب.لمخمحمد قا: نفي مهمل، إنإن محمٌد قائم،  تقول:

وعند بعض النحويين يجيز لك أن تقول: إن محمٌد قائًما فتعملها عمل ليس، 

 ويحتجون بأدلة على إعمالها، مع إقرارهم بأن إعمالها قليل، لكنه جائز.

جمهور النحويين َّل يعملوهنا ويجعلون هذه الشواهد اآلتية مما َّل يقاس 

يد بن المسيب: إن الذين تدعون من عليه، فمن الشواهد على إعمال إن قراءة سع

 ببادٌ أمثالكم، وقرأ يف الجمهور: إن الذين تدعون من دون اهلل  بباًدادون اهلل 

أمثالكم، وهذه ما فيها إشكال، لكن قراءة سعيد: إن الذين تدعون من دون اهلل 

 : خربا منصوب.خبباًدا: اسمها، خال ينهذه ما النافية،  إن:أمثالكم، بباًدا 

)إن أحٌد خيًرا من أحٍد إَّل بالعافية( أي ما أحد  لك قول بعض العرب:خمن  

خيًرا من أحد إَّل بالعافية، يقول: إن أحٌد خيًرا من أحٍد إَّل بالعافية، فإن نافية وقد 
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اعملها أو أهملها؟ أهملها وهذا قوله، أما نحن فنقول: إن أحٌد خيًرا من أحٍد إَّل 

 بالتقوى.

( ن هو مستولًيا بلى أحٍد إال بلى أضعف المجانينإومن ذلك قول الشاعر: )

 فأعملها فقال: إن هو مستولًيا.

إن المرء ميًتا النقضاء حياته خلكن بأن يب ى ومن ذلك أيًضا قول الشاعر: )

(، يقول: ما المرء يموت من انقضاء حياته ولكن الموت الحقيقي بليه فيخ ل

 المؤلم أن ُيبغى عليه فُيخذل.

 (.71:03@) طالب:

كيف يكون المعنى؟ فسروها فقالوا: إن هؤَّلء الذين تعبدوهنم، ليسوا  الشيخ:

عباًدا أمثالكم بل أصنام، فأنتم لكم عقول وهذه أقل منكم، هذه أصنام ليس لها 

جوا اآلية، توقفت عند المعنى، وأنا فوته مع  عقول ليست عباًدا أمثالكم، فهكذا خرَّ

 أنه يف بالي إدراًكا للوقت.

يل: إن المهمل إَّل راسب، َّل تأمل أن نقف بـــ إَّل، أو قيل إن ناجٌح فإن ق

 
َّ

المهمل، أي ليس لم تعمل لتقديم الخرب، وقلنا يف القرآن: إن أنت إَّل نذير، بقي

 الكالم على َّلت.

حرف عند الجمهور مكون من َّل النافية مع تاء التأنيث وهي بمعنى  الت:

النحويين، إَّل أهنم يشرتطون إلعمالها  ليس، وهي تعمل عمل ليس عند الجمهور

 شرطين مذكورين يف بيت ابن مالك األخير وهو قوله: 

دددْيٍن َبَمدددْل  دددَوْ ح   َخَمدددا ل ددد ََت ف ددد  س 

 

ْفددع  َفَشددا َخاْلَعْكددُس َقددل   َخَحدْ ف   ي اْلرَّ

أن َّلت التي بمعنى ليس َّل تعمل إَّل يف أسماء الزمان، فيما  :فالشرط األخل 

 كلمة وقت زمان، ساعة، عام، يوم. دل على الزمان،
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أنه َّل ُيجمع بين اسمها وخربها، بل َّلبد من حذف أحدهما،  :خالشرط الثاين 

 واألكثر أن ُيحذف اسمها المرفوع، يقول: 

ْفع  َفَشا   َخَحْ ف   ي اْلرَّ

 (ٿ ٹ ٹ): يعني اَّلسم المرفوع، ومن ذلك قوله 

 .-واهلل أعلم–؛ يعني وليس حين مناص [3ص:]

 :ا برابخ 

 : هذا حرف نفي مبني على السكون عمل عمل ليس.الت 

هذا خربها منصوب وعالمة نصبه الفتحة، حين واسمها  حين مناص:

محذوف وجوًبا والتقدير ليس الحين حين مناص، مناص يعني مهرب وفرار، ليس 

 ؛(ٿ ٹ ٹ)الحين ليس الوقت وقت مهرب وفرار، يف ذلك اليوم العظيم، 

 ن حين مناص.يعني ليت الحي

ت سابة مندم خالب   مرتع مبت يه خ يم الندم الب اة خومن ذلك قول الشاعر: )

(؛ أي ليس الساعة ساعة مندم، فالت ت سابة مندمالخ(؛ الشاهد قوله: )مندم

 عاملة، وساعة مندم بالنصب خربها واَّلسم محذوف وجوًبا.

يل فقراءة: ويجوز أن يحذف الخرب المنصوب ويبقى اَّلسم المرفوع وهذا قل

أي وليس حين مناص، والخرب هو المحذوف، فتقدره وَّلت  ؛(ٿ ٹ ٹ)

 حين مناٍص حينًا لهم، أي وليس حين مناص حينًا لهم.

َّل الحين هنا وقت، يقول هنا ليس الوقت وقت فرار، هنا ما يف معنى ظرفية، 

ليس الوقت وقت فرار، هذا اسم وخرب، هذا ما عليه جمهور النحويين أن َّلت 

عمل عمل ليس على التفصيل السابق، ويرى بعض النحويين أن َّلت حرٌف ت

 مهمل َّل تعمل أبًدا.
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جعلوه مبتدأ والخرب  ؛(ٿ ٹ ٹ)فإن جاء بعدها مرفوع مثل: 

محذوف، َّلت حين مناٍص لهم، وإن جاء بعدها منصوب، مثل َّلت حين مناص 

 جعلوه مفعوًَّل لفعٍل محذوف تقدره بحسب المعنى.

ن حين مناص أو ليس يرون حين مناص، فهذا ما يتعلق أي وليس يجدو

بإعمال هذه األحرف األربعة وهي: )ما، وَّلت، وإن( إن كان هناك من سؤال يا 

 إخوان نستمع.

 (.76:35@) طالب:

وبعد ما وليس جًرا بالخرب، يقول الخرب الباء يجوز جواًزا مطلًقا أن  الشيخ:

مد كريًما وليس محمٌد بكريٍم، يجر خرب ما خرب ليس، فلك أن تقول ليس مح

 وتقول: ما محمٌد كريًما، وما محمٌد بكريٍم، يجوز لك الوجهان.

 (.77:05@) طالب:

لماذا قال بعد؟ لكي تشمل ما الحجازية التي تنصب خربها، وتشمل  الشيخ:

 ما التميمية التي ليس لها خرب، وإنما الخرب بعدها المبتدأ.

 سؤال آخر؟

 (.77:33@) طالب:

 دخول الباء يف خرب ما الحجازية هو األكثر يف القرآن نعم. يخ:الش

 (.77:48@) طالب:

وقراءة الجمهور  ؛(ٿ ٹ ٹ)حذف الخرب هو قراءة واحدة،  الشيخ:

َّلت حين مناص، الباقي المنصوب يعني الخرب، واَّلسم محذوف يعني َّلت 

 الحين حين المناص، ليس الحين حين مناص.
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وهي قراءة بعض القراء َّلت حين مناص أي ليس حين والعكس القراءة الثانية  

 مناص حينًا لهم، ليس هذا الوقت وقت لهم.

، [46فصلَ:] (جح مح جخ حخ)من اآليات التي ذكرناها يف الشرح: 

أريد أن أسأل عن ظالم فعال ما نوع هذه الكلمة يف اللغة العربية، ما معناها، ما 

 ، هنا ليست صيغة مبالغة نوعها وما معناها يعني؟ َّل ليست صيغة مبالغة

 (.79:05@) طالب:

 لماذا رفضت أن تكون صيغة مبالغة؟ الشيخ:

 (.79:20@) طالب:

نعم لو قلنا إن ظالم صيغة مبالغة فاآلية تدل على نفي الكثرة، اهلل  الشيخ:

  َّل يظلم الناس بكثرة، والظلم بقلة مسكوت عنه، لو قلنا إن ظالم صيغة

ية تدل على نفي الظلم الكثير، إن اهلل َّل يظلم بكثرة، مبالغة، فمعنى ذلك أن اآل

 لكن الظلم بقلة مسكوت عنه َّل تنفيه وَّل تثبته.

 وهذا المعنى ليس هو معنى اآلية، وإنما الصواب أن ظالًما هنا.

 (.80:04@) طالب:

ليس مصدًرا صناعًيا، للنسب نعم فعال قد يأيت بمعنى النسب، فعال  الشيخ:

د تمار يعني صاحب تمر، ولبان، يعني صاحب لبن، وظالم كقولك تمار، محم

ما ربك بذي ظلم،  -واهلل أعلم–، المعنى [46فصلَ:] (جح مح جخ حخ)

 بصاحب ظلم للعباد ويكون المعنى حينئٍذ نفي الظلم بتاًتا الكثير منه والقليل.

 (.80:46@) طالب:

 : الظرخف ث ثة أنواع الشيخ:
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ظروف المتصرفة، التي تنصب على كما سيأيت يف باب الظرف، هناك ال

الظرفية، وتخرج عن باب الظرفية مثل كلمة يوم، فتأيت ظرًفا كأن تقول سافرت يوم 

الخميس، هذا ظرف زمان، وتخرج عن الظرفية تصير مبتدأ وتكون خرب، وتكون 

فاعل وتكون مفعول به، واسم كان وخرب كان، كأن تقول: اليوم جميٌل، هذا مبتدأ 

 متصرف مثل الحين هذا ظرف متصرف. وخرب ثم أضاف

الظروف التي َّل تخرج عن بعض الظرفية، هذه فاقدة التصرف  خالنوع الثاين:

َّل تأيت يف اللغة العربية إَّل ظرًفا متى وجدهتا علمت أهنا ظرف، هذه قليلة مثل العود 

 ومثل قط.

ًفا ظروف ناقصة التصرف: يعني َّل تستعمل يف العربية إَّل ظر خالنوع الثالث:

منصوًبا على الظرفية أو مسبوقة بحرف جر )من(، مثل قبل، وبعد، وعند، ولٌد 

 تقول جئت قبلك وبعدك هذا ظرف.

وجئت من قبلك صارت مجرورة، وجلست عندك، وخرجت من عندك، 

ناقص التصرف استعماًَّل فقط، فعند هذه ظرف تصرف، إن كانت ظرًفا على 

 مفردات أخرى. الظرفية وإن أخذها الظرف مبتدأ أو خرب

 (.82:27@) طالب:

وما ربك بذي ظلم للعباد، ليس ربك صاحب ظلم للعباد أي بظالم،  الشيخ:

 وما ربك بظالمهم، نعم.

ي إلى )ما يف سؤال، البيت الذي مر وهو قوله:  سؤال؟بقي  ت األيد  خإْن ُمدَّ

ي المشهور ونشرح ؛ للشاعر الجاهلالزاد  لْم أُكْن بأبَجل ه م إْ  أجشُع القوُم أْبَجُل(

 .-إن شاء اهلل–المعلومة يف الدرس القادم 

 خاهلل أبلم خصلى اهلل خسلم بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه أجمعين.
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 الدرس السابع والعشرون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد...أجمعين، 

ورحمة اهلل وبركاته وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بكم يف هذه الليلة  فالسالم عليكم

المباركة، ليلة اَّلثنين الثالث من شهر ربيٍع اآلخر من سنة ثالثين وأربعمائٍة وألف 

، يف هذا الجامع، جامع الراجحي بمدينة من هجرة المصطفى

ألفية الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السابع والعشرين من دروس شرح 

 .ابن مالٍك يف النحو

يف الدرس الماضي يا إخوان كنا قد انتهينا من الكالم على ما وأخواهتا، أو كما 

والليلة إن شاء اهلل سنتكلم  (َما َخالَ َخالََت َخإ ْن اْلدُمَشبََّهات  ب َلدْيَس قال ابن مالك: )

ا، وهذا كاد وأخواهت على باب أفعال المقاربة وُيسميها بعض النحويين بباب

الباب، باب أفعال المقاربة جاء يف هذا الرتتيب من النحو؛ ألن أفعال المقاربة من 

النواسخ، والكالم مازال موصوًَّل على نواسخ اَّلبتداء، فبعد أن انتهينا من الكالم 

على باب المبتدأ والخرب، ذكر ابن مالٍك بعد ذلك النواسخ التي تدخل الجملة 

 ة أنواع:اَّلسمية وسبق أهنا ثالث

النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخرب، وهذا النوع يشمل  النوع األخل منها:



 

 
e 

g h 

f  295 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ثالثة نواسخ: يشمل كان وأخواهتا وشرحناها، ويشمل ما وأخواهتا وشرحناها، 

 ويشمل أفعال المقاربة وهي التي سنشرحها إن شاء اهلل يف هذه الليلة.

كان وأخواهتا، ترفع المبتدأ اسًما  كاد وأخواهتا أفعال المقاربة تعمل مثل عمل

 لها وتنصب الخرب خربًا لها.

ذكر يف هذا الباب، باب أفعال المقاربة عشرة أبيات،  إمامنا ابن مالك

 :قال فيها

 َكَكدداَن َكدداَد َخَبَسددى لك ددْن َنددَدرْ .164

 

ٍع ل هدددددددَ ْين  َ َبدددددددرْ   ْيدددددددُر ُمَضدددددددار  َِ 

 َخَكْوُندددُه ب دددُدخن  َأْن َبْعدددَد َبَسدددى.165 

 

 َندددددْزٌر َخَكددددداَد األَْمدددددُر ف ْيددددده  ُبك َسدددددا 

ددد َ .166 
 َخَكَعَسدددى َحدددَرْ َخلك دددْن ُجع 

 

ددددددد َ  
 َ َبُرَهدددددددا َحْتَمدددددددس ب دددددددَأْن ُمتَّص 

ْثدَل َحدَرْ.167   َخَأْلَزُموا اْ َلْوَلدَق َأْن م 

 

 َخَبْعددددددَد َأْخَ ددددددَك اْنت َفددددددا َأْن َنددددددُزَرا 

ْثدددُل َكددداَد يف األََصدددحِّ َكدددَرَب .168 
 َخم 

 

ددددُرخع َخَجَبدددداأخ     َتدددْرُك َأْن َمددددْع   ي اْلشُّ

دددْق .169  دددال ُق َيْحدددُدخ َخَطف   َكَأْنَشدددَأ اْلسَّ

 

َُ َخَأَ دددددْ ُت َخَبل دددددْق    َكدددددَ ا َجَعْلددددد

َبس ألَْخَ ددَكا.170   َخاْسددَتْعَمُلوا ُمَضددار 

 

دددددددَكا  اُدخا ُمْو   ٌَ ْيدددددددُر َخ َِ  َخَكددددددداَد الَ 

 َبْعددَد َبَسددى اْ َلْوَلددَق َأْخَ ددَك َقددْد .171 

 

دددْد   نًدددى ب دددَأْن َيْفَعدددَل َبدددْن َثددداٍن ُفق 
 ِ  َيدددر ْد 

َدْن َبَسددى َأْخ اْرَفددْع ُمْضددَمَرا.172   َخَجددرِّ

 

 ب َهدددددا إَ ا اْسدددددٌم َقْبَلَهدددددا َقدددددْد ُ ك دددددَرا 

نْ .173  ْين  م    اْلسِّ
ْز ف   َخاْلَفْتَح َخاْلَكْسر َأج 

 

ك ددددنْ   ٌُ َُ َخاْنت َقددددا اْلَفددددْتح    َنْحددددو  َبَسددددْي

المقاربة، هل من حافٍظ لها أو لبعضها؟ َّل حافظ الليلة،  فهذه أبيات أفعال 

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعل عملنا يف رضاك، اللهم فهمنا وعلمنا إنك 

 على كل شيٍء قدير.

ويسميه بعض  "أفعال المقاربة"قلنا: هذا الباب سماه ابن مالك يف األلفية 

( يف اَّلصطالح، 05:02@وَّل ) النحويين كاد وأخواهتا، ويف التسميتين إشكال،

والمشهور تسميته بأفعال المقاربة، فإن قيل: لَِم لم ُيشتهر تسميته بكاد وأخواهتا 
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 كما اشُتهر باب كان بباب كان وأخواهتا؟ 

أن كان يف ذاهتا أم الباب؛ فلهذا قيل: باب كان وأخواهتا،  الجواب بلى  لك:

تكون الكلمة أًما لباهبا إَّل إذا كانت  أما يف هذا الباب فإن كاد ليست أم الباب وَّل

تتميز بميزات تنفرد هبا عن غيرها وليس لكاد هنا ميزات كما أن لكان ميزات كنا قد 

ذكرناها يف آخر الكالم على باب كان وأخواهتا، ومع ذلك فبعضهم يسمي هذا 

 الباب باب كاد وأخواهتا؛ لكي تكون مثل كان وأخواهتا.

 هذا الباب بباب أفعال املقاربة فهو أن أفعال هذا الباب يف  أما اإلشكال يف تسمية

 احلقيقة تأتي على ثالثة أقسام:

 أفعال المقاربة. القسم األخل:

 أفعال الرجاء. القسم الثاين:

 أفعال الشروع. القسم الثالث:

وابن مالك يف األلفية ذكر أحد عشر فعاًل مقسمًة على هذه األقسام الثالثة، 

لنا: أفعال المقاربة، ويف هذا القسم ثالثة أفعال وهي: كاد وكرب القسم األول ق

وأوشك، ونقول: أفعال المقاربة يعني األفعال التي تدل على قرب حدوث خربها، 

خربها كان قريب الوقوع، فإذا قلت: )كاد محمٌد يهلك( فالخرب لم يقع، الهالك لم 

لم يقع، ولكنه كان قريب يقع، ولكنه كان قريب الوقوع، كاد تدل على أن خربها 

يعني ما سافرت إلى اآلن ولكن سفري قريب،  الوقوع، وتقول: )أكاد أسافر(

 وسيأيت كالم أوسع على ذلك إن شاء اهلل بعد قليل.

أفعال الرجاء، وتشمل ثالثة أفعاٍل أيًضا وهي: عسى، حرى،  النوع الثاين:

نى واحد، بمعنى اخلولق، وكلها بمعنى واحد، عسى وحرى واخلولق كلها بمع

 عسى.
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أفعال الرجاء أي رجاء وقوع الخرب، أفعال يرجو هبا العربي أن يقع خربها، فإذا 

قلت: )عسى محمٌد ينجح( معنى ذلك أنك ترجو نجاح محمد، َّل يدل هذا المثال 

على أكثر من ذلك )عسى محمٌد ينجح( واألفصح أن تقول: )عسى محمٌد أن 

أن ينجح( أو: )اخلولق محمٌد أن ينجح( ينجح( وكذلك تقول: )حرى محمٌد 

 كلها بمعنى: )عسى محمٌد أن ينجح( أي ترجو نجاحه وَّل ُتخرب بأنه نجح.

أفعال الشروع، وتشمل بقية األفعال المذكورة وهي: جعل،  القسم الثالث:

طفق، أخذ، علق وأنشأ، هذه األفعال تدل على الشروع يف الخرب، أنه شرع يف 

رب، كأن تقول: )أنشأ السائق يحدو( هذا مثال ابن مالك، الخرب، بدأ يعمل الخ

السائق أي سائق اإلبل، يحدو أي يرفع صوته بالحداة، يعني بدأ يحدو، فأنشأ هذا 

فعل ماٍض ناسخ، والسائق: اسم أنشأ، يحدو: فعٌل مضارع، ما نقول: خرب أنشأ، 

ق، والجملة نقول: فعل مضارع وفاعله مسترتٌ بعده تقديره هو يعود إلى السائ

الفعلية من الفعل والفاعل يحدو خرب أنشأ يف محل نصب، وتقول: )شرع العامل 

يبني( أو تقول: )أخذت أكتب( أو تقول: )طفقت أنظم( ونحو ذلك، فإذا قلت: 

)أخذت أكتب( أخذ هنا فعل، لكن فعل تام مثل ضرب ودخل وخرج وأكرم؟ أم 

ء المتكلم: اسم أخذ يف محل رفع، ناقص؟ هنا فعٌل ناقص، أما التاء يف أخذت، تا

وأما أكتب: فعل مضارع وفاعله مسترٌت بعده تقديره أنا، والجملة الفعلية من الفعل 

 والفاعل أكتب أنا، خرب أخذ يف محل نصب.

أما أفعال المقاربة الثالثة وأفعال الرجاء الثالثة فهي محصورة فيما ُذكر من 

خمسة أفعال، وهي ليست  ن مالكاألفعال، وأما أفعال الشروع فقد ذكر اب

محصورة يف هذه األفعال الخمسة، بل كل فعٍل يدل على اَّلبتداء يدخل يف هذه 

األفعال، مثل: بدأ، ابتدأ، شرع، ونحو ذلك، تقول: )بدأت أكتب( )ابتدأت أكتب( 

 ونحو ذلك، هذه كلها أفعال ناسخة؛ ألهنا تدل على الشروع.
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تلتبس علي بأفعاٍل أخرى مثل: أخذ، تقول فإذا قلت: أجد بعض هذه األفعال  

هنا: )أخذت أكتب( من باب أفعال المقاربة، لكن )أخذت كتاًبا( هنا تام، فعل 

وفاعل ومفعول به، مثل: جعل، لو قلت: )جعلت أركض( أو )جعلت أنظر إليك( 

هنا من أفعال الشروع، لو قلت: )جعلت بيتي جمياًل( هذا فعل وفاعل ومفعول به، 

ف أن هذه األفعال من األفعال الناقصة من هذا الباب أم هي أفعال تامة كيف تعر

 تأخذ فاعاًل ومفعوًَّل؟ هذا الذي سيأيت يف البيت األول.

لكن قبل ذلك نعود إلى اإلشكال يف تسمية هذا الباب بأفعال المقاربة وقد بان 

: إن اإلشكال وهو أن هذه األفعال ليست جميًعا للمقاربة، فقالوا يف حل ذلك

تسمية هذا الباب بأفعال المقاربة من تسمية الكل بالجزء، وهذا أمٌر شائع ومعروف 

 يف اللغة.

 قال ابن مالك :يف أول بيت من أبيات هذا الباب 

 َكَكدددداَن َكدددداَد َخَبَسددددى لك ددددْن َنددددَدرْ 

 

ٍع ل هدددددددَ ْين  َ َبدددددددرْ   ْيدددددددُر ُمَضدددددددار  َِ 

 يقول: إن الفعلين كان وكاد مثل كان يف العمل 

 َكدددداَن َكدددداَد َخَبَسددددى لك ددددْن َنددددَدرْ كَ 

 

ٍع ل هدددددددَ ْين  َ َبدددددددر  ْيدددددددُر ُمَضدددددددار  َِ 

هبذه العبارة يتبين لنا لماذا خص النحويون كابن مالٍك وغيره هذه األفعال كاد  

وأخواهتا بباٍب مستقل عن كان وأخواهتا، فإذا كانت هذه األفعال كاد وأخواهتا 

ن وأخواهتا، تذكرون يف ما وأخواهتا تعمل مثل كان وأخواهتا، وهي أفعال مثل كا

قلنا: هي تعمل مثل كان وأخواهتا، ومع ذلك ُخصت بباب؛ ألهنا حروف، وكان 

 وأخواهتا أفعال.

كاد وأخواهتا تعمل مثل كان وهي أفعال، فلماذا ُخصت بباٍب مستقل؟ ألهنم 

كاد  اشرتطوا فيها ما َّل ُيشرتط يف كان وأخواهتا، ما هذا الشرط الذي ُيشرتط يف

 وأخواهتا وَّل ُيشرتط يف كان وأخواهتا؟ هو ما ذكره ابن مالك يف قوله:
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 لك ددددددددددددددددددددددددددْن َنددددددددددددددددددددددددددَدرْ 

 

ٍع ل هدددددددَ ْين  َ َبدددددددرْ   ْيدددددددُر ُمَضدددددددار  َِ 

فالشرط يف كاد وأخواهتا أن تعمل هذا العمل، أن يكون خربها فعاًل مضارًعا،  

ا مضارع، وإن شئت الدقة يف العبارة فتقول: أن يكون خربها جملًة فعليًة فعله

كاألمثلة السابقة جميًعا، تقول: )أخذت أنظر إليك( )بدأت أكتب( )طفقت أنظم( 

فإذا خصصنا الخرب هنا بكونه فعاًل مضارًعا، فمعناه أن الخرب يف هذا الباب، باب 

كاد وأخواهتا، َّل يكون اسًما مفرًدا، ما تقول: )كاد محمٌد ناجًحا( كما تقول: )كان 

أيت فعاًل ماضًيا ما تقول: )كاد محمٌد نجح( كما يمكن أن محمٌد ناجًحا(، وَّل ي

تقول يف كان: )كان محمٌد نجح(، وَّل يكون الخرب جملًة اسمية، ما تقول: )كاد 

محمٌد أبوه كريم( كما تقول: )كان محمٌد أبوه كريم(؛ ألن كاد وأخواهتا ُيشرتط يف 

 خربها أن يكون فعاًل مضارًعا، فهذا معنى قوله:

 َدرْ لك ددددددددددددددددددددددددددْن َندددددددددددددددددددددددددد

 

ٍع ل هدددددددَ ْين  َ َبدددددددرْ   ْيدددددددُر ُمَضدددددددار  َِ 

( يريد أن يشير إلى أن هناك بعض الشواهد النادرة عن العرب َنَدرْ وقوله: ) 

جاءت مخالفًة لذلك وهي شواهد نادرة َّل ُيقاس عليها، ُتسمع وَّل ُيقاس عليها، 

 كقول الشاعر:

 قددددددددددم قالًمددددددددددا قددددددددددم قالًمددددددددددا

 

 إين بسدددددددددددددددددديَ صددددددددددددددددددالًما 

 ا( فأيت بالخرب اسًما.فقال: )عسيت صائمً  

وكقول العرب: )عسى الُغوير أبؤًسا( عسى من أفعال الرجاء، الغوير تصغير 

غار، أبؤًسا جمع بأس، يعني يقول: عسى هذا الغار يكون فيه بأس، يكون فيه شر، 

( المهم المثل )عسى الغوير أبؤًسا( فجعل الخرب أبؤًسا، 18:36@فقالت )

 ، هذا من النادر الذي َّل ُيقاس عليه.وأبؤس فعل مضارع أم اسم؟ اسم

 نقول: )كاد محمٌد يسافر( ونقول: )يكاد محمٌد يسافر(.
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 كاد محمٌد يسافر: 

 كاد، فعل، اسم، حرف؟ الشيخ:

 كاد: فعل. الطالب: 

 ماٍض، مضارع، أمر؟ المضارع هو الذي يمكن أن تجعل قبله لن. الشيخ:

 ماٍض. الطالب:

 مه وينصب خربه، أين اسمه؟فعٍل ماٍض ناسخ يرفع اس الشيخ:

 محمد، اسم كاد مرفوع وعالمة رفعه الضمة. الطالب:

 يسافر؟ الشيخ:

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة. الطالب:

ولكل فعل فاعٌل بعضه، أين فاعل يسافر؟ إن لم يكن ظاهًرا فهو ضمير  الشيخ:

لجملة الفعلية: مسترت، إذن فالفاعل ضمير مسترت تقديره هو يعود إلى محمد، وا

يسافر هو، ما إعراهبا؟ أين خرب كاد؟ كاد محمد ماذا؟ يسافر، إذن أين خرب كاد؟ 

 الجملة الفعلية يسافر، يعني يسافر هو.

ومثل ذلك: يكاد محمٌد يسافر، إَّل أن يكاد: فعل مضارع ناسخ مرفوع وعالمة 

 رفعه الضمة.

 محمٌد: اسم يكاد.

 يسافر: جملة فعلية خرب يكاد.

ل: )كرب الماء ينتهي( بمعنى: كاد الماء ينتهي، وتقول: )أوشك المطر ونقو

 أن ينزل( بمعنى كاد المطر ينزل.



 

 
e 

g h 

f  301 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

أحب أن ألفت النظر إلى أمر ربما فهمتموه لكن أنص عليه، إذا قلنا: )كاد 

محمٌد يسافر( فالخرب وقع أم لم يقع وهو السفر؟ لم يقع، يف هذه الجملة لم يقع 

إذا نفيت كاد فقلت: )ما كاد محمٌد يسافر( أو: )لم يكد محمٌد )كاد محمٌد يسافر( ف

يسافر( فالخرب هنا وقع أو لم يقع؟ وقع، مثبت أم منفي الخرب؟ هذا الخرب واقع، 

مثبت، إذا قلت: )لم أكد أسافر( يعني سافرت أو َّل سافرت؟ سافرت، إَّل أن عدم 

تعكس المعنى،  "كاد"ـ سفرك كان قريًبا لسبب من األسباب )لم أكد أسافر( إذن ف

إذا ُسبقت بنفي فهي إثبات، وإذا لم ُتسبق بنفي فهي نفي، وهذا معنى قولهم: إن 

 ونفيها إثبات.
ٌ

 كاد إثباهتا نفي

 :[71البقرة:] (چ چ چ) :ومن ذلك قوله

وما: نفي، هو ينفي فعلهم أم يثبته اآلن؟ يثبته، إَّل أن معنى العبارة واهلل أعلم 

منهم وقع، ولكن عدمه كان قريًبا، عدمه أخذناه من النفي، إَّل أن لغوًيا: إن الفعل 

عدمه كان قريًبا، هذا هو المشهور المعروف المستعمل بكثرة يف اللغة وهو 

 المعروف عند النحويين.

ومع ذلك قد تأيت كاد المنفية لإلثبات، وهذا قليل تدل عليه قرائن وسياقات 

لما ذكر  [40:النور] (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ): عديدة كقوله

اآلن يريد أن يثبت الرؤية أو ينفيها؟  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ)الظلمات الثالث،

يعني َّل يراها من شدة الظلمة،  (ڻ ۀ ۀہ) المفسرون قالوا: َّل يراها، المعنى

كذا قال المفسرون وهو المنقول عن أكثر الصحابة يف التفسير، فهذا منه قليل الذي 

 المعنى المناسب لآلية الدَّللة على شدة الظالم.جاء من ذلك، قالوا: ألن هذا هو 

 (25:00@) الطالب:

إذا قلنا: )كاد محمٌد يسافر( فهو سافر وَّل ما سافر؟ ما سافر، حتى  الشيخ:
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اآلن ُيستعمل عند الناس )كاد محمٌد يسافر( يعني ما سافر، ما سافر، عندما تقول:  

َّل ما سافرت؟ ما )كدُت أسافر( اجعلها لنفسك بدل محمد، يعني سافرت و

سافرت، كذلك )كاد محمٌد يسافر( ما سافر، لكن كان سفره قريًبا متوقًعا، لكن هو 

 لآلن ما سافر، كاد إثباهتا نفي ونفيها إثبات، عكس بقية األفعال.

 (25:58@) الطالب:

عندما تقول عن نفسك: )لم أكد أسافر( سافرت وَّل ما سافرت؟  الشيخ:

ن يف مشاكل والطائرة تأخرت وكذا فتقول ( إلى مكة، لكن كا26:11@)

لصاحبك: )لم أكد أسافر( يعني سافرت، لكن تخربه أن هناك أشياء جعلت عدم 

 السفر قريًبا.

 ( 26:30@) الطالب:

بعضهم يعيدها إلى ذلك وهو صحيح؛ ألن كاد يف حقيقتها نفي؛ ألن  الشيخ:

و عدم وصول؟ عدم كاد معناها المقاربة يعني قربك إلى الشيء وصوًَّل إليه أ

وصول، هذا معنى القرب، أنا قريب من محمد، يعني وصلته ولمسته أم أين لم 

 أصله ولم أَّلمس؟ المقاربة تنفي الوقوع، فهو نفي النفي.

وبذلك يتبين لنا أننا إذا قلنا: )أخذت كتاًبا( فهذه الجملة ليست من الباب؛ ألنه 

ألفعال من هذا الباب إَّل إذا كان لم يأِت فعل مضارع بعد أخذت، وَّل تكون هذه ا

خربها فعاًل مضارًعا، )أخذت كتاًبا( هذا فعل وفاعل ومفعول به، بخالف )أخذت 

أكتب( أو )أخذت أبني( أو: )أخذت أنظر( أو: )أخذت أرصد( هذه نعم من هذا 

الباب؛ ألن المضارع وقع بعدها فصار خربها، وكذلك تقول: )جعلت محمًدا 

ب قوًيا( هنا ليست من هذا الباب، هنا فعل وفاعل ومفعول به؛ كريًما( )جعلت البا

ألن جعل لم يأِت بعدها فعل مضارع، لكن لو جاء بعدها فعٌل مضارع صار من 
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هذا الباب، كأن تقول: )جعلت أركض( )جعلت أنظر( )جعلت أكتب( جعلت 

بالتاء أو فعل ظاهر )جعل محمٌد يركض( )جعل محمٌد يكتب( هذا من هذا 

 .الباب

 وقلنا: إن ابن مالك مثَّل يف البيت السادس يف أفعال الشروع بقوله:

دددددْق  دددددال ُق َيْحدددددُدخ َخَطف   َكَأْنَشدددددَأ اْلسَّ

 

َُ َخَأَ دددددْ ُت َخَبل دددددْق    َكدددددَ ا َجَعْلددددد

  ثم قال ابن مالك :يف البيت الثاني والثالث والرابع واخلامس 

 َخَكْوُنُه ب ُدخن  َأْن َبْعَد َبَسى َنْزرٌ 

 : يعني الخرب، عندما قال يف البيت السابق:هُ َخَكْونُ 

ٍع ل هَ ْين  َ َبرْ  ْيُر ُمَضار  َِ  لك ْن َنَدْر 

 ( يعني وكون الخرب.َخَكْوُنهُ ثم قال: )

 َخَكْوُنددددددُه ب ددددددُدخن  َأْن َبْعددددددَد َبَسددددددى

 

 َندددددْزٌر َخَكددددداَد األَْمدددددُر ف ْيددددده  ُبك َسدددددا 

ددددد َ  
 َخَكَعَسدددددى َحدددددَرْ َخلك دددددْن ُجع 

 

ددددددد َ َ َبُرَهدددددددا َحتْ  
 َمدددددددس ب دددددددَأْن ُمتَّص 

ْثددددَل َحددددَرْ   َخَأْلَزُمددددوا اْ َلْوَلددددَق َأْن م 

 

 َخَبْعددددددَد َأْخَ ددددددَك اْنت َفددددددا َأْن َنددددددُزَرا 

ْثددددددُل َكدددددداَد يف األََصددددددحِّ َكددددددَرَب  
 َخم 

 

ددددُرخع َخَجَبددددا   أخ  َتدددْرُك َأْن َمددددْع   ي اْلشُّ

ا الباب بـ يف هذه األبيات تكلم على مسألٍة واحدة وهي: اقرتان الخرب يف هذ 

مثل: )عسى محمٌد  "أن"، َّلحظتم يف األمثلة السابقة أن الخرب يأيت أحياًنا بـ "أن"

أن ينجح( ويأيت أحياًنا من دون أن مثل: )كاد محمٌد ينجح(، نعم الخرب يأيت أحياًنا 

والقاعدة يف ذلك والضابط يف هذه األبيات، ننظر يف  "أن"وأحياًنا من دون  "أن"بـ 

 ، قال:هذه األبيات
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 َخَكْوُنُه ب ُدخن  َأْن َبْعَد َبَسى َنْزرٌ  

، وتجرده من أن نزٌر يعني قليل، إذن "أن"خرب عسى األكثر فيه أن يقرتن بـ 

، واألكثر فيه اَّلقرتان، واألقل فيه "أن"ويأيت من دون  "أن"فخرب عسى يأيت بـ 

 التجرد، أمثلة واضحة.

، "أن"م يأِت خرب عسى إَّل مقرتًنا بـ أما يف القرآن العظيم فلم تأِت عسى أو فل

ڃ چ چ چ ) ،[102التوبة:] (ک ک ک گ گگ) ذكرونا ببعض اآليات

ہ ہ ھ ھ ھ ) [22القصص:] (پ پ پ پ ٻ) [52المالدة:] (چ

ٱ ٻ ٻ ) هذا الخرب، أما إن فهذه شرطية معرتضة، [5التحريم:] (ھ ے

 ."أن"خرب مقروًنا بـ ، عسى كثيرة يف القرآن وكلها جاء فيها ال[8ا سراء:] (ٻٻ

 ومن ورود خرب عسى بال أن قول الشاعر:

 بسدددى الكدددرب الددد ي أمسددديَ فيددده

 

 يكدددددددددون خراءه فدددددددددرٌج قريدددددددددب 

ولهذا الرجل ولٌد صغير  ◙هذا لشاعر هتور فقتل رجاًل يف زمن معاوية 

حبسه معاوية حتى بلغ هذا الولد فأعطاه سبع ديات فرفض إَّل أن ُيقتل، فقال يف 

يًرا يستعطف معاوية، فرفض إَّل أن ُيقتل، قال شعًرا كثيًرا جمياًل حبسه شعًرا كث

 جًدا وقوًيا من أشهر الشعر العربي، منه هذا البيت:

 بسدددى الكدددرب الددد ي أمسددديَ فيددده

 

 يكدددددددددون خراءه فدددددددددرٌج قريدددددددددب 

 ولكنه ُقتل، وقول اآلخر: 

 بسددددددددى فددددددددرٌج يددددددددأت  بدددددددده اهلل

 

 إندددده لدددده كددددل يددددوٍم يف  ليقتدددده أمددددر 

عسى فرٌج يأيت( ما قال: )أن يأيت(، ويف األول قال: )عسى فالشاهد قوله: ) 

 الكرب يكون( ما قال: عسى الكرب أن يكون.
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 :ثم قال ابن مالك 

 َخَكاَد األَْمُر ف ْيه  ُبك َسا

 "أن"ويأيت من دون  "أن"الفعل كاد عكس عسى، يعني أن خربها يأيت بـ 

محمٌد ينجح( واألقل أن يقرتن  واألكثر أن يقرتن أم يتجرد؟ األكثر أن يتجرد، )كاد

 )كاد محمٌد أن ينجح(.

، ومن ذلك "أن"أما يف القرآن الكريم فلم يأِت الخرب مع كاد إَّل مجرًدا من 

وما كادوا أن   ما قال: [71البقرة:] (چ چ چ): -تعالى-قوله

ما قال: أن يذهب، ومن  [43النور:] (مج جح مح جخ)يفعلون، ومن ذلك 

ما قال: أن  [35النور:] (ې ى ې) [56الصافات:] (ڤ ڤ ڤ) ذلك:

 (ڎ ڎ ڈ ڈ) [40النور:] (ڻ ۀ ۀہ) يضيء، وكاآلية السابقة
 وآيات كثيرة. [117التوبة:] (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ې) [19الجن:]

 ومن ذلك قول الشاعر:

 حتددى إ ا كدداد ضددوء الصددبح يفضددحه

 

 خكدددداد بندددده سددددواد الليددددل ينطلددددق 

سواد الليل ينطلق( فأيت بالخرب  فقال: )كاد ضوء الصبح يفضحه، وقال: )كاد 

 مجرًدا من أن.

ما كدُت أن أصل  العصر »حديث:  "أن"ومن القليل وهو اقرتان خرب كاد بـ 

 كذا ُروي يف كتب الحديث، وقول الشاعر: »حتى كادت الشمس أن ت رب

 كدددددادت الدددددنفس أن تفددددديض بليددددده

 

 إ  ِدددددددا حشددددددو ريطددددددة خبددددددرخد 

فقد خالف  "أن"ن بخرب كاد مقروًنا بـ وبذلك تعرفون أن من أكثر من اإلتيا 

األفصح، تجد كثير من الكتاب اآلن من المتكلمين َّل يكادون يأتون بخرب كاد إَّل بـ 
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، )كدت أن أنجح( )كدت أن أسافر( )كدنا أن ُنهزم( واألفصح يف ذلك، "أن" 

تتبعوا بعض النحويين كابن الراجح يف الشواهد أنه يجوز األمران، لكن األكثر 

فصح يف اَّلستعمال التجرد كما جاء يف القرآن أن تقول: )كدت أسافر( )كدت واأل

 أذهب( )كدنا ُنهزم( ونحو ذلك.

 ثم قال ابن مالك: 

ددددد َ 
 َخَكَعَسدددددى َحدددددَرْ َخلك دددددْن ُجع 

 

ددددددد َ  
 َ َبُرَهدددددددا َحْتَمدددددددس ب دددددددَأْن ُمتَّص 

 قال: حرى مثل عسى، يعني يف الدَّللة على الرجاء، وذكرنا ذلك من قبل. 

ددددددددددددددددددددددد َ خَ 
 لك دددددددددددددددددددددددْن ُجع 

 

ددددددد َ  
 َ َبُرَهدددددددا َحْتَمدددددددس ب دددددددَأْن ُمتَّص 

؟ الوجوب، ما فيه وجهان كما سبق، "أن"إذن ما حكم اتصال خرب حرى بـ  

تقول: )حرى محمٌد أن ينجح( وَّل يجوز:  "أن"حرى َّل يأيت خربها إَّل مقرتًنا بـ 

ل )حرى محمٌد ينجح( واستعمال حرى قليل، استعمال حرى عموًما وُتستعم

 حينئٍذ بمعنى عسى استعمالها قليل.

 ثم قال: 

ْثَل َحَرْ  َخَأْلَزُموا اْ َلْوَلَق َأْن م 

؟ يقول: واجب مثل "أن"اخلولق بمعنى عسى، وما حكم اقرتان خربها بـ 

حرى، ومن ذلك قول العرب: )اخلولقت السماء أن ُتمطر( ما معنى: اخلولقت 

رجو، أرجو أن ُتمطر، هنا ما ُيخرب، ما السماء أن ُتمطر؟ عست أن ُتمطر، يعني ي

يقول: السماء تمطر، ليس معناها كادت تمطر، هذا خرب، اإلخبار عن القرب هذا 

خرب، لكن الرجاء هذا خرب وَّل إنشاء؟ هذا إنشاء، فرق بينهما، فمعنى )اخلولق 

محمٌد أن ينجح( )اخلولقت السماء أن ُتمطر( يعني عسى أن ُتمطر، ترجو أن 

 استعمال اخلولق أيًضا قليل.ُتمطر، و



 

 
e 

g h 

f  307 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 ثم قال: 

 َخَبْعَد َأْخَ َك اْنت َفا َأْن َنُزَرا

ويأيت من دون أن، واألكثر أن يقرتن أو يتجرد؟  "أن"إذن فخرب أوشك يأيت بـ 

 األكثر أن يقرتن، وتجرده نزر أي قليل، ومن الشواهد على ذلك:

 :أما الكثير وهو اَّلقرتان فهو كثير جًدا كقول الشاعر

 خلددو ُسددئل الندداس التددراب ألخ ددكوا

 

 إ ا قيددددل هدددداتوا أن يملددددوا فيمنعددددوا 

 ومن ذلك قول الشاعر:  

 إ ا الحسدددددددب الرفيدددددددع تواكلتددددددده

 

 أندددداس السددددوء أخ ددددك أن يضدددديع 

 وقول الشاعر: 

 يعدددددي  المدددددرء بندددددد بنددددد  أبيددددده

 

 خيو دددك أن يصدددير بحيدددث صدددارخا 

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 َإ ا المدرء لدم ي د  الكريهدة أخ ددك

 

 حبددددال الهوينددددة بددددالفتى أن تقطعددددا 

وأما التجرد، تجرد خرب أوشك من أن فقليل، من الشواهد على ذلك قول  

 الشاعر:

 يو ددددددك مددددددن فددددددر مددددددن منيتدددددده

 

 يف بعددددددددددض ِراتدددددددددده يوافقهددددددددددا 

يقول: يوشك هذا يوافقها، يوشك من فر من منيته يوافقها، ما قال: أن يوافقها،  

 ل.قال: يوافقها من دون أن، وهذا قلي

يو ك الرجل »ومن ذلك الحديث المروي يف كتب األحاديث هبذا اللفظ: 

( يقول: إن ما بيننا وبينكم 41:05@) »متكًئا بلى أريكته يأتيه الحديث من أمري

، فالشاهد: يوشك الرجل يأتيه، ما قال: كتاب اهلل، أو كما قال

 يوشك الرجل أن يأتيه، وهذا على القليل.



 

 
e 

g h 

f  308 
 شرح ألفية ابن مالك

  ثم قال ابن مالك: 

ْثُل َكاَد يف األََصحِّ َكَرَب 
 َخم 

يعني أن كرب فيها الوجهان: اَّلقرتان والتجرد، والتجرد هو األكثر مثل كاد 

 كما سبق شرحه، ومن الشواهد على كرب يف األكثر قول الشاعر:

 كددددرب القلددددب مددددن جددددواه يدددد خب

 

 حدددين قددددال الو ددداة هنددددد ِضددددوب 

 فقال: كرب القلب يذوب، يعني كاد القلب يذوب. 

 قال الشاعر:و

 فددد  تحرمددد  نفًسدددا بليدددك  مضددديقةً 

 

 خقدددد كربدددَ يف  ددددة الوجدددد تطلدددع 

 فقال: كربت تطلع، ولم يقل: كربت أن تطلع. 

 قليل، ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر: "أن"واقرتان خربها بـ 

 سقاها  خخ األح م سج  بلى الظمدا

 

 خقدددددد كربدددددَ أبناقهدددددا أن تقطعدددددا 

طع من الظمأ، وقد كربت أن تقطعا، فأيت به على يعني كادت أعناقها تتق 

القليل، ولو أتى به على الكثير وهو عدم اَّلقرتان، التجرد، لكان يقول: وقد كربت 

أعناقها تقطُع، سيرفع؛ ألن أن ذهبت، وقد كربت أعناقها تقطُع، وتقطُع أصله 

 ا.تتقطع، وإذا جاء يف أول الفعل تاءين يجوز أن تحذف إحداهما وأن تثبته

ْثُل َكاَد يف األََصحِّ فإن قلت: إَّلم يشير ابن مالك يف قوله: يف األصح )
َخم 

يوجب يف خرب كرب  (؟ يريد أن يذكر أن بعض النحويين كسيبويهَكَرَب 

التجرد، لم يذكر سيبويه يف خرب كاد إَّل التجرد، وابن مالك وكثيٌر من المتأخرين 

 جرد هو األكثر واألفصح.يجيزون التجرد واَّلقرتان، ويقرون بأن الت
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 :ثم قال ابن مالك 

ُرخع َخَجَبا  أخ  َتْرُك َأْن َمْع   ي اْلشُّ

إذن فخرب أفعال الشروع يجب أن يتجرد من أن، تقول: )شرعت أكتب( 

)طفقت أنظم( )بدأت أكتب( وَّل يجوز: )أخذت أن أكتب( )بدأت أن أقرأ( 

ی جئ ) :قولهوالشواهد على أفعال الشروع كثيرة جًدا، من ذلك 

طفقا يخصفان، أين الفعل الناسخ؟ طفق، أين  [22األبراف:] (حئ مئ ىئ يئجب

اسمه؟ ألف اَّلثنين، ضمير، إعرابه: اسم طفق، والخرب؟ خرب طفق: جملة 

 يخصفان.

 وقال الشاعر:

 فأ ددد ت أسددددأل خالرسدددوم تجيبندددد 

 

 خيف االبتبددددددددار إجابددددددددٌة خسددددددددؤال 

 ي علقت األعراب تسأله.يعن »فعلقَ به األبراب تسأله»ويف الحديث:  

 :واخلالصة بعد كل ذلك أن نقول: إن اخلرب يف هذا الباب له أربعة أحوال 

 ."أن"وجوب اقرتانه بـ  الحالة األخلى:

 بالعكس، وجوب تجرده من أن. الثانية:

 جوازهما واألكثر التجرد. الثالثة:

 جوازهما واألكثر اَّلقرتان. الرابعة:

 قسام.فقط نفرغ ما سبق يف هذه األ

تكون مع فعلين، ما هما؟ حرى  "أن"ما يجب اقرتانه بـ  الحالة األخلى:

 واخلولق.
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 ما يجب تجرده من أن، يكون مع ماذا؟ مع أفعال الشروع. الحالة الثانية: 

ما يجوز فيه الوجهان واألكثر التجرد، يكون مع فعلين: كاد  الحالة الثالثة:

 وكرب.

جهان واألكثر اَّلقرتان مع فعلين: عسى ما يجوز فيه الو الحالة الرابعة:

 وأوشك.

 هذه أمور َّلبد من إتقاهنا وحفظها.

 ثم قال ابن مالٍك: 

َبس ألَْخَ ددددددَكا  َخاْسددددددَتْعَمُلوا ُمَضددددددار 

 

دددددددَكا  اُدخا ُمْو   ٌَ ْيدددددددُر َخ َِ  َخَكددددددداَد الَ 

يتكلم يف هذا البيت على حكم تصرف هذه األفعال، أفعال هذا الباب أو ألفاظ  

اب أفعال، أفعال متصرفة أم أفعال جامدة؟ يبين ذلك يف هذا البيت، فيقول: هذا الب

إن أفعال هذا الباب أفعاٌل جامدة على صيغة الماضي إَّل ما ُذكر يف هذا البيت وهو 

مضارع أوشك، ومضارع كاد، واسم الفاعل من أوشك وهو موشك، هذه التي 

المضارع يكاد، وأوشك تأيت جاء فيها التصرف، فكاد تأيت على الماضي كاد وعلى 

على الماضي أوشك، وعلى المضارع يوشك، واسم الفاعل أيًضا موشك، ما 

سوى ذلك هي أفعال جامدة على صيغة الماضي، يعني ما يأيت منها مضارع وَّل 

أمر وَّل اسم فاعل وَّل اسم مفعول وَّل مصدر، مادامت من هذا الباب يعني ناسخة 

َّل تأيت إَّل على صورة الماضي، تقول: )أخذت يعني خربها فعل مضارع، فإهنا 

أكتب( )أخذ محمٌد يكتب( لكن ما تقول: )يأخذ محمٌد يكتب( ما يصح، تقول: 

)أخذ محمٌد يكتب( بصيغة الماضي نعم، لكن )يأخذ محمٌد يكتب( ما يصح، 

تقول: ) يأخذ محمٌد يف الكتابة( فُتخرجها من هذا الباب وُتعيدها إلى الفعل التام، 

يف هذا الباب فلم يتصرف إَّل كاد جاء منه المضارع فقط، وأوشك جاء منه  أما
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 المضارع واسم الفاعل، هذا معنى البيت.

 ومن الشواهد على ذلك:

: -تعالى-أما كاد فسبق شواهد من هذا تنص على المضارع فيها كقوله

مج جح مح ) [40النور:] (ڻ ۀ ۀہ) [72الحج:] (ېئ ېئ)

 ونحو ذلك. [43النور:] (جخ

 أوشك فالماضي كقوله: أما

 خلددو ُسددئل الندداس التددراب ألخ ددكوا

 

 إ ا قيددددل هدددداتوا أن يملددددوا فيمنعددددوا 

 وأما المضارع كقوله:  

 يو ددددددك مددددددن فددددددر مددددددن منيتدددددده

 

 يف بعددددددددددض ِراتدددددددددده يوافقهددددددددددا 

 وأما اسم المفعول كقول الشاعر: 

 فمو دددددددددكٌة أرضدددددددددنا أن تعدددددددددود

 

  ددددد ف األنددددديس خحوَ دددددا  دددددباًبا 

تعود، موشكٌة هذا اسم فاعل يعمل مثل أوشك، أين فقال: موشكٌة أرضنا أن  

اسمه وخربه؟ أما اسمه )أرضنا( اسم موشك، والخرب؟ موشكٌة أرضنا ماذا؟ أن 

 تعود، الخرب، وكقول الشاعر:

 فدددددددددددإن مو دددددددددددٌك أال تراهدددددددددددا

 

 ختعدددددددخ دخن ِاضددددددرة العددددددوادي 

فقال: فإنك موشٌك أَّل تراها، موشٌك اسم فاعل، أين اسمه وخربه؟ موشٌك،  

 أَّل تراها الخرب، واَّلسم ضمير مسترت تقديره أنت، موشٌك أنت أَّل تراها.

وذكر بعض النحويين واللغويين تصرفاٍت أخرى يف هذا الباب، ولكنها إما أهنا 

َّل تثبت أو قليلة؛ فلهذا أعرض ابن مالك وأعرضنا أيًضا عن ذكرها، فإذا قال 

م خطأ؟ نقول: ما يصلح؛ألن القائل: يف الصباح يشرع العامل يبني، هذا صحيح أ
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أفعال هذا الباب جامدة على صيغة الماضي، تقول: يف الصباح يشرع العامل يف  

الصباح، أخرجها من الباب، أو: يف الصباح شرع العامل يبني، فتتحول إلى 

 الماضي، لكن إن تحولت إلى مضارع ُتخرجها من هذا الباب.

لكاد سافرت( )بالكاد نجحت( أنه وأيًضا ُيعرف مما قلناه: أن قول بعضهم: )با

خطأ؛ ألن كاد ليس لها مصدر، َّل تتصرف، كاد َّل تتصرف ليس لها مصدر، بل 

تقول يف هذا المعنى )بالكاد سافرت( تقول: )لم أكد أسافر( أو )كدت أَّل أسافر( 

 أو: )سافرت بصعوبة( ونحو ذلك.

 ثم قال بعد ذلك ابن مالك: 

 َ ددددَك َقددددْد َبْعددددَد َبَسددددى اْ َلْوَلددددَق َأخْ 

 

دددْد   نًدددى ب دددَأْن َيْفَعدددَل َبدددْن َثددداٍن ُفق 
 ِ  َيدددر ْد 

َدْن َبَسددددى َأْخ اْرَفددددْع ُمْضددددَمَرا   َخَجددددرِّ

 

 ب َهدددددا إَ ا اْسدددددٌم َقْبَلَهدددددا َقدددددْد ُ ك دددددَرا 

يذكر يف هذين البيتين مسألة إما أن ُتفهم بسرعة؛ ألهنا سهلة، أو أن تغمض؛  

 ألول أن نفهمها بسرعة.لشدة سهولتها، وأرجو أن نكون من النوع ا

، يقول: "عسى واخلولق وأوشك" يذكر يف هذين البيتين يا إخوان خاصة لـ

هذه األفعال لها خاصية عن بقية األفعال، ما هذه الخاصية؟ هذه الخاصية أهنا تأيت 

هبذا المعنى تامًة وناقصة، ُتستعمل هبذا المعنى بعد الفعل المضارع وُتستعمل تامًة 

بالمسألة من أولها حتى نصل إلى هذه القضية؛ لرتوا أن المسألة  وناقصة، ونبدأ

 سهلة.

ألفاظ هذا الباب أفعال، نأخذ كاد وأخواهتا، لك أن تقول: )كاد محمٌد ينجح( 

كما تقول: )كان محمٌد ينجح( ولك أن ُتقدم اَّلسم فتقول: )محمٌد كاد ينجح( 

أن يأيت بعد كاد )كاد محمٌد  كما تقول: )محمٌد كان ُيكرم زيًدا( يعني اَّلسم يمكن

ينجح( ويمكن أن يأيت قبله تقول: )محمٌد كاد ينجح(، والفعل هنا كاد أو غير كاد 

 هو فعٌل ناقص، )كاد محمٌد ينجح(
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 كاد: فعل ناقص.

 محمٌد: اسم كاد.

 ينجح: خرب كاد.

فإن قدمت اَّلسم وقلت: )محمٌد كاد ينجح( فمحمٌد حينئٍذ مبتدأ، وكاد: فعل 

ما اسمه فمسترت تقديره هو، وأما الخرب: ينجح، مثل بقية األفعال، وهكذا ناقص، أ

 تأيت كل األفعال، أفعال هذا الباب أو بقية األفعال.

أما عسى واخلولق وأوشك فيجوز فيها هذان اَّلستعماَّلن فتقول: )عسى 

محمٌد أن ينجح( وتقول: )محمٌد عسى أن ينجح(، أن توسط اَّلسم )عسى محمٌد 

وأن تقدمه: )محمٌد عسى أن ينجح( واستعماٌل ثالث وهو: أن تؤخر  أن ينجح(

 اَّلسم، فتقول: )عسى أن ينجح محمد(.

إذن فيها ثالثة استعماَّلت، وكذلك اخلولق وأوشك، )اخلولقت السماء أن 

 ُتمطر( )السماء اخلولقت أن ُتمطر( )اخلولقت أن ُتمطر السماء(.

وشك وهو توسط اَّلسم، تقول: نبدأ باألسلوب األول يف عسى واخلولق وأ

)عسى محمٌد أن ينجح( عسى هنا تامة وَّل ناقصة؟ ناقصة، ومحمد اسم عسى، 

 وأن ينجح: الخرب.

األسلوب الثاين: فإن تقدم اَّلسم )محمٌد عسى أن ينجح( أو تأخر )عسى أن 

ينجح محمد( إن تقدم اَّلسم أو تأخر فيجوز عسى واخلولق وأوشك أن تجعلها 

وأن تجعلها أفعاًَّل تامة، فإن جعلتها أفعاًَّل ناقصة تحتاج إلى ماذا؟  أفعاًَّل ناقصة

تحتاج إلى شيئين، إلى اسٍم مرفوع وخربٍ منصوب، وإن جعلتها فعاًل تاًما ستكون 

 مثل: دخل وخرج ونجح وذهب، ستحتاج إلى شيٍء واحد وهو فاعل.

سم من حيث اإلعراب، الفرق يف اإلعراب أن عسى الناقصة تحتاج إلى ا
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 وخرب، وعسى التامة تحتاج إلى فاعل، من حيث اإلعراب 

من حيث اللفظ سيختلف، فإن جعلناها ناقصة تحتاج إلى اسم خ بر، ما ا 

 سنقول يف األسلوب الثاين خهو تقدم االسم )محمٌد بسى أن ينجح(:

  محمٌد: مبتدأ.

 عسى: فعل ناقص، واسمه مسترت تقديره هو، قدمناه هو.

 الخرب: أن ينجح.

هذا محمد، والمحمدان؟ ستقول: )المحمدان عسيا أن ينجحا( كما تقول: 

 )المحمدان نجحا(

 المحمدان: مبتدأ.

 عسى: فعل ناقص، واسمه ألف اَّلثنين.

 أن ينجحا: خرب.

 )المحمدون عسوا أن ينجحوا(.

قلنا يا إخوان: يجوز لك يف األسلوب الثاين والثالث، األسلوب الثاين إن تقدم 

 سلوب الثالث إذا تأخر اَّلسم، يجوز لك وجهان:اَّلسم، واأل

أن تجعل عسى واخلولق وأوشك أفعاًَّل ناقصة، فتحتاج إلى اسم وخرب، أو 

أفعاًَّل تامة فتحتاج إلى فاعل، فإن جعلتها أفعاًَّل ناقصة فإنك تقول فيها ما قلناه 

 بارز.قبل األذان، َّلبد أن تأيت لها باسم وخرب، اَّلسم إما ضمير مسترت أو ضمير 

ا ستحتاج إلى فاعل، فستقول: )محمٌد عسى أن ينجح(:  فإن جعلتها فعاًل تامًّ

 محمٌد: مبتدأ.
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 عسى: فعٌل تام.

 أن: هذه الناصبة مصدرية.

 ينجح: فعل مضارع.

أن ينجح: هذا الفاعل، أليست أن ينجح اسم ُمؤول؟ واَّلسم الُمؤول اسم يقع 

لتقدير اللفظي )عسى محمٌد نجاحه( فاعاًل، فعسى فعل تام، وأن ينجح الفاعل، وا

ويقدرون مضاًفا ُيصلح المعنى تقول: )عسى محمٌد ذا نجاح( الشاهد أن عسى 

اسم تام، وأن ينجح حينئٍذ اسم ُمؤول فاعل، إذن عسى َّل تحتاج إلى اسم؛ ألن أن 

ينجح هو الفاعل )عسى محمٌد أن ينجح( فتقول يف المثنى: )المحمدان عسى أن 

سيا، كما تقول: )محمٌد نجح أخواه( نجح وَّل نجحا أخواه؟ ينجحا( ليست ع

نجح، تقول: )المحمدان نجح أخوهما( )المحمدان عسى نجاحهما( ما تقول: 

عسيا؛ ألنه فعل تام مثل: نجح، إذن )المحمدان عسى أن ينجحا( )المحمدون 

عسى أن ينجحوا( مثل: )المحمدون نجح أخوهم( )هنٌد عسى أن تنجح( ما 

ت، عسى نجاحها يعني، )هنٌد عسى أن تنجح( )الهندان عسى أن نقول: عس

 تنجحا( )الهندات عسى أن ينجحن(.

وكذلك يف األسلوب الثالث إذا تأخر اَّلسم )عسى أن ينجح محمد( لك يف 

عسى أن تجعلها فعاًل تاًما وأن تجعلها فعاًل ناقًصا، فإن جعلتها فعاًل ناقًصا فقلت: 

فعٌل ناقص يحتاج إلى اسم وخرب، أما اسمه  )عسى أن ينجح محمٌد(، فعسى

 محمد، مؤخر، وأما خرب أن ينجح، مقدم.

)المحمدان عسى أن ينجحا( أليس  خبلى  لك ستقول يف المحمدان:

المحمدان اسم عسى؟ ومؤخر؟ يعني عسى المحمدان أن ينجحا، ثم قدمت، أو 

 وسطت الخرب، فتقدرها هكذا ثم وسط الخرب، ستقول: )عسى أن ينجح



 

 
e 

g h 

f  316 
 شرح ألفية ابن مالك

المحمدان( )عسى أن ينجحوا المحمدون( يعني عسى المحمدون أن ينجحوا،  

ثم وسطت، وتقول: )عست أن تنجح هند( كـ )عست هنٌد أن تنجح( وتقول: 

)عسى أن تنجحا الهندان( مثل: )عسى الهندان أن تنجحا( وتقول: )عست أن 

 ينجحن الهندات( مثل: )عست الهندات أن ينجحن(.

نئٍ  ال تحتاج إال إلى فابل، فستقول: )بسى أن ينجح فإن جعلتها تامة حي

 محمًدا(:

 فعٌل تام، مثل: ذهب ونجح. بسى:

 حرف ناصب مصدري. أن:

 مضارع منصوب به. ينجح:

 فاعل ينجح. محمد:

وأن ينجح محمد: هذا اسم ُمؤول فاعل عسى، فحينئٍذ تقول: )عسى أن ينجح 

حمدون( وهند )عسى أن المحمدان(، والمحمدون تقول: )عسى أن ينجح الم

تنجح هند( والهندان )عسى أن تنجح الهندان( والهندات )عسى أن تنجح 

 الهندات(.

وجعل عسى يف هذين األسلوبين فعاًل ناقًصا لغة تميم، وجعلها فعاًل تاًما لغة 

ائ ) :الحجازيين، والقرآن الكريم جاء على لغة الحجازيين يف قوله

 (ىئ ی یی ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ
 :(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ)فقال:  [11الحجرات:]

 عسى: فعل تام، أن يكونوا خيًرا منهم: فاعل. 

  (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی)
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 عسى: فعل تام.

 أن يكن خيًرا منهن: فاعل.

ولو أتينا بلفظ اآلية على لغة تميم فجعلنا عسى فعاًل ناقًصا يحتاج إلى اسم 

سوا أن يكونوا خيًرا منهم، وَّل نساٍء من وخرب لكنا نقول: َّل يسخر قوم من قوٍم ع

 نساٍء عسين أن يكن خيًرا منهن.

فهذه خاصية عسى واخلولق وأوشك المذكورة يف هذين البيتين، نعيدهما، 

 قال ابن مالك:

 َبْعددددَد َبَسددددى اْ َلْوَلددددَق َأْخَ ددددَك َقددددْد 

 

دددْد   نًدددى ب دددَأْن َيْفَعددَل َبدددْن َثددداٍن ُفق 
 ِ  َيددر ْد 

اءت بعد عسى واخلولق وأوشك ُتغني عن اَّلسم يقول: أن يفعل إذا ج 

 والخرب، فإذا أغنت عن اَّلسم والخرب صارت فاعل، فصار فعاًل تاًما، ثم قال:

َدْن َبَسددددى َأْخ اْرَفددددْع ُمْضددددَمَرا  َخَجددددرِّ

 

 ب َهدددددا إَ ا اْسدددددٌم َقْبَلَهدددددا َقدددددْد ُ ك دددددَرا 

ر إذا جاء اَّلسم قبل عسى )محمٌد عسى أن ينجح( لك يف عسى أن ُتضم 

( ولك أن تجردها من الضمير، َأْخ اْرَفْع ُمْضَمَراضميًرا فيكون اسمها فهي ناقصة، )

ما فيها ضمير، عسى: تام، أن ينجح: الفاعل، فإن قلت: يف البيت األول ذكر 

َدْن َبَسى( يف الثاين قال: )َبْعَد َبَسى اْ َلْوَلَق َأْخَ َك األفعال الثالثة ) ( وأنت َخَجرِّ

َدْن َبَسىألحكام للثالثة، نقول: أراد بقوله )جعلت كل هذه ا ( أي جردن َخَجرِّ

عسى وأختيها المذكورتين من قبل، هذا هو الراجح يف المسألة والذي تدل عليه 

 الشواهد.

وبعض شرح األلفية أخذ األبيات على ظاهرها فجعل عسى واخلولق 

 قولك: )محمٌد وأوشك لما ُذكر يف البيت األول وهو أهنا تأيت تامة وناقصة، يف

عسى أن ينجح( يعني إذا تقدم، وجعل لعسى أن يتقدم اَّلسم فتقول: )محمٌد 
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عسى أن ينجح( وأن يتأخر )عسى أن ينجح محمد( لكن الصواب أن هذه األفعال  

 الثالثة لك فيها كل األساليب الثالثة:

 أن توسط اَّلسم فتقول: )عسى محمد أن ينجح(.

 ح(.وأن تقدمه: )محمٌد عسى أن ينج

 وأن تؤخره: )عسى أن ينجح محمد(.

وبذلك تعلم، أي بتخصيصنا هذه األساليب الثالثة بعسى واخلولق وأوشك، 

تعلم أن األسلوب الثالث وهو تأخير اَّلسم َّل يأيت إَّل مع هذه األفعال: عسى 

واخلولق وأوشك، وَّل يأيت مع بقية األفعال، يعني يف كاد وأخواهتا لك أن توسط 

حمٌد ينجح( ولك أن تقدمه )محمٌد كاد ينجح( وهل لك أن تؤخره اَّلسم )كاد م

 فتقول: )كاد ينجح محمد(؟ َّل، هذا كالم ابن مالك وجمهور النحويين.

وتقول: )أوشك محمٌد أن ينجح(، )محمٌد أوشك أن ينجح( وليس لك أن 

تقول: )أوشك أن ينجح محمد(؛ ألن تأخير اَّلسم هذا خاص بعسى واخلولق 

 وأوشك.

 البيت وهو قوله:أما 

 َبْعددددَد َبَسددددى اْ َلْوَلددددَق َأْخَ ددددَك َقددددْد 

 

دددْد   نًدددى ب دددَأْن َيْفَعددَل َبدددْن َثددداٍن ُفق 
 ِ  َيددر ْد 

 على الفتح، وكان  
ٌ

فإن أوشك يف البيت فعٌل ماٍض، والفعل الماضي مبني

الظاهر أن يقول: بعد عسى اخلولق أوشَك، ولو قال: أوشَك، انكسر البيت، بعد 

ن أوشْك، فإذا عسى اخلولق أوش َك قد يرد؛ فلهذا لفظ البيت الصحيح أن ُيسكِّ

سكنت أوشك ُتدغمها يف القاف بعدها؛ ألن الكاف والقاف حرفان متقاربان يصح 

بينهما اإلدغام، فتقول يف لفظ البيت: بعد عسى اخلولق أوشك قَّد يرد، وهذا 

م الصغير فهو أن يكون ُيسمى عند النحويين وعند القراء باإلدغام الكبير، أما اإلدغا



 

 
e 

g h 

f  319 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

األول ساكنًا والثاين متحرًكا وهذا معروف، مثل: من يعمل، األول ساكن والثاين 

متحرك، أو أي حرفين، أي حرفين متماثلين أو متقاربين إن كان األول ساكن 

 والثاين متحرك ُتدغمهما، هذا مقبول.

للغة، ُتسمى لغة أما إذا كان األول متحرًكا فإن اإلدغام ما يقع إَّل على هذه ا

اإلدغام الكبير ولم يأخذ هبا من القراء إَّل أبو عمرو البصري، فعنده لك أن تقول: 

 )جعل َلكم( ونحو ذلك.

 يبقى لنا البيت األخير وفيه يقول ابن مالك:

ددنْ  ددْين  م  دد  اْلسِّ
ددْز ف   َخاْلَفددْتَح َخاْلَكْسددر َأج 

 

ك دددنْ   ٌُ َقدددا اْلَفدددْتح  
َُ َخاْنت   َنْحدددو  َبَسدددْي

ا البيت فيه ذكٌر لحكٍم خاٍص بعسى، يختص بحركة السين من عسى، هذ 

فحركة السين من عسى كما تسمعون الفتح )عسى محمٌد أن ينجح( لكن يصح 

فيها الفتح والكسر إذا اتصل هبا تاء المتكلم أو نون النسوة، أي ضميُر رفٍع متحرك، 

ل: عَسيتم فلك أن تقول: )عَسيت أن أنجح( أو: )عِسيت أن أنجح(، وتقو

 وعِسيتم، وعَسيتما وعِسيتما، وعَسيتن وعِسيتن، لك ذلك، يقول:

 َُ ْن َنْحو  َبَسْي
ْين  م    اْلسِّ

ْز ف   َخاْلَفْتَح َخاْلَكْسر َأج 

ك نْ وما المقدم؟ الفتح أم الكسر؟ الفتح، وهذا قوله: ) ٌُ َقا اْلَفْتح  
( أي ُقدم، َخاْنت 

يف القراءة، القراءة السبعة كلهم قرأوا بالفتح  الفتح هو المقدم يف اللغة، وهو المقدم

إَّل نافًعا فقد قرأ بالكسر، وأظنها لم ترد يف القرآن إَّل يف موضعين، لكن المعلومة 

 (ڇ ڇ ڇ ڇ) ،[246البقرة:] (ڤ ڤ ڤ ٹ)ليست ثابتة، يف: 

ما يف عسيت أو عسيِت أو عسيتم أو عسيتما، وعسيتم ما استحضرها  [22محمد:]

 الموضعين.إَّل يف هذين 

هذا ما يتعلق هبذا البيت، وبذلك ينتهي الكالم بحمد اهلل وفضله على هذا 
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الباب، باب أفعال المقاربة، إن كان هناك سؤال قبل أن نذكر بعض الفوائد فنستمع  

 إليها.

 ( 01:14:48@) الطالب:

عسى أن ينجح محمٌد، نقول: لك يف عسى هنا أن تجعلها فعاًل تاًما  الشيخ:

لها فعاًل ناقًصا، هذا من خصائص عسى، فإن جعلتها فعاًل ناقًصا ستحتاج وأن تجع

إلى اسٍم وخرب، أما اسمها فمحمد مؤخر، وأما خربها أن ينجح مقدم، ولك أن 

تجعلها فعاًل تاًما فال تحتاج إَّل إلى فاعل، ففاعلها أن ينجح محمد، أن ينجح 

 ستقول: محمد هذا اسم أم فعل أم حرف؟ هذا اسم، يف التفصيل

 أن: حرف.

 ينجح: فعل مضارع.

 محمد: اسم.

لكن )أن ينجح محمد( صارت اسم ُمؤول، اَّلسم الًمؤول هو المتكون أو 

المؤلف أو المنسبك من حرٍف مصدري وفعل، أن ينجح محمد، ليست جملة، 

 هنا اسم ُمؤول؛ ألنه من شروط الفاعل أن يكون اسًما، وقد وقع اسًما هنا.

 ( 01:17:09@) الطالب:

األسلوب الثاين مستأنس، أما يف األسلوب األول إذا توسط اَّلسم  الشيخ:

 )عسى محمٌد أن ينجح( هذه ناقصة عند الجميع.

 ( 01:17:30@) الطالب:

نعم أحسنت، عسى عند الحجازيين دائًما تلزم هذا اللفظ عسى، أما  الشيخ:

ن جاء قبلها عند تميم فإن تقدمت وجاء بعدها اَّلسم فستكون بلفظ عسى، وإ
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 اَّلسم فإنه يؤثر فيها مفرًدا أو مثنًى أو مذكًرا أو جمًعا.

 ( 01:18:00@) الطالب: 

فطفق مسًحا هنا مصدر ُيعرب مفعوًَّل مطلًقا، والمعنى أعلم فطفق  الشيخ:

 يمسح مسًحا.

 هنا أحد اإلخوة كتب لي اعتذار أقرأه لفائدة فيه ولن أذكر اَّلسم، يقول:

 ر يا شيخ عن حضور الدرس؛ لظرٍف جاءين.السالم عليكم، أعتذ

يقول: أعتذر عن حضور الدرس، هذه الجملة صحيحة أم غير صحيحة؟ هو 

يعتذر عن حضور الدرس وَّل يعتذر عن عدم حضور الدرس؟ هو يعتذر عن عدم 

الحضور، إذن يجب أن يقول: أعتذر عن عدم حضور الدرس، أما إذا حضرت 

 الدرس فلن تحتاج إلى أن تعتذر.

 يف الدرس الماضي ذكرنا من الشواهد بيًتا لفظه:

 خإن ُمددت األيدددي إلدى الددزاد لدم أكددن

 

 بدددأبجلهم إ ا أجشدددع القدددوم أبجدددل 

وشرحناه وأعربناه، وهذا البيت من قصيدٍة مشهورة للشنفرى ُتسمى بالمية  

العرب، وهي من أفضل وأشهر الشعر القديم الجاهلي، ويف العادة ُتقرن 

بانت سعاد، وجرت العادة عند  ◙مع َّلمية كعب بن زهير بالمعلقات السبع

الطالب أن يحفظوا هذه المعلقات السبع يف بداية الطلب مع َّلمية العرب 

للشنفرى وبانت سعاد لكعب بن زهير، فهذه أفضل ما قيل يف الشعر الجاهلي 

 ويهمنا منها اآلن َّلمية العرب للشنفرى.

األزد، اسمه عمرو وقيل: ُحريث، والشنفرى األزدي هذا شاعر قحطاين من 

وهو من صعاليك العرب، صعاليك من الذين تفرغوا لقطع الطريق واإلغارة على 

العرب؛ فلهذا تربأ منه قومه، أعلنوا أهنم تربأوا منه وأهدروا دمه؛ فلهذا تركهم 
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وذهب يعيش وحده يف الصحراء وذهب يعيش، قلنا: هذا من أفعال المقاربة، من  

يعيش وحده يف الصحراء وقال هذه القصيدة وسنذكر بعضها بعد الشروع، ذهب 

قليل، وهو من العدائين الثالثة الذين لم تلحقهم الخيل، كان إذا ركض ما تستطع 

 الخيل أن تلحقه هو وتأبط شًرا وعمرو بن براق، من العدائين المشهورين.

 ها:وهذه القصيدة قلنا: ذكرها بعد ما ترك قومه وأهدروا دمه فقال في

 أقيمدددوا بنددد  أمددد  صددددخَر َمط ددديكم

 

ددددواكم ألميددددل   !فددددإين، إلددددى قددددوٍم س 

 فقددد حمددَ الحاجدداُت خالليددُل مقمددرٌ  

 

 خُ دددددت ل طيدددداٍت مطايددددا خأرُحددددُل  

ًْ للكددريم بددن األ ْ   خيف األرض َمنْددأ

 

ُل   لدددى ُمتعدددزَّ
 خفيهدددا، لمدددن  ددداف الق 

 َلَعْمُرَك ما بداألرض ضديٌق بلدى أمدر ٍ  

 

 بددس، خهددو يعقددُل َسددَرْ راِبددس أخ راه 

دددٌس   دددْيٌد َبَملَّ  خلددد  دخنكدددم أهلدددوَن س 

 

هلدددددول َخَبرفددددداُء جيدددددأُل   ٌُ  خأرقدددددُط 

 هدددم األهدددُل ال مسدددتودُع السدددرِّ  الدددعٌ  

 

 لدددديهم خال الجددداين بمدددا َجدددرَّ ُيْخدددَ ُل  

 خكدددددلٌّ أبددددد ٌّ باسدددددٌل ِيدددددر أننددددد  

 

 إ ا برضددددَ أخلددددى الطرالددددد  أبسددددُل  

 خإن ُمددت األيدددي إلددى الددزاد لددم أكددن 

 

 بجلهم إ ا أجشدددع القدددوم أبجدددلبدددأ 

أقيموا صدور مطيكم فإين راحٌل عنكم إلى قوٍم أحسن منكم يف  يقول: 

الصحراء، فقد ُحمت الحاجات، يعني ُقدرت، والليل مقمٌر ترون كل شيء، َّل 

أذهب يف الخفاء، وُشدت لطياٍت، الطية: المكان الذي ُيرحل إليه، مطايا المطية 

 لى اإلبل، لماذا؟اإلبل، واألرحل ما يوضع ع

 يقول:

ًْ للكددريم بددن األ ْ  خيف األرض َمنْددأ

 

ُل   لدددى ُمتعدددزَّ
 خفيهدددا، لمدددن  ددداف الق 

يقول: كريم، َّل أرضى باإلهانة التي سببتموها لي، فذهب إلى الصحراء  

 وعاش مع الحيوانات وحده مع بعض الصعاليك.

 َلَعْمُرَك ما بداألرض ضديٌق بلدى أمدر ٍ 

 

 ، خهددو يعقددُل َسددَرْ راِبددس أخ راهبددس 
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ْيٌد َبَملٌَّس   خل  دخنكم أهلوَن س 

 اتخذت أهلين عنكم، من هؤَّلء؟

ْيٌد َبَملٌَّس   خل  دخنكم أهلوَن س 

يد هو الذئب، ُيقال للذئب سيد، وللذئبة ِسيدة، عملٌس قوي.  السَّ

هلول ٌُ  : األرقط هو الملس، والزهلول أملس.خأرقُط 

أل من أسماء الضبع، هؤَّلء أهله الذين : العرفاء هي الضبع وجيَخَبرفاُء جيأُل 

 اتخذهم بعدما طرده أهله، ويمدحهم يقول:

 هدددم األهدددُل ال مسدددتودُع السدددرِّ  الدددعٌ 

 

 لدددديهم خال الجددداين بمدددا َجدددرَّ ُيْخدددَ ُل  

 خكدددددلٌّ أبددددد ٌّ باسدددددٌل ِيدددددر أننددددد  

 

 إ ا برضددددَ أخلددددى الطرالددددد  أبسددددُل  

 شجع وأجرأ عليهيف الحرب يعني المقاتلين سماهم طرائد، أبسل يعني أ 

 ثم قال:

 خإن ُمددت األيدددي إلدى الددزاد لدم أكددن

 

 بدددأبجلهم إ ا أجشدددع القدددوم أبجدددل 

يمدح نفسه بأنه يصرب على الجوع وَّل يتعجل األكل وهذه من األمور  

 المستحسنة قديًما وحديًثا كما قلنا من قبل، واهلل أعلم.

 خصلى اهلل خسلم بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه.
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 الدرس الثامن والعشرون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، خالص ة خالس م بلى نبينا محمد خبلى آله  

ا بعد:خأصحابه أجمعين،   -أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بكم يف هذه الليلة 

ثالثين وأربعمائٍة المباركة؛ ليلة اَّلثنين يف عشٍر مضت من شهر ربيٍع اآلخر لسنة 

وألف، يف هذا الجامع، جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، ينعقد 

بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الثامن والعشرون من دروس شرح ألفية بن مالك 

. 

أن يجعله درًسا مبارًكا، وأن ينفع به يف الدنيا واآلخرة، وأن  نسأل اهلل 

 التفهيم، إنَّه على كل شيٍء قدير.يرزقنا فيه اإلخالص والتوفيق و

وقف بنا الشرح يف الدرس الماضي عند الكالم على باٍب جديد من النواسخ، 

وهو باب )إنَّ وأخواهتا(، فباب )إنَّ وأخواهتا( من نواسخ اَّلبتداء، وهي أول النوع 

 ثالثة أنواع:  -كما ذكرنا أكثر من مرة-الثاين من النواسخ؛ ألنَّ نواسخ اَّلبتداء 

 ما يرفع المبتدأ وينصب الخرب، وهذا الناسخ يشمل ثالثة أبواب: :النوع األخل

o .)يشمل )كان وأخواهتا 
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o .ويشمل )ما الحجازية(، وهي ما يعمل عملها 

o .ويشمل )كاد وأخواهتا(، أفعال المقاربة 

ما يعمل عكس الناسخ األول، أي: ينصب المبتدأ ويرفع  :خالناسخ الثاين

 ن النواسخ يشمل بابين: الخرب، وهذا النوع م

 الذي نشرحه يف هذه الليلة إن شاء اهلل. ويشمل باب )إنَّ وأخواهتا(، وه 

  وسيأيت ،) ويشمل باب )َّل النافية للجنس(، فهي أيًضا تعمل عمل )إنَّ

 الكالم عليها إن شاء اهلل يف المستقبل.

يف ذكر  إًذا فالكالم ما زال موصوًَّل على نواسخ اَّلبتداء، ابن مالك 

 هذا الباب أبياًتا كثيرة، نقرأ منها ما تيسر ثم نشرحه.

 رحمًة واسعة يف أول هذا الباب: يقول 

دددددددنَّ َلَعدددددددلَّ .174
ََ لك     نَّ َأنَّ َلْيددددددد

 

دددْن َبَمدددْل    َكدددَأنَّ َبْكدددٌس َمدددا ل َكددداَن م 

ْيددددددًدا َبددددددال ٌم ب ددددددَأنِّ .175  ٌَ  َكددددددإ نَّ 

 

ددددددْ ن    ددددددنَّ اْبنَددددددُه ُ خ ض 
 ُكددددددفٌء َخلك 

يخَ .176   َراع  َ ا اْلتَّْرت ْيددَب إالَّ ف دد  الَّدد  

 

ي  ْيددددَر الَبدددد   َِ ََ ف ْيَهددددا َأْخ ُهنَددددا   َكَلْيدددد

 َخَهْمدددَز إ نَّ اْفدددَتْح ل َسددددِّ َمْصدددَدر  .177 

 

دددددر    دددددَوْ َ اَك اْكس  َها َخف ددددد  س   َمَسددددددَّ

َلْه .178  ْر ف   االْبت َدا َخف   َبْدء  ص   َفاْكس 

 

ددددددددديٍن ُمكْ   َلدددددددددهْ َخَحْيدددددددددُث إ نَّ ل َيم   م 

َْ َمَحلَّ .179  َْ ب اْلَقْول  َأْخ َحلَّ َي
 َأْخ ُحك 

 

ددددددد  ُ خ َأَمدددددددْل    َحددددددداٍل َكُزْرُتدددددددُه َخإ نِّ

َقددا.180  ددْن َبْعددد  ف ْعددٍل ُبلِّ  َخَكَسددُرخا م 

 

دددددُه َلدددددُ خ ُتَقدددددى   ب دددددالَّ َم  َكددددداْبَلْم إنَّ

 َبْعددددددَد إَ ا َفَجدددددداءٍة َأْخ َقَسددددددم  .181 

 

دددددددد الَ الََم َبْعددددددددَدُه ب ددددددددَوْجَهيْ    ن  ُنم 

 َمدددْع ت ْلدددو  َفدددا اْلَجدددَزا َخَ ا َيطَّدددر دُ .182 

 

ددد  َأْحَمدددُد    ف ددد  َنْحدددو  َ ْيدددُر اْلَقدددْول  إ نِّ

 َخَبْعَد َ ات  اْلَكْسر  َتْصَحُب اْلَخَبدرْ .183 

 

رْ   ٌَ ددددددد  َلدددددددَو  الَُم اب ْتدددددددَداٍء َنْحدددددددُو إنِّ
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 أو ما تيسر منها يف هذه الليلة.نشرح هذه األبيات إذا استطعنا إن شاء اهلل، 

 إن كان هناك حافظ فلنستمع إليه قبل أن نبدأ بالقراءة، األبيات أو بعضها.

 طيب، َّل حافظ الليلة.

ها ابن مالك يف البداية، فقال:  نَّ َلَعلَّ َكَأنَّ ")إنَّ وأخواهتا( عدَّ
ََ لك  نَّ َأنَّ َلْي   " ،

، وكأنَّ  ، وأنَّ (، هذه األربعة مختومة بنوٍن فهذه ستة أحرف، وهي: )إنَّ ، ولكنَّ

، وليت(، فهي ستة أحرف. دة، ثم )لعلَّ  ُمشدَّ

لماذا عملت هذه األحرف هذا العمل: نصب اَّلسم ورفع  السؤال األخل:

 الخرب؟ يعني: لماذا لم تكن أحرًفا ُمهملة، وإنَّما كانت أحرًفا عاملة؟

 فالجواب عن ذلك؟ معنا يا إخوان، تفضل.

 (.6:13) طالب:

َّل، هذا سبب إعمالها هذا العمل، لكن لماذا عِملت أصاًل؟ لماذا لم  الشيخ:

 تكن مهملة؟ لماذا عِملت؟

ألنَّها حروٌف مختصٌة باألسماء، وسبق ذكر هذه القاعدة يف الحروف: أنَّ 

الحروف المختصة األصل فيها العمل، الحروف التي تختص باألسماء أو تختص 

لى األسماء فقط أو تدخل على األفعال فقط، األصل فيها باألفعال، يعني: تدخل ع

أنَّها تعمل، والحروف غير المختصة، أي: التي تدخل على األسماء وعلى األفعال 

مًعا، فهذه األصل فيها أنَّها ُمهملة، ويقولون: هاملة، أي: َّل تعمل، وسبق ذكر هذه 

َيددا.184  َخالَ َيل دد    ي الَّدد َم َمددا َقددْد ُنف 

 

ددددددَن ا  ددددددَياَخالَ م   ألَْفَعددددددال  َمددددددا َكَرض 

 َخَقددددْد َيل ْيَهددددا َمددددَع َقددددْد َكددددإ نَّ َ ا .185 

 

َ ا  ددددَدا ُمْسددددَتْحو   َلَقددددْد َسددددَما َبَلددددى اْلع 

َط َمْعُمْوَل اْلَخَبدرْ .186   َخَتْصَحُب اْلَواس 

 

 َحدددلَّ َقْبَلدددُه اْلَخَبدددرْ  اَخاْلَفْصدددَل َخاْسدددمً  
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 القاعدة أكثر من مرة بأمثلتها.

، ليست أفعاًَّل كــ)كان وأخواهتا، وكاد وأخواهتا(، فــ)إنَّ وأخواهتا( أحرف

ا.  وإنَّما هي أحرف، وعِملت ألنَّها أحرٌف مختصٌة باَّلسم، هذا تعليل واضح جدًّ

ثم حاولوا أن يتكلفوا تعلياًل آخر، وهو تعليل عملها هذا العمل، وهو نصب 

رفع اَّلسم  اَّلسم ورفع الخرب، لماذا عملت هذا العمل؟ لماذا لم تعمل مثل )كان(

ونصب الخرب؟ أو لماذا لم تُجر كما عملت أحرف الجر؛ ألنَّ األصل يف الحروف 

 المختصة باألسماء أنَّها تجر؟

حاولوا أن ُيعلِّلوا ذلك فقالوا: ألنَّها أشبهت األفعال، هذه األحرف أشبهت 

الثية األفعال، بخالف بقية األحرف األخرى فإنَّها َّل ُتشبه األفعال، فهذه األحرف ث

، وليت، ولعل(، فهي ثالثية،  ، وأنَّ ورباعية وخماسية، بعضها ثالثي، مثل: )إنَّ

(، كاألفعال، فاألفعال  (، وبعضها خماسي مثل: )لكنَّ وبعضها رباعي، مثل: )كأنَّ

تأيت ثالثية ورباعية وخماسية، وأيًضا هي مفتوحة اآلخر، مبنيٌة على الفتح، كالفعل 

 البناء.الماضي مالزٌم للفتح على 

طيب، فإن قيل: لو صحَّ هذا التعليل لكنَّا ُنعملها كاألفعال، واألفعال ماذا 

تعمل؟ ترفع الفاعل وتنصب المفعول به، يعني: كنا نرفع هبا األول وننصب هبا 

الثاين، والواقع أنَّ هذه األحرف تنصب األول وترفع الثاين، يعني: بالعكس، علَّلوا 

ُعكس عملها بياًنا لفرعيتها، لكي يكون الفرع أحقَّ من  ذلك أيًضا، فقالوا: إنَّما

كما ذكرنا أكثر من -األصل، فعكسوا العمل لبيان هذه الفرعية، وهذه التعليالت 

هي تعليالٌت وليست بأحكام، يعني: َّل ُتغير يف األحكام اللغوية شيًئا، وإنَّما  -مرة

وا فإنَّا َّل ُتغير من األحكام هي تعليالت، إن أصابوا هبا فبها ونعمت، وإن لم ُيصيب

شيًئا، إَّل أنَّها ُتفيد الطالب يف معرفة هذه األسرار، أو يف معرفة القياس والرتجيح 

 بين األقوال، ونحو ذلك.
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 طيب، هذه األحرف )إنَّ وأخواهتا( كم حرف؟ 

ا إمام النحويين سيبويه فقد ذكرها خمسة،  ستة أحرف كما ذكرها ابن مالك، أمَّ

ها عندما عدَّ هذه األحرف، "رف الخمسةاألح"قال:  (، لم يُعدَّ ، وأسقط منها )أنَّ

( حرٌف  ( و)أنَّ (، يرى أنَّ )إنَّ ( هي )إنَّ والسبب يف ذلك هو... يعني: يرى أنَّ )أنَّ

واحد، أحياًنا يأيت بالكسر وأحياًنا يأيت بالفتح، وسيأيت بياٌن أوسع من ذلك بعد 

 قليل.

حرف  "لدد"كر هذه األحرف وبيَّن عملها، فقال: ابن مالك يف البيت األول ذ

نَّ َلَعلَّ َكَأنَّ "جر، 
ََ لك  نَّ َأنَّ َلْي  ، ما بالها يا ابن مالك؟"  

ْن َبَمْل "قال: لهذه األحرف  ، كأنَّ العكسية هنا مقصودة، "َبْكٌس َما ل َكاَن م 

إلى الناسخ  فــ)كان وأخواهتا( الناسخ األول: ترفع اَّلسم وتنصب الخرب، ثم نأيت

الثاين )إنَّ وأخواهتا( فينعكس معها العمل، أي: نصب األول ورفع الثاين، والصورة 

األصلية البسيطة للجملة اَّلسمية قبل دخول النواسخ أصاًل كانت مكونًة من مبتدأٍ 

 مرفوع وخربٍ مرفوع، فعلى ذلك يكون الصور: 

 مبتدأ والخرب مرفوعان.الجزءآن مرفوعان، ال الصورة األخلى األصلية البسيطة:

نفس الجزأين قد ُسبقا بــ)كان(، كقولنا مثاًل: )محمٌد  ثم الصورة الثانية:

كريٌم(، مبتدأ وخرب مرفوعان، ثم أدخل )كان(: )كان محمٌد كريًما(، الصورة الثانية 

 رفع األول ونصب الثاين.

)إنَّ  جاءت بالعكس، وهي نصب األول ورفع الثاين، تقول: خالصورة الثالثة:

 محمًدا كريٌم(.

وستأيت الصورة الرابعة يف باب )ظنَّ وأخواهتا(، وهي نصب الجزأين، )ظننت 

 محمًدا كريًما(.
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وهذا مما يدل على أنَّ للعقل عماًل كبيًرا يف بناء هذه اللغة، اللغة العربية قد 

كثيًرا عن عِمل العقل عماًل كبيًرا يف بناءها وإحكام هذا البناء؛ ولهذا يقول العلماء 

، حكيمة أي: محكمة البناء، "إنَّ اللغة العربية لغٌة حكيمة عادلة"اللغة العربية: 

وعادلة أي: أنَّها تعدُل بين ألفاظها يف األحكام، كما ذكرنا لذلك أمثلة كثيرة متفرقة 

 من األبواب السابقة.

تملة فتجد أنَّ الجملة اَّلسمية اآلن قد احتوت على كل األوجه العقلية الُمح

 ( السابق، وهذا واضح.13:52للرفع والنصب )

 ثم إنَّ ابن مالك مثَّل لهذه األحرف، فقال: 

الكاف حرف تشبيه أو حرف تمثيل، هنا يقول حرف تمثيل أدق، )كــ( ثم يأيت 

( هذا حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخرب َّل ، )"إنَّ ٌيًدا بالمٌ "المثال:  إنَّ

محل له من اإلعراب مبني على الفتح، و)زيًدا(: اسم إنَّ منصوب، و)عالٌم(: خرب 

 إنَّ مرفوع.

( حرف توكيٍد  (: )إنَّ وليس من الدقة يف اإلعراب أن تقول يف إعراب )إنَّ

( ليس حرف  بين: بأنَّ )إنَّ نصب، وإنَّما هو حرف ونصب، كما يقوله بعض الُمعرِّ

ا حرف ناصب تقوله  نصٍب ورفع، نقول: حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خربه، أمَّ

( ما يصح أن تقول  ا )إنَّ يف نحو )لن(، تقول: )لن( حرف نفٍي ونصب، صح، أمَّ

فيه: حرف نصب وتسكت، إَّل على قوٍل ُينسب إلى الكوفيين، وهو قوٌل ضعيٌف 

ألحرف إنَّما عِملت يف أسمائها فقط، عِملت يف أسمائها يف المسألة: يرون أنَّ هذه ا

ا الخرب فلم تعمل فيه شيًئا.  النصب فقط، وأمَّ

(، يعني: مرفوع بالخربية، بخربية  طيب، مرفوع، تقول: مرفوٌع بما كان قبل )إنَّ

ْيددددددددًدا َبددددددددال ٌم ب ددددددددَأنِّ  ٌَ  َكددددددددإ نَّ 

 

دددددْ ن    دددددنَّ اْبنَدددددُه ُ خ ض 
 ُكدددددفٌء َخلك 
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( عماًل واحًدا فقط وهو نصب اَّلسم، على قولهم يصح أن   المبتدأ، فُيثبتون لـــ)إنَّ

( حرف توكيد ونصب، ولكنَّ التدريس قديًما وحديًثا قائٌم على مذهب تقول: )إ نَّ

البصريين والجمهور، وهو أنَّ هذه األحرف عاملٌة للنصف يف أسمائها وعاملٌة 

 للرفع يف أخبارها.

( حرف توكيد ينصب "بالٌم بأنَّ  ُكفءٌ "ثم قال:  ( )أنَّي كفٌء(، )أنَّ ، هذه )أنَّ

( يف قوله: اسمه ويرفع خربه، أين اسم  ؟"أنَّي كفءٌ "ه؟ أين اسم )أنَّ

( منصوب أم يف محل  (، اسم )أنَّ ياء المتكلم، الضمير، ياء المتكلم اسم )أنَّ

 نصب؟

يف محل نصب؛ ألنَّك مع الُمعرب تقول: منصوب، ومع المبني تقول: يف محل 

 نصب.

( مرفو ( يف محل نصب، و)كفٌء(: خرب )أنَّ  ع.إًذا فياء المتكلم: اسم )أنَّ

ْ ن  "ثم قال:  (: حرف "خلكنَّ ابنه  خ ض  (، )ولكنَّ ، هذا المثال الثالث لــ)لكنَّ

( منصوب، وأين  استدراك ينصب اسمه ويرفع خربه، )ابنه(: )ابن( اسم )لكنَّ

( مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنَّه من  الخرب؟ الخرب قوله: )ذو(، )ذو(: خرب )لكنَّ

 كيف ُنعرهبا؟ "ابنه"يف قوله:  األسماء الخمسة أو الستة، والهاء

كل ضميٍر اتصل باسٍم فهو مضاٌف إليه يف "مضاف إليه يف القاعدة المعروفة: 

 ، و)ضغن(: أيًضا مضاٌف إليه مجرور."محل جر

 ، ونستطرد إلى ذكر معانيها بسرعة، مع أنَّ ابن مالك ما ذكر المعاين، فــ)إنَّ

( للتشبيه، و)لكنَّ  ( للتوكيد، و)كأنَّ ( وأنَّ ( لالستدراك، و)ليت( للتمني، و)لعلَّ

 للتوقع.

( للتوكيد، وهذا المعني معنى التوكيد معنًى شائٌع منتشر يف اللغة؛  ، وأنَّ فــ)إنَّ
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 ألنَّه معنًى يطلبه المتكلم يف مواضع كثيرة، ما المراد بالتوكيد؟ 

 أحرف التوكيد، الكلمات التي تدل على التوكيد، المراد... مثاًل نقول: إنَّ 

المعنى هنا التوكيد، الغرض، الفائدة، المراد: التوكيد، يقول: إنَّ الفائدة والغرض 

التوكيد إذا كان هذا الحرف أو هذه األداة َّل تزيد يف المعنى اإلجمالي شيًئا، يعني: 

أنَّ المعنى معروٌف قبل هذه األداة، ولم تأت األداة بمعنًى جديد، مثال ذلك: عندما 

 يٌم(، ما المعنى اإلجمالي لــ)محمٌد كريٌم(؟تقول: )محمٌد كر

نسبة الكرم لمحمد، فإذا قلت: )إنَّ محمًدا كريٌم(، زاد المعنى شيًئا؟ المعنى 

دت المعنى، يعني:  ( هنا فقط أكَّ اإلجمالي للجملة نسبة الكرم إلى محمد، )إنَّ

ا الكلم ات التي تأيت نسبة الكرم إلى محمد بشدة وقوة وتأكيد، هذا نقول: تأكيد، أمَّ

بمعاٍن جديدة َّل ُتعرف إَّل بلفظها، َّل ُتعرف حتى ُتلفظ هذه األلفاظ، هذه المعاين 

مؤسسة، معاين جديدة، مثاًل: )محمٌد كريٌم(، تقول: )هل محمٌد كريٌم؟( هل حرف 

 اَّلستفهام، ما معنى الحرف هنا )هل(؟ التأكيد؟

ت تعرفه قبل أن نأيت بكلمة َّل، هنا دلَّت على اَّلستفهام، هذا اَّلستفهام هل كن

 )هل(؟

ما نعرفه حتى تقول: )هل(، إًذا )هل( معناها مؤسس، معنى جديد، َّل ُيعرف 

ا  إَّل بكلمة )هل(، فهذا المعنى خاص، نقول: معناها الذي أفادته اَّلستفهام، أمَّ

( يف )إنَّ محمًدا كريم( ما أفادت معنًى جديًدا، وهكذا ُيقال يف كل ما ُيقال عن ه )إنَّ

إنَّ غرضه وفائدته التوكيد، هذا ُيقال يف النعت، ُيقال يف الحال، ُيقال يف التمييز، 

ا من اللغة، ولو أردنا أن ُنطبِّق بسرعة على التمييز مثاًل،  ُيقال يف أبواب كثيرة جدًّ

على التمييز، لو قلت لكم مثاًل: )عندي ثالثون(، ما تعرفون حتى أقول لكم: 

 ثالثون قلًما قبل أن أقول )قلًما(؟ )قلًما(، تعرفون عندي
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 )قلًما( هذا تمييز، ما فائدته والغرض منه؟ التأكيد أم التأسيس؟ 

التأسيس، يأيت بمعنًى جديد، لكن عندما أقول لكم: )أيام الشهر ثالثون يوًما(، 

 )يوًما( هنا تمييز، لكن فائدته التأكيد أم التأسيس؟

ۀ ۀ )ك )أيام الشهر(، وهكذا، التأكيد؛ ألنَّه معروف )يوًما( من قول

 ، تمييز، هذا للتأكيد وَّل للتأسيس؟[36التوبة:] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ

للتأكيد، ومعنى التأكيد معنًى بالغي عظيم ُيقصد كثيًرا، لكنَّه يكون بالغًة 

 وفصاحًة عندما يدعو المعنى إليه، وَّل ُيستعمل يف كل حين من دون داٍع.

ا  (، أمَّ ، وأنَّ ( قلنا: فمعناها اَّلستدراك، كأن تقول: طيب، هذه )إنَّ )لكنَّ

( التشبيه، تقول: )كأنَّ محمًدا أسد(  )محمٌد شجاٌع، لكنَّه بخيل(، استدراك، و)كأنَّ

( للتوقع. ا )ليت( فللتمني، و)لعلَّ  و)كأنَّ هنًدا قمر(، وأمَّ

( للتوقع؟ (، ما معنى كون )لعلَّ  نبدأ بــ)لعلَّ

الشر، توقع الخير كأن تقول: )لعلَّ اهلل يرحمنا(، التوقع هو توقع الخير أو توقع 

)لعلَّ المطر ينزل(، توقع الشر كأن تقول: )استعجل لعلَّ العدو يأيت(، )لعلَّ 

 اَّلختبار صعٌب(، ونحو ذلك.

ا )ليت( فللتمني،  ون توقع الخير ترجًيا، وُيسمون توقع الشر إشفاًقا، وأمَّ وُيسمُّ

(؟التمني، تمني الشيء، ما الفرق ب  ين التمني والتوقع؟ ما الفرق بين )ليت( و)لعلَّ
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 :قيل هنا قوالن 

، وهو المشهور: قالوا: إنَّ التمني يعني )ليت( إنَّما يكون يف القول األخل

المستحيل والصعب، يف المستحيل كأن تقول: )ليت الشباب يعود(، واألمر 

ا، كأن يقول الفقير: )لي ت لي ألوًفا كثيرًة الصعب يعني الذي توقعه بعيد جدًّ

( يكون للتوقع، يعني األمر الذي تتوقع أن يحدث، هذا قول  فأتصدق هبا(، و)لعلَّ

(، بين التمني والتوقع.  مشهور يف الفرق بين )ليت( و)لعلَّ

، وهو أنَّ )ليت( ُيستعمل يف المستحيل وغير المستحيل كما خقيل قواًل آ ر

ان غير المستحيل صعًبا أم غير سبق، يف المستحيل وغير المستحيل، سواًء ك

( ُتستعمل يف غير المستحيل فقط، فتقول يف )ليت(: )ليت الشباب  صعب، و)لعلَّ

يعود(، هذا مستحيل، وتقول: )لعلَّ لي أمواًَّل عظيمة فأتصدق هبا( وأنت فقير، 

هذا صعب، وتقول: )لعلَّ محمًدا يأيت(، هذا هو المستعمل يف اللغة، أنَّ )ليت( 

استعمالها يف المستحيل والصعب، لكنَّها ُتستعمل أحياًنا يف المطلوب  تأيت أكثر

 القريب، هذا ما يتعلق بمعانيها.

نعم بسرعة، الحرف الناسخ  ،(پ پ ڀ): نأخذ قوله 

( حرف أم فعل أم اسم؟  (، )لعلَّ  )لعلَّ

 حرف، إًذا َّل محل له من اإلعراب كالحروف.

(؟ الكاف منصوبة وَّل يف مح ل نصب؟ يف محل نصب ألنَّه ضمير واسم )لعلَّ

 مبني.

( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.  والخرب؟ )باخٌع(: خرب )لعلَّ

، )نفسك(: مفعوٌل به [3الشعراء:] (پ ڀ پ)طيب )نفسك(، إعراب 
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منصوب، ما الذي نصبه؟ )باخٌع(، )باخٌع(: اسم فاعل يعمل عمل فعله، لعلَّك  

 تبخع نفسك يعني: ُتهلكها.

، نعم، محمد: [1الط ق:] (چ چ چ چ ڇ ڃ)وقال تعالى: 

 .)  الحرف الناسخ: )لعلَّ

 واسم الحرف الناسخ: لفظ الجاللة )اهلل(، 

 .[1الط ق:] (چ چ چ ڇ)والخرب: الجملة الفعلية 

 نعم، أحسنت.

بعد أن ذلك ذكر ابن مالٍك عمل هذه األحرف، وهو نصب اَّلسم ورفع 

د، جاءت هذه األحرف ناصبًة للجزأين، الخرب، ُينبِّه على أنَّه جاء ببعض الشواه

ناصًبة لالسم وللخرب، ومن ذلك قول الشاعر: )يا ليت أيام الِصبا رواجعا(، قال: 

)ليت أيام الصبا رواجعا(، وكان على اللغة المشهورة يقول: )ليت أيام الصبا 

 رواجُع(.

للغة وقال اآلخر: )أَّل يا ليتني حجًرا بواٍد(، فقال: )ليتني حجًرا( وعلى ا

 المشهورة كان يقول: )ليتني حجٌر(.

 وقال الشاعر: 

 وعلى اللغة المشهورة يقول: )إنَّ ُحراسنا أسُد(.

ثين بلفظ:  ، «إنَّ قعَر جهنَم سبعين  ريًفا»وجاء يف حديٍث ُيروى عند الُمحدِّ

، ُيعلِّق على الحديث وهو "يف بعض األصول سبعون": قال اإلمام النووي 

يف بعض األصول سبعون بالواو، وهو ظاهر، وفيه حذف أي "يف مسلم، قال: 

يددل  فْلتددأت  خْلددتكْن   إ ا اْسددودَّ ُجددنُح اللَّ

 

اَسددددنا ُأْسدددددا  فاًفددددا إنَّ ُحرَّ
 ُ طدددداَك   
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 "سبعين"، ويف معظم األصول والروايات: "مسافَة قهر جهنم مسيرة سبعين خريًفا

إنَّ قعر جهنم سبعون »ع: بالياء، رواه مسلم، وقلت: الذي يف صحيح مسلم المطبو

، وهذا من األسباب التي ذكرناها من قبل، األسباب التي جعلت كثيًرا من « ريًفا

النحويين ُيحجمون عن اَّلحتجاج بألفاظ الحديث ما لم يثُبت كوهنا من لفظ النبي 

 ،ثين ُيجيزون الرواية بالمعنى، فهذا معروف عندهم ؛ ألنَّ الُمحدِّ

ديث يشهد بذلك، وأغلب األحاديث قد ُرويت بألفاٍظ والواقع يف كتب األحا

ون بأنَّ هذا من تغيير لفظ الحديث من الرواة، واَّلحتجاج ما يكون  كثيرة، وهم ُيقرُّ

إَّل بُمحتٍج به، كثيٌر من رواة األحاديث َّل يحتج بلغاهتم؛ فلهذا يشرتطون يف 

ه ، أنَّ اَّلحتجاج بالحديث أن يغلب على الظن كونه من لفظ النبي

، فالنبي باتفاق أفصح من نطق بالضاد؛ إذا كان من كالم النبي 

ولهذا يحتجون بأحاديث العبادات، األحاديث التي ُيتعبد بألفاظها؛ أنَّها َّل ُتغير، 

وباألحاديث القصيرة، وباألحاديث التي ُتذكر من أدلة فصاحته، ومن جوامع 

 لفظي.الكلم، واألحاديث التي ُرويت باللفظ، المتواتر ال

يعني هم قاعدهتم واحدة: إذا غلب على الظن أنَّ الحديث من لفظ 

 احتَّجوا به. النبي

 :طيب، ثم يقول بعد ذلك 

باب، ترتيب حكم ترتيب الجملة يف هذا ال يف هذا البيت يبين ابن مالك 

 الجملة مع )إنَّ وأخواهتا(، ما حكمه؟

، أي: الرتتيب المذكور يف "َخَراع  َ ا اْلتَّْرت ْيَب "ُيبين ذلك ابن مالك يف قوله: 

 األمثلة السابقة: 

ي ْيدددددَب إالَّ ف ددددد  الَّددددد  
 َخَراع  َ ا اْلتَّْرت 

 

ي  ْيددددَر الَبدددد   َِ ْيَهددددا َأْخ ُهنَددددا 
ََ ف   َكَلْيدددد
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ي"يف نحو هذا المثال:  ْيَر الَب   َِ ْيَها َأْخ ليَ ُهنَا 
ََ ف  م الخرب، "َلْي ، لك أن ُتقدِّ

يريد أن يقول: إنَّ الخرب يف هذا الباب يجب تأخيره، يجب أن يلتزم األصَل، وهو 

ْيًدا َعالٌِم(، وَّل يجوز أن تقول: )إنَّ عالٌم أن يتأخر وأن يتقدم اَّلسم، تقول: )إِنَّ زَ 

زيًدا(، كما كنت تقول يف باب )كان( مثاًل، تقول: )كان محمٌد عالًما(، و)كان 

ا يف هذا الباب فال يجوز تقديم الخرب إَّل إذا كان الخرُب شبه  عالًما محمٌد(، أمَّ

ول: )إنَّ زيًدا يف جملة، أي: ظرًفا، أو جاًرا ومجروًرا، فالجار والمجرور كأن تق

م الخرب فتقول: )إنَّ يف البيت زيًدا(، والظرف كأن تقول: )إنَّ زيًدا  البيت(، ثم ُتقدِّ

م الظرف فتقول: )إنَّ عندك زيًدا(، وهذا  عندك(، )عندك(: ظرف مكان، ثم ُتقدِّ

ي"مراده بقوله:  ْيَر الَب   َِ ْيَها َأْخ ُهنَا 
ََ ف  ي َكَلْي

ت فيها غير البذي(، ، )لي"إالَّ ف   الَّ  

البذي: القبيح، صاحب الكالم القبيح، قال: )ليت فيها غير البذي( يعني: )ليت 

م الخرب ألنَّه جاٌر ومجرور، أو: )ليت هنا غير البذي(،  غير البذي فيها(، ثم قدَّ

 )هنا(: ظرف لإلشارة للمكان، لكن إعرابه هنا ظرف مكان.

  ه ا الباب خقد جاٌ يف أبواٍب سابقة؟فإن قلَ: لما ا ال يجوٌ تقديم الخبر يف

 فالجواب عن ذلك ُيعرف مما ذكرناه قباًل يف سبب إعمال هذه األحرف.

 (.34:54) طالب:

نعم، هذا الجواب؛ ألنَّ عملها ضعيف، ألنَّها َّل تعمل باألصالة، وإنَّما  الشيخ:

لى األفعال تعمل بالتشبيه والحمل على األفعال، نقول: إنَّما ُأعملت حماًل لها ع

التي ُتشبهها، والفرع َّل يكون كاألصل، بل ينحط عن درجته، األفعال لك أن 

تتصرف فيها بالتقديم والتأخير، فتقول: )أكرم محمٌد زيًدا(، و)أكرم زيًدا محمٌد(، 

ْيددددددددًدا َبددددددددال ٌم ب ددددددددَأنِّ  ٌَ  َكددددددددإ نَّ 

 

دددددْ ن    دددددنَّ اْبنَدددددُه ُ خ ض 
 ُكدددددفٌء َخلك 

ْيدددددَب إالَّ ف ددددد  الَّددددد 
يَخَراع  َ ا اْلتَّْرت     

 

ي  ْيددددَر الَبدددد   َِ ْيَهددددا َأْخ ُهنَددددا 
ََ ف   َكَلْيدددد

 



 

 
e 

g h 

f  337 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ا هذه األحرف التي عملت بالتشبيه والحمل فهي أضعف، فلهذا لم تعمل هذا  أمَّ

 العمل.

ما الحجازية(، )ما( الُمشبَّهة بــ)ليس(، أنَّ )ما ومثل ذلك ذكرناه يف )

الحجازية( أيًضا على ترتيٍب ُذكر، أيًضا يجب أن تراعي هذا الرتتيب، تقول: )ما 

م الخرب، لماذا؟[31يوسف:] (ڤ ڤ ڤ)محمٌد بخياًل(،   ، وَّل ُتقدِّ

ها ألنَّ )ما( إنَّما عملت حماًل على )ليس(، فــ)ليس( لك التقديم والتأخير ألنَّ 

ا األصل فهو  األصل، و)ما( ليس لك فيها التقديم والتأخير؛ ألنَّ هذه تعليالت، أمَّ

م الخرب مع هذه األحرف، علَّلوا بما قلنا قبل قليل، فإن قلت:  أنَّ العرب َّل ُتقدِّ

بيَّنت لماذا لم يجز تقديم الخرب، فلماذا جاز مع شبه الجملة؟ لماذا جاز تقديم 

رتم قبل قليل؟الخرب مع شبه الجملة  ، وعملها ضعيف كما قرَّ

فالجواب على ذلك: أنَّ العرب يتوسعون يف شبه الجملة، يف الظروف والجار 

والمجرور، ما َّل يتوسعون يف غيرها، وهذا يدخل يف أبواٍب كثيرة، تجد أنَّ شبه 

 الجملة يجوز فيها ما َّل يجوز يف غيرها.

آل ] (ڳ ڱ ڱ ڱ): ومن الشواهد على ذلك: قوله 

م الخرب فنقول: [13بمران: ، يف الكالم يمكن أن نقول: )إنَّ عربًة يف ذلك(، ثم ُنقدِّ

 )إنَّ يف ذلك عربًة(، والالم هي َّلم اَّلبتداء، سيأيت الكالم عليها.

، يقول يف الكالم: )إنَّ أنكاًَّل [12المزمل:] (ڱ ڱ ں)ومن ذلك قوله: 

( منصوب، و)لدين ا(: ظرف مكان )لدى(، )لدى( لدينا(، )أنكاًَّل(: اسم )إنَّ

منا الخرب ألنَّه شبه  مضافة إلى )نا(، )لدينا(، و)لدى( مثل )عند( فهي ظرف، ثم قدَّ

 (ڱ ں ڱ)جملة، فنقول: )إنَّ لدينا أنكاًَّل(، وهذا نص اآلية: 
 ، هذا ما يتعلق برتتيب الجملة.[12المزمل:]
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 سؤال؟يف  

 (.38:12) طالب:

مه ولك أن تؤخره.نعم، إذا كان الخرب شب الشيخ:  ه جملة لك أن ُتقدِّ

 (.38:23) طالب:

نعم، يجوز لك الوجهان، يجوز لك الوجهان نحوًيا، لكن أيُّهما أفضل  الشيخ:

مه،  وأبلغ وأفصح؟ هذا يعود إلى المعنى الذي تريد، إذا كنت ُتركِز على زيد فقدِّ

 إذا كان الكالم على )زيد(، زيد، زيد، أين زيد؟

ًدا يف الداخل(، لكن إذا كان الكالم على البيت، )البيت مسموٌع تقول: )إنَّ زي

 فيه صوًتا، البيت، من يف البيت(؟

فتقول: )إنَّ يف البيت زيًدا(، هذه أمور بالغية، لكن من حيث النحو: الوجهان 

م ما هتتم به.  يجوزان، واألصل أنَّك ُتقدِّ

 : طيب، ثم قال ابن مالك 

( وفتحها، وقد سبق يف أول الدرس أنَّ سيبويه  اآلن تكلَّم على كسر همزة )إنَّ

  ) ( حرٌف واحد، فــ)إنَّ وأنَّ عدَّ هذه األحرف خمًسا؛ ألنَّه يرى أنَّ )إنَّ وأنَّ

(، ويأيت مرةً  (  حرٌف واحد، يأيت مرًة بالكسر )إنَّ (، فمتى يأيت بالكسر )إنَّ بالفتح )أنَّ

(؟  ومتى يأيت بالفتح )أنَّ

يف هذا البيت بيَّن ابن مالك القاعدة العامة للكسر والفتح، هي قاعدة واحدة، 

ا القاعدة فواحدة، يقول:   وتطبيقها ُينتج لك مواضع كثيرة، أمَّ

 َسددددددِّ َمْصدددددَدر  َخَهْمدددددَز إ نَّ اْفدددددَتْح ل  

 

ددددر    ددددَوْ َ اَك اْكس  َها َخف دددد  س   َمَسدددددَّ

 

َسددددددِّ َمْصدددددَدر  
 َخَهْمدددددَز إ نَّ اْفدددددَتْح ل 

 

َها َخف دددد   ددددر   َمَسدددددَّ ددددَوْ َ اَك اْكس   س 

 



 

 
e 

g h 

f  339 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

، دَّللة "َخَهْمَز إ نَّ اْفَتْح "، ما قال: وهمز أنَّ افتح، قال: "َخَهْمَز إ نَّ اْفَتْح "فقوله: 

(؟ ( وَّل )أنَّ  على أنَّ األصل )إنَّ

(، وهذا هو القول المشهور يف المسألة، وقيل:  دَّللة على أنَّ األصل )إنَّ

(، وقيل: إنَّ كاًل    منهما أصل.بالعكس، األصل )أنَّ

 طيب، 

( إنَّما تدخل على  -يا إخوان-القاعدة  ( وفتحها هو أنَّ )إنَّ يف كسر همزة )إنَّ

 جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخرب، مكونة من اسم وخرب.

 ( واَّلسم والخرب، ثالثة أجزاء:طيب، هذه الجملة مكونة من )إنَّ 

  ا أن تستطيع أن تحذف هذه الثالثة وتضع ا أن تؤول بمصدر مفرد، إمَّ إمَّ

 مكان الجميع المصدر.

  ) ا أن يكون المعنى المراد هبا الجملة اَّلسمية، يعني: تحذف )إنَّ وإمَّ

 وتبقى الجملة اَّلسمية كما كانت.

( وما دخلت علي ا أن تريد بــ)إنَّ ه، يعني: اسمها وخربها، أن تريد هبا إمَّ

المصدر، يعني: تستطيع أن تحذف الثالثة وتضع مكاهنا المصدر، أو أنَّك تريد به 

 ) (، بحيث لو حذفت )إنَّ معنى الجملة، يعني: الجملة اَّلسمية ثم ُتدخل )إنَّ

 عادت الجملة إلى مفرد وَّل جملة؟

محمًدا كريٌم(، نعم، ما معنى  عادت المفرد إلى جملة، مثال ذلك: لو قلنا: )إنَّ 

 )إنَّ محمًدا كريم(؟

(، معناها: )محمد كريم( أم معناها: )كرم  )إنَّ محمًدا كريم(، هذه بـــ)إنَّ

َسددددددِّ َمْصدددددَدر  
 َخَهْمدددددَز إ نَّ اْفدددددَتْح ل 

 

ددددر    ددددَوْ َ اَك اْكس  َها َخف دددد  س   َمَسدددددَّ
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 محمد(؟ 

)محمد كريم( هذه جملة اسمية، مبتدأ وخرب، )كرم محمد( هذا مصدر، 

مصدر مضاف إلى )محمد(، )كرم محمد( هذا مصدر، وهو مفرد، ليس جملة، 

ي: ليس جملة اسمية مبتدأ وخرب، وَّل فعلية فعل وفاعل، ماذا تريد بقولك: )إنَّ يعن

 محمًدا كريم(؟ تريد معنى المفرد )كرم محمد( أم تريد الجملة )محمد كريم(؟

تريد معنى الجملة )محمد كريم( تكسر، نعم، وإذا قلت: )واهلل إنَّ محمًدا 

 كريم(؟ كريم(، تريد )واهلل كرم محمد( أم )واهلل محمد

( تكسر، )إنَّ محمًدا كريم(.  إًذا هذه )إنَّ

(؟ يعني:  طيب، تقول: )عرفت أنَّ محمًدا كريم(، هل المعنى على إسقاط )إنَّ

 )عرفت محمد كريم( أم على تأويل الثالثة بالمصدر، يعني: )عرفت كرم محمد(؟

 )عرفت كرم محمد(، هنا معنى الجملة وَّل معنى المفرد؟

 ر وَّل تفتح؟المفرد، إًذا تكس

( وفتحها.  تفتح، هذه القاعدة، هذه القاعدة يف كل كسر همزة )إنَّ

طيب، وتقول: )علمت بأنَّك خائف(، هل المعنى )علمت بأنك خائف( أو 

 )علمت بخوفك(؟

 )بخوفك(، إًذا تفتح وَّل تكسر؟

تفتح، طيب، وإذا قلنا مثاًل: )يعجبني أنَّك مجتهد( أو )يعجبني أنَّ محمًدا 

 ، معناها: )يعجبني محمٌد مجتهد( أم )يعجبني اجتهاد محمد(؟مجتهد(

 إًذا تفتح وَّل تكسر؟ 

تفتح، فالقاعدة: أنَّها إذا كان المعنى هبا معنى الجملة، يعني: يمكن أن ُتسقط 
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( فقط وتبقى الجملة مبتدأ وخرب، هذه تفتح، وإذا كان معناها معنى المفرد  )إنَّ

معموليها اَّلسم والخرب، محل الجميع، المصدر، يعني: ُتحل محلها ومحل 

َها"مصدر، فهذه تفتح، وهذه معنى قوله:  َسدِّ َمْصَدٍر َمَسدَّ
، إذا سدَّ "َخَهْمَز إ نَّ اْفَتْح ل 

ها، ماذا تفعل؟   المصدر المفرد مسدَّ

َوْ َ اكَ "تفتح،  َوْ َ اَك "، إذا لم يُسد المصدر مسدها، "َخف   س  َخف   س 

ر    لقاعدة العامة للفتح والكسر.، هذه هي ا"اْكس 

( خمعموليها:   إً ا فدد)إنَّ

o  فحينئٍذ تكون ،) ا أن تكون بمعنى الجملة، يعني: على معنى إسقاط )إنَّ إمَّ

 مكسورة.

o .ا أن تكون على معنى تأويلها بمصدر مفرد، فتكون مفتوحة  وإمَّ

ئٍذ يف طيب، فإذا كانت ُمؤولًة بمفرد مصدر، فإنَّها تكون مفتوحة، وتكون حين

مواضع اإلعراب؛ ألنَّها تؤول بمفرد، تؤول بمصدر مفرد، والمصدر من األسماء 

 أم من األفعال أم من الحروف؟ 

من األسماء، إًذا َّل بد له من إعراب، نعم، هذا من... عندما تؤولها بمصدر قد 

 تكون حينئٍذ فاعاًل، أو مفعوًَّل به، أو مبتدًأ، أو خربًا، أو نحو ذلك.

اًل يف نحو: )ُيعجبني أنَّ محمًدا مجتهد(، أي: )ُيعجبني اجتهاد تكون فاع

ڭ )محمد(، )ُيعجبني(، ما الذي ُيعجبك؟ اجتهاد محمد، فاعل، وقال تعالى: 

ما الذي  ،(ڭ ۇ)، [51العنكبوت:] (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 يكفيهم؟

(، هل المعنى على إسقاط  ،(ڭ ۇ ۇ ۆ)إنزالنا، فاعل،  هذه )أنَّ
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 فهم نحن أنزلنا(، أم المعنى: )أولم يكفهم إنزالنا(، مصدر؟)أن(، يعني: )أولم يك 

 .(ڭ ۇ ۇ ۆ)فلهذا فتح، 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)وقد تكون نائب فاعل، كقوله تعالى: 
 ماذا ُأوحي إليك؟ استماع نفٍر من الجن. ،(ٱ ٻ ٻ)، [1الجن:]

وتكون مفعوًَّل به كقولك: )عرفت أنَّك فاضل(، المعنى: )عرفت فضلك(، 

 (ېئ ېئ ېئ ىئ)لمعنى: )عرفت أنت فاضل(، وقال تعالى: وليس ا

: )وَّل تخافون إشراككم(، وليس المعنى: )وَّل -واهلل أعلم-، بمعنى [81األنعام:]

 تخافون أنتم أشركتم(.

، [39فصلَ:] (ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)وتكون مبتدًأ يف قوله تعالى: 

 : )ومن آياته رؤيتك األرض(.-واهلل أعلم-المعنى 

جر، كــ)عجبت من أنَّك مهمل(، أي: )عجبت من  وتكون مجرورًة بحرف

 (ڭ ڭ ۓ)أنت مهمل(، )عجبت من إهمالك(، تفتح، وقال تعالى: 
 : )ذلك بإيماهنم(.-واهلل أعلم-، المعنى [3المنافقون:]

وتأيت خربًا عن اسم معنى، لننتبه، قد تأيت خربًا لكن عن اسم معنى، اسم 

 المعنى، ماذا يقابل اسم المعنى؟ 

ذات أو الجثة، اسم الذات أو الجثة هو الذي ُيدرك بإحدى الحواس اسم ال

الخمس؛ ُيلمس، أو ُيبصر، أو ُيسمع، أو ُيشم، أو ُيذاق، هذا ُيسمى اسم ذات أو 

جثة، واألشياء التي َّل ُتدرك بالحواس الخمس ُيسميها أسماء معاين؛ كالكتاب، 

السعادة والشقاوة والقلم، وزيد، والشارع، هذه أسماء جثث أو ذوات، لكن 

والهناء واَّلعتقاد واإليمان، هذه أمور ُتسمى أسماء معاين؛ ألنَّها َّل ُتدرك 
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بالحواس الخمس، قد تدرك آثارها، لكن هي َّل ُتدرك بالحواس الخمس، فنقول: 

قد تقع خربًا عن اسم معنى، مثل: )اعتقادي أنَّك فاضل(، التقدير: )اعتقادي أنت 

 (؟فاضل( أم )اعتقادي فضلك

)اعتقادي فضلك(، بخالف اسم الجثة، اسم الجثة لو قلت: زيٌد، تقول: )زيٌد 

 أنَّه فاضل( أو )زيٌد إنَّه فاضل(؟

لها، تأول بجملة أو بمفرد؟   زيٌد، انظر، أوِّ

)زيٌد إنَّه فاضل( بمعنى: )زيٌد هو فاضل( أو )زيٌد فضله(؟ هو فاضل، تأولت 

 ة، إًذا تكسر وَّل تفتح هنا؟بجملة أو بمفرد؟ )زيٌد هو فاضل(، بجمل

تكسر، تقول: )زيٌد إنَّه فاضل(، لكن اعتقادي أنَّك فاضل، يعني: )اعتقادي 

 أنت فاضل( أو )اعتقادي فضلك(؟

)فضلك(، هي القاعدة واحدة، ُتطبِّقها تصير الكلمة واضحة، وهي كثيرة، 

 وذكروا مواضع أخرى، لكنَّ القاعدة واحدة، طيب.

 (.51:32) طالب:

 اعتقادي... خ:الشي

 (.41: 51) طالب:

نعم، تقول: )يف اعتقادي أنَّ زيًدا فاضل(، تقول: )أنَّ زيًدا( أو )إنَّ  الشيخ:

 زيًدا(؟

(، تقول: )يف اعتقادي أنَّ زيًدا فاضال(، إًذا المعنى: )اعتقادي زيٌد فاضل(  )أنَّ

 أو )اعتقادي فضل زيد(؟

 ها خرب المعنى.)اعتقادي فضُل زيد(، فتفتح هنا أيًضا؛ ألنَّ 
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ر  "القاعدة، ثم قال:   َوْ َ اَك اْكس   ، بيَّن بعض مواضع الكسر، فقال: "َخف   س 

 كم ذكر من موضع؟ 

ذكر ستة مواضع للكسر، وهناك مواضع أخرى أيًضا، أنت إذا طبَّقت القاعدة 

المذكورة سابًقا ستخرج بمواضع كثيرة، لكن هذه أشهر المواضع، مواضع 

 الكسر.

( يف اَّلبتداء، يف ابتداء الكالم، )إنَّ  ن المواضع:خ كر م اَّلبتداء، إذا وقعت )إنَّ

 (ڎ ڎ ڈ)، [1القدر:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)محمًدا فاضل(، 

؛ ألنَّ المعنى: )إنَّ محمًدا فاضل( أي: )محمٌد فاضل(، وليس المعنى [1الكوثر:]

 )فضل محمد(، لو قلت: )فضل محمد(، بقي الكالم ناقًصا، ما باله؟

: )إعطاؤك -واهلل أعلم-، المعنى [1الكوثر:] (ڎ ڎ ڈ)م، نع

 الكوثر( أم المعنى: )نحن أعطيناك الكوثر(؟ 

(، هذه على معنى الجملة، إًذا تكسر.  )نحن أعطيناك الكوثر(، ثم أدخل )إنَّ

يف أول جملة الصلة، جملة الصلة إنَّما تأيت بعد اَّلسم  خالموضع الثاين:

لة درسناها من قبل؛ الذي وإخوانه، تقول: )جاء الموصول، واألسماء الموصو

(، فتقول:  الذي ُأحبه(، هنا الصلة: )أحبه(، طيب اجعل الصلة جملة أولها )إنَّ

)جاء الذي إنَّه فاضل(، أو )جاء الذي إنِّي ُأحبه(، تكسر؛ ألنَّها يف أول الجملة، 

له( أو )جاء )جاء الذي إنَّه فاضل(، هنا المعنى جملة أم مفرد؟ )جاء الذي فض

 الذي هو فاضل(؟

ددَلْه  ددْر ف دد  االْبت ددَدا َخف دد  َبددْدء  ص   َفاْكس 

 

َلددددددددهْ   دددددددديٍن ُمْكم   َخَحْيددددددددُث إ نَّ ل َيم 

َْ َمَحددلَّ   دد َْ ب دداْلَقْول  َأْخ َحلَّ َيدد
 َأْخ ُحك 

 

دددددد  ُ خ    َأَمددددددْل َحدددددداٍل َكُزْرُتددددددُه َخإ نِّ

َقددددا  ددددْن َبْعددددد  ف ْعددددٍل ُبلِّ  َخَكَسددددُرخا م 

 

دددددُه َلدددددُ خ ُتَقدددددى   ب دددددالَّ َم  َكددددداْبَلْم إنَّ
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 )هو فاضل(، إًذا تكسر على القاعدة.

يف أول جملة القسم، إذا وقعت يف أول جملة القسم، إذا أتى  الموضع الثالث:

قسم، يأيت بعده جواب القسم، وجواب القسم إنَّما يكون جملة، تقول: )واهلل(، 

 ،(ڄ) ،(وئ)يحلف بما شاء من مخلوقاته:  )تاهلل(، )باهلل(، واهلل 

 هذه األقسام بعدها جواب قسم، ُمقسم عليه، )واهلل(، )واهلل( ماذا؟ ،(ڤ)

 ،) )واهلل ألجتهدن(، )واهلل أذهبن(، واهلل، هات جواب القسم مبدوًءا بــ)إنَّ

 )واهلل إنَّك فاضل(، المعنى: )واهلل أنت فاضل( أو )واهلل فضلك(؟

ٻ ٻ  ٱ ٻ)، )واهلل أنت فاضل(؛ ألنَّ على معنى الجملة تكسر

پ پ  ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ)، فكسر، [2-1العصر:] (ٻ پ

: )نحن -واهلل أعلم-، المعنى [3-1الد ان:] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 أنزلناه(، معنى جملة؛ فلهذا كسر.

يف أول الجملة المحكية بالقول، يعني: إذا ُسبقت بقول، كأن  :الموضع الرابع

فاضل(، المعنى جملة وَّل  تقول: )قلت: إنَّ محمًدا كريم(، )قلت: إنَّ محمًدا

مفرد؟ )قلت: إنَّ محمًدا فاضل(، المعنى: )قلت: محمًدا فاضل( أو )قلت: فضل 

 محمد(؟

ڇ ڇ )، [30مريم:] (ڈ ژ ژ ڑ))قلت: محمًدا فاضل(، إًذا تكسر، 

 .[12المالدة:] (ڍ ڍ

( يف أول جملة الحال، نعم؟ الموضع الخامس:  إذا وقعت )إنَّ

 (.56:33) طالب:

رة، هذه حرٌف آخر، نعم تقول: هذه )أنْ  (، هذه )أْن( الُمفسِّ ، أنَّ ( وليست )إنَّ
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 )قلت: أْن اجلسوا(. 

قلنا: الموضع الخامس: يف أول جملة الحال، نحو: )جاء محمٌد وإنَّه خائف(، 

قد يكون مفرًدا، وقد يكون جملًة، جملة اسمية أو جملة  -كما تعرفون-الحال 

(، فإنَّها تكون مكسورة، نحو: )جاء فعلية، فإذا كان الحال جملًة م بدوءًة بــ)إنَّ

محمٌد وإنَّه خائف(؛ ألنَّ المعنى )جاء محمٌد وهو خائف(، وليس المعني: )جاء 

 محمد وخوفه(، فهي على معنى الجملة وليست على معنى المفرد.

َْ َمَحلَّ َحاٍل َكُزْرُتُه َخإ  "وهنا مثَّل ابن مالك لنا بمثال، قال:  ، "نِّ  ُ خ َأَمْل َأْخ َحلَّ

أي: )زرته يف هذه الحالة(، والتقدير: )زرته وأنا ذو أمل(، فتأولت بجملة؛ فلهذا 

 يكسر.

انتبهوا له ألنَّه مخيف، الموضع السادس: إذا دخلت الالم  الموضع السادس:

(، تقول: )علمت أنَّك  يف الخرب، مهما دخلت الالم يف الخرب فإنَّك تكسر )إنَّ

لمت فضلك(، فإذا قلت: )علمت إنَّك لفاضل(، فأدخلت الالم فاضل(، أي: )ع

هذه الالم َّل تدخل  -كما سيأيت-يف الخرب، يجب أن تكسر، هذا كالم العرب؛ ألنَّه 

(، وهذا  ( وَّل بقية أخواهتا، َّل تدخل إَّل بعد )إنَّ (، وَّل تدخل بعد )أنَّ إَّل بعد )إنَّ

، فالم اَّلبتداء َّل "َحُب اْلَخَبْر الَُم اب ْتَداءٍ َخَبْعَد َ ات  اْلَكْسر  َتْص "قول ابن مالك: 

(، فلهذا تقول: )علمت أنَّك فاضل(، فإذا  تصحب إَّل خرب ذات الكسر، يعني: )إنَّ

 أدخلت الالم قلت: )علمُت إنَّك لفاضل(.

ُه َلُ خ ُتَقى"وابن مالك أيًضا مثَّل لنا بمثال، فقال:  ، لو لم ُيدخل الالم "اْبَلْم إنَّ

ُه َلُ خ ُتَقى"يقول: )اعلم أنَّه ذو تقى(، عندما أدخل الالم قال: لكان  ، واهلل "اْبَلْم إنَّ

  :لو لم [1المنافقون:] (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)يقول ،

يأت بالالم لكان ُيقال يف الكالم: )نشهد أنَّك رسول اهلل(، عندما جاءت الالم كسر، 
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م، لو لم ، لوجود الال[1المنافقون:] (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)

 تكن الالم موجودة لقلنا يف الكالم: )يعلم أنَّك رسوله(.

هنا السبب يف ذلك يأيت تفصيله يف باب )ظنَّ وأخواهتا(، يف باب )ظنَّ 

وأخواهتا( يأيت موضوع ُيسمونه التعليق، ُتعلِّق الفعل، يعني: تمنع وصوله إلى ما 

قات، يعني: فواصل، تفصل بعده، تمنع وصوله إلى الجملة التي بعدها، هناك ُمعلِّ 

)ظنَّ وأخواهتا( عن الجملة بعدها فال تؤثر فيها، من هذه الفواصل: َّلم اَّلبتداء، 

، وعلم( كلها من هذا الباب، تقول: )علمت أنَّك فاضل(، ثم إذا أدخلت  فــ)ظنَّ

ک گ گ گ )بينهما استفهام، تقول: )علمُت ما هؤَّلء ينطقون(، 

م هنا فصل بينهما فلم تعمل، أو تأيت بنهي، أو ، اَّلستفها[65األنبياء:] (گ

تأيت بال الخرب، تقول: )علمت إنَّك لفاضل(، )علمت( حينئٍذ تكون داخلة على 

رها هكذا؛ ألنَّ العرب التزمت  جملة، يعني: )علمُت أنت فاضٌل(، يجب أن ُنقدِّ

 الكسر إذا دخلت الالم يف الخرب.

ْر ف   "فية، ُنعيدها، قال: فهذه ستة مواضع ذكرها ابن مالك يف األل َفاْكس 

َلهْ "، هذا الموضع األول، "االْبت َدا َخَحْيُث إ نَّ "، هذا الموضع الثاين، "َخف   َبْدء  ص 

َلهْ  يٍن ُمْكم  َْ ب اْلَقْول  "، يعني: إذا وقعت يف جواب القسم، ثم قال: "ل َيم  َي
، "َأْخ ُحك 

َْ مَ "هذا الموضع الثالث، ثم قال:  ، إذا وقعت يف أول جملة "َحلَّ َحالٍ َأْخ َحلَّ

َقا ب الَّ َم  "الحال، هذا الموضع الخامس، ثم قال:  ْن َبْعد  ف ْعٍل ُبلِّ ، "َخَكَسُرخا م 

 الموضع السادس إذا دخلت الالم على الخرب. 

  :وهناك مواضع أخرى أيًضا للكسر 

( بعد )حيث( أو بعد )إذ(؛ كأن تقول: )اجل منها: س حيث إنَّ إذا جاءت )إنَّ

( بعد )حيث( وبعد )إذ( ُتكسر،  محمًدا جالس(، أو )جئتك إذ إنَّك نائم(، فــ)إنَّ
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وتفصيل ذلك يأيت يف الكالم على باب اإلضافة؛ ألنَّ )حيث( و)إذ( يلزمان  

اإلضافة إلى جملة، فإذا كان يلزمان اإلضافة إلى جملة، فال بد أن يكون الذي 

 ملة إًذا تكسر.بعدهما جملة، فتكسرها بجملة، ج

( يف خرب اسم الذات؛ كأن تقول: )زيٌد  خمن ه ه المواضع أيًضا: إذا جاءت )إنَّ

إنَّه فاضل(، )كتابي إنَّه مفيد(؛ ألنَّ التقدير هنا على الجملة، )كتابي هو مفيد(، كما 

 سبق شرحه قبل قليل.

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ )قوله تعالى:  :خمن  لك

كون -واهلل أعلم-لمعنى ؛ ألنَّ ا[170األبراف:] (مئ ىئ : )والذين ُيمسِّ

 بالكتاب وأقاموا الصالة نحن َّل نضيع أجرهم.

.) ( وكسر همزة )إنَّ  طيب، هذا ما يتعلق بفتح همزة )إنَّ

أنَّ هناك مواضع يجوٌ لك فيها أن تكسر  بعد  لك ي كر لنا ابن مالك 

( خأن تفتحها، سي كر لنا أربعة مواضع، فيقول:   )إنَّ

هذه المواضع األربعة َّل تخرج عن القاعدة السابقة التي ذكرناها، وهناك 

( بمف رد على وجه، وأن تتأولها على جملة بوٍجه مواضع يجوز لك أن تتأول )إنَّ

آخر، فيكون لك يف هذا الموضع الفتُح والكسر، طبَّقوا ذلك فوجدوا أنَّه ينطبق 

 على عدة مواضع، ذكر ابن مالٍك أربعة مواضع، هذه المذكورة:

( بعد )إذا( الفجائية،  الموضع األخل: يقول: بعد )إذا( الفجائية، إذا وقعت )إنَّ

كسر والفتح، )إذا( الفجائية، )إذا( الدالَّة على المفاجأة، يقول: فيجوز لك ال

 )خرجت فإذا الشمس طالعة(، هذه فجائية اآلن، )خرجت فإذا األسد(.

 َ ا َفَجددددددددداءٍة َأْخ َقَسدددددددددم  َبْعدددددددددَد إ

 

دددددددد    الَ الََم َبْعددددددددَدُه ب ددددددددَوْجَهْين  ُنم 

 َمدددددْع ت ْلدددددو  َفدددددا اْلَجدددددَزا َخَ ا َيطَّدددددر دُ  

 

ددد  َأْحَمدددُد    ف ددد  َنْحدددو  َ ْيدددُر اْلَقدددْول  إ نِّ
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 انظر: )إذا( اآلن ماذا جاء بعدها؟

يف المثال األول: )خرجت فإذا الشمس طالعٌة(، جملة اسمية، مبتدأ وخرب 

(، جاء بعد )إذا( مفرد مبتدأ والخرب ظاهران، ثم تقول: )خرجت فإذا األسد

 محذوف، يعني: )فإذا األسد موجود(.

(، لك أن تكسر على  طيب، فإذا قلت: )خرجُت فإذا إنَّ الشمَس طالعة(، )إنَّ

معنى الجملة، يعني: )خرجت فإذا الشمس طالعة(، صار معنا الجملة، فتكسر، 

نى: )خرجت فإذا طلوع ويمكن أن تفتح: )خرجت فإذا أنَّ الشمس طالعة( على مع

 الشمس(، يعني: طلوع الشمس موجود.

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 كنت أظنه سيًدا كريًما، فإذا هو لئيم، قال: )إَِذا إنَُّه َعْبُد اْلَقَفا واللََّهاِزِم(، لك أن

تكسر على معنى الجملة، يعني: )إذا هو عبٌد(، ولك أن تفتح إذا أنَّه على معنى 

 المفرد، يعني: )فإذا عبوديته(، يعني: )فإذا عبوديته موجودة(.

( بعد القسم، "َأْخ َقَسم  "يقول فيه ابن مالك:  :خالموضع الثاين ، إذا وقعت )إنَّ

( بعد  القسم يجوز لك أن تفتح وأن تكسر، هنا نحتاج إلى أن نتأمل، فإذا وقعت )إنَّ

 قبل قليل يف مواضع الكسر، قال: 

 ما الفرق بني املوضعني؟ 

ح  الفرق بين الموضعين: ح فيه بالفعل، إنَّما ُيصرَّ أنَّ القسم يف الكسر َّل ُيصرَّ

ا هنا يجوز لك [1العصر:] (َواْلَعْصرِ )الٌمقسم به؛ )واهلل(، )تاهلل(، فيه ب ، أمَّ

حت بفعل القسم، مثل: )ُأقسُم(، أو  الوجهان إذا أتيت بفعل القسم، إذا صرَّ

يدددَل َسددديًِّدا
ْيدددًدا َكَمدددا ق  ٌَ َُ ُأَرْ   خُكنْددد

 

م     ٌ َهددددددا ددددددُه َبْبددددددُد اْلَقَفددددددا خاللَّ  إ َ ا إنَّ

 

ددَلهْ  ددْر ف دد  االْبت ددَدا َخف دد  َبددْدء  ص   َفاْكس 

 

َلددددددددهْ   دددددددديٍن ُمْكم   َخَحْيددددددددُث إ نَّ ل َيم 
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)أحلُف(، أو )أحلف(، أو )يحلف(، حينئٍذ لك أن تفتح وأن تكسر على المعنيين  

 يس لك إَّل الكسر.السابقين، تقول مثاًل: )واهلل إنَّك بطل(، ل

حت بالفعل، لك أن تكسر، )ُأقسم باهلل  طيب، وإذا قلت: )ُأقسم باهلل(، فصرَّ

 إنَّك بطل(، ولك أن تفتح: )ُأقسم باهلل أنَّك بطل(.

ا الفتح:  ا الكسر: فعلى معنى الجملة، يعني: )ُأقسم باهلل أنت بطل(، وأمَّ أمَّ

يعني: )ُأقسم باهلل على فعلى التأويل بالمفرد وتقدير حرف الجر )على(، 

 رجولتك(، ومن ذلك قول الشاعر: 

ح بالفعل،  (، فصرَّ
ِّ

 شاعر أنكر ابنه، فقال ذلك لزوجته: )َأْو َتْحلِِفي بَِربِِّك الَعلِي

رواية: )أنِّي(، ورواية: )إنِّي(، فإذا فتح )أنَّي( فعلى تقدير حرف الجر، يعني: 

(، وإذا كسر، فعلى التأويل بالجملة، يعني: 
ِّ

)أو تحلفي على أنَّي أبو ذيَّالك الَصبي

.)
ِّ

 أنا أبو ذيَّالك الصبي
ِّ

 )أو تحلفي بربك العلي

( بعد فاء الجزاء، الموضع الرابع، األول: بعد إذا  :الموضع الثالث وقعت )إنَّ

)إذا( الفجائية، والثاين: بعد فعل القسم، والثالث: إذا وقعت بعد فاء الجزاء، يعني: 

فاء الشرط، يف أسلوب الشرط، أسلوب الشرط: أداة شرط وفعل شرط وجواب 

ى فاء، تقول: )إن شرط، جواب الشرط إذا كان فعاًل مضارًعا أو ماضًيا لم يحتج إل

 تأت ُأكرمك(، )إن قام محمد قام زيد(.

طيب، فإن لم يكن كذلك احتاج إلى فاء، فتقول: )إن تأِت فأنا ُأكرمك(، )إن 

 تأِت فأنت بطل(، وهكذا.

( بعد  هذا المراد بفاء الجواب، أو فاء الجزاء، أو فاء الشرط، فإذا وقعت )إنَّ

ددددددددد ِّ 
ددددددددد  ب َربِّدددددددددك  الَعل 

 َأْخ َتْحل ف 

 

  ِّ 
ال دددددددَك الَصدددددددب  ددددددد  َأُبدددددددو َ يَّ  َأنِّ

 

ددددددددد ِّ 
ددددددددد  ب َربِّدددددددددك  الَعل 

 َأْخ َتْحل ف 

 

ددددددد    ِّ  َأنِّ
ال دددددددَك الَصدددددددب   َأُبدددددددو َ يَّ
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 سرها.فاء الجزاء، فلك أن تفتحها، ولك أن تك

أن تقول: )من يأتني فإنِّي ُمكرمه(، لك أن تكسر على معنى الجملة،  من  لك:

يعني: )من يأتني فأنا ُمكرمه(، ولك أن تفتح على معنى المفرد، يعني: )من يأتني 

ر الخرب، يعني: )من يأتني فإكرامه موجود(.  فإكرامه(، وُتقدِّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): ومن ذلك: قوله 

، فيها قراءتان سبعيتان: )فإنَّه( و)فأنَّه(، [54األنعام:] (چ چ چ ڇ

چ چ )، الجواب: (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )، لك أن تكسر على معنى الجملة، يعني: (ڇ

(، )فاهلل غفوٌر رحيم(، ولك أن تفتح على  (ڃ ڃ چ چ فــ.. احذف )إنَّ

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)معنى المفرد، يعني: 

فالغفران، يعني: فالغفران  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ) فالغفران،

 إزاءه.

وهو األخير: إذا وقعت خربًا لمبتدأٍ هو يف المعنى، المبتدأ  ،الموضع الرابع

 والخرب شيٌء واحد يف المعنى، وكالهما قول، والقائل واحد.

كل هذه الشروط لكي نحصر أسلوب معين عند العرب؛ كأن تقول: )قولي: 

)قولي: إنِّي أستغفر اهلل(، )قولي: إنِّي أذكر اهلل(، إذا قلت: )قولي إنِّي أحمد اهلل(، 

 إنِّي أحمد اهلل(:

 )قولي(: مبتدأ.

 )إنِّي أحمد اهلل(: خرب.

)قولي(، ما قولك؟ هو لفظ )إنِّي أحمد اهلل(، فالقول هو الخرب، المبتدأ هو 
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(، الحمد قول، الخرب يف المعنى، والمبتدأ قولي: )قول(، والخرب: )إين أحمد اهلل 

والقائل واحد، قائل الجملتين واحد، )قولي( والذي يحمد واحد، فلك حينئٍذ يف 

الهمزة الكسر والفتح، تقول: )قولي: إنِّي أحمد اهلل(، أو )قولي: أنَّي أحمد اهلل(، 

فعلى الفتح على التأويل بمفرد، يعني: )قولي: حمد اهلل(، وعلى الكسر: )قولي: 

يعني: )قولي: أنا أحمد اهلل(، يعني: لك الوجهين؛ ولذلك قول ابن  إنِّي أحمد اهلل(،

، لك أن تفتح على معنى المفرد، "ف   َنْحو  َ ْيُر اْلَقْول  إ نِّ  َأْحَمُد "مالك يف األلفية: 

يعني: )خير القول الحمد(، ولك أن تكسر على معنى الجملة، يعني: )خير القول 

 أنا أحمد اهلل(.

(  هل هناك من سؤال يا إخوان بعد أن انتهينا من الكالم على كسر همزة )إنَّ

 وفتحها؟ تفضل.

 (.1:15:11) طالب:

إذا اختلَّ شرٌط من الشروط السابقة فإنَّك تكسر، فإذا كان المبتدأ قوًَّل،  الشيخ:

وإنَّما كان عماًل، )عملي إنِّي أحمد اهلل(، هنا َّل بد األول قول والثاين قول، ولو 

نِّي أحمد اهلل(، صار عمل ليس قول، هنا العرب تكسر، تقول: قلت: )عملي إ

)عملي إنِّي أحمد اهلل(، يعني: َّل بد القول أو ما يف معناه، )قولي خير القول(، 

)ذكري(، )كالمي(، فإذا كان القائل مختلًفا، )قولي: إنَّ محمًدا يحمد اهلل(، فقولي 

حمد اهلل(، فكل هذه الشروط هي أنا، والحمد لمحمد، تكسر، )قولي: إنَّ محمًدا ي

لضبط هذا األسلوب، قولك: )قولي: إنِّي أحمد اهلل(، فإذا اختلَّ أي شرط من هذه 

 الشروط وجب الكسر.

طيب، يذكرون أنَّ خياًطا خاط قباًء لرجل، الغطاء، لكنَّ هذا القباء لم ُيعجب 

 الرجل، فقال فيه بيتين، فقال: 



 

 
e 

g h 

f  353 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 هذين البيتني مدح أم هجاء؟ 

يقول: سل الناس جميًعا َّل يعرفون؛ ألنَّه قد يكون هجاًء وقد يكون مدًحا، ويف 

قوله: )ليت عينيه سواًء(، أعمل )ليت( يف اَّلسم بالنصب ويف الخرب بالنصب، 

ال: )عيناه(، وجعلها ناصبًة للخرب؛ جعل )ليت( ناصبًة لالسم؛ فقال: )عينيه(، ما ق

 فقال: )سواء(، ولم يقل: )سواٌء(، وقلنا: هذه على لغة قليلة.

ا تزوج بوران بنت الحسن، فأعطى  ومثله: قول شاعٍر يف المأمون، الخليفة لمَّ

 الشعراء وحرم هذا الشاعر، فقال الشاعر: 

 الختن يعني: المأمون، هذان البيتان أيًضا مما َّل ُيعرف أمدح هو أم هجاء.

ُيروى أنَّ أعرابًيا فصيًحا دخل قريًة، فسمع المؤذن يقول: )أشهد أنَّ محمًدا 

رسوَل اهلل(، فنصب )محمًدا( ونصب )رسوَل(، يعني: نصب اَّلسم والخرب، فقال 

 ؟ يعني يسأل الخرب، أين الخرب؟األعرابي: ويحك، يفعل ماذا

)أشهد أنَّ محمًدا(، إذا نصب جعله بدًَّل لــ)أشهد أنَّ محمًدا(، كأن ُيقال: 

)أشهد أنَّ محمًدا(، أو قال: )أشهد أنَّ رسوَل اهلل(، ما قال خرب، فقال: ويحك، 

 يفعل ماذا؟ أين الخرب؟ 

( وأخواهتا لغٌة  قليلة ُمستنكرة عند كثيٍر وهذا يدل على أنَّ نصب الجزأين بــ)إنَّ

 من العرب.

طيب، هذا األعرابي ماذا قال للرجل؟ قال: ويحك، ما معنى ويحك، وما 

  دددددددداط لدددددددد  بمددددددددرٌخ قبدددددددداء

 يًعدددددددددددافسدددددددددددل النددددددددددداس جم

  

 ليددددددددددددَ بينيددددددددددددده سدددددددددددددواء 

 أمددددددددددددددددددديًحا أم هجدددددددددددددددددداء

 

 بددددددددددددددددددارك اهلل للحسددددددددددددددددددن

 يدددددددا إمدددددددام الهددددددددْ ظفدددددددرت

  

 خلبدددددددددددددددددوران يف الخدددددددددددددددددتن 

 خلكددددددددددددن ببنددددددددددددَ مددددددددددددن؟
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 الفرق بين ويحك وويلك؟ هل هما بمعنًى أم مختلفان؟ 

 نعم، تفضل.

 ويحك للرتحم...

 (.1:19:22) طالب:

نعم، أحسنت، ويحك ُتستعمل للرتحم عند الرضا، إذا رضيت عن اإلنسان 

ا ويلك فهذه ُتستعمل يف الشر عند الغضب، تقول : ويحك، يعني: رحمك اهلل، وأمَّ

 إذا غِضبت من إنسان أو من شيء تقول: ويلك، ماذا تفعل؟!

ق بين ويحك وويلك، هذا التفريق هو الذي  وكثيٌر من الناس اآلن ما يكاد ُيفرِّ

ك أنت تقول عليه جماهير أهل اللغة؛ ولهذا قال الرجل هنا: ويحك للمؤذن، وكذل

لزميلك وألخيك ولحبيبك تقول له: )ويحك، ذاكر(، )ويحك، انتبه(، يعني: 

رحمك اهلل، لكن إذا كنت تريد أن تدعو عليه بخالف ذلك وأنت غضبان، فتقول 

 له: ويلك.

ف يقول يف منظومته:   وابن ُمشرَّ

د أن يقول: هناك ألفاًظا تقولها العرب َّل تقصد معانيها اللفظية، يعني يري

العرب قد تقول لإلنسان الذي ُتعجب بفعله وترضى عنه: قاتلك اهلل، ما أحسن 

جوابك! وتقول ذلك عن رًضا، َّل تريد حقيقة اللفظ، وهذا من الغلط أنَّ اإلنسان 

ر أو يتعامل مع اللغة أن يتعامل معها تعاماًل لفظًيا دون أن  دائًما إذا أراد أن ُيفسِّ

 يعرف المعاين البعيدة والمجازية.

َْ َيَداكَ : »ومن ذلك قوله  ين  َتر َب  الدِّ
، المعنى «َفاْظَفْر ب َ ات 

 أال ترْ للعرب تقول بند العجدب

 

  

 قاتله اهلل خال تقول  اك بن ق  
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اللفظي لـــ)تربت يداك( يعني: اتسخت يداك بالرتاب، وهذا يف ظاهره أنَّه دعاٌء 

له،  لفظ عند العرب )تربت يداك( هذا دعاءٌ عليه؛ مع أنَّ المراد يف الحديث ويف هذا ال

 أعلم. ليس دعاًء عليه، فال يصح أن نتعامل دائًما مع األلفاظ بمعانيها الظاهرة، واهلل

 خصلَّى اهلل خسلَّم بلى نبينا محمد، خبلى آله خأصحابه أجمعين.
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 الدرس التاسع والعشرون
﷽ 

 

يْ  لَّه َربِّ اْلَعاَلم 
د َخَبَلى آل ه  خأصحابه اْلَحْمُد ل  َن خالص ة خالس م بلى نبينا ُمَحمَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

اَّلثنين السابع عشر من ربيٍع اآلخر من سنة ثالثين وأربعمائة وألف من هجرة 

 .الحبيب المصطفي 

راجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض نعقد بحمد اهلل نعقد يف جامع ال

عليه رحمة –وتوفيقه الدرس التاسع والعشرين من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-اهلل

وكان الكالم قد توقف هنا يف الماضي على باب إن وأخواهتا، وقد شرحنا ما 

 :حتى توقفنا بند قول ابن مالك  تيسر من أبيات هذا الباب،

 :فيقول الدرس سنشرح أيًضا ما تيسر من أبيات هذا الدرس، ويف هذا 

 َخَبْعددَد َ ات  اْلَكْسددر  َتْصددَحُب اْلَخَبددرْ .183

 

رْ   ٌَ دددددددد  َلددددددددَو  الَُم اب ْتددددددددَداٍء َنْحددددددددُو إنِّ

َيدددا.184   َخالَ َيل ددد    ي الَّددد َم َمدددا َقدددْد ُنف 

 

دددددددَيا  دددددددَن األَْفَعدددددددال  َمدددددددا َكَرض   َخالَ م 

 



 

 
e 

g h 

f  357 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ف ُمْبط ددُل .187 ي اْلُحددُرخ   َخَخْصددُل َمددا ب دد  

 

دددددددى اْلَعَمدددددددُل    إْبَماَلَهدددددددا َخَقدددددددْد ُيَبقَّ

 َجددددال ٌز َرْفُعددددَك َمْعُطْوَفددددس َبَلددددىخَ .188 

 

  َ 
 َمنُْصددددددوب  إ نَّ َبْعددددددَد َأْن َتْسددددددَتْكم 

ددددددددنَّ َخَأنْ .189 
َْ ب ددددددددإ نَّ لك  َقدددددددد

 َخُأْلح 

 

ََ َخَلَعددددددلَّ َخَكددددددَأنْ   ددددددْن ُدْخن  َلْيدددددد
 م 

َْ إ نَّ َفَقدددددددلَّ اْلَعَمدددددددُل .190  َفددددددد  َخُ فِّ

 

 َخَتْلدددددددَزُم الَّددددددد َُم إ َ ا َمدددددددا ُتْهَمدددددددُل  

َ  َبنَْهددددا إ ْن َبددددَداَخُربَّ .191 
 َمددددا اْسددددُتْ ن 

 

دددددددددددَداً    َمدددددددددددا َنددددددددددداط ٌق َأَراَدُه ُمْعَتم 

ددَخس َفددد َ .192 
ْعددُل إ ْن َلددْم َيددُك َناس   َخاْلف 

 

َبددددددس ب ددددددإ ْن   ي ُموَصدددددد َ  
ال  َِ ْيدددددده    ُتْلف 

   تكلم يف هذه األبيات  :على أربع مسائل 

 المسألة األخلى.  : يقول َّلم اَّلبتداء بعد إنَّ

 حكم هذه األحرف إذا اتصلت هبا الالم الزائدة. مسألة الثانية:خال 

 :حكم المعطوف على اسم إن. خالمسألة الثالثة 

 حكم إن إذا خففت.خالمسألة الرابعة : 

فنبدأ مستعينين باهلل متوكلين عليه بالمسألة األولى، وهي دخول َّلم اَّلبتداء 

 بعد إن.

 مرة أخرى: فقال يف هذه المسألة أربعة أبيات نقرأها 

 َخَبْعدددَد َ ات  اْلَكْسدددر  َتْصدددَحُب اْلَخَبدددرْ 

 

رْ   ٌَ ددددددد  َلدددددددَو  الَُم اب ْتدددددددَداٍء َنْحدددددددُو إنِّ

(؛ يعني إن بكسر الهمزة، وهذه إشارة منه َخَبْعَد َ ات  اْلَكْسر: )وقوله  

إلى أن َّلم اَّلبتداء َّل تدخل إَّل بعد إن دون أخواهتا، يعني َّل تدخل بعد أن، وَّل 

.كأن وَّل ل  كن وَّل ليت وَّل لعل، وهذا الحكم من خصائص إنَّ

 َع َقددددْد َكددددإ نَّ َ ا َخَقددددْد َيل ْيَهددددا َمدددد.185

 

َ ا  ددددَدا ُمْسددددَتْحو   َلَقددددْد َسددددَما َبَلددددى اْلع 

ددَط َمْعُمددْوَل اْلَخَبددرْ .186   َخَتْصددَحُب اْلَواس 

 

 َحددددلَّ َقْبَلددددُه اْلَخَبددددرْ  اَخاْلَفْصددددَل َخاْسددددمً  
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وبعد ذات الكسر تصحب الخرب َّلم ابتداٍء فهذه الالم الداخلة بعد إن هي َّلم  

اَّلبتداء المعروفة التي تدخل لتوكيد الكالم، وهي َّلٌم مفتوحة، ومن اسمها َّلم 

حمٌد كريٌم اَّلبتداء نعرف أن األصل فيها أن تدخل على ابتداء الكالم، فإذا قلت م

 فمحمٌد مبتدأ وكريٌم خرب.

ثم أردت أن تؤكد هذه الجملة بالم اَّلبتداء المفتوحة، فإنك تأيت بالٍم مفتوحٍة 

 (ڳ ڳ ڱ)يف ابتداء الكالم فتقول: لمحمٌد كريم، ويف القرآن: 

 ؛ األصل يف اللغة أنتم أشد، أنتم مبتدأ، أشد: خرب.[13الحشر:]

آين ألنتم أشد، فهي َّلم مفتوحة تدخل يف ثم أدخلت الالم فصار النص القر

 ابتداء الكالم للتوكيد.

فإذا دخلت َّلم اَّلبتداء بعد إن، بنحو )إن محمًدا كريٌم( هذه الجملة مكونة 

 من )إن( واسمها وخربها، ثم ندخل َّلم التوكيد.

ستحصل هنا مشكلة، وهي أن َّلم التوكيد فائدهتا والغرض منها التوكيد، 

 إن أيًضا للتوكيد.تقوية الكالم، و

أنه َّل يجتمع حرفان بمعنى واحد، إذا كان الحرفان بمعنى واحد َّل  القابدة:

يجتمعان، ألن قد يجتمع حرفان بمعنيين هذا قد يكون، مثل إن الشرطية، مع لم 

النافية الجازمة، قد يجتمعان نحو: إن لم تذهب سأعاقبك، إن لم، فاجتمعا حرفان 

 ألهنما معنيين.

جتمع حرفان بمعنى واحد، فأرادت العرب أن تفرق بين إن الدالة لكن َّل ي

 على التوكيد، وبين َّلم اَّلبتداء الدالة على التوكيد.

فأدخلوها داخل جملة، أدخلوا َّلم اَّلبتداء، زحزحوها عن مكاهنا وهو 

اَّلبتداء يف األصل وأدخلوها إلى داخل الجملة، ولهذا يسميها كثيٌر من النحويين، 
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الالم المزحلقة، إذا جاءت َّلم اَّلبتداء بعد إن، ويسموهنا الالم المزحلقة حينئٍذ ب

ألن األصل فيها أهنا يف ابتداء الكالم لكنها زحلقت من ابتداء الكالم إلى داخل 

 الجملة للغرض السابق، للتفريق بينها وبين أن.

نها إذا عرفنا أن الغرض من زحلقة هذه الالم إلى داخل الجملة هو التفريق بي

وبين إن، إًذا فيكفي يف التفريق بينهما أي فاصل، أي فاصل يكفي للتفريق بينهما، 

بل هذا هو األصل، األصل أَّل تزحلقها كثيًرا تذهب هبا إلى آخر الجملة، َّل هو 

األصل يف مكاهنا هي يف اَّلبتداء، بسبب المشكلة السابقة زحلقناها، إلى أين 

المشكلة بحيث يحدث فاصل بينها وبين نزحلقها؟ نزحلقها فقط بحيث انتهت 

إن، لكن ما تزحلقها إلى ما تشاء، ألن األصل أهنا يف اَّلبتداء فقرهبا إلى أقرب 

 مكان يف اَّلبتداء.

فإذا قلت إنَّ محمًدا كريٌم فإنك ستقول إنَّ محمًدا لكريم ففصلت بين اَّلسم 

إن محمًدا جالٌس بين إن والالم، يكفي، فلو طالت الجملة أكثر من ذلك، لو قلت 

يف البيت، ستفصل بين إن وَّلم اَّلبتداء بأول فاصل وهو اَّلسم هنا، فستقول إن 

 محمًدا لجالٌس يف البيت.

إن يف البيت محمًدا جالٌس، يعني أنه قدم المعمول معمول  :خلو أن قالً  قال

الخرب، ومعمول الخرب يجوز أن يتقدم إذا كان شبه جملة، ماذا سنفعل؟ سنفصل 

 ول فاصل بين إن وَّلم اَّلبتداء فقط، فسنقول: إن يف البيت لمحمًدا جالٌس.بأ

فصلنا بين إن والالم بقولنا )إن يف البيت( يف حرف جر وهو مالزم للمجرور ما 

يمكن أن تفصل بينهما، )إن يف البيت لمحمًدا جالٌس( لو قال قائل، إن محمًدا يف 

 لكن قدمه على الخرب فقط، لكان البيت جالٌس، يعني قدم المعمول معمول الخرب

 يقول إذا أدخل َّلم اَّلبتداء بعد إن، إن محمًدا لفي البيت جالس.
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ولو قال قائل إن يف البيت فمحمًدا، األصل أن محمًدا يف البيت، ثم قدم الخرب،  

وقال: إن يف البيت محمًدا، ثم أدخل َّلم اَّلبتداء لكان يقول: إن يف البيت لمحمًدا، 

دة واحدة، وهي أن تفصل بين إن، وبين َّلم اَّلبتداء بفاصٍل واحد، فإذا إًذا فالقاع

طبقت ذلك، ستجد أن هذه الالم ستدخل على الخرب، وذلك إذا تأخر، إن محمًدا 

 كريم، فتقول: إن محمًدا لكريم.

وقد تدخل على اَّلسم إذا تأخر، قد تقول إن يف الدار محمًدا، تقول إن يف الدار 

ل على المعمول معمول الخرب، إذا تقدم على الخرب، بنحو إن لمحمًدا، وقد تدخ

محمًدا يف الدار جالس، فتقول: إن محمًدا لفي الدار جالس، وهنا موضع رابع 

 أيًضا، ذكروه وسيأيت يف الشرح، وهو إذا أتيت بضمير الفصل بين اسم إن وخرب إن.

 ين.وضمير الفصل هو ضميٌر على صيغة الرفع يؤتى به بين المتالزم

ضميٌر على صيغة الرفع هو )أنت، نحن( على صيغة الرفع يؤتى به بين 

المتالزمين، بين المبتدأ والخرب مثاًل، بين اسم إن وخرب إن، بين اسم كان وخرب 

 كان، وهكذا.

تقول محمٌد هو كريم، هو ضمير فصل، قد كان محمٌد كريًما، تقول كان 

ريٌم فأتيت بضمير الفصل إن محمًدا محمًدا هو كريًما، فإن قلت إن محمًدا هو ك

هو كريٌم ثم أدخلت َّلم اَّلبتداء، لكنت تقول إن محمًدا لهو كريٌم ألن الفاصل بين 

إن وَّلم اَّلبتداء يكون بأول فاصل بعد إن، فعدد لنا ابن مالك هذه المواضع 

 بالتفصيل فقال: 

 َخَبْعَد َ ات  اْلَكْسر  َتْصَحُب اْلَخَبْر الَُم اب ْتَداءٍ 

إنِّ  هنا ذكر دخول َّلم اَّلبتداء على الخرب، ومثل لهذا الموضع بقوله: )

رْ  ٌَ (؛ األصل إين وزٌر ثم أدخل الالم فقال: إين لوزر، ومن ذلك قوله َلَو
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 :(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) [:39إبراهيم] :(ۇئ ۆئ ۆئ)، وقوله 

 (گ ڳ ڳ ڳ)، وقوله: [4القلم:] (ڱ ڱ ڱ ں)، [74النمل:]

ے ۓ ۓ )، وقوله: [8إبراهيم:] (ڌ ڎڍ ڌ )، وقوله: [23الحجر:]

، وقوله: [2العصر:] (ٻ ٻ ٻ پ)، وقوله: [54ص:] (ڭ ڭ ڭ ڭ

 (ک ک گ)، وقوله: [124النحل:] (ڱ ڱ ڱ ں)

 .[165الصافات:]

 وشواهد كثيرة جًدا من القرآن العظيم.

 .وذكر ابن مالٍك يف ذلك شروًطا جيملها يف ثالثة شروط 

ن يأيت الخرب متأخًرا عن اَّلسم، فإن تقدم أن يتأخر الخرب، أ الشرط األخل:

الخرب فقلت: إن يف الدار زيًدا، لم تدخل الالم على الخرب، وإنما تدخل حينئٍذ على 

 اَّلسم.

: أن يكون مثبًتا أن يكون الخرب مثبًتا أي ليس منفًيا كالشواهد الشرط الثاين

 لكريم.السابقة: إن محمًدا كريم تثبت الكرم لمحمد وتقول: إن محمًدا 

وإن كان الخرب منفًيا َّل تدخل َّلم التوكيد أو َّلم اَّلبتداء بأن تقول: إن محمًدا 

لن يقوم، أو إن محمًدا َّل ُيهمل، فال تدخل الالم حينئٍذ ألن الخرب منفي ومن ذلك 

ۀ ہ )، وقوله: [44يونس:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ): -تعالى-قوله 

 ، وهذا قول ابن مالك:[19الجاثية:] (ہ ہ ہ ھ ھ

َيا  َخالَ َيل     ي الَّ َم َما َقْد ُنف 

يقول المنفي َّل يلي الالم، المنفي َّل يأيت بعد َّلم اَّلبتداء أي َّل تدخل َّلم 

اَّلبتداء على المنفي، هذا كالم العرب، وعلل النحويون ذلك بأن قالوا: إن َّلم 
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 اَّلبتداء لإلثبات، والنفي للنفي، فتعارضا فلم يدخل أحدهما على اآلخر. 

أَّل يكون الخرُب ماضًيا، أَّل يكون الخرب فعاًل ماضًيا لألمثلة  م الشرط الثالث:ث

إن  -تعالى-السابقة، فإن كان فعاًل ماضًيا لم يدخل يف الخرب َّلم اَّلبتداء كقوله 

 أهلها كانوا ظالمين، وَّل يجوز يف الكالم أن يقول: إن أهلها لكانوا ظالمين.

، وقولك: إن محمًدا نجح، [132البقرة:] (ھ ھ ے): -تعالى-وقوله 

وَّل يقال: إن محمًدا لنجح، ألن هذا لم ُيسمع ولم يأيت عن العرب، هذا هو 

األصل، وعلل النحويون ذلك فقالوا: إن هذه الالم َّلم اَّلبتداء إنما تدخل يف 

األصل على اَّلسم، على المبتدأ على اَّلسم وتدخل أيًضا على الفعل المضارع 

مي مضارًعا ألنه المضارع المشابه، الفعل المضارع هو الذي ألنه شبيه اَّلسم فس

 يشبه األسماء يف كثير من أحكامه، ولهذا ُأعِرب ووقع يف مواقع اَّلسم كثيًرا.

 فأخذ كثيًرا من أحكامه ومن ذلك دخول َّلم اَّلبتداء عليه.

فتقول: إن محمًدا لقائم، وإن محمًدا ليقوم، ويف اآلية السابقة أمثلة على 

ڱ ڱ )الالم على اَّلسم وعلى المضارع، فدخولها على المضارع كقوله:  دخول

، أما الفعل [74النمل:] (ۇئ ۆئ ۆئ) [124النحل:] (ڱ ڱ ں

الماضي فالفعل الماضي َّل يشبه اَّلسم َّل يف أحكامه وَّل يف معناه وَّل يف لفظه، 

 فلهذا لم تدخل الالم عليه.

 لة.فإذا انتهى الدرس يا إخوان سنفتح المجال لألسئ

  :وهذا هو قول ابن مالك 

َيا َن األَْفَعال  َما َكَرض   َخالَ م 

َّل يلي الالم ما قد نفي وَّل من األفعال ما كرضيا، يعني الفعل الماضي الذي 
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كرضي، فإن كان الفعل الماضي جامًدا أو مسبوًقا بقد، فيجوز أن تدخل َّلم 

تقول: إن محمًدا نعم اَّلبتداء عليه، فيجوز أن تقول: إن محمًدا لقد نجح، و

 الرجل، وإن محمًدا لنعم الرجل، ألنه نعم من األفعال الجامدة.

 وهذا هو الذي قرره ابن مالك يف قوله: 

 َخَقددددددْد َيل ْيَهددددددا َمددددددَع َقددددددْد َكددددددإ نَّ َ ا

 

َ ا  ددددَدا ُمْسددددَتْحو   َلَقددددْد َسددددَما َبَلددددى اْلع 

وقد يليها مع قد، ثم  قالوا: وقد يليها، أي وقد يلي الفعل الماضي َّلم اَّلبتداء، 

 ذكر مثاًَّل إن ذا أي إن هذا

َ ا  َلَقْد َسَما َبَلى اْلع َدا ُمْسَتْحو 

أما دخول َّلم اَّلبتداء على الماضي المسبوق بقد، فهذا قول الجمهور،  

وتابعهم ابن مالك كما رأيتم، ومنع ذلك بعض النحويين، وأما دخول الالم على 

ألفعال الجامدة، فهذا منعه جمهور النحويين، الفعل الجامد كنعم وبئس وعسى، ا

وأجازهم بعضهم كاألخفش وتبعه على ذلك ابن مالك وإن كان َّل ينص عليه هنا 

لكن تبعه يف كتبه األخرى، هذا ما يتعلق بدخول َّلم اَّلبتداء على الخرب وهذا 

 الموضع األول.

وذلك بشرط اسم إن  خالموضع الثاين لد ول الم االبتداء بعد إن بلى االسم:

-أن يتقدم، كأن تقول إن يف الدار زيًدا أو تقول إن يف الدار لزيًدا، ومن ذلك قوله 

 .[12المزمل:] (ڱ ڱ ں): -تعالى

 (ڳ ڱ ڱ ڱ) يمكن أن تقول يف الكالم إن لدينا ألنكاًَّل ومن ذلك
، بالكالم يمكن أن تقول إن يف ذلك عربة بال َّلم اَّلبتداء، وقد [26الناٌبات:]

 م اَّلبتداء على اسم إن.تدخل َّل



 

 
e 

g h 

f  364 
 شرح ألفية ابن مالك

 .[26الناٌبات:] (ڳ ڱ ڱ ڱ)كاآلية:   

 (ى ائ ائ ەئ)، [12الليل:] (ې ې ې): -تعالى-ومن ذلك قوله 
 .[13الليل:]

نقول يف الكالم إن الهدى علينا، إن اآلخرة واألولى لنا، وقد ينفي اسم إن،  

خرة واألولى، ولك أن تؤخر يف إن، فتقول يف الكالم: إن علينا للهدى وإن لنا اآل

فإذا أخرت اَّلسم اسم إن لك أن تدخل َّلم اَّلبتداء على اسم إن فتقول كما جاء 

 .[13الليل:] (ى ائ ائ ەئ)، [12الليل:] (ې ې ې)يف القرآن، 

والموضع الثالث يف دخول الالم: ضمير الفصل، وعرفنا ضمير الفصل قبل 

-ومن ذلك قوله قليل، وإذا جيء به بين اسم إن وخرب إن دخلت الالم عليه، 

 .[62آل بمران:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ): -تعالى

 .[9الشعراء:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ)وقوله: 

والموضع الرابع لدخول َّلم اَّلبتداء: ومعمول الخرب وشرحنا المراد بمعمول 

الخرب قبل ذلك عدة مرات، فأرجو أَّل أحتاج إلى إعادة شرحه، فإذا قلت إن 

الس خرب إن، ويف الدار: معمول محمًدا جالس يف الدار، فمحمد اسم إن وج

 الخرب.

وإذا أدخلت الالم على هذه الجملة: إن محمًدا جالس يف الدار كنت ستقول: 

إن محمًدا لجالس يف الدار، فإذا قدمت المعمول على الخرب، فقلت إن محمًدا يف 

الدار جالس، لكنت تدخل َّلم اَّلبتداء على المعمول فتقول: إن محمًدا لفي الدار 

إًذا متى تدخل َّلم اَّلبتداء على معمول الخرب؟ أي جواب إذا تقدم  جالس،

 المعمول على الخرب.
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هذه المواضع الثالثة األخيرة، اسم إن وضمير الفصل ومعمول الخرب، جمعها 

طَ ابن مالك يف بيٍت واحد فقال: ) (؛ تسحب َّلم اَّلبتداء الواسط َخَتْصَحُب اْلَواس 

 المتوسط. أي المتوسط، َّلم اَّلبتداء تصحب

 سواء كان هذا المتوسط اسم إن أو كان معمول الخرب، أو كان ضمير الفصل.

دددَط َمْعُمدددْوَل اْلَخَبدددرْ   َخَتْصدددَحُب اْلَواس 

 

 َخاْلَفْصدددَل َخاْسدددَمس َحدددلَّ َقْبَلدددُه اْلَخَبدددرْ  

وتصحب َّلم اَّلبتداء الواسط بمعنى المتوسط من معمول الخرب، إذا  يقول: 

سًطا، متوسط بين ماذا وماذا؟ بين اسم إن والخرب، فإن الالم كان معمول الخرب متو

 حينئٍذ تدخل على هذا المعمول، وتصحب َّلم اَّلبتداء أيًضا أن تصل.

وضمير الفصل إذا جيء به يؤتى به بين اسم إن والخرب، فتدخل الالم على هذا 

اَّلسم، الضمير، وتصحب َّلم اَّلبتداء أيًضا اَّلسم، متى تدخل تدخل َّلم اَّلبتداء 

 يقول: إذا حل قبله الخرب، إذا جاء الخرب قبله.

وجدتم يا إخوان أن كل ما قلناه اآلن وشرح األبيات واألمثلة الكثيرة، والكالم 

طويل، كل ذلك يعود إلى قاعدة واحدة ذكرناها يف بداية الكالم، وهي أن الغرض 

ول فاصل، إن من كل ذلك الفصل بين إن وَّلم اَّلبتداء، ويكون الفصل بينهم بأ

 طبقت هذه القاعدة سنخرج هبذه المواضع.

 سؤالك؟

 (.28:18@) طالب:

هذه اآلية فيها كالم طويل فعلى قراءة أبي عمرو السبعية، إن هذين  الشيخ:

لساحران، فهي جارية على القاعدة، إن هذين، هذين: اسم إن منصوب وعالمة 

 إشكال.نصه الياء، لساحران: الالم داخلة على الخرب ما يف 

وعلى قراءة الباقين فيها كالم وتفصيل كثير، يمكن أن تأيت بعد الدرس وأفصل 
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 لك شيًئا منها، وصلت إلى ستة عشر قوًَّل. 

 (.29:03@) طالب:

)إن( َّل ترفع اَّلسم، لم يقل أحٌد ذلك، لكن مما قيل إن هذه اآلية آتية  الشيخ:

، فإما هذين اسم إن على لغة بعض العرب وهي إلزام المثنى األلف، هذا قول

منصوب وعالمة نصبه الياء، منع من ظهورها التزام األلف ولساحران: الالم داخلة 

 يف الخرب، ما يف إشكال أيًضا على هذا القول.

 وهناك أقوال أخرى أيًضا يف اآلية.

 (.29:53@) طالب:

ضمير الفصل يف خالف بين النحويين، فقال بعضهم إنه حرف، َّل  الشيخ:

ن اإلعراب حينئٍذ كغيره من الحروف، وقال بعضهم إنه اسم، واختلفوا محل له م

يف إعرابه وقال بعضهم إنه يتبع يف إعرابه ما قبله، وقال بعضهم يتبع يف إعرابه ما 

 بعده.

 سؤال؟فهذا الخالف يف ضمير الفصل، هل من 

 (.30:45@) طالب:

خالف إَن الداخلة يف )إن( ما تريد بقولك زائدة؟ هذه إْن نوهنا ساكنة ب الشيخ:

 بابنا، أم إن الساكنة نعم، قد تأيت زائدة.

 (.31:18@) طالب:

الفعل الماضي يفيد التأكيد، الفعل الماضي يدل على وقوع الفعل يف  الشيخ:

الزمن الماضي، قد يفيده لكن بقرائن أخرى، أما الفعل الماضي نفسه، فمعناه 

 الماضي.ودَّللته الدَّللة على وقوع الفعل يف الزمن 



 

 
e 

g h 

f  367 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 (.31:40@) طالب:

 قلنا ألنه َّل يشبه اَّلسم، وَّلم اَّلبتداء يف األصل تدخل على اَّلسم. الشيخ:

 (.31:55@) طالب:

قلنا تدل على التأكيد لكن بقرائن أخرى، أما الفعل نفسه وهو فعل له  الشيخ:

 معنى مؤثر أي معنى جديد.

 (.32:23@) طالب:

ويين قياًسا أجازوها قياًسا لكن على هذه العبارة أجازها بعض النح الشيخ:

القاعدة المذكورة قبل قليل على أن المسألة كلها على الغرض الفصل بينهما 

بفاصل، فال ُيفصل بينهما إَّل بفاصٍل واحد، هذا األصل فيها، وَّل يخرج عنها إَّل 

 بدليل سماعي، أي دليل سماعي قلنا به وإَّل فال.

األصل يف َّلم اَّلبتداء أنه يأيت يف أول األصل أن تلتزم هذه القاعدة، ألن 

الكالم، ما تأيت به يف وسط الكالم، ما يؤتى به يف وسط الكالم إَّل مع إن فقط، مع 

غير إن َّلبد أن تأيت يف أول الكالم، مع إن أخرناه بسبب هذه المشكلة التي حدثت 

لمشكلة َّل تبتعد به كثيًرا عن أول الكالم ابتعد به عن أول الكالم بحيث تحل ا

 فقط.

 وإن قال قائل غير ذلك َّلبد له من دليل.

المسألة الثانية: وهي حكم هذه األحرف إذا اتصلت هبا )ما( الزائدة، ويف ذلك 

 : يقول ابن مالك 

ف ُمْبط دددُل  ي اْلُحدددُرخ   َخَخْصدددُل َمدددا ب ددد  

 

ددددددى اْلَعَمددددددُل    إْبَماَلَهددددددا َخَقددددددْد ُيَبقَّ

ا اتصلت هبا )ما( وقبل أن نشرح هذه فذكر يف هذا البيت حكم هذه األحرف إذ 
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المسألة ننبه إلى أن المراد بــ)ما( هنا هي ما الزائدة، الزائد كما ذكرنا أكثر من مرة  

هو ما كان دخوله وخروجه سواًء أما إذا كانت ما غير ذلك، فإهنا َّل تؤثر يف عمل 

ا( هذه األحرف كأن تكون )ما( الموصولة التي بمعنى الذي، أو أن تكون )م

المصدرية التي ينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدر، لكن المراد هنا هي )ما( 

 الزائدة.

  :فحكم هذه األحرف إذا اتصل بها )ما( الزائدة أنها على نوعني 

جميع هذه األحرف سوى ليت، فإن عملها يبقى، فستكون حينئٍذ  النوع األخل:

كريٌم( محمد مبتدأ وخرب، ثم  حروف هاملة مهملة َّل تعمل شيًئا، فتقول: )محمدٌ 

تدخل إن محمًدا كريم، هذه إن حرف عامل أثرت يف محمد النصب ويف كريم 

 الرفع.

ثم تزيد ما الزائدة، فتقول: إنما تبقي ما عمل إن، فتكون الجملة اَّلسمية 

محمد كريم حينئٍذ مسبوقة بعامل أم غير مسبوقة بعامل، فتكون غير مسبوقة بعامل 

ها، مبتدأ مرفوع وخربٍ مرفوع، فتقول: إنما محمٌد كريٌم، إنما إعراهبا فتعود إلى أصل

( عن العمل مبني على الفتح َّل محل 36:29@بالتفصيل، هذه إن حرف توكيد )

له من اإلعراب، ما: هذا حرف زائد مبني على السكون َّل محل له من اإلعراب، 

كفوف، ما: حرٌف وقد كف إن عن العمل ويختصرون ذلك بقولهم: إنما كاٌف وم

 كاٌف وإن: حرف مكفوف عن العمل.

إًذا فإنما كاٌف ومكفوف، محمد: مبتدأ مرفوع، كريم: خرٌب مرفوع، والشواهد 

 .[171النساء:] (ڃ ڃ چ چچ): -تعالى-على ذلك كثيرة جًدا من ذلك قوله 

ڳ ڳ ڳ ڳ )وقال: اهلل إله، برفعهما على أهنما مبتدأ وخرب، وقال:  

؛ هذه لغة العرب، فإن قيل لماذا كفت [108نبياء:األ] (ڱ ڱ ڱ ڱں
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 ما الزائدة هذه األحرف عن العمل؟ 

أن )ما( الزائدة إذا دخلت على هذه األحرف تزيل  فالجواب بن  لك:

اختصاصها باَّلسم، إن وأخواهتا أليست من النواسخ؟ بلى، والنواسخ ككان وإن 

مية، الجملة اَّلسمية وظن النواسخ تدخل على ماذا؟ تدخل على الجملة اَّلس

 المسبوقة باسم.

فالنواسخ كلها إنما تدخل على أسماء، نعم، فإن وأخواهتا إذا دخلت على  

الجملة اَّلسمية، إن محمًدا كريٌم إن دخلت على اسم إن، َّل تدخل إَّل على 

 األسماء، وتذكرون يف القاعدة التي ذكرناها من قبل، القاعدة يف عمل الحروف.

ف أهنا إذا كانت مختصة، أهنا تعمل أي مختصة بالفعل ما األصل يف الحرو

تدخل إَّل على األفعال، أو ما تدخل إَّل على األسماء، هذه األصل فيها أهنا تعمل، 

والحروف غير المختصة أي التي تدخل على األسماء واألفعال مًعا األصل فيها 

 أهنا َّل تعمل.

ها ما الزائدة فقلت: إنما فإن مختصة باألسماء فلهذا عملت، فإذا دخلت علي

يزول اختصاصها باَّلسم أي تدخل على األسماء مثل: إنما، إنما اهلل إلٌه وإنما 

محمٌد كريٌم وتدخل على الفعل، تقول: إنما دخل محمد، إنما محمد قائم وإنما 

 قام محمد.

، [33األحزاب:] (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ): وقال 

 .[6األنفال:] (ں ں ڻ ڻ)وقال: 

عليها ما، فزال اختصاصها باألسماء، كأنما يساقون إلى  كأن دخلت هذه

 (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں): -تعالى-الموت، وقال 
 .[108األنبياء:]
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إنما يوحى، والثانية دخلت على اسم، والحرف  انظر األخل د لَ بلى فعل: 

إذا زال اختصاصه أي صار دخاًل على األسماء واألفعال فيعمل أو َّل يعمل؟ فلهذا 

لعرب، وهذا يبين أن العرب وإن كانت َّل تعرف هذه القواعد إَّل أهنا أبطلته ا

تستشعرها يف نفسها، وتراعيها بالكالم، وهذا يدل على أن هذه القواعد التي 

استنبطها النحويون، وهذه التعليالت التي يذكرها النحويون، لها جانٌب كبيٌر من 

 الصحة.

كما هو معروف ومشهور، فنوع  وإن كانت تعليالت النحويين على ثالثة أنواع

مقطوع بصحته، ونوع يرتقي إلى هذا المقطوع ونوٌع هو من التخيالت 

 والرتجيحات العامة.

النوع الثالث هذا يذكر فقط إلى اَّلستئناف، أما التعليالت والنوع األول وهو 

قليل، والنوع الثاين وهو أكثر تعليالت النحويين، فله جانب كبير جًدا من الصحة، 

ذا النوع األول، وهي كل األحرف سوى ليت، إذا دخلتها ما الزائدة، ماذا يحدث ه

 لها؟ يزول اختصاصها باَّلسم ويبطل عملها.

ليت، ليت إذا دخلتها ما الزائدة فال يزول اختصاصها باَّلسم،  النوع الثاين: 

 تقول: ليت محمًدا ناجٌح، أي ليت معمولة قوًَّل واحًدا أدخل ما الزائدة؟ تقول:

 ليتما محمًدا ناجٌح.

هل يجوز أن تقول: ليتما نجح محمد؟ تدخلها على فعل؟ َّل يجوز، ليت إذا 

دخلتها ما الزائدة َّل يزول اختصاصها لالسم، فلهذا َّل يزول اختصاصها باَّلسم 

 جاز فيها اإلعمال وهذا هو األكثر ويجوز فيها اإلهمال وهو جائز.

ليتما محمًدا ناجٌح، ويجوز فيها  فيجوٌ فيها ا بمال خهو األكثر فتقول:

اإلهمال فتقول: ليت ما محمٌد ناجٌح هذا كالم العرب، نعم اإلعمال جائز وهو 
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 األكثر، واإلهمال جائز، فإن أردت التعليل فالتعليل هنا واضح.

أما أن اختصت بجواز اإلعمال وعدم اإلعمال من دون بقية أخواهتا، فألن ما 

باَّلسم، يعني ليت حينئٍذ حتى مع ما الزائدة مختصة الزائدة َّل تزيل اختصاصها 

باَّلسم أم غير مختصة باَّلسم؟ مختصة باَّلسم فهي عملت وهو األكثر، ليتما 

 محمًدا ناجح.

ليتما محمٌد ناجٌح، كيف نعلل ذلك، لماذا جاز إهمالها؟ قالوا  خإهمالها:

 له تماًما، نعم.حماًل على أخواهتا فإن الشيء قد يحمل على شبيهه وإن لم يكن مث

قالَ: أال َلْيَتما ه ا الَحماُم لنا، ويف ذلك ينشرون بيًتا مشهوًرا للنابغة الزبياين: )

)  ؛ يتكلم عن زرقاء اليمامة التي مشهورة بقوة النظر.إلى حمامتنا خنصفُه، فقد 

قالَ: أال ( هذا الشاهد أدخل ما الزائدة على ليت، )قالَ: أال َلْيَتمات: )قال

( كلمة الحمام يف روايتين، الحماَم والحماُم، على الناصب: ا ه ا الَحماُم لناَلْيَتم

(؛ ليتما عاملة، واسم ليت هذا، ليتما هذا، والحمام قالَ: أال َلْيَتما ه ا الَحماَم لنا)

 بدل أو عطف بيان من هذا.

مبتدأ،  (؛ ليتما مهملة وهذاقالَ: أال َلْيَتما ه ا الَحماُم لناوالرواية الثانية: )

 والحمام بدل أو عطف بيان من المبتدأ، ولنا هو الخرب.

(؛ قد هنا اسم فعل بمعنى يسري، وقد سبق ذكره يف فقد  وقوله يف آخر البيت: )

 الضمائر عندما ذكرنا المضاف إلى المتكلم، ونون الوقاية.

 وعلى ذلك كيف نفهم قول ابن مالك يف آخر البيت: 

 َخَقْد ُيَبقَّى اْلَعَمُل 

ف ُمْبط دددُل  ي اْلُحدددُرخ   َخَخْصدددُل َمدددا ب ددد  

 

ددددددى اْلَعَمددددددُل    إْبَماَلَهددددددا َخَقددددددْد ُيَبقَّ
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( ليت، فليت لك أن تعملها ولك أن هتملها، فإن َخَقْد ُيَبقَّى اْلَعَمُل يريد بقوله: ) 

كانت )ما( المتصلة بــ إن وأخواهتا ليست زائدة وإنما هي موصولة، أو مصدرية، 

ها بل تبقى عاملة كأن تقول: إن ما عندي حسن، ومعناه إن فإهنا َّل تؤثر يف عمل

 الذي عندي حسن.

إنما عندي حسن، إن وما: اسمها يف محل نصب وهو اسم موصول، فعندي: 

 صلة اَّلسم الموصول، وحسن: خرب إن.

؛ المعنى [95النحل:] (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): ومن ذلك قوله 

فإن قلت إين أرى كلمة عبارة )إنما( : إن الذي عند اهلل هو خيٌر لكم، -واهلل أعلم-

يف المصحف مكتوبة متصلة، إنما متصلة يف المصحف، نقول نعم هي يف 

المصحف متصلة وهذا من خصائص الخط العثماين، الخط العثماين، الخط 

 .◙العثماين نسبة إلى عثمان من عفان 

تنا من خصائص الخط العثماين، أما يف قواعد اإلمالء التي نتبعها يف كتاب

المعتادة، فإن ما إذا كانت زائدة تكتب متصلة بـ)إن( إنما إلهكم اهلل، إنما محمٌد 

قائم، وإن لم تكن زائدة، كأن تكن موصولة، فإن القاعدة اإلمالئية تفصل بين إن 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ )أيًضا:  -تعالى-وبين ما، ومن ذلك قوله 

 .[178آل بمران:] (ڱں

سبن الذين كفروا أن الذي نملي لهم خير وَّل يح -واهلل أعلم–المعنى 

 ألنفسهم، هذا ما يتعلق بالمسألة الثانية.

 هل من سؤال يا إخوان؟ المسألة الثالثة:

 (.49:05@) طالب:
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ما الموصولة هي التي بمعنى الذي وإخوانه، بمعنى الذي أو التي أو  الشيخ:

رى بمعنى التي، الذين أو الاليت، هنا بمعنى الذي، لكن قد تكون يف شواهد أخ

فأنت تقول: إنما تحبها، إنما تكتبها حسنت، يعني إن التي تكتبها حسنة، أو حسنة، 

أي إن التي تكتبها حسنٌة، يعني إن الرواية أو إن الكتابة أو نحو ذلك، قد تكون 

 بمعنى الذي أو التي أو إخواهنما.

ن تدخل ما الزائدة على عسى؟ هي َّل تدخل على عسى ولم نذكر ذلك أل

ل ذلك ألنه عد  عسى لم نذكرها من أخوات إن تبًعا َّلبن مالك، أما ابن هشام فصَّ

 عسى من أخوات إن.

  :ثم قال ابن مالك 

 َخَجدددددال ٌز َرْفُعدددددَك َمْعُطْوَفدددددس َبَلدددددى

 

  َ 
 َمنُْصددددددوب  إ نَّ َبْعددددددَد َأْن َتْسددددددَتْكم 

محمًدا يف  يتكلم يف هذا البيت على حكم المعطوف على اسم إن، وإذا قلت إن 

البيت، فمحمد اسم إن وهو منصوهبا، فإذا عطفت عليه فقلت إن محمًدا وخالد يف 

البيت فكيف تعطف عليه، قال ابن مالك، لك يف هذا المعطوف على اسم إن، لك 

فيه النصب والرفع، لك فيه النصب وهو األصل، واألكثر اعتباًرا باللفظ، فتقول: 

حمًدا اسم إن، والواو حرف عطف وخالًدا إن محمًدا وخالًدا يف البيت، وم

 معطوًفا على اسم إن منصوب.

ويف البيت: الخرب، ولك فيه الرفع، فتقول إن محمًدا يف الدار وخالد، إن 

محمًدا يف الدار إن واسمها وخربها، وخالد قلنا لك فيها النصب كالمثال السابق، 

إن، ولك فيه الرفع فتقول فتقول إن محمًدا يف الدار وخالًدا، المعطوف على اسم 

إن محمًدا يف الدار وخالٌد، فإذا رفعت كيف يكون إعراهبا؟ العطف هنا على اسم 

 إن ليس على الخرب.
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قيل إن محمٌد بالرفع معطوف على محل اسم إن قبل دخول إن، اسم إن قبل  

 دخول إن ماذا كان؟ كان مبتدأ فراعت العرب ذلك، هذا قول.

ي عليه المحققون: أن محمد مبتدأ بخرٍب محذوف، بل والقول الثاين: وهو الذ

عليه الخرب المذكور، والتقدير إن محمًدا يف البيت، وخالٌد يف البيت أو خالٌد مثل 

 ذلك.

لكن هل للخالف ثمرة؟ نعيد الخالف أوًَّل إذا قلت إن محمًدا يف الدار وخالد 

شكال، وخالًدا لك النصب، وتقول: وخالًدا فيكون معطوف على اسم إن ما يف إ

 هذا معطوف على اسم إن، هذا هو األكثر، ألن مراعاة النصب هو األكثر.

فتقول: إن محمًدا يف الدار وخالٌد فلك يف الرفع مذهبان، األول أنه معطوف 

 على محل اسم إن، والثاين أنه مبتدأ لخرب محذوف، لكن ما ثمرة هذا الخالف؟

 (.54:50@) طالب:

 محاولة خرى. الشيخ:

 (.55:02@) لب:طا

قلنا إنه مبتدأ لخرب محذوف، فالكالم حينئٍذ من عطف الجمل، أي أن  الشيخ:

محمد يف الدار وخالد يف الدار فعطفنا الجملة الثانية على الجملة األولى، وإن قلنا 

 أنه معطوف على محل اسم إن، فالكالم على أنه من عطف المفردات نعم.

( يقول يدا لخريفا يدا أب  العباس خالصيوفاإن الربيع الجود خاقال الشاعر: )

أبي العباس كلمتان فيهما كل أنواع األفعال، ترك الربيع والريف والصيف، إن 

 الربيع الجود والخريف يدا أبي العباس والصيوف.

 إن: هذا الحرف الناسخ.
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 الربيع: اسمها منصوب.

 الجود: نعت للربيع.

 والخريف: هذا معطوف على اسم إن بالنصب.

إن الربيع الجود والخريف: إنه ماذا؟ يدا أبي العباس، ما إعراب يدا؟ خرب إن 

مرفوع عالمة رفعه األلف وهو مضاف وأبي مضاٌف إليه وهو مضاف والعباس 

 مضاف إليه.

ثم قال والصيوف: هذا عطف عطفه على ماذا؟ عطفه على اسم إن، وهو 

 الربيع.

عطوف األول: والخريف جاء لكن نالحظ يف البيت أن هناك معطوفين: الم

 قبل الخرب، والمعطوف الثاين: والصيوف: جاء بعد الخرب.

وهنا وقع بين النحويين، هل هذه المسألة جائزة سواء وقع المعطوف قبل 

الخرب أو بعد الخرب؟ على قولين: والجمهور على أهنا َّل تجوز إَّل إذا وقع 

أن ُيستكمل الخرب، أو أن المعطوف بعد الخرب، يقولون: ُيشرتط لجواز الرفع 

تستكمل إن الخرب، أي َّلبد أن تأيت إن واسمها وخربها، ثم يأت المعطوف على 

اسم إن، كأن تقول: إن محمًدا يف الدار وخالد، فلك يف خالد الرفع والنصب، فإن 

جاء المعطوف قبل الخرب، فقلتم: إن محمًدا وخالًدا يف الدار، فليس لك يف 

النصب، هذا قول الجمهور، وهو الذي ذكره ابن مالك يف المعطوف حينئٍذ إَّل 

 األلفية، وقال: 

ٌز َرْفُعَك َمْعُطْوَفس َبَلى َمنُْصوب  إ نَّ 
 َخَجال 

 متى يجوز؟
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  َ 
 َبْعَد َأْن َتْسَتْكم 

يعني بعد أن تستكمل إن الخرب، والقول الثاين: إن هذه المسألة جائزة سواء 

فلك أن تقول: إن محمًدا يف الدار وزيٌد ولك أن جاء المعطوف بعد إن أم قبلها، 

تقول إن محمًدا وزيًدا وزيٌد يف الدار، أجازوها قبل الخرب وبعد الخرب، واستشهدوا 

 بالشواهد قوية وكثيرة، يف هذا المجال.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ): فمن ذلك قوله 

؛ هذه إن واسمها الذين ءامنوا، إن الذين ءامنوا [69المالدة:] (ۋ ۅ ۅ

 والباقي معطوفات على اسم إن، والخرب: إهنم ماذا؟ من آمن باهلل.

؛ [69المالدة:] (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)نجد يف المعطوفات 

هذا المعطوف جاء بالرفع أو بالنصب؟ جاء بالرفع خرب لخرب أو بعد الخرب؟ قبل 

 الخرب وهذا دليل واضح جًدا على هذا القول.

إنه مبتدأ لخرب محذوف  د خقالوا:خإن حاخل الجمهور ا جابة بن ه ا الشاه

والصابئون كذلك وكانت جملة متأخرة ثم قدمت وَّل داعي لهذا التكلف، 

وبخاصة أن عمل إن متقرر عند النحويين أنه ضعيف، كما شرحنا يف المحاضرة 

الماضية إن وأخواهتا تعمل لكن عملها ضعيف، ألهنا َّل تعمل باألصالة، وإنما 

 ، فلهذا ُيبطل عملها أشياء كثيرة.تعمل بالحمل على األفعال

فال يتقدم خربها على اسمها إَّل إذا كان شبه جملة، وإذا دخلته إما الزائدة بطل 

 عملها، ونحو ذلك.

 فال ُيستغرب أن يجوز العطف بالرفع على اسم إن قبل الخرب وبعد الخرب.

ڄ ڄ ڄ ڄ ): -تعالى-ومن شواهدهم أيًضا قراءة شاذة لقوله 
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؛ فقرأ بعضهم: إن اهلل ومالئكته يصلون على النبي، فإن [56اب:األحز] (ڃ ڃڃ

ولفظ الجاللة اهلل اسم إن، والخرب إهنم يصلون، فالخرب يصلون، وقد جاء مالئكَته 

 ومالئكُته بالرفع والنصب بالقراءتين.

ومن ذلك أبياٌت َّل تعد، جاء فيها المعطوف بالرفع والنصب وقبل الخرب، منها 

 َرْحُلُه، فإ نِّ  َخقيَّاٌر بَها ا قول الشاعر: )وليست كلها، منه
َمْن َيُك َأْمَسى بالمدينة 

( الخرب إين غريُب، وجاءت قيار بينهما فإ نِّ  َخقيَّاَر بَها لَ ر يُب (، ويف رواية: )لَ ر يُب 

 بالرفع والنصب.

ه، فإن  لنا األم  النجيبة ومن ذلك قول الشاعر: ) فمن يك لم ينجب أبوه خأم 

ه، فإن  لنا األم  النجيبة (؛ هذا شاهد لمن؟ )بخاأل فمن يك لم ينجب أبوه خأم 

(، إن أين اسمها؟ إن لنا األم، األم، والخرب: لنا، ثم عطف واألب، فجاء خاألب

 المعطوف قبل الخرب أم بعد الخرب؟

على قراءٍة شاذة: إن اهلل  بعد الخرب وهذا جائز اَّلتفاق، وقال 

 سوله.بريٌء من المشركين ور

إن واسمها لفظ الجاللة اهلل، والخرب بريٌء، إن اهلل بريٌء من المشركين، 

ورسوله جاءت معطوف، أي بعد الخرب، رسول فيها قراءتان، سمعية مشهورتان، 

 إن اهلل بريء من المشركين، ورسوُله ورسوَله.

الشذوذ يف إن بالكسر، ألن قراءة القرآن أن، نعم، هذه يف آية أخرى، وهي: 

 .[62البقرة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)هذه يف البقرة: 
 ؛ قلنا ما يف إشكال وإنما على اللفظ عطٌف باللفظ.[62البقرة:]
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )يف المائدة آيتنا:  

 .[69المالدة:] (ۅ

 .(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)هذا الشاهد،  

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)واألخرى:  
 .[62البقرة:]

ۇ ۆ )أن الشاهد جاء فيما تقدم يف كلمة الصابئون،  نتأكد الذي أعرف

 .(ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

فإذا تقدمت النصارى، فالصابئين بالنصب، والنصارى والصابئين، فتأكد لي،  

وذكرها يف ثالث مواضع لكن ما تقدم فيها الصابئون إَّل بالرفع، فإن تأخرت فهي 

 بالنصب.

  ثم قال ابن مالك : 

َْ ب ددددددددددإ نَّ لك دددددددددد َقدددددددددد
 نَّ َخَأنْ َخُأْلح 

 

ََ َخَلَعددددددلَّ َخَكددددددَأنْ   ددددددْن ُدْخن  َلْيدددددد
 م 

يقول إن الحكم الذي ذكرناه قبل قليل، وهو جواز رفع المعطوف على اسم إن  

يجوز أيًضا يف المعطوف على اسم أن ويف المعطوف على اسم لكن، دون البواقي 

 أي دون لعل وليت، وكأن، فال يجوز فيها إَّل النصب.

ڤ ): من الشواهد على ذلك: قوله  :خالشواهد بلى  لك

 (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چچ
؛ هذه أن ثم ُعطِف على اسمها ورسوله بالرفع والنصب على القراءتين، [3التوبة:]

 وشرحناها قبل قليل.

خما َقَصَرْت ب  يف التسام   ؤخلة خلكن  بم   قول الشاعر: ) خمن  لك أيًضا:
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ي هو الطيب األصل، ولكن عمي الطيب (؛ يقول عمالطيب األصل خالخال

األصل، ولكن حرف ناسخ، عمي اسمها، الطيب األصل: الخرب ثم قال: والخال، 

 فعطف بالرفع مع أنه معطوٌف على اسم لكن.

هذا هو المسموع عن العرب، فإن قلت لماذا جاز هذا الحكم وهو العطف 

د ذلك يف المعطوف بالرفع، إذا عطفت على اسم إن واسم أن، واسم لكن، ولم يج

 على اسم ليت ولعل وكأن.

فنقول يف التعليل لذلك، هل هو سماع عن العرب، قالوا يف التعليل لذلك، 

قالوا: إن وأن، ولكن، َّل تغير معنى الجملة، بخالف ليت ولعل وكأن فهي تغير 

معنى الجملة، ما معنى هذا الكالم؟ إذا قلت محمٌد كريٌم ما معنى محمد كريم، 

 كرم محمد.لفي ال

إن محمًدا كريم، تغير المعنى؟ َّل، علمت أن محمًدا كريم، ما تغير المعنى، 

فلو قلت مثاًل محمٌد فقير لكنه كريم، ما معنى لكنه كريم إثبات الكرم لمحمد، إًذا 

المعنى وحد يف هذه الثالثة إن وأن ولكن، لكن ليت؟ ليت محمد كريم؟ تثبت 

معنى، لعل محمًدا كريم؟ َّل تثبته وإنما ترجوه، كن الكرم لمحمد أو تتمناه؟ تغير ال

 محمًدا كريم، ما تثبته وإنما تشبهه.

فلهذا جاز هذا الحكم يف إن وأن ولكن ألهنا َّل تغير معنى الجملة، ولم يجوز 

يف ليت ولعل وكأن ألهنا تغير معنى الجملة، فإن قال قائل هذا التعليل أَّل يقوي 

يف نحو إن محمًدا يف الدار وخالٌد، إنما هو عطف  قول من قال: إن العطف بالرفع

على المحل، على محل اسم إن ألنه المبتدأ فكأن العرب راعت المبتدأ ألن 

المعنى ما تغير، محمد كريم، فنقول: نعم، فيه تقوية لهذا القول، وقلنا قبل قليل: 

 إنه قول لقليل من النحويين.
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 ثاين وهو أنه مبتدأ لخربٍ محذوف.أما جمهور النحويين فهم يرجحون القول ال 

 إن كان يف سؤال يا إخوان؟

 (.71:55@) طالب:

أن وإن َّل تدخل على الفعل، هذه أن يا أخي بسكون النون، ليست أن،  الشيخ:

فإذا خففت  -إن شاء اهلل–سيأيت الكالم على تخفيف إن وأن يف الدرس القادم 

 وأن بالتشديد. يكون لها أحكام أخرى، أما الكالم اآلن فعلى إن

 سؤال آخر يا إخوان؟

 (.72:32@) طالب:

من يجيب عن أخيكم ألنني أجبت عنه، يقول لماذا يزول عمل إن  الشيخ:

 وأخواهتا إذا اتصلت هبا ما الزائدة إَّل ليت؟ ألن يجوز فيها اإلعمال واإلهمال؟

 (.72:51@) طالب:

باَّلسم، والمختص  ألن ما الزائدة إذا اتصلت هبا َّل تزيل اختصاصها الشيخ:

 باَّلسم المختص هبا أنه يعمل.

 وجاز فيها اإلهمال حماًل على أخواهتا.

 (.73:14@) طالب:

على محل اسم إن، ما محل اسم إن، هو يقولون معطوًفا على محل  الشيخ:

اسم إن قبل دخول إن، وكأهنم راعوا يف قولك إن محمًدا يف الدار وزيٌد كأهنم راعوا 

 زيٌد وعطفوا على المبتدأ حينئٍذ.محمٌد يف الدار و

أما الذين قالوا بالرفع، أما الذين قالوا بالقول الثاين وهو أنه مبتدأ لخرب 

محذوف تقديره إن محمًدا يف الدار وخالٌد يف الدار فأبقوا الجملة األولى على تأثير 
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لجملة إن، إن محمًدا يف الدار ثم جعلوا ما بعد الواو جملة ثانية، َّل عالقة لها با

 األولى إَّل العطف.

قلنا نقويه ليس على التقوية كاملة، لكن تقوية من بعيد، نقويه من طرٍف خفي، 

لكن ما نرجحه ترجيًحا كاماًل، ألن القائلين بالقول الثاين لهم أدلة أخرى ما 

 ذكرناها.

َ: قال) مما قلنا يف الشرح قول النابغة الزبياين، ويقال الُزبياين والَزبياين، قالت:

) هذا البيت قاله يف قصة  ؛أال َلْيَتما ه ا الَحماُم لنا، إلى حمامتنا خنصفُه، فقد 

مشهورة يف زرقاء اليمامة وُذكر عنها أهنا كانت تبصر بمسيرة ثالثة أيام يعني أي 

الذي يسيره الراكب المعتدل يف ثالثة أيام هي ترى المكان الذي وصل إليه، هكذا 

 يقولون.

 لحمام بين جبلين، وكانت هي تكملك حمامة واحدة، فقالت:فرأت سرًبا من ا

ليت الَحماَم لَيْه ونصَفُه َقِدَيْه إلى حمامتَِيْه َتّم الَحماُم مَِية، تقول ليت هذا الحمام 

لي ومعي نصفه مع حمامتي هذه فيتم العدد مائة، ليت الَحماَم لَيْه ونصَفُه َقِدَيْه؛ 

 يعني يكفي، َتّم الَحماُم مَِية.

فكم كان عدد الحمام، كان سًت وستين حمامة، ونصفه ثالٌث وثالثون، تسٌع 

وتسعون، وحمامتها مائة، يقال هذا تكملة للقصة، يقال إن الحمام وقع يف شبكة 

 .-واهلل أعلم–صياد وهو يف يده سٍت وستون حمامة 

بعض العلماء أنكر هذه القصة من األساس، وبعضهم أثبت أصلها وأنكر 

 ، لكن تذكر يف اآلداب.تفاصيلها

َّل أدري تأمل مثل ثالثة أيام بالسيارة، لكن ثالث أيام بالجمال المحملة 

والراكب المعتاد ما أدري، هل يتجاوز منطقة ما أدري، تصعد على الجبل وترى أو 
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 على مرقاب وترى من بعيد. 

 (.77:18@) طالب:

 أنا َّل أنكر كالمك، نعم. الشيخ:

ا أيًضا يف الشرح، سنشرحه لكن ما وصلنا إليه، لكن ومن األبيات التي قلناه

نقف عند قول المصلي يف دعاء اَّلستفتاح: وتعالى اسمك، يقوله المصلي يف 

 صيغة من صيغ دعاء اَّلستفتاح وتعالى اسمك.

 تعالى: بمعنى عز وعال، وهذا معناه يف اللغة إَّل أن العرف خصه باهلل 
 عل تعالى إَّل مع هلل، فيقال وأسمائه وصفاته فال يكاد يستعمل الف

أو مع أسمائه وصفاته، فيقال تعالت أسماء اهلل أو تعالى اسم اهلل، أو تعالى  

اسمك، فلهذا انتقد كثيرون أبا تمام عندما قال يف قصيدته المشهورة بفتح عمورية، 

َن الُخَطب  ) ن الشْعر  َأْخ َنْثٌر م   فقال تعالى. ؛(َفْتُح َتَعاَلى َأْن ُيحيَط ب ه  َنْظٌم م 

وقالوا: لو قال تعلى لُقبِل ذلك، هذه من األمور التي ينبغي أن يراعيها 

، فكيف بسم اهلل الرحمن الرحيمالمتكلم، ومن العبارات المشهورة البسملة، 

 يكون إعراهبا، من يعرب لنا البسملة.

 (.79:18@) طالب:

سرة، وَّلبد أن الباء حرف جر، واسم مجرور بالباء وعالمة جره الك الشيخ:

يتعلق الجار والمجرور، نعم يتعلق بفعل كأن تقدر يبدأ ببسم اهلل، واألفضل أن 

تقدر فعاًل مناسًبا يف كل عمل، وإذا قلت بسم اهلل يف أول القراءة فتقدر أقرأ بسم 

اهلل، وإذا قلت بسم اهلل عند الذبح فتقدر أذبح بسم اهلل أو عند الدخول أو الخروج 

 أو نحو ذلك.

لو قدرت أبدأ فهو فعل عام، بسم اهلل، ولفظ الجاللة بسم اهلل: اسم مضاف و
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 واهلل مضاٌف إليه.

إلى هنا اإلعراب واضح، ثم نأيت إلى الرحمن الرحيم، كيف يكون إعراهبا هذا 

 الذي سأشرحه.

أما من قال إن الرحمن الرحيم من أسماء اهلل، وأسماء اهلل أعالٌم وصفات، 

، وصفات أي تدل على ثبوت هذه الصفة ى اهلل أعالم أي أسماٌء عل

هلل، فالرحمن ويتصدر والرحيم كذلك اسٌم كذلك ويتصف بالرحمة فسيقول: إن 

الرحمن الرحيم صفتان هلل، اهلل مضاف إليه، والرحمن صفة أولى، والرحيم صفٌة 

 ثانية، وهذا قول أهل السنة والجماعة الذين قالوا أسماء اهلل أعالم وصفات.

مجرد أعالم فإهنم  وهو قول من قالوا إن أسماء اهلل  قول الثاين:خال

يجعلون يعني اسم جامد غير مشتق من الصفة، الرحمن اسم هلل لكنه ليس مشتق 

من الرحمة، هو مجرد اسم فقط، كما أن تسمي ولدك صالح، هل هو صالح؟ ما له 

 عالقة بالفعل، هذا لو سميته صالًحا.

ا صلح ما له عالقة بالفعل مجرد اسم، هذه من أسماء أصاًل ما كان صلح أو م

اهلل مجرد اسم عليه، اسم جامد َّل عالقة لها بالفعل المشتق منه، مجرد اسم جامد، 

فنجعلها أسماء جوامد لم يصح عندهم أن تعرب صفاهتا، ألن الصفة النعت َّلبد 

ن قال بقولهم: أن تكون بمشتق، فيعربوهنا بدًَّل أو عطًفا، وهذا قول المعتزلة، وم

 إن أسماء اهلل أعالٌم عليه يثبتون األسماء وينكرون.

بسم اهلل وقد تجدون يف أوائل التفسير يف بعض الكتب عندما يعربون البسملة 

، يعرب الرحمن بدًَّل يقول بدل وَّل يصح أن تكون صفة، فتعرف الرحمن الرحيم

 ت الصفات.أن مذهبه إنكار الصفات، ومن قال صفة تعرف أن مذهبه إثبا

 خاهلل أبلم خصلى اهلل خسلم بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه أجمعين.



 

 
e 

g h 

f  384 
 شرح ألفية ابن مالك

  

 

 

  الدرس الثالثون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، خالص ة خالس م بلى نبينا محمد خبلى آله  

ا بعد:خأصحابه أجمعين،   -أمَّ

يف هذه الليلة؛  فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بكم

ليلة اَّلثنين الرابع والعشرين من شهر ربيٍع اآلخر لسنة ثالثين وأربعمائٍة وألف، يف 

هذا الجامع، جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل 

 .وتوفيقه الدرس الثالثين من دروش شرح ألفية بن مالك 

كون يف األسبوع القادم درس؛ ألنه إجازة، ويف البداية أحب أن ُأنبِّه إلى أنه لن ي

 ثم نعود بعد ذلك إلى الدرس يف األسبوع الذي بعده.

وما زال الكالم موصوًَّل على شرح باب )إنَّ وأخواهتا( يف األلفية، بعد أْن 

انعقد درسان سابقان يف شرح هذا الباب، وانتهينا من أغلب أبياته ومباحثه ليبَق لنا 

(. يف هذا الباب مسألةٌ  ، ولكنَّ ، وكأنَّ ، وأنَّ  واحدة، وهي مسألة تخفيف )إنَّ

)إنَّ وأخواهتا( كما عرفنا من قبل ستة أحرف، منها أربعة أحرف تنتهي بنوٍن 

(، وقد جاءت هذه األحرف مخففة، أي  ، ولكنَّ ، وكأنَّ ، وأنَّ مشددة وهي: )إنَّ

(: )إْن( (: )أْن(، مخففة النون، ساكنة النون يف اللغة، فُيقال يف )إنَّ ، ويقال يف )أنَّ

(: )لكْن(. (: )كأْن(، ويقال يف )لكنَّ  ويقال يف )كأنَّ

فهل تبقى لها كل أحكامها المذكورة من قبل أم أن أحكامها إذا ُخففت نوهنا 
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يف األبيات الباقية من هذا  -إن شاء اهلل–تتغير؟ هذا الذي سُيبيِّنه ابن مالك ونشرحه 

 الباب.

 ا ابن مالك يقول يف ذلك إمامن : 

َْ إ نَّ َفَقددددددددلَّ اْلَعَمددددددددُل  َفدددددددد  َخُ فِّ

 

 َخَتْلددددددَزُم الَّدددددد َُم إ َ ا َمددددددا ُتْهَمددددددُل  

َ  َبنَْهدددددا إ ْن َبدددددَدا 
 َخُربََّمدددددا اْسدددددُتْ ن 

 

ددددددددددًدا   َمددددددددددا َندددددددددداط ٌق َأَراَدُه ُمْعَتم 

ددددًخا َفدددد َ  
ْعدددُل إ ْن َلددددْم َيددددُك َناس   َخاْلف 

 

ًبدددددا ب دددددإ ْن   ي ُموَصددددد َ  
ال  َِ ْيددددده    ُتْلف 

ْف َأنَّ َفاْسُمَها اْسَتَكن  .193   َخإ ْن ُتَخفَّ

 

دددْن َبْعدددد  َأنْ    َخاْلَخَبدددَر اْجَعدددْل ُجْمَلدددًة م 

 َخإ ْن َيُكددْن ف ْعددً  َخَلددْم َيُكددْن ُدَبددا.194 

 

 َخَلددددددْم َيُكددددددْن َتْصددددددر ْيُفُه ُمْمَتن ًعددددددا 

 َفاألَْحَسُن اْلَفْصُل ب َقْد أْخ َنْف  أخْ .195 

 

دددددْيٍس أخْ    َلدددددْو َخَقل ْيدددددٌل   ْكدددددُر َلدددددوْ  َتنْف 

ي.196  َْ َكدددَأنَّ َأْيًضدددا َفنُدددو  َفددد  َخُ فِّ

 

ي   َمنُْصدددددددْوُبَها َخَثاب ًتدددددددا َأْيًضدددددددا ُرخ 

(، ويف البداية نقول   ( و )كأنَّ ( و )أنَّ يا -ذكر يف هذه األبيات تخفيف )إنَّ

اللغة  : إنَّ اللغة كما أهنا معاين ألفاظ ونحو وتصريف، هي أيًضا أساليب،-إخوان

العربية ثريٌة باألساليب المتنوعة المختلفة التي ُتستعمل يف معاٍن جزئيٍة تفصيليٍة 

 مختلفة وقد يكون المعنى اإلجمالي بينها واحًدا.

وهذه األساليب التي جاءت يف اللغة العربية قد يكون بعضها مستعماًل إلى 

ناها بعد ذلك يف الكتب، اآلن بكثرة بين الناس، فال نستنكرها وَّل نستغرهبا إذا درس

وهناك بعض األساليب تركها الناس اآلن يف كالمهم أو قلَّما يستعملوهنا، هذه 

األساليب التي ترك الناس اآلن استعمالها قد يجد بعضنا غرابًة عندما نشرحها 

 ونذكر شيًئا من أمثلتها وشواهدها.

المسموع من فلهذا قلنا من قبل ونقول: إن الحاكم يف كل ذلك لغة العرب، 

لغة العرب هو الحاكم يف كل ذلك، وَّل نجعل الحاكم يف ذلك أذواقنا وما نستمرئه 
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من هذه األساليب وما نستغربه، وإنَّ الناس ما زالوا منذ الِقَدم تؤثر فيهم بيئاهتم  

ومعارفهم القاصرة، أما اللغة فإهنا ذاُت قواعد وأساليب ثابتة َّل يمكن أن تتغير 

 الناس أو استنكروها بعد ذلك. حتى ولو غيَّرها

ومن طبيعة الناس أهنم إذا قلَّ علمهم هبذه اللغة واستعمالهم لها أهنم يكتفون 

باستعمال األساليب العامة ذات الدَّلئل العامة، ويرتكون بعد ذلك ويهجرون 

 األساليب الخاصة ذات المعاين الخاصة.

فُتعبِّر عن سعة المسجد  ولهذا نجد استعمال الجملة اَّلسمية األصلية بكثرة، 

بجملٍة اسمية أصلية فتقول: )المسجد واسع( هذا موجود بكثرة اآلن، وإذا أردت 

( فُيمكن أن تقول: )إنَّ المسجد واسع( وهذا أيًضا  أن تؤكد هذا المعنى بــ )إنَّ

 أسلوٌب مستعمٌل بكثرة.

بما ولكن وراء ذلك أساليب أخرى أيًضا ُتستعمل يف هذا المعنى نفسه، ر 

( وتقصر  ألمحنا وذكرنا بعض هذه األساليب يف هذا الباب منها: أن تؤكد بــ )إنَّ

( و )ما( الزائدة، فتقول: )إنَّما المسجد واسع(،  )وتحصر(، وتأيت بــ )إنَّ

واستعمالها اآلن يف كالم الناس قليل، لكنها لغٌة فصيحٌة صحيحة هبذا المعنى 

 )إنَّما المسجد واسع(. الجزئي، إذا أردت التوكيد مع الحصر:

( مع أنَّ ذلك ومن األساليب التي قلَّ استعمالها اآلن:  ، وكأنَّ ، وأنَّ تخفيف )إنَّ

كثيٌر يف كالم العرب ويف القرآن العظيم، فُيمكن أن تقول: )إْن المسجد لواسع( 

مت هبذه المقدمة؛ لكي َّل ُيستغرب ما سُيذكر يف  تريد: )إنَّ المسجد واسع(. َقدَّ

 المسألة من أحكام وشواهد عليها.هذه 

(؛ ألهنا أم الباب كما عرفنا من  بدأ ابن مالك بالكالم أوًَّل على تخفيف )إنَّ

 قبل، فقال:
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َْ إ نَّ َفَقددددددددلَّ اْلَعَمددددددددُل  َفدددددددد  َخُ فِّ

 

 َخَتْلددددددَزُم الَّدددددد َُم إ َ ا َمددددددا ُتْهَمددددددُل  

َْ إ نَّ "فقوله:   َف (. هذا بياٌن لواقع اللغة؛ أنه جاء يف: "َخُ فِّ  اللغة تخفيف )إنَّ

 وما حكمها إذا ُخففت وقيل )إْن(؟

يعني أن عملها حينئٍذ يبُطل؟ َّل. يبقى؟ َّل، : "َفَقلَّ اْلَعَمُل "قال ابن مالك: 

وإنما يقل، يعني يجوز فيها اإلهمال ويجوز فيها اإلعمال، واألكثر منهما اإلهمال 

، يعني قلَّ إعمالها، قلَّ "َعَمُل َفَقلَّ الْ "أم اإلعمال؟ األكثر اإلهمال؛ ألهنا قال: 

 إبقاؤها عاملة، األكثر حينئٍذ أن ُتهمل وأن يبطل عملها.

( فتقول: )إْن  (، لك أن ُتخفف )إنَّ فكما تقول: )إنَّ محمًدا قائم( تشديد )إنَّ

 محمٌد لقائٌم(: بمعنى )إنَّ محمًدا لقائم(.

 إْن محمٌد لقائٌم. 

  هذه مخففة من الثقيلة، فدد )إْن(:

(؛ ألنَّ )إْن( عندما ُخففت َبُطل عملها، فبقيت  محمٌد لقالٌم: مبتدٌأ وخرب لــ )أنَّ

 الجملة اَّلسمية مبتدًأ وخربًا مرفوعين.

هذا هو األكثر، ولك أن ُتعملها، أن ُتبقي إلعمالها وهذا قليٌل جائز، فتقول 

 حينئٍذ: )إْن محمًدا قائٌم( أو )إْن محمًدا لقائٌم(.

(، فتقول:  -كما سبق–تداء ألن َّلم اَّلب  يجب أن تدخل بعد )إنَّ

 إْن محمًدا قائٌم.

 هذه مخففة عن الثقيلة عاملة. إْن:

 اسمها منصوب. محمًدا:
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 خربها مرفوع. قالٌم: 

قلنا: أيهما أكثر يف )إْن( المخففة: اإلهمال أم اإلعمال؟ اإلهمال، قال 

 :(ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ) [:4الطارق] : 

 ن الثقيلة.: هذه المخففة مإ نْ 

ا َبَلْيَها ُكلُّ "أما المبتدأ: فد : جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخرب، ُكلُّ َنْفٍس َلمَّ

ا َبَلْيَها َحاف ظٌ "فجملة  خأما الخبر:، "َنْفسٍ  جملة اسمية، مبتدأ مؤخر وخرب : "َلمَّ

 مقدم.

 وتقول يف اإلهمال واإلبطال: 

 ني )إنِّي كنُت مسافًرا(.)إْن كِدتُّ أهلِك(، )إْن كنُت مسافًرا(: يع

 هذه مخففة من الثقيلة مهملة. إْن:

اسم أم فعل؟ فعل، كيف دخلت )إْن( على فعل ونحن قلنا: إن  "كنُت "

 النواسخ كلها تختص باألسماء؟

أنَّ )إْن( إذا ُخففت َبُطل اختصاصها باألسماء أو زال  الجواب بلى  لك:

إ ْن ُكلُّ ": )إْن محمٌد لقائم(، اختصاصها باألسماء، فتدخل على األسماء، نحو

ا َبَلْيَها َحاف ظٌ  ، وتدخل على األفعال، فكما تقول: )إْن محمٌد لقائم(، "َنْفٍس َلمَّ

تقول: )إْن قام محمد(، وألنَّ اختصاصها باَّلسم يزول بالتخفيف، فإنَّ هذا هو 

 الذي جعل إعمالها يبطل.

 ُأعيد؟ 

( إذا ُخففت جاز إعمالها قلياًل  واألكثر أن ُتهمل، لماذا ُتهمل إذا ُخففت؟ )إنَّ

 لماذا أهملتها العرب عندما خففتها؟ 
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قال النحويون: لزوال اختصاصها، نجد أهنا يف اللغة يزول اختصاصها باَّلسم، 

 فتدخل على اَّلسم وتدخل على الفعل.

طيب.. وإذا دخلت على اَّلسم والفعل لماذا زال عملها؟ لماذا يزول عملها 

 تصاصها؟إذا زال اخ

نعم، القاعدة التي ذكرناها أكثر من مرة: أن الحروف المختصة باسم أو 

مختصة بفعل األصل فيها أن تكون عاملًة، والحروف غير المختصة )أي التي 

تدخل على األسماء واألفعال مًعا( األصل فيها أهنا َّل تعمل، وهذا األمر هنا أيًضا 

 رة على هذه القاعدة من قبل.من دَّلئل هذه القاعدة، وذكرنا أدلًة كثي

فإذا كانت )إْن( المخففة مهملة َّل عمل لها فهل يكون لها اسٌم وخرب؟ َّل: 

ليس لها اسٌم وخرب؛ ألنه زال عملها، بطل عملها، ليس لها عمل، َّل يكون لها اسم 

 وَّل خرب، فتقول: )إْن محمٌد لقائم(:

 لة مهملة.محمٌد: مبتدأ، وقائٌم: خرب، و)إْن(: مخففة من الثقي 

 فإذا ُأهملت َّل تطلب بعد ذلك اسٌم وَّل خرب، وليس لها عمل.

على  أما اإلعمال، قلنا: هذا جائز، ولكنه قليل، ومن ذلك قوله 

 قراءة:

، أما قراءتنا قراءة حفص [111هود:] (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ)

(،  [111هود:] (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ)فهي:  وهذه على تشديد )إنَّ

، وأما على قراءة بعض "َخإ نَّ ُك ًّ ": اسمها، "ُك ًّ "، و المشددة العاملة "إنَّ "

: هذه مخففة من الثقيلة، وعاملة أم مهملة؟ عاملة، عن قليل أم "َخإ ْن ُك ًّ "السبعة: 

 عن كثير؟ على القليل الوارد.
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 فإن قلت: لماذا ُأهملت وقد زال اختصاصها باَّلسم؟ 

ثر فيها، طيب لماذا يجوز اختصاصها باَّلسم يستوجب إهمالها، وهذا األك

إعمالها على قلة؟ نحن ُنعلِّم، أما الحكم فهو أن إعمالها جائٌز قليل؛ ألنه ورد يف 

اللغة، لكن لماذا؟ نحاول.. هذه التعليالت هي محاوَّلت من النحويين ومنكم، 

نعم... بالنظر إلى أصلها أو استصحاب حكم األصل، حكم األصل قد ُيستصحب 

 ل.وإن ذهب هذا األص

 طيب.. إذا ُأعملت على القليل؟

تقول: )إْن محمًدا قائٌم(، إذا قلت: )إْن محمًدا قائٌم(، )إْن( هذه َّل شك أهنا 

المخففة من الثقيلة؛ ألهنا عملت، فإن لم تعمل وقلت: )إْن محمٌد قائٌم( أو )إن 

لنافية أو كدتُّ أهلِك( أو )إْن كنت مسافًرا(، )إْن( هذه إذا خففت قد تلتبس بـ )إْن( ا

 )إْن( الزائدة.

 هي التي دخولها وخروجها سواء. )إْن( الزالدة: 

هي التي بمعنى )ما(، كأن تقول: )إْن محمٌد كريًما( يعني: ما  خ)إْن( النافية:

محمٌد كريًما، أو )إْن محمٌد كريٌم(: أي ما محمٌد كريٌم؛ ألن )إْن( النافية األكثر فيها 

 ليس( كما سبق شرحه يف باب )ما وأخواهتا(.اإلهمال ويجوز أن تعمل عمل )

 فكيف فرَّقت العرب بني )إْن( املخففة من الثقيلة وبني )إْن( النافية؟ 

بإيجاد الالم يف الخرب، فإذا قلت: )إن محمٌد لقائٌم( هذه الالم تدل  الجواب:

ل إَّل بعد وُتبيِّن أنَّ )إْن( هذه هي المخففة؛ ألنه سبق من قبل أن َّلم اَّلبتداء َّل تدخ

 :)  )إنَّ

 خبعَد  ات  الكْسر  َتْصَحُب اْلَخَبْر الُم ابتداءٍ 

 وهذا معنى قول ابن مالك: 
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ق العرب بينها وبين : "َخَتْلَزُم الَّ َُم إ َ ا َما ُتْهَمُل " إذا ُأهملت )إْن( كيف ُتفرِّ

محمٌد  )إْن( النافية؟ بإلزام الخرب الالم، تقول: )إْن محمٌد لكريٌم(، ما معنى )إنْ 

لكريٌم(؟ ُتثبت الكرم أن تنفي الكرم عن محمد؟ ُتثبت الكرم لمحمد، لكن لو لم 

 تأِت بالالم؟ لو قلت: )إن محمٌد كريٌم( ُتثبت أو تنفي؟ 

تنفي، هذا الذي قلنا: األساليب، هذه األساليب الخاصة التي يستعملها 

يم وَّل يستطيع الفصحاء والبلغاء، هي واردة يف كالم العرب ويف القرآن العظ

اإلنسان أن ُيتقن هذه األساليب وأن يعرفها إَّل إذا كان يتأمل ما يسمع ويقرأ، حتى 

القرآن العظيم وهو كتاب هداية للبشرية كلها، َّل يكاد ينفع قارئه ومستمعه إذا لم 

 يكن متأماًل له ومتفكًرا فيه وناظًرا لمعناه ولفظه.

رآن ومع ذلك َّل يعرف معانيه وَّل من حيث المعنى: اإلنسان الذي يحفظ الق 

يتأمل فيها وَّل يتفكر، َّل يكاد يستفيد من هذا القرآن يف المعاين، يف األحكام، يف 

 األخالق، يف اآلداب، يف التزكية.

وكذلك لفظ القرآن )لغة القرآن(: َّل تفيد قارئه ومستمعه ما لم يكن متأماًل 

لم يستمعوا للقرآن، وبعضهم ما شاء  للغة القرآن وناظًرا يف هذه اللغة، أكثر الناس

اهلل قد يقرأ القرآن يف شهر أكثر من مرة، مرتين أو ثالثة، لكن َّل يكاد القرآن بلغته 

 يؤثر يف لغة الناس إَّل إذا كانوا يتفكرون يف لغته ويتأملون.

نقول يف المعنى: المعنى طبًعا أهم َّل شك، لكن المعنى هو اللفظ كالهما َّل 

والمستمع إَّل إذا كان يتأمل فيهما، فلهذا قلنا: من األساليب أنك إذا  ينفعان القارئ

 قلت: )إْن محمٌد كريٌم( فهذا نفي، وإن قلت: )إْن محمٌد لكريٌم( صار إثباًتا.

 ما انتهيُت ما نفتح المجال لألسئلة يا إخوان.

(، قال: ثم قال ابن مالك   والكالم ما زال متصاًل يف تخفيف )إنَّ
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َ  َبنَْهدددددا إ ْن َبدددددَداَخُربََّمددددد 
 ا اْسدددددُتْ ن 

 

ددددددددددًدا   َمددددددددددا َندددددددددداط ٌق َأَراَدُه ُمْعَتم 

َ  َبنَْها"يقول:  
: أي عن الالم، وربما اْسُتغني عن هذه الالم التي "َخُربََّما اْسُتْ ن 

ُذكر يف البيت السابق لزومها مع )إْن( المخففة ربما اْسُتغني عنها، متى ُيستغنى 

ًداإ ْن َبَدا َما "عنها؟  أي إذا كان المعنى واضًحا، المستمع يعرف : "َناط ٌق َأَراَدُه ُمْعَتم 

أنك تريد اإلثبات َّل تريد النفي، فلك أن تحذف الالم؛ ألن اللغة تعتمد كثيًرا على 

 المعاين والمعاين تؤثر يف اللغة.

أنت تمدح محمًدا وتذكر مآثره وأخالقه وآدابه، وقلت فيما  مثاٌل بلى  لك:

نت تمدحه: )إْن محمٌد كريٌم(: ُيفهم منها اإلثبات أو النفي؟ ُيفهم منها قلت وأ

اإلثبات، لك أن تحذف الالم؛ ألن الالم إنما جيء هبا لبيان المعنى وهو إرادة 

 اإلثبات، وإذا كان المعنى واضًحا فلك أن تحذف هذه الالم.

ا هنا ُيعرف أنك أو كنت تسبُّ زيًدا وتذكُر مسالبه، فقلت: )إْن زيٌد بخيٌل( إذً 

ُتثبت البخل، أما إذا كان المستمع والمخاطب َّل يعرف المعنى والمراد، َّل يدري 

هل أنت تريد أن تمدح أو تذم، تريد أن ُتثبت أو تنفي؛ حينئٍذ يجب عليك أن تلتزم 

الالم، فتقول يف المثال األول: )إن محمٌد لكريم(، وتقول يف الثاين: )إْن زيٌد 

 لبخيل(.

ت: )إْن محمٌد لن يقوم( هنا ُتثبت أم تنفي القيام؟ تنفيه؛ لوجود لن ولو قل

النافية، إلشكال هل أحد يقول: ربما ُيثبت القيام، ما فيها؛ لوجود النفي الصريح بــ 

)لن(، إًذا هنا معروف وواضح أنك تريد النفي لوجود النايف، فهنا َّل تأيت بالالم؛ 

 ل الشاعر: لوجود ما يدل على النفي، ومن ذلك قو

 أنددا ابدددن ْأبددداة الضدديم  مدددن آل  مالدددك

 

 خإْن مالدددٍك كاندددَ ك دددرام المعدددادن   

يمدح نفسه ويفتخر بقبيلته، يقول: أنا من آل مالك ومالك هؤَّلء كِرام. عندما  
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مدح نفسه وافتخر بآل مالك ُعلِم أنه سيمدحهم أم سيذمهم؟ سيمدحهم، وعندما 

: ُعلِم أنه ُيثبت الكرم َّل ينفيه، فلم يحتج "خإْن مالٍك كانَ ك رام المعادن  " قال:

 ) إلى هذه الالم، ولو أتى هبا لكان كالمه صحيًحا؛ ألن الالم يجوز أن تأيت بعد )إنَّ

 المشددة والمخففة. 

:)  ثم قال ابن مالك )الكالم ما زال موصوًَّل على تخفيف إنَّ

ددددًخا َفدددد َ 
ْعدددُل إ ْن َلددددْم َيددددُك َناس   َخاْلف 

 

  َِ ْيددددده   ًبدددددا ب دددددإ ْن   ي ُموَصددددد َ ُتْلف 
 ال 

( إذا ُخففت فقيل: )إْن( يزول اختصاصها باَّلسم،   ذكرنا يف البداية أنَّ )إنَّ

فتدخل على األسماء وتدخل على األفعال، والكالم اآلن هنا على دخولها على 

األفعال؛ إذا دخلت على فعل، فهل تدخل على كل األفعال أم على نوٍع معيٍن 

 منها؟ 

 مالك:  يقول ابن

( فقيل )إْن( خأردت أن تد لها بلى فعل فإنك تد لها بلى " إ ا ُ ففَ )إنَّ

 هذا هو الوارد بكثرة يف كالم العرب. "فعٍل ناسخ

 ما المراد باألفعال الناسخة؟

( وأخواهتا، هذه  األفعال الناسخة هي: )كان( وأخواهتا و)كاد( وأخواهتا و)ظنَّ

( وأخواهتا و )ما( وأخواهتا فهذه النواسخ نواسخ اَّلبتداء كلها أفعا ل إَّل )إنَّ

 ) حروف، فإذا قلنا األفعال الناسخة يعني: )كان( وأخواهتا و)كاد( وأخواهتا و)ظنَّ

 وأخواهتا، فهذا قول ابن مالك: 

ددددًخا َفدددد َ 
ْعدددُل إ ْن َلددددْم َيددددُك َناس   َخاْلف 

 

ًبدددددا ب دددددإ ْن   ي ُموَصددددد َ  
ال  َِ ْيددددده    ُتْلف 

 ًخا فإنه َّل يأِت بعد )إْن( المخففة يف غالب اللغة.إذا لم يكن الفعل ناس 
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  ومن الشواهد على ذلك وهي كثريٌة جًدا قوله  : 

 (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ) [:45البقرة] ،َها": يعني الصالة : إنَّ "إ نَّ

الصالة لو ُتخفف لزال وَبطَل عملها وصارت مجرد حرف للتوكيد وليس لها اسٌم 

 وَّل خرب وَّل عمل.

 (ڎ ڈ ڈ) [:143البقرة] :.)دخلت على )كان 

 :[42الفرقان:] (ۈ ۈ ٴۇ) وقال. 

  :هذه )َوَجَد( من : [102األبراف:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ)وقال

.)  أخوات )َظنَّ

  :[51القلم:] (ڱ ڱ ں ں ڻ)وقال. 

  :[186الشعراء:] (ٿ ٿ ٿ ٿ)وقال. 

ذكرت كتب النحو حديًثا ) لم أراجع صحته لكن هذا نصه(، يقول: )قد علمنا 

( يعني: إنَّك كنت مؤمنًا، ف)إْن( هنا ُخففت فزال اختصاصها إْن كنت لمؤمنًا

باَّلسم فدخلت على الفعل الناسخ )إْن كنت( وبطل عملها فليس لها اسٌم وَّل 

 خرب وَّل عمل.

 وتقول:

 )إْن كنت مسافًرا(، )إْن كدت أهلك( ونحو ذلك.

ال ًبا"ابن مالك يقول:  َِ ْيه    بعض الشواهد يريد أن يقول: إنه جاء يف "َف َ ُتْلف 

القليلة دخول )إْن( المخففة على فعل غير ناسخ، من الشواهد على ذلك قول 

 بعض العرب:
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، يقول: الذي يزينك نفسك والذي "إن يزينك لنفسك، خإن يشينك لهيه"

 يشينك نفسك.

 ومن ذلك قول الشاعرة:

 ُ دددلََّ يميندددك إْن قتلدددَ لمسدددلًما 

 

ددددد  ددددَ بليددددك بقوبددددة المتعمِّ  حلَّ

)عمرو ترثيه به، وتقوله لقاتله غدًرا  ¶بيت لعاتكة زوجة الزبير هذا ال 

أي إنك قتلت مسلًما، لكن : "إْن قتلَ لمسلًما"بن جرموز(، الشاهد يف قولها: 

إْن قتلَ "خففت، )إْن( خففت فزال اختصاصها باَّلسم فدخلت على الفعل 

 ليل.فعل ناسخ أم غير ناسخ؟ غير ناسخ وهذا ق "قتل"، طيب.. "لمسلًما

( فاسألوا.  إن كان هناك سؤال يف تخفيف )إنَّ

 ( سؤال غير واضح.@00:32:06) الطالب:

)إْن( الزائدة َّل تكاد تلتبس هنا؛ ألهنا ُتعرف بأن وجودها وعدمها  الشيخ:

 سواء، فال تلتبس، لكن هناك )إْن( الزائدة وهناك )إْن( المخففة وهناك )إْن( النافية:

ا من قبل أهنا قد ُتزاد بعد )ما( النافية، كما يف قول )إْن( الزائدة: كما ذكرن

دانة ما إْن أنتم  هٌب "الشاعر:  ُِ  : أي ما أتم ذهب، فزاد )إْن( للتوكيد."بن  

 ( سؤال غير واضح.00:33:11@) الطالب:

 نعم؟ إن دخلت )إْن( المخففة بعدها فعل... نعم. الشيخ:

 ( سؤال غير واضح.@00:33:22) الطالب:

ا يلزم الالم، هنا َّل تلزم الالم؛ ألن المعنى واضح إما إثبات وإما م الشيخ:

نفي.. لزومها: إذا دخلت على اسم هنا قد يقع النفي، هل تريد اإلثبات أم تريد 

 النفي؟ 
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 ( سؤال غير واضح.@00:33:42) الطالب: 

، يجب أن يتأكد أوًَّل هل القراءة [4الطارق:] (ڀ ڀ ٺ ٺ)الالم هنا  الشيخ:

.. َّل أقصد  (ڀ ڀ ٺ ٺ)ا( أم بــ )لَما(، كأهنا يف ذهني أن القراءة بالتخفيف بــ )لمَّ 

 ما سؤالك؟ أعد. (ڀ ڀ ٺ ٺ)األخرى، 

( مخففة أو مثقّلًة،  الشيخ: الواقع هنا... ألن َّلم اَّلبتداء تدخل بعد )إنَّ

مخففة: )إْن محمٌد لقائم( تدخل الالم، أنت تريد أن تسأل عن معنى اآلية، هذا 

لك؟ معنى اآلية طبًعا سنعود فيه للتفسير، فالمفسرون قالوا يف ذلك، من سؤا

األقوال التي قيلت: أنَّ )ما( هنا زائدة والالم داخلة على الخرب والمعنى واهلل أعلم: 

 إْن كل نفٍس عليها حافظ ثم دخلت الالم على الخرب، وقيل أقوال أخرى فيها، نعم.

 ح.( سؤال غير واض@00:35:22) الطالب:

 (چ ڇ ڇ)أي على التخفيف أو على التثقيل؟ على التخفيف:  الشيخ:
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ )للتخفيف، قراءة حفص:  [111هود:]

 .[111هود:] (ڎ ڎ

 : [111هود:] (چ ڇ ڇ ڇ)وعلى قراءة التخفيف  

 )إْن(: هذه المخففة من الثقيلة.

يَ ": اسمها والخرب جملة القسم؛ ألن الالم يف ُك ًّ  هذه الالم الداخلة  "نَُّهمْ َلُيَوفِّ

َينَُّهْم أعمالهم، والالم  على جواب القسم: واهلل َينَُّهْم، يعني: وإِْن ُكالًّ واهلل َلُيَوفِّ َلُيَوفِّ

 يف )لَما( هذه الداخلة يف الخرب، و)ما( قيل هنا أيًضا: أهنا زائدة، هذه يف التخفيف.

 لقسم.الالم داخلة على الخرب، هذه جملة جواب ا الشيخ:
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لت:  اُك ًّ  َخإ نَّ "إذا ُثقِّ َينَُّهمْ  َلمَّ  :"َلُيَوفِّ

 :  عاملة.إ نَّ

 :  اسمها.ُك ًّ

ا:  ا طلبتني( مثاًل، تكون ظرفية، والظرف  الوقتية الحينية،َلمَّ يعني: )جئتك لمَّ

هنا للتوفية، والجملة كلها )القسم وجواب القسم والظرف( هي الخرب، والقسم 

َينَُّهمْ َلُيوَ "على كل حال  لت صارت: : "فِّ ا"هذا َقَسم، لكن إن ُثقِّ فكلها صارت  "لمَّ

 : زائدة مخففة، نعم."لَما"ظرًفا، وإن ُخففت 

أنا أقصد أَّل أدخل يف هذه التفاصيل لكي َّل تشوش على أصل المسألة، فهذه 

التفاصيل يمكن أن تسألني فيها بعد الدرس أو تأخذها من تفاسير أو كتب مختصة 

 اب.باإلعر

 ( سؤال غير واضح.@00:37:55) الطالب: 

هذه الالم التي قلنا: إهنا تلزم بعد )إْن( المخففة لدفع اللبس، اختلف  الشيخ:

فيها النحويون، فقال أكثرهم، إهنا هي َّلم اَّلبتداء المعروفة التي دخلت بعد 

ْن( المشددة، وقال بعضهم: َّل، هي َّلم أخرى ُجلبت للفرق بين )إْن( المخففة و)إ

النافية، والذين قالوا: إهنا َّلم اَّلبتداء، قالوا: هي َّلم اَّلبتداء لكن لزمت للفرق 

 بينهما، فالخالفات هنا غير مجدية.

نعم، على قول الجمهور هي َّلم اَّلبتداء، لكنها َّلم اَّلبتداء لزمت  الشيخ:

 للفرق.

 ( سؤال غير واضح.@00:38:59) الطالب:

هلل )ألن سلَّت(، سيأيت الكالم عليها إن شاء اهلل سنتكلم عليها إن شاء ا الشيخ:
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يف هذا الدرس.. )إن سلَّت( على اللغة األفصح، ويقال: )ُسلَّت( على لغة قليلة  

 ضعيفة، نعم.

 ( سؤال غير واضح.@00:39:28) الطالب:

لًة أو مخففة إَّل أنَّ  "يبقى"نعم، التخفيف.. التوكيد، معناها:  الشيخ: ُمَثقَّ

لة أقوى من التوكيد مع المخففة، لكنهما جميًعا يدَّلن على التوكيد مع ا لُمَثقَّ

 التوكيد.

 يعني ما الفرق بين قولك: )كنت مسافًرا( وبين قولك: )إن كنت مسافًرا(؟

 التوكيد.

:)  إًذا نتكلم بعد ذلك على تخفيف )أنَّ

( أيًضا ُتخفف، وبيَّن ذلك ابن مالك، فقال   : )أنَّ

ددددْف َأنَّ   َفاْسددددُمَها اْسددددَتَكن   َخإ ْن ُتَخفَّ

 

دددْن َبْعدددد  َأنْ    َخاْلَخَبدددَر اْجَعدددْل ُجْمَلدددًة م 

( إذا ُخففت َّل يبطل عملها بل يبقى، وَّل يزول   بيَّن يف هذا البيت أنَّ )أنَّ

ْف َأنَّ َفاْسُمَها" اختصاصها باَّلسم، فقال: ح أن لها اسًما وهي  "َخإ ْن ُتَخفَّ فصرَّ

( إذا  مخففة يعني أهنا عاملة، يعني ما تطلب اسًما وخربًا إَّل إذا كانت عاملة، فـــ )أنَّ

خففت وقيل: )أْن( فإن عملها َّل يبطل؛ ألن اختصاصها باَّلسم َّل يجوز، َّل يزول 

اختصاصها باَّلسم ولهذا تجد أن عملها َّل يزول بناًء على القاعدة التي قلناها 

 ونبهنا عليها قبل قليل.

 تلزم أسلوًبا معينًا، فيلزم يف اسمها:لكنها إ ا ُ ففَ يت ير حكمها خ

  أن يكون ضميًرا محذوًفا، أن يكون ضميًرا َّل اسًما ظاهًرا، وأن يكون

يعني ضميًرا  "َفاْسُمَها اْسَتَكن  "محذوًفا َّل بارًزا، وهذا معنى قول ابن مالك: 



 

 
e 

g h 

f  399 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 محذوًفا.

 خاألمر الثاين ال ي يلزم فيها:

 ة، أي َّل يكون خربها مفرًدا.أن يكون خربها جملة اسمية أو جملة فعلي 

( إذا ُخففت فقيل: )أْن( تلزم هذا األسلوب، أي يكون اسمها ضميًرا  فــ )أنَّ

 محذوًفا وأن يكون خربها جملة.

 من األمثلة على ذلك أن تقول:

( فتقول: )علمُت أْن زيٌد قائٌم(  لة، خفِّف )أنَّ )علمُت أنَّ زيًدا قائٌم( هذا بالُمَثقَّ

ظاهر حينئٍذ، قلنا: إذا ُخففت يجب أن يكون اسمها ضميًرا محذوًفا، ما تعمل يف ال

وأن يكون خربها جملة اسمية أو فعلية... َّل، اسمها ضمير مسترت )علمُت أْن زيٌد 

قائٌم(، المعنى: علمُت أنه زيٌد قائٌم، فاَّلسم ضمير محذوف قد يعود كثيًرا على 

علمُت أنَّ األمر... زيٌد قائم( هذا معنى الشأن واألمر، يعني: )علمت أنَّ الشأن، 

 ُيسمى ضمير الشأن أو ضمير األمر.

خقد يعود ه ا الضمير المح خف بلى متقدم إن كان له مرجع متقدم، فإ ا  

َُ أْن ٌيٌد قالٌم(:  قلَ: )بلم

 علمُت: فعل وفاعل.

أْن: هذه مخففة من الثقيلة واسمها محذوف وهو ضمير عائد على معنى 

 يعني: علمت أنه..الشأن واألمر، 

 زيٌد قائٌم: مبتدأ وخرب، وهذه الجملة اَّلسمية من المبتدأ والخرب خرب )أْن(.

ولك أن تقول: )علمُت أْن قام زيٌد( يعني: علمُت أنه قام زيد، ما الذي علمته؟ 

إن الضمير عائٌد إلى "األمر أو الشأن؟ علمُت أن األمر: قام زيد، هذا معنى قولهم: 
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 ضمير شأن. "الشأن واألمر 

 )علمُت أْن قام زيٌد(: 

 أْن: مخففة من الثقيلة عاملة، اسمها ضمير يعود إلى الشأن.

 قام زيد: جملة فعلية وهي خرب )أْن(.

فــ )أْن( إذا ُخففت يبقى عملها إَّل أنَّ اسمها يجب أن يكون ضميًرا محذوًفا 

َخاْلَخَبَر "مالك: وخربها يجب أن يكون جملًة اسمية أو فعلية، وهذا معنى قول ابن 

ْن َبْعد  َأنْ   ."اْجَعْل ُجْمَلًة م 

ر اسم )أْن( هنا،  وتقول: )علمُت أْن قد ُقمت(، )علمُت أن قد سافرت( قدَّ

التقدير: )علمُت أنَّك( والكاف هنا: اسم )أْن( المحذوفة، يمكن أن تجعلها 

ذكور يف المعنى: ضميًرا عائًدا إلى المخاطب، يعني عائًدا إلى مذكور يف اللفظ أو م

)علمُت أنَّك مسافر( ثم تحذف، وتقول: )علمُت أنَّك قد سافرت( ثم )علمُت أْن 

 قد سافرت(.

طبًعا هذه األساليب وإن كان معناها اإلجمالي واحًدا إَّل أنَّ معانيها التفصيلية 

مختلفة من حيث: قوة التوكيد، وقوة البالغة؛ ألن البالغة أحياًنا قد تكون 

وقد تكون بالحذف واإليجاب، وليس كل تصريٍح بالغًة وليس كل  بالتصريح،

 حذٍف وإيجاٍز بالغًة.

هي أْن يكون الكالم على مقتضى الحال، إذا كنت يف حالة تستوجب  الب ِة:

منك السرعة واَّلختصار، فالبالغة حينئٍذ أن تختصر: )علمُت أن قد سافرت(، 

ذ بالخطاب معه ولستما وإذا كان الحال يستوجب منك عدم الحذف وتتلذ

مستعجلّين وجلستم يف المطار تنتظرون طائرة، وتمددون الكالم فالفصاحة هنا 

أنك َّل تحذف وَّل تختصر، تقول: )علمت أنَّك مسافر(، )علمُت أنَّك قد 
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 توظفت(.

 ( سؤال غير واضح.00:48:00@) الطالب: 

 الكالم عليه. هنا )قد( دخلت على جملة الخرب، وهذا سيأيت بعد قليل الشيخ:

 ( سؤال غير واضح.@00:48:15) الطالب:

لها إعادًة لها لألصل ولك أن ُتبقيها مخففة...  الشيخ: ألن )أْن(... لك أن ُتثقِّ

نعم بالتقدير، لكن لو شددهتا لكان ذلك أفضل بناًء على أنَّ )أْن( المخففة َّل 

ح باسمها فاألفضل أن تعي دها إلى أصلها، ولو ُيصَرح باسمها، فلو أردت أن ُتصرِّ

أبقيتها على التخفيف فهذا مجرد بيان للتقدير، لكن ما ُيلفظ به، ما تقول: )علمت 

ح باسمها، تقول: )علمُت أْن قد سافرت(،  ح باَّلسم.. َّل ُتصرِّ أْنَك ستسافر( وُتصرِّ

ح باَّلسم فاألفضل أن تعيدها إلى التشديد، لكن لو  واضح؟ وإذا أردت أن ُتصرِّ

 قيه لبيان التقدير، لكن ما ُينطق به.أبقيته ُتب

 :ومن ذلك قوله 

 : [20المزمل:] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ)

َبل َم "هنا ننتبه؛ ألن بعض الطلبة قد يستشكل مثل هذا األسلوب هبذه اآلية: 

نُْكْم َمْرَضى
وبعدها فعل مضارع ومع ذلك بقي الفعل : )أْن( "َأْن َسَيُكوُن م 

)أْن( قد تأيت مصدريًة ناصبًة للفعل المضارع،  المضارع مرفوًعا لم ُينصب مع أنَّ 

لكن )أْن( هنا ليست هي المصدرية الناصبة للمضارع، وإنما هي المخففة من 

 الثقيلة.

نُْكْم َمْرَضى" 
 :"َبل َم َأْن َسَيُكوُن م 

علم أنه )يعني أنَّ الشأن( سيكون منكم مرضى، أو علم  المعنى خاهلل أبلم:
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 ، هذا المعنى واهلل أعلم، فــ )أْن( هنا مخففة من الثقيلة.أنكم سيكون منكم مرضى 

تقول: كيف نعرف الفرق بين أهنا مخففة من الثقيلة أو ناصبة؟ سيأيت بعد قليل، 

ڀ  پ پ پ): لكن دعونا ننتهي اآلن من األمثلة، وقال 

 :[105-104]الصافات:ال  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

قت ال التقدير:  ( فقال: )أْن( أنَّك يا إبراهيم قد صدَّ َف )أنَّ رؤيا، فعندما خفَّ

ْؤَيا(. ْقَت الرُّ  حذف اَّلسم وجعله ضميًرا محذوًفا فقال: )أْن َقْد َصدَّ

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) :وقال 
 :[10يونس:] [10يونس:]

وآخر دعواهم أنه الحمد هلل رب العالمين، يعني أنَّ الشأن  المعنى خاهلل أبلم: 

 ين.واألمر: الحمد هلل رب العالم

 وقال الشاعر:

 يف فتيددٍة كسددديوف الهندددد قدددد بلمدددوا

 

 أْن هالدددٌك كدددل مدددن يحفدددى خينتعدددل 

يعني أنه قد علموا أنه هالٌك، أي أن األمر والشأن:  )قد بلموا أْن هالٌك(: 

 . "هالٌك كل من يحفى خينتعل"

( إ ا  ففَ خقيل: )أْن( تلزم أسلوًبا معينًا:   إً ا فدد )أنَّ

 ا محذوًفا.أن يكون اسمها ضميرً 

 وأن يكون خربها جملة.

ويجوز يف الشعر أن يكون اسمها ضميًرا بارًزا وأن يكون خربها مفرًدا، من  

 ضرائر الشعر، كقول الشاعر:

 بأْندددددددك ربيدددددددٌع خِيدددددددٌث مريدددددددعٌ 

 

 خأْنددددددك هندددددداك تكددددددون الثمدددددداَل  
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(: أي بأنَّك ربيٌع، فخففت، وعندما خففت أو صارت على بأْنك ربيعٌ فقالت: )

 يف اللغة لكانت تجعل اَّلسم ضميًرا محذوًفا والخرب جملة. الجادة

 ومن ذلك قوٌل آخر:

 فلدددو أْندددك يف يدددوم الر ددداء سدددألتن 

 

 ط قدددك لدددم أبخدددل خأندددَ صدددديق 

(، فيقول ابن مالك:   وما زال الكالم موصوًَّل على تخفيف )أنَّ

 َخإ ْن َيُكددددْن ف ْعددددً  َخَلددددْم َيُكددددْن ُدَبددددا

 

 ُه ُمْمَتن ًعدددددداَخَلددددددْم َيُكددددددْن َتْصددددددر ْيفُ  

 َفاألَْحَسدددُن اْلَفْصدددُل ب َقدددْد أْخ َنْفددد  أخْ  

 

ددددْيٍس أْخ َلددددْو َخَقل ْيددددٌل   ْكددددُر َلددددوْ    َتنْف 

 ألنه قال يف البيت السابق: يعني الخرب؛ :"َخإ ْن َيُكنْ "، "َخإ ْن َيُكْن ف ْعً  "يقول:  

ددددْف َأنَّ َفاْسددددُمَها اْسددددَتَكن    َخإ ْن ُتَخفَّ

 

دددْن َبْعدددد  َأنْ َخاْلَخَبدددَر اْجَعددد   ْل ُجْمَلدددًة م 

 وإن يكْن الخرب فعاًل، ما حكمه؟  

َخَلْم َيُكْن َتْصر ْيُفُه ": ولم يكن فعل دعاء، "َخإ ْن َيُكْن ف ْعً  َخَلْم َيُكْن ُدَبا"

: يعني كان فعاًل متصرًفا ليس جامًدا، ليس فعاًل دعائًيا وَّل جامًدا، "ُمْمَتن ًعا

الفعل وبين )أْن( المخففة بواحٍد من هذه الفواصل فاألحسن الفصل بين هذا 

المذكورة يف البيت: بـــــــ )قد، أو نفي، أو حرف تنفيس، أو لو( فإذا كان الخرب 

مبدوًء بفعل فاألفضل حينئٍذ أن ُيفصل بين )أْن( وبين هذا الفعل بفاصٍل من هذه 

 الفواصل.

ين )أْن( حينئٍ  خالفعل خهنا انتبهوا! ألين سأقول لكم: لما ا فصلَ العرب ب

 بفاصل من ه ه الفواصل؟

( وبين )أْن( المصدرية الناصبة، هذه  لكي تفرق بين )أْن( المخففة من )أنَّ

الفواصل هنا جزمتها العرب مع )أْن( الداخلة على اسم أم الداخلة على فعل؟ مع 
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 )أْن( الداخلة على فعل. 

( فقلنا: تلزم الالم بعدها إذا دخلت )إْن( على اسم أم  أما )إْن( المخففة من )إنَّ

على فعل؟ على اسم، لماذا هنا ألزموا الالم للفرق وهنا ألزموا واحد من الفواصل 

 للفرق؟ فهناك دخلت على اسم وهنا دخلت على فعل.

ألن الفرق هنا بين )أْن( المخففة و)أْن( المصدرية  الجواب بلى  لك: 

درية الناصبة ناصبة للفعل المضارع الناصبة إنما يحدث من أفعال، )أْن( المص

فتدخل على فعل مضارع، فإذا جاءت )أْن( ودخلت على اسم.. لو كانت )أْن( 

مخففة ودخلت على اسم تلتبس بــ )أْن( الناصبة؟ ما تلتبس، لكن لو دخلت )أْن( 

 المخففة على فعل فقد تلتبس بــ )أْن( الناصبة فأوجدوا هذا الفاصل للفرق.

)إْن( إذا دخلت على اسم قد تلتبس بــ )إْن( النافية، فلهذا  لكن مع )إْن(،

أوجدوا الفرق هناك مع اَّلسم وأوجدوا الفرق هنا مع الفعل بفاصٍل من واحٍد من 

 هذه الفواصل األربعة:

 ،)نحو: )علمْت أن قد تذهب(، )علمت أْن قد يأيت  الفاصل األخل/ )قد

 زيد(، )علمت أْن قد تذهب يا محمد(:

 هنا: مخففة من الثقيلة فال تعمل يف الفعل المضارع.)أْن(  

 )قد(: حرف تحقيق أو تقليل، حرف تقليل ألنه دخل على المضارع. 

تذهب: فعل مضارع منصوب أو مرفوع؟ مرفوع؛ ألن )أْن( مخففة من الثقيلة 

 وليست المصدرية الناصبة للمضارع.

 قد: حرف مهمل، َّل يعمل شيًئا.

 .[113المالدة:] (ېئ ېئ ېئ ىئ)ومن ذلك قوله تعالى: 



 

 
e 

g h 

f  405 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 :) أي يكون بين )أْن( المخففة والفعل حرف  خالفاصل الثاين/ )حرف نف

نفي، كأن تقول: )ظننت أن َّل تذهب( طبًعا شايفين اإلدغام بين أْن وَّل، فتقول: 

 )ظننت أَّل تذهب(:

أْن: هذه ساكنة ودخلت على فعل )تذهب(، طيب هذه )أْن( المصدرية 

ة؟ يف فاصل وَّل ما يف فاصل؟.... فاصل أربعة، فنقول يا إخوان الناصبة أم المخفف

يف نحو: )ظننت أْن َّل تذهب( لك أن تجعل )أْن( هذه مخففة فرتفع الفعل، ولك 

أن تجعلها الناصبة المصدرية فتنصب الفعل، وسيأيت بين القاعدة يف الفرق بينهما 

لها بسرعة لحين نستفيد منها، فأقول:  لكن ُأعجِّ

قت )أْن( المخففة بعلم وما يف معناه فهي المخففة من الثقيلة، وإن إذا ُسب

ُسبقت بظن أو ما يف معناه فلك أن تجعلها المصدرية الناصبة وهذا هو األكثر، 

ولك أن تجعلها المخففة من الثقيلة وهذا جائز، ويأيت الكالم على هذه المسألة 

 بعد قليل.

ْن( هنا مخففة أم ناصبة أم يجوز وعلى ذلك بقولنا: )ظننت أن َّل تذهب(، )أ

 الوجهان؟ يجوز الوجهان، واألكثر أن تجعلها ناصبة.

ولو قلت: )ظننت أْن تذهب( فهل هي ناصبة أم مخففة؟ هذه ناصبة قوًَّل 

 واحًدا؛ لعدم وجود الفاصل ولم ُتسبق بعلم.

: هذه مخففة [20المزمل:] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ)لكن يف قوله تعالى: 

 ا مسبوقة بعلم، إذا ُسبقت بعلم فهي مخففة، نعم.قوًَّل واحًدا؛ ألهن

ُبوا َأالَّ "أو  [71المالدة:] (ٱ ٻ ٻ): وقال 
َخَحس 

َب: "َتُكونُ  (، من أفعال الظن، لك أن تجعلها الناصبة وهو ، َحس  من أخوات )ظنَّ

 األكثر، ولك أن تجعلها المخففة فتدخل يف هذا الباب.
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ٹ ٹ ٹ )بحرف نفي، قال تعالى: وقد حدث الفاصل بين )أْن( والفعل   

 ، ففصل بـــ )لن(.[20المزمل:] (ڤ

 ، فوصل بين )أْن( والفعل بــ )لم(.[7البلد:] (گ گ گ گ ڳ)وقال:  

عُ "، [89طه:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)وقال تعالى:  : "َأَف  َيَرْخَن َأالَّ َيْرج 

نفي، هذه )أْن( ودخلت على فعل )يرجع( وقد ُفِصل بينهما بفاصل وهو حرف ال

فــ )أْن( هنا مخففة أم ناصبة أم يجوز الوجهان؟ ُسبقت بــ )يرون(، ويرى: من 

(؟ )علَِم(، فهي بالرفع، وكذلك يف قراءة القراء العشرة  أخوات )علَِم( أم )ظنَّ

 . [89طه:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)كلهم بالرفع 

، ففرق بين )أْن( و [3القيامة:] (گ گ ڳ ڳ ڳ)ومن ذلك قوله: 

 في.)نجمع( بالن

 :والتنفيس له حرفان: )السين، وسوف(،  خالفاصل الثالث/ حرف التنفيس

 التنفيس القريب: )السين(، والتنفيس البعيد: )سوف(.

تقول: )أظن أْن ستسافر( أو )أظن أْن سوف تسافر( ففصلت بين )أْن( و 

)تسافر( بحرف تنفيس، و)أْن( هنا مخففة أم ناصبة أم يجوز الوجهان؟ يجوز 

 (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ)واألكثر أن تكون ناصبة، قال سبحانه: الوجهان 
: هذه )َعلَِم( وجاءت )أْن( وبعدها الفعل )يكون( وُفِصل بينهما [20المزمل:]

بالسين، )أْن( هذه مخففة أم ناصبة أم يجوز الوجهان؟ هذه مخففة فقط؛ ألهنا 

 مسبوقة بعلم )علَِم(.

 وقال الشاعر:

 خابلددددددم فعلددددددم المددددددرء ينفعدددددده

 

رَ  أن سددددوف   يدددددأت  كددددل مدددددا ُقدددددد 
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: فصل بين )أْن( و )يأيت( بــ )سوف(، و)أْن( هنا مخففة ألهنا "أن سوف يأت "

 مسبوقة بعلم وهو قوله )واعلم(.

 :)يعني النحويون  "َخَقل ْيٌل   ْكُر َلوْ " قال ابن مالك: الفاصل الرابع/ )لو

و جئت الذين نصوا على الفصل بــ )لو( قليلون، كأن تقول: )حسبت أْن ل

(، فقلت:  ألكرمتك(، األصل: )حسبت أنَّك لو جئت ألكرمتك(، لكن حففت )أنَّ

)أْن( فجعلت اسمها ضميًرا محذوًفا والخرب جملة، فقلت: )حسبُت أْن لو جئَت 

 ألكرمتك( فصلت بين )أْن( والفعل )جاء( بــ )لو(.

 لفعل.وتقول: )حسبُت أْن لو تجتهُد لنجحت( ففصلت بين )أْن( و )تجتهد( با

فصل لو  اْسَتَقاُموا(  أنْ ، )[16الجن:] (ٿ ٿ ٿ ٹ)وقال تعالى: 

 بين )أْن( و )استقاموا( بــ )لو(.

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )وقال تعالى: 

 ، ففصل بين )أْن( و )نشاُء( بــ )لو(.[100األبراف:] (کک

 .[14سبأ:] (يب جت حت خت مت)وقال تعالى: 

وقع بعد )أْن( فعل فيجب أن تفصل بين )أْن(  فإذا كانت الخرب فعاًل، إذا إً ا:

للفرق بين )أْن( المخففة ؟ هذه والفعل بفاصل، وواحد من الفواصل األربعة، لما

 وبين )أْن( المصدرية الناصبة إَّل إذا كان هذا الفعل فعاًل دعائًيا أو فعالً جامًدا.

مًدا أي غير متصرف إذا كان الفعل فعاًل دعائًيا يعني يراد به الدعاء، أو فعاًل جا

فهنا َّل يلزم أن تأيت بفاصل، مثال ذلك أن تقول: )أظن أْن ليس محمٌد هنا( أي: 

 أظن أنَّه ليس محمٌد هنا، أنه: أي الشأن واألمر.

 )أظن أْن ليس محمٌد هنا( 
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 أْن: دخلت على )ليس(. 

 وليس: فعل جامد فال يلزم الفصل.

 )أْن ليس محمٌد هنا(: يعني اسم ليس.

َخَأْن "، [185األبراف:] (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ) تعالى:وقال 

 أتى بالفعل )عسى( بعد )أْن( بال فاصل.، يعني أنَّه عسى واهلل أعلم: "َبَسى

، المعنى واهلل أعلم: [39النجم:] (مئ ىئ يئ جب حب خب)وقال تعالى: 

ص وحذف اَّلسم فقال:  َخَأْن َلْيَس "وأنَّه ليس لإلنسان إَّل ما سعى، ثم خصَّ

 ."ان  إ الَّ َما َسَعىل إل نَس 

، القصة [9النور:] (ېئ ىئ ىئ ىئ ی)وقال تعالى يف قراءة نافع: 

  َأنْ "المشهورة يف الُمالعنة، 
 
َضَب اهلل ُيخرب أنَّه غِضب اهلل عليها أو يدعو عليها : "َِ

بالغضب.. دعاء ألن هذا حكم سائد يف األمة، لو بعد نزول القرآن حدثت هذه 

َضَب  َأنْ "، فإن كانت كاذبة فُيدعى عليها بالغضب المسألة تحدث المالعنة َِ

 
 
هذا فعل دعائي، هذا دعاٌء عليها بالغضب، يعني: والخامسة أنَّه غضب اهلل  :"اهلل

 عليها واهلل أعلم، ثم ُخففت )أْن( فحُذف اسمها على قراءة نافع.

َسَة أما قراءتنا:    َأنَّ َخاْلَخام 
 
َضَب اهلل  فهذه مشددة. "َِ

ل الدعائي: هو الفعل الذي َّل يراد به اإلخبار وإنما ُيراد به اإلنشاء، إنشاء الفع

الدعاء كأن تقول: )محمٌد قتله زيد( هذا إخبار بأنَّ محمد قتله زيد، لو قلت: 

 ( ُتخرب بأنَّ اهلل رِحَمُه أو تدعو له بأنَّ اهلل يرحمه، هذا الفعل دعائي.)محمٌد 

سبق أن تكون )أْن( مصدرية ناصبًة للمضارع فإن قلت: أَّل يجوز يف بعض ما 

 بعدها؟
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إهنا إن ُسبقت بعلم مثل: )علَِم، رأى( فإهنا مخففٌة من  الجواب أن نقول:

، َحِسَب، خال( فيجوز أن تكون مصدريًة  الثقيلة قطًعا، وإن ُسبقت بظن مثل: )ظنَّ

يلة وهذا ناصبًة وهذا هو األكثر يف لغة العرب، ويجوز أن تكون مخففًة من الثق

 جائز.

ليس فيه إَّل الرفع؛  [20المزمل:] (ڄ ڄ ڃ)وعلى ذلك فقوله تعالى: 

ليس لها إَّل  [89طه:] (ٺ ٺ ٺ ٺ)ألهنا مخففة من الثقيلة، وكذلك: 

الرفع ألهنا مخففة، أما قولك: )ظننت أَّل تذهب، وحسبوا أَّل تكون، وأظن أن 

 ر ويجوز الرفع.ستسافر، وأظن أْن سوف تسافر( فيجوز النصب وهو األكث

وسيأيت تفصيل هذه المسألة إن شاء اهلل يف الكالم على نصب الفعل المضارع  

 بــ )أْن( عندما نتكلم على إعراب الفعل المضارع ونصبه على قول ابن مالك:

دددددْبُه َخَكدددددْ  َكدددددَ ا ب دددددَأْن   َخب َلدددددن  اْنص 

 

 َظدددن   
دددْن َبْعدددد  لدددٍم َخالَّت ددد  م   الَ َبْعدددَد ب 

ددْب ب َهدد  ددْد َفاْنص  ْح َخاْبَتق  ْفددَع َصددحِّ  ا َخالرَّ

 

دددددْن َأنَّ َفْهدددددَو ُمطَّدددددر دْ  
ْيَفَهدددددا م   َتْخف 

ل الكالم يف هذه المسألة. إذا كان هناك من سؤال يا إخوان يف   فهناك ُيفصَّ

( تفضلوا، نعم.  تخفيف )أنَّ

 ( سؤال غير واضح.@01:10:34) الطالب: 

الفاصل فهل يجوز أن تكون  نعم، إذا دخلت )أْن( على فعل مع وجود الشيخ:

 مصدريًة ناصبة أم يجب دائًما أن تكون مخففًة من الثقيلة؟

إن ُسبقت بعلم فهي المخففٌة من الثقيلة؛ ألن )أْن( الجواب على ذلك: 

ب ما تأيت، تقول: )علمُت أْن يذهب زيد(،  الناصبة ما تدخل بعد العلم، اآلن جرِّ

ه يذهب زيد، ثم ُتخفف وتقول: )علمُت )علمُت أنَّه يذهب زيد( ماذا علمت؟ أن

أْن يذهب زيد( هذه المخففة من الثقيلة بخالف األفعال األخرى غير )علَِم، 



 

 
e 

g h 

f  410 
 شرح ألفية ابن مالك

، أو أكرُه، أو ُيعجبني(، تقول: )أحب أن تذهب( فأحب ذهابك،   (: )ُأحبُّ وظنَّ

 )وُيعجبني أن تجتهد( ُيعجبني اجتهادك... ونحو ذلك.

 اضح.( سؤال غير و@01:11:42) الطالب:

َّل؛ ألنه إذا ُوجد الفاصل وهي غير مسبوقٍة بعلم فيجوز أن تكون  الشيخ:

المخففة وأن تكون المصدرية، نحو: )ظننت أْن َّل تذهب( أو )حسبوا أَّل تكونوا( 

 الفاصل موجود، فيجوز الوجهان.

( ويف ذلك يقول ابن مالك:  طيب.. بقي الكالم على تخفيف )كأنَّ

َْ َكددددددَأنَّ َأيْ  َفدددددد يَخُ فِّ  ًضددددددا َفنُددددددو 

 

ي   َمنُْصدددددددْوُبَها َخَثاب ًتدددددددا َأْيًضدددددددا ُرخ 

(؟  (، ماذا قلنا يف )أنَّ ( ُيشبه كثيًرا الكالم على )أنَّ  الكالم على )كأنَّ

( إذا ُخففت إعمالها يبقى َّل يذهب.  إعمالها يبطل أم يبقى؟ يبقى، كذلك )كأنَّ

 طيب.. يبقى، خما ا تلزم؟ تلزم أسلوًبا معينًا: 

 مها ضميًرا محذوًفا.أن يكون اس -

 وأن يكون خربها جملًة. -

( إذا ُخففت وقيل )كأْن( َّل يبطل عملها، وهذا ُيبينه قوله: ي" كذلك )كأنَّ  َفنُو 

يعني اسمها المنصوب، إًذا يبقى عملها، لكن  "منصوهبا"، عندما قال: "َمنُْصْوُبَها

فتقول: )كأنَّ اسمها يكون ضميًرا محذوًفا وخربها يكون جملة اسمية أو فعلية، 

 زيًدا قائٌم( هذا بالتشديد، ثم ُتخفِّف فتقول: )كأْن زيٌد قائٌم(.

 ما معنى )كأنَّ زيًدا قائٌم( ومعنى )كأْن زيٌد قائٌم(؟ 

المعنى اإلجمالي واحد، لكن المعنى التفصيلي: )كأنَّ زيًدا قائٌم( وصف لزيد 

)كأْن زيٌد قائٌم(، نقول: كيف بالقائم، لكن )كأْن زيٌد قائٌم(: يكون األمر أو الشأن 
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 بضمير الشأن واألمر؟ كأنَّ األمر: زيٌد قائٌم، يعني كأنَّه زيٌد قائم.

فكأْن: هذه مخففة من الثقيلة واسمها ضمير محذوف يعود إلى الشأن أو 

 األمر.

 زيٌد قائٌم: جملة اسمية خرب كأْن.

نَّ األمر لم يذهب وتقول: )كأنَّ لم يذهب زيد(، يعني كأنَّه لم يذهب زيد، كأ

 زيد، ثم خففتها فقلت: )كأْن لم يذهب زيد(.

وإذا قلت مخاطًبا: )كأْن لم تذهب(، )كأن لم تستمع( فاسم )كأْن( هنا ضمير 

رته مع  ره )كأنك لم تذهب، كأنك لم تستمع(، أيًضا الضمير إذا قدَّ محذوف قدِّ

ود إلى مذكور يف اللفظ )كأْن( المخففة إما أن يعود إلى الضمير والشأن وإما أن يع

 أو مذكور يف المعنى.

، المعنى واهلل أعلم: [24يونس:] (ېئ ېئ ېئ ىئىئ): وقال 

َكَأْن لَْم "كأهنا لم تغن باألمس، وعندما خفَّف وقال: )كأْن( حذف اَّلسم، وقال: 

َلْم َتْ َن "أين اسم )كأْن(؟ ضمير محذوف، والخرب؟ جملة ، "َتْ َن ب األَْمس  

 ."ب األَْمس  

 قال الشاعر:و

 أٌف الترحددددددل ِيددددددر أن ركابنددددددا

 

  لمددددا تددددزل برحالنددددا خكددددأن قدددددن 

 اقرتب. :"أٌف الترحل"يقول:  

ا تزل برحالنا" حال: أماكن المكوث التي فيها الخيام، "ِير أن ركابندا َلمَّ : الرِّ

كاب: ما ُيحمل على الرواحل على اإلبل ونحو ذلك.  والرِّ

 الت الرواحل يف أماكنها، ما ذهبنا.خالص اقرتب لكن ما ز :"أٌف"يقول: 
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 يعني وكأْن فعلنا ذلك الفعل. :"خكأن قدن" 

 يقول:

 أٌف الترحددددددل ِيددددددر أن ركابنددددددا

 

  لمددددا تددددزل برحالنددددا خكددددأن قدددددن 

د   ا تزل برحالنا وكأهنا قد زالت، هذا لو شدَّ المعنى: وكأهنا قد زالت، لمَّ

ح باَّلسم )وكأنَّها قد زالت(، لكن عندما خفَّ  ف قال: )وكأْن( يجب أن سُيصرِّ

يعني وكأْن قد زالت، ثم حذف )زالت( وقد  :"خكأن قدن"يحذف اَّلسم، يقول: 

 كسرها للقافية.

وكما ذكرنا يف )أْن( أن هذا حكمها لكن يجوز بقلة أن يكون اسمها ظاهًرا 

والخرب مفرًدا، كذلك يف )كأْن( يجوز بقلة؛ أي يكون اسمها اسًما ظاهًرا منصوبًا 

 مفرًدا، جاء يف قلٍة من الشواهد، ومن ذلك قول الشاعر:وخربها 

 :"خصدر مشرق النحر كأْن ثدييه ُحقَّان"

ان ثم خفَّف وكان ينبغي أن يقول: )كأْن ثدياُه ُحقاِن( يعني  يعني كأنَّ ثدييه ُحقَّ

اِن، الُحق: إناء صغير ُمحجوٌج بطريقة معينة، وقد ُروي هذا  كأن األمر ثدياُه ُحقَّ

ان( على الكثير.البيت:   )كأْن ثدياه ُحقَّ

طيب.. انتهت أبيات األلفية يف هذا الباب، طبًعا ستقول مباشرة: لكن ابن 

( يجوز أن ُتخفف،  -–مالك  (.. نعم )لكنَّ لم يتكلم على تخفيف )لكنَّ

فيقال: )لكْن(، فإذا ُخففت زال اختصاصها باَّلسم وَبَطل إعمالها، فتقول: )لكنَّ 

 بالتشديد، فإذا خففت قلت: )زيٌد جالٌس ولكْن محمٌد قائٌم(.محمًدا قائٌم( 

 )لكْن(: حرف استدراك فقط.

محمٌد قائٌم: مبتدأ وخرب، و )لكْن( يزول عملها فليس اسٌم وَّل خربٌ وَّل عمل، 

حرف مهمل، يكون له معنى فقط وهو اَّلستدراك وليس له عمل، والشواهد على 
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 ن العظيم، ومن ذلك قوله تعالى: ذلك كثيرة جًدا يف الكالم ويف القرآ

 :[166النساء:] (ک ک ک)

 مختومة بنون ساكنة.)لكْن(: 

اهلل: مبدوءة بــ )ال( التعريفية وهي حرف ساكن، التقى ساكنان فُكِسر الساكن 

 ."َلك ن  اهللُ َيْشَهُد "األول 

 :[17األنفال:] (ٻ ٻ ٻپ)

 . [17األنفال:] (ٻ ٻ ٻپ)قراءتنا، وقرأ بعض السبعة: 

 أين الشاهد؟ [76الز رف:] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)وقال تعالى: 

ينَ " أنَّ اختصاصها باَّلسم زال، فتدخل ، الشاهد: "َخَلك ْن َكاُنوا ُهُم الظَّال م 

، وتدخل على الفعل، زوال اختصاصها هو "َلك ن  اهللُ َيْشَهُد "على اَّلسم كما سبق 

ينَ َخَلك ْن َكاُنوا ُهُم الظَّ " الذي أبطل إعمالها  ."ال م 

 .[162النساء:] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)وقال تعالى: 

 فدخلت على فعل. [225البقرة:] (پ پ)وقال: 

 .[88التوبة:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ)وقال: 

 .[38مريم:] (جت حت خت مت ىت يت)وقال: 

( ألن ما فيها تفصيل وما  ألن ابن مالك  لم يتكلم على تخفيف )لكنَّ

 صاصها.فيها خالف، إذا ُخففت َبطل عملها وزال اخت
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  :اخلالصة يف هذه األحرف 

 .)  أن حرًفا من هذه الحروف إذا ُخفِّف بطل عمله وهو )لكنَّ

  وحرًفا من هذه الحروف إذا ُخفِّف جاز إعماله بقلة وجاز إهماله بكثرة

.)  وهو )إنَّ

  وحرفان إذا ُخففا بقيا عملها إَّل أهنما يلزمان أسلوًبا معينًا وهو كون اَّلسم

(.ضميًرا محذوًفا  ، وكأنَّ  وكون الخرب جملة وهما )أنَّ

 إذا كان هناك سؤال فيما سبق نستمع إليه، تفضل:

 ( سؤال غير واضح.@01:22:21) الطالب:

نعم، هذه من اَّلحتماَّلت التي ُتبغض، لكن من اَّلحتماَّلت َّل ُيلجأ  الشيخ:

وهي  إليها يف وجود اللغة.. هذه اللغة لبعض العرب يأتون بالمثنى دائًما باأللف

ج هذا  لغٌة قليلة، هذه لغة موجودة يف العرب ما ُتنكر، لكنها لغة قليلة، لكن هل ُنخرِّ

البيت على هذه اللغة والبيت له توجيُه أوضح، وهو أنَّ )كأْن( إذا ُخففت قد يبقى 

 عملها لهذا البيت وأبيات أخرى أيًضا ما ذكرهتا:

ه( هذه لغة ثابتة، فلنبِق هذه : فأبقى: ما قال: )وريدا"كأْن خريديه ر اء ُ لب"

األبيات على لغتها الخاصة وَّل داعي ألن يتكلف حملها على لغات أخرى، وقد 

 قيل ما قرأت.

أما )لعلَّ وليس( فال ُيخففان؛ ألهنما غير مختومين بنون مشددة، أما )ليس( 

( وإن كانت مختومة بالم مشددة لكن ما ُتخفف.  واضح، أما )لعلَّ

 بداية الدرس؛ هذا الحكم خاص باألحرف المختومة بالنون نعم، قلنا ذلك يف

 المشددة.
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 ( سؤال غير واضح.@01:22:21) الطالب:

 سؤال؟أعد آخر ال الشيخ:

نعم؛ ألن اللغة جاءت بجواز الوجهين، والمعنى اإلجمالي واحد،  الشيخ:

ن لكن المعنى التفصيلي هو الذي قد يتغير، وبما أنَّ اللغة جاءت للوجهين، فنح

ليس لنا إَّل أن ُنقرر ما جاء يف اللغة ثم ُنعلِّم، نحن ما نحكم على اللغة، وقد جاء 

 الوجهان جائزين لها، ولم يأتيا يف المسألة األولى.

 تفضل. سؤال؟هل هناك من  الشيخ:

 ( سؤال غير واضح.01:22:21@) الطالب:

 )لن(.َّل، هذا السؤال بعد الدرس، هذا ليس يف درسنا النفي بــ  الشيخ:

طيب.. من األبيات التي ُذكرت هنا يا إخوان، عندنا بيتين إذا تمكنا من ذلك، 

، الثدي: "خصدر مشرق النحر كأْن ثدييه ُحقَّان"البيت األول/ قول الشاعر: 

، وهذه ثدي( وهو ُيطلق يف اللغة  ر وُيؤنث، ويقال: )هذا ثديٌّ معروف وهو ُيَذكَّ

 وجمعه: أثٍد وُثِدي. للمرأة والرجل، كالهما لهما ثديان،

فإن سألت بعد ذلك عن قول بعض الناس عن الثدي يسمونه الديد، من أين 

 جاءت هذه الكلمة؟ 

هذه الكلمة ليست من لغة العرب، وأصلها هو تحريٌف من تحريف،  الجواب:

أصلها: الديث يف لغة أهل العراق قديًما، يعني قديًما عندما كان أهل اللغة يؤرخون 

لغة أهل العراق كانت ُتطلق على الثدي، يسمون الثدي بالديث، وما  ويكتبون يف

زالت مستعملة عند أهل العراق وبعض شمال الجزيرة، وإن كان بعضهم قد 

يخصها بالحيوانات، لكن ما موجودة حتى اآلن، ثم انتقلت الكلمة بعد ذلك منهم 

 إلى غيرهم بتحريف الديث إلى الديد.
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ث ليسا من لغة العرب، فالذي يجب أن ُيسمى ثدًيا أن الديد والدي خالخ صة: 

 كما جاء يف اللغة.

نعم، وُثدي، وأثداء ما وجدت، ما وجدته يف المعجم عندما راجعت  الشيخ:

 هذه المسألة، كلهم نصوا على أهنا ُتجمع هذه الجموع الثالثة... أثداء ُتراجع.

 أما البيت اآلخر فهو قول الشاعر: 

 لدددَ لمسدددلًما ُ دددلََّ يميندددك إْن قت

 

ددددد  ددددَ بليددددك بقوبددددة المتعمِّ  حلَّ

 خاهلل أبلم. 
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 الدرس احلادي والثالثون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، خالص ة خالس م بلى نبينا محمد خبلى آله  

ا بعد:خأصحابه أجمعين،   -أمَّ

ة فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بكم يف هذه الليل

الغراء؛ ليلة اَّلثنين التاسع من شهر ُجمادى األولى من سنة ثالثين وأربعمائٍة 

وألف يف هذا الجامع، جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، ينعقد 

بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الحادي والثالثون من دروس شرح ألفية بن مالك 

. 

إن شاء –خواهتا(، ونشرح الليلة وكنا قد انتهينا من الكالم على باب )إنَّ وأ

ما تيسر من باب )َّل( التي لنفي الجنس، ويف هذا الباب؛ باب )َّل( التي لنفي  -اهلل

 :تسعة أبيات نقرأها أوًَّل، يقول فيها  الجنس ذكر اإلمام ابن مالك 

 َبَمددَل إ نَّ اْجَعددْل ل ددد)ال( ف دد  َنك ددَرة.197

 

َرة   ُمْفددددددددددَرَدًة َجاءْتددددددددددَك َأْخ ُمَكددددددددددرَّ

َبهْ .198  دددْب ب َهدددا ُمَضددداًفا َأْخ ُمَضدددار   َفاْنص 

 

 َخَبْعدددددددَد َ اَك اْلَخَبدددددددَر اْ ُكدددددددْر َراف َعدددددددهْ  

دددددب  اْلُمْفدددددَرَد َفات ًحدددددا َكددددد َ .199   َخَرك 

 

َة َخاْلثَّددددددان   اْجَعدددددد َ    َحددددددْوَل َخالَ ُقددددددوَّ

ًبدددددا.200   َمْرُفْوًبدددددا أْخ َمنُْصدددددوًبا أْخ ُمَركَّ

 

اًل الَ   ََ َأخَّ ددددددددددددددبَ َخإ ْن َرَفْعدددددددددددددد  ا َتنْص 
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دددددد   َيل دددددد .201 
 َخُمْفددددددَرًدا َنْعًتددددددا ل َمْبن 

 

ل    دددددَبْن َأخ  اْرَفدددددْع َتْعدددددد   َفددددداْفَتْح َأخ  اْنص 

ْيددددَر اْلُمْفددددَرد  .202  َِ ْيددددَر َمددددا َيل دددد  َخ َِ  َخ

 

دددددد    ْفدددددَع اْقص  دددددْبُه َأخ  اْلرَّ
 الَ َتدددددْبن  َخاْنص 

ْر الَ اْحُكَمدا .203   َخاْلَعْطُف إ ْن َلْم َتَتَكرَّ

 

َ    ي اْلَفْصدددل  اْنَتَمدددى   َلدددُه ب َمدددا ل ْلنَّْعددد

 َخَأْبددددط  الَ َمددددْع َهْمددددَزة  اْسددددت ْفَهام  .204 

 

قُّ ُدْخَن االْسدددددددددت ْفَهام     َمدددددددددا َتْسدددددددددَتح 

 َخَ اَع ف   َ ا اْلَباب  إ ْسَقاُط اْلَخَبرْ .205 

 

 إ َ ا اْلُمدددددَراُد َمددددددْع ُسددددددُقْوط ه  َظَهددددددرْ  

في الجنس من أبواب النواسخ التي تدخل على هذا الباب: باب )َّل( التي لن 

( وأخواهتا؛ أي أهنا تنصب المبتدأ اسًما لها  الجملة اَّلسمية وتعمل عمل )إنَّ

 وترفع الخرب خربًا لها.

ه النحويون هبذا  خ)ال( الت  لنف  الجنس:  أسلوب من األساليب العربية خصَّ

ا خصَّ العرب هذا الباب، فمن المهم أن نفهم هذا األسلوب لكي نعرف لماذ

ه النحويون هبذا الباب.  األسلوب بــــ )َّل( التي لنفي الجنس ثم خصَّ

من حروف النفي، والنفي إذا نفيت شيًئا إما أن يقع على الجنس كله وإما  )ال(:

أن يقع على واحٍد من أفراد هذا الجنس، فــ )ليس( أيًضا من أدوات النفي، فيمكن 

 رس( من أدوات النفي.أن تقول: )ليس محمٌد يف الد

فإذا أوقعت النفي على النكرة، قلت: )ليس يف الدار رجل(، ما معنى )ليس يف 

  النف  هنا يحتمل خجهين: الدار رجل(؟ هنا النفي واقع على )رجل(، طيب..

يحتمل أن يكون واقًعا على الجنس كله )ليس يف الدار رجل(: يعني َّل يوجد 

، ما يف أحد من الرجال، َّل رجل وَّل رجالن يف هذه الدار أحد من جنس الرجال

 وَّل رجال، )ليس يف الدار رجل(: أي ليس يف هذه الدار أحٌد من جنس الرجال.

هذا هو المتباَدل وهذا هو الظاهر؛ أن النفي إذا وقع على نكرة يقع على  

الجنس كله، لكنه يحتمل معنًى آخر وهو أن النفي واقٌع على فرد من أفراد الجنس، 
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ل: )ليس يف الدار رجل(: أي ليس يف هذه الدار رجٌل واحد، ولكن فيه أكثر، تقو

فيها رجالن، فيها ثالثة رجال، فلهذا يمكن أن تقول على المعنى األول وهو نفي 

الجنس، تقول: )ليس يف الدار رجل( نفيت الجنس يعني رجل أو رجالن أو رجال 

 الدار رجل بل امرأة( مثاًل.كلها داخلة يف الجنس، نفيت الجنس كله: )ليس يف 

وعلى المعنى الثاين: وهو ُعنصران يف واحد من الجنس، فتقول: )ليس يف 

الدار رجل بل رجالن( أو )ليس يف الدار رجل بل رجال( فالنفي يحتمل هذين 

المعنيين، وإن كان المعنى األول وهو نفي الجنس هو المتبادل الظاهر إَّل أن 

  والقرائن هي التي تبين المعنى المراد.المعنى الثاين يبقى محتماًل 

فإذا أرادت العرب أن تنص على أن النفي واقٌع على جميع أفراد الجنس فإهنا 

(، فإذا أتت بــ )َّل(  تأيت بــ )َّل( النافية للجنس؛ أي أهنا تأيت بــ )َّل( عاملًة عمل )إنَّ

( فمعنى ذلك أهنا تقصد إلى نفي الجنس، تقصد إ لى نفي الخرب عن عاملًة عمل )إنَّ

جميع الجنس، فإذا قالت: )َّل رجل يف الدار( فأي المعنيين مقصود؟ هو نفي 

الخرب عن جميع أفراد الجنس، هذا معنى )َّل( النافية للجنس، يعني تنفي الخرب عن 

 جميع أفراد الجنس.

فإذا استعملت أداًة أخرى من أدوات النفي غير )َّل( النافية للجنس مثل: 

( وإنما )َّل( التي تعمل عمل )ليس(، )ليس( أو )َّل ( التي َّل تعمل عمل )إنَّ

ذكرناها يف باب )ما، وَّل، وَّلت، وإْن( المشبهات بــ )ليس( العامالت عمل 

)ليس(، نعم )َّل( النافية قد تعمل عمل )ليس(، تقول: )َّل رجٌل قائًما( يعني َّل 

 يوجد رجل قائم.

 رجٌل قائًما( أو كانت )َّل( فإذا كانت )َّل( عاملة عمل )ليس(، فقلت: )َّل

حرًفا مهماًل، إننا ذكرنا حين ذاك أن إعمال )َّل( عمل )ليس( مختَلف فيه، فبعض 

العرب ُيعمله عمل )ليس( وأكثرهم يهمله، يجعله حرًفا هاماًل، يعني تبقى الجملة 
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، و اَّلسمية بعده مبتدًأ وخرًبا، فتقول: )َّل رجٌل قائٌم وَّل امرأٌة قائمٌة( مبتدأ وخرب 

 )َّل( فقط حرف نفي وَّل عمل له.

 :اخلالصة: أن النفي إذا وقع على نكرة فإنه حيتمل معنيني 

هو نفي الخرب عن جميع أفراد الجنس وهذا هو المتبادل ولكنه  المعنى األخل: 

 ليس المقطوع به.

هو أن يكون النفي لينفي الخرب عن واحٍد من أفراد  خالمعنى الثاين المحتمل:

 والقرائن هي التي قد تختلف وتبين المعنى. هذا الجنس

 عن جميع أفراد الجنس 
ٌ

فإذا أراد المتكلم العربي أن ينص على أن الخرب منفي

أتى بــ )َّل( النافية للجنس، فقال: )َّل رجل يف الدار(، فقولنا: )َّل رجل يف الدار( َّل 

ا سموها بــ يحتمل إَّل معنًى واحًدا وهو نفي الخرب عن جميع أفراد الجنس، ولهذ

)َّل( التي لنفي الجنس كما قال ابن مالك، وبعضهم يقول: )َّل( النافية للجنس، 

 وبعضهم يسميها )َّل( التربئة، والمراد بالجميع: )َّل( التي لنفي الجنس.

طيب.. إذا قلنا: )َّل سيارة يف المعرض(: )َّل( هذه إما أن ُنعملها عمل )كان( 

المعرض(، قلنا: )َّل( إما هاملة فــ )سيارة(: مبتدأ، أو ُنهملها، فنقول: )َّل سيارٌة يف 

 أو عاملة عمل )كان( فــ )سيارة(: اسمها مرفوع.

 إذا قال العرب: )َّل سيارٌة يف المعرض( ما معنى هذه الجملة؟ 

 ه ه الجملة يف األصل تحتمل معنيين: 

نفي الجنس: يعني َّل يوجد يف هذا المعرض شيٌء من  المعنى األخل/

، َّل سيارة وَّل سيارتان وَّل أكثر وَّل سيارة قديمة وَّل جديدة، هذا السيارات

 المعرض َّل يوجد فيه شيٌء من جنس السيارات.

أنه َّل يوجد يف هذا المعرض سيارة لكن فيه سيارتان  خالمعنى الثاين المحتمل:
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أو أكثر، والقرائن قد تختلف وُتبين المعنى، فإذا أردت أن تنص على أن المعنى 

(،  المقصود هو األول يعني نفي الخرب عن الجنس كله، فإنك ُتعمل )َّل( عمل )إنَّ

فتقول: )َّل سيارة يف المعرض( فحينئٍذ يكون المعنى نًصا على نفي الخرب عن 

 الجنس.

وتقول: )َّل تفاحة يف الشجرة( يعني َّل يوجد فيها شيٌء من جنس التفاح، َّل 

 تفاحة وَّل أكثر.

 الخرب عن جنس المسلمين.وتقول: )َّل مسلم يكذب( تنفي 

وتقول: )َّل مسلم كاذٌب( و )َّل مسلم يكذب( ما الفرق بينهما من حيث 

 الصناعة النحوية؟ 

قولك: )َّل مسلم كاذٌب(: الخرب مفرد، وقولك: )َّل مسلم يكذب(: الخرب 

جملة فعلية، هذه من حيث الصناعة النحوية، أما من حيث المعنى فإن اَّلسم يدل 

 ل يدل على التجدد.على الثبات والفع

طيب.. قولنا: )َّل تفاحًة يف شجرة( نحن نريد أن ننفي جنس التفاح عن 

الشجرة، هذه الشجرة ما فيها شيء من جنس التفاح، نقول: )َّل تفاحًة يف شجرة(، 

لكن هل يصح أن نقول: )َّل تفاحٌة يف شجرة(؟ ونقصد هذا المعنى؟ نعم يصح؛ 

تمل معنيين، والمعنى األول هو المتبادل وهو ألن قولنا: )َّل تفاحٌة يف شجرة( يح

 نفي الجنس، لكن يبقى الثاين محتماًل.

ولهذا من أراد الدقة فيأيت بــ )َّل( النافية للجنس، لكن قد يأيت الفصيح بــ )َّل(  

(، وهذا ُيبين يا إخوان، ما قلناه مراًرا ويقوله غيرنا كثيًرا: أن  غير العاملة عمل )إنَّ

لغة واسعة األساليب، فيها ثراء وكل ذلك يؤدي إلى الدقة يف التعبير، اللغة العربية 

فإن التعبير عن المعنى يمكن أن يكون يف كالٍم واحد يؤدي إلى معنًى إجمالي، 
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ويمكن أن تأيت بأساليب أخرى كثيرة كلها قد تتفق يف المعنى اإلجمالي، ولكنها قد  

 تتمايز فيما بينها يف المعاين التفصيلية.

 إمامنا ابن مالك فيقول يف البيت األول: أما

 َبَمددَل إ نَّ اْجَعددْل ل ددد)ال( ف دد  َنك ددَرة

 

َرة   ُمْفدددددددَرَدًة َجاءْتدددددددَك َأْخ ُمَكدددددددرَّ

(؛ فتنصب هبا المبتدأ اسًما لها   يعني أنَّ )َّل( النافية للجنس ُتعملها عمل )إنَّ

( فلماذا لم وترفع هبا الخرب خربًا لها، فإن قلت: إذا كانت )َّل( تعمل عمل  )إنَّ

( وإنما ُجعلت يف باٍب مستقل؟ الجواب عن ذلك: ألنَّ إلعمالها  ُتجعل يف باب )إنَّ

 شروًطا خاصة ولطول الكالم فيها، فجعل النحويون لها باًبا مستقاًل.

: هذا شرط من شروط إعمال )َّل( "َبَمَل إ نَّ اْجَعْل ل د)ال( ف   َنك َرة"قال: 

( إَّل إذا كان اسمها نكرة، يف األمثلة السابقة: النافية للجنس، َّل تعمل  عمل )إنَّ

 )َّل رجل يف الدار(.

 )َّل سيارة يف المعرض(.

 ) َّل تفاحة يف الشجرة(.

 والخرب؟ ابن مالك ما نصَّ عن الخرب، قال: 

 َبَمددَل إ نَّ اْجَعددْل ل ددد)ال( ف دد  َنك ددَرة

 

َرة   ُمْفدددددددَرَدًة َجاءْتدددددددَك َأْخ ُمَكدددددددرَّ

ُه على ك  ون اَّلسم نكرة يستدعي أن يكون الخرب نكرة؛ ألن المبتدأ وما وَنصُّ

( إذا كان معرفًة فإن خربه  كان أصله المبتدأ يعني اسًما ناسًخا )اسم كان واسم إنَّ

يجوز أن يكون معرفًة مثل: )محمٌد أخي( أو )محمٌد الكريم(، ويجوز أن يكون 

ما أصله المبتدأ نكرًة فإن خربه نكرة، تقول: )محمٌد كريم(، فإن كان المبتدأ أو 

خربه َّل يكون إَّل نكرة، تقول: )أفضل منك أفضل مني( أو تقول: )كان رجٌل 
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 قائًما( أو تقول: )كان مزارٌع نشيًطا(.

فلهذا اكتفى ابن مالك باشرتاط التنكير يف اَّلسم وهذا يستدعي أن يكون  

(: أن يكو ن اسمها وخربها الخرب أيًضا نكرة، إًذا من شروط إعمالها عمل )إنَّ

 نكرتين.

ومن الشروط أيًضا ولم يذكره ابن مالك: أَّل ُيفصل بينها وبين اسمها بفاصل، 

وأَّل ُتسبق بحرف جر، فإن ُفِصل بينها وبين اسمها بفاصل َبَطَل عملها، وكذلك إن 

ُسبقت بحرف جر َبَطَل عملها وانجر ما بعدها بحرف الجر، فإذا قلت: )َّل رجل يف 

تعمل؛ ألهنا وليت )َّل(: )َّل رجل(، لكن لو قلت: )َّل يف الدار رجل(  الدار( فإهنا

 فاسمها لم يأِت بعدها؛ حينئٍذ َّل تعمل.

يعني ماذا تقول؟ يعني يجب أن تقول: )َّل يف الدار رجٌل وَّل امرأٌة(، قال 

، وَّل يصح يف العربية أن تقول: )َّل فيها [47الصافات:] (ېئ ىئ ىئ)تعالى: 

مل إَّل بأن يليها اسمها وأَّل ُتسبق بحرف جر، فإن قلت: غوًَّل(؛ ألهنا َّل تع

)سافرُت بال زاٍد(، فإن )َّل( َّل تعمل بل ينجر ما بعدها بما قبلها وتكون هي حرف 

نفٍي َّل عمل لها، يعني يكون لها معنى وهو النفي وَّل يكون لها عمل، وتقول: 

 )َغِضَب من َّل شيٍء( ونحو ذلك.

  اليت ذكرها ابن مالك واليت زدناه:فمجمل الشروط.. جنمع الشروط 

 /أن تكون نافية للجنس؛ ألهنا لو كانت نافية للواحد ما  الشرط األخل

 تعمل.

 /أن يكون اسمها وخربها نكرتين. الشرط الثاين 

 /أَّل ُيفصل اسمها عنها بفاصل. الشرط الثالث 

 /أَّل ُتسبق بحرف جر. الشرط الرابع 
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ل هذ  ه الشروط أكثر فتكون أكثر من ذلك، هذه أربعة شروط، بعضهم قد ُيفصِّ

ل هذا الشرط إلى شرطين،  فنحن قلنا: )أن تكون نافيًة للجنس(، وبعضهم ُيفصِّ

 ."أن تكون نافية، وأن تكون للجنس"فيقول: 

ل، فيقول:  أن يكون "وقلنا: )أن يكون اسمها وخربها نكرتين(، بعضهم ُيفصِّ

ختالف يف العبارة والحقيقة يعني هذا ا "اسمها نكرة، وأن يكون خربها نكرة

 واحدة، طيب... هذا ما يتعلق بعملها وشروط إعمالها.

  ثم قال إمامنا ابن مالك: 

َبهْ  دددْب ب َهدددا ُمَضددداًفا َأْخ ُمَضدددار   َفاْنص 

 

 َخَبْعددددَد َ اَك اْلَخَبددددَر اْ ُكددددْر َراف َعددددهْ  

ًحدددددا َكددددد َ  
دددددب  اْلُمْفدددددَرَد َفات   َخَرك 

 

َة    َحدددددددددددددددددددْوَل َخالَ ُقدددددددددددددددددددوَّ

ر يف ه ين البيتين أحوال اسم )ال( النافية للجنس، يقول: اسم )ال( النافية  ك 

للجنس له حالتان خإن  ئَ نقول: له ث ثة أحوال،   ف يف التقسيم لكن الحقيقة 

 خالُمؤدَّْ خاحد:

أن يكون اسم )َّل( النافية للجنس مضاًفا، مضاف ومضاف إليه،  الحالة األخل:

 حينئٍذ النصب، كأن تقول: يعني ُمركب إضايف، فحكمه 

 )َّل طالب علٍم مذموم(.

 َّل: نافية للجنس.

 طالب علم: اسم )َّل( النافية للجنس منصوب وهو مضاف وعلٍم مضاف إليه.

 مذموم: خرب )َّل( النافية للجنس مرفوع.

 أو تقول: )َّل طالب علٍم يف الدار(، أو تقول: )َّل سيء خلٍق محمود(.

 ل ذلك(:أو تقول: )َّل صاحب خيٍر يفع
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 َّل: نافية للجنس.

 صاحب خير: اسمها وهو مضاف ومضاف إليه.

يفعل ذلك: جملة فعلية وهذه الجملة الفعلية هي خرب )َّل( النافية للجنس يف 

 محل رفع.

أن يكون شبيًها بالمضاف، وحكمه  خالحالة الثانية السم )ال( النافية للجنس:

اسٍم له تعلٌق بما بعده بغير طريق أيًضا النصب، والمراد بالشبيه بالمضاف هو: كل 

اإلضافة، يعني لو قلت مثاًل: )َّل جار تارٌك للصالة(: يعني ما عندنا جار تارك 

 للصالة:

 َّل جار: اسمها.

 تارٌك: خربها.

هنا )جار( اسمها، لكن هل هذا اَّلسم له تعلق بشيء بعده؟ )تارٌك( الخرب، َّل 

رٌك للصالة( أين الخرب؟ )تارٌك ما يف تعلق، لكن لو قلت: )َّل جار للمسجد تا

للصالة( وكلمة )جار( هنا لها تعلق بالمسجد، هنا أيًضا نسمي هذا الشبيه 

بالمضاف؛ ألهنا تعلقت بشيٍء بعدها قبل الخرب، فحكمها النصب حينئٍذ، فنقول: ) 

َّل جاًرا للمسجد تارٌك للصالة(، )َّل جاًرا لنا نؤذيه(، )َّل قبيًحا فعله محموٌد(، 

 قبيح الفعل َّل ُيحمد. يقول: 

 )َّل قبيًحا فعله محموٌد(.

 َّل: نافية للجنس.

 واسمها: قبيًحا فعله.

 والخرب: محموٌد.
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إًذا )قبيًحا(: اسم َّل، و )محموٌد(: خربها، وفعله: )َّل قبيًحا فعله( فاعل؛ ألن  

)قبيًحا( فعيل )على وزن فعيل( إما أهنا صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، وصيغة 

والصفة المشبهة من األسماء العاملة عمل أفعالها، يعني كأنك قلت: )َّل المبالغة 

 أحد يقبح فعله محموٌد( تعمل مثل الفعل.

طيب.. لو قلت: )َّل مهمَل ناجٌح(، هنا )مهمل(... طيب )َّل مهمل دروسه 

ناجٌح( تعلقت، هذا شبيه: نقول: )َّل مهماًل دروسه ناجٌح( ننصب؛ ألهنا تعلقت، 

)َّل َّلعَب خاسٌر( نعلقها بشيٍء بعدها قبل الخرب، تقول: ) َّل َّلعًبا  أو نقول مثاًل:

 معنا خاسٌر( وهكذا.

إًذا فالحالة األولى: أن يكون اسمها مضاًفا فُينصب، والحالة الثانية: أن يكون  

 شبيًها بالمضاف فُينصب.

ا وَّل أن يكون اسمها مفرًدا، والمراد بالمفرد هنا: ما ليس مضافً  خالحالة الثالثة:

شبيًها بالمضاف، فيشمل المثنى ويشمل الجمع، وحكمه هنا: البناء على الفتح، فــ 

)رجل( مفرد، و)طالب( مفرد، و)صاحب( مفرد، على هذا اَّلصطالح، وإذا قلنا: 

)طالب علم( صار مضاًفا َّل مفرًدا، وإذا قلنا: )طالبان( على هذا اَّلصطالح؟ 

 مفرد، وإذا قلنا: )طالب( مفرد.

ة )مفرد( من مصطلحات النحو ولها ثالث استعماَّلٍت يف النحو، ربما فكلم 

مرة ندرسه، فأشهر استعماَّلت هذا المصطلح: أن ُيراد به خالف المثنى والجمع، 

فــ )محمد( مفرد، و) محمدان( ليس مفرًدا، مثنى، و)محمدون( ليس مفرًدا، 

 أبواب النحو. جمع، هذا أشهر استعماَّلت هذا المصطلح )مفرد( وهو يف أغلب

أن يراد به خالف المضاف والشبيه  خاالستعمال الثاين له ا المصطلح:

بالمضاف، فــ )طالب( مفرد، و )طالبان( مفرد، و)طالٌب( مفرد، لكن )طالب 
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علم( و )طالبا علم( و )طالب علم( ليس مفرًدا، هذا استعماٌل قليل، وأسهل 

 ويف باٍب آخر وهو باب )النداء(.استعماَّلته هنا يف باب )َّل( النافية للجنس، 

واَّلستعمال الثالث لهذا المصطلح )مفرد(: أن يراد بالمفرد ما ليس جملة، 

فالجملة اَّلسمية والجملة الفعلية ُجَمل وليست مفردات، وما سواها كــ )طالب، 

وطالبان، وطالب، وطالب علم، وطالب علم( هذه مفردات، وهذا اَّلصطالح 

َلم(، الَعَلم إما مفرد وإما جملة، فهذه أشهر استعماَّلت ُيستعمل يف باب )العَ 

المفرد، واَّلستعمال الذي نريده هنا يف هذا الباب: هو أن ُيراد بالمفرد ما ليس 

 مضاًفا وَّل شبيًها بالمضاف.

 ما حكم اسم )َّل( النافية للجنس إذا كان مفرًدا؟ 

ما ُينصب به، فكلمة  أن ُيبنى على الفتح، وأدق من ذلك أن نقول: أن ُيبنى على

)رجل( نقول: )َّل رجَل يف الدار(، و)رجالن( اجعلها اسًما لــ )َّل(، ستقول: )َّل 

رجليِن يف الدار(، و )رجال(؟ نقول: )َّل رجاَل يف الداِر(، وطالبة؟ نقول: )َّل طالبَة 

يف الفصل(، وطالبتان؟ )َّل طالبتين يف الفصل(، وطالبات؟ )َّل طالباِت يف 

م؟ نقول: )َّل معلَم يف المدرسة(، ومعلمان؟ )َّل معلمين يف الفصل(، ومعل

 المدرسة(، ومعلمون؟ )َّل معلمين يف المدرسة(.

 )َّل رجَل يف الدار(:

 َّل: نافية للجنس. 

 على الفتح يف محل نصب، 
ٌ

رجَل: اسمها، نقول: اسم )َّل( النافية للجنس مبني

  يعني ُيعرب إعراب المبنيات كما شرحنا يف باب )المعرب
ٌ

والمبني(، تقول: مبني

غلى الفتح، لكن َّل بد له من محل، يف محل نصب، لماذا قلنا يف محل نصب ما 

قلنا يف محل رفع أو يف محل جر؟ ألن )َّل( النافية للجنس ماذا تعمل يف اسمها؟ 
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تعمل يف اسمها النصب، فهو يف محل نصب إَّل أنه مبني، مبني: يعني أن النصب  

 يف لفظه. يظهر يف محله وَّل يظهر

وإذا قلت: )َّل معلمين يف المدرسة(، فــ )معلمين(: اسم )َّل( النافية للجنس 

 على الياء يف محل نصب، وكذلك )َّل معلمين(.
ٌ

 مبني

وتقول: )َّل مسلمّيِن يختصمان(، وتقول: )َّل مسلميَِن يتقاتلون، وتقول: )َّل 

 مسلماِت يتربجن( كذا تقول العرب، وقال الشاعر: 

 لددد ي مجدددٌد بواقبدددهُ إن الشدددباب ا

 

ات  للشددددديب   فيددددده َنَلددددد  خال لددددد َّ

ن المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم؟ نقول:   فإن قلت: لماذا لم ُينوَّ

)َّل رجَل يف الدار/ َّل رجاَل يف الدار/ َّل طالباِت يف الفصل( ما نقول: )َّل رجاًل/ 

 َّل رجاًَّل/ َّل طالباٍت(؟

)َّل( النافية للجنس إذا كان اسمها نقول: هكذا قالت العرب، العرب مع 

مضاًفا أو شبيًها بالمضاف فإهنا تنصبه نصًبا ظاهًرا، تقول: )َّل قبيًحا فعلُه ممدوح/ 

َّل جاًرا للمسجد تارٌك للصالة(، وإن كان مضاًفا أيًضا تنصبه، فتقول: )َّل طالَب 

تنوين ما علٍم مذموم(، )طالَب( منصوب، طيب أين التنوين؟ منعته اإلضافة؛ ألن ال

 يوجد مع اإلضافة.

طيب.. )َّل رجَل يف الدار(، )رجَل( لماذا ُمنع التنوين؟ هكذا قالت العرب، 

 "فلهذا يقول جمهور النحويين: 
ٌ

إن اسم )َّل( النافية للجنس إذا كان مفرًدا فإنه مبني

فلهذا َّل ُتنونه العرب؛ ألنه لو كان معرًبا وإعرابه النصب لكان  "بناًء على الفتح

بغي أن يقال: )َّل رجاًل/ َّل رجاًَّل/ َّل مسلماٍت( فلما لم ُتنونه العرب قال ين

 بناًء على الفتح"النحويون حينئٍذ: 
ٌ

 ."إنه مبني

فإن قلت: أَّل يصح أن نقول: إن اسم )َّل( النافية للجنس إذا كان مفرًدا فهو 
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ق بين منصوب... كذلك إَّل أنه إذا كان ُمنّوًنا ُيحذف تنوينه للتخفيف أو للفر

المعنيين السابقين، يعني للنص على أن المعنى المراد هو نفي للجنس، أَّل يصح 

أن يكون هذا قوًَّل ونرفعه؟ ونقول حينئٍذ: إن اسم )َّل( النافية للجنس دائٌم 

ن ُيحذف للتخفيف أو  منصوب يعني دائًما معرب وإعرابه النصب إَّل أنه إذا ُنوِّ

 للفرق، أَّل يصح أن نقول ذلك؟

جاج من أتباع البصريين، قالوا:  نقول: إن اسم "هذا قول الكوفيين وقول الزَّ

)َّل( النافية للجنس حتى إذا كان مفرًدا فهو منصوب إَّل أن تنوينه ُيحذف 

 ."للتخفيف

فالذي دعاهم إلى ذلك أوًَّل: حذف  "إنه مبني"أما الجمهور الذين قالوا:  

مر الثاين )وهو أهم وهو ما سيأيت التنوين، خلوا التنوين محذوف فقالوا ذلك، واأل

بعد قليل من األحكام التي تختص هبا )َّل( النافية للجنس(: إذا كان اسمها مفرًدا 

مبنًيا فإن العرب تراعي فيها أحكام البناء وأحكام النصب وأحكام الرفع، كما 

 سيأيت بعد قليل.

(، انعت )رجل( إذا َنَعْت اسم )َّل( النافية مثاًل، لو قلت: )َّل رجَل يف الدار

بالكرم، تقول: )َّل رجَل كريم يف الدار(، )كريم(: هذا النعت، ُتعربه بماذا؟ قال 

النحويون بناًء على كالم العرب: لك أن تبنيه بناًء على الفتح، تقول: )َّل رجَل 

كريَم يف الدار(، وأن تنصبه نصًبا، تقول: )َّل رجَل كريًما يف الدار(، وأن ترفعه رفًعا، 

 )َّل رجَل كريٌم يف الدار( كذا قالت العرب.فتقول: 

فسيأيت أنه يف النصب مراعاًة لمحل اسم )َّل(؛ ألنه مبني على الفتح يف محل 

نصب، وبالرفع: مراعاًة َّلسم )َّل( النافية للجنس قبل دخول )َّل(؛ ألن )َّل( ناسخ 

داخل على الجملة اَّلسمية فهي جملة اسمية قبل دخول )َّل( النافية الجنس، 

لفتح دون تنوين: )َّل رجَل كريَما(: قالوا: هنا مراعاة للبناء، ثم وا
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 بعد قليل. @(00:31:36) 

فلهذا قال جمهور النحويين قديًما وحديًثا: بأن اسم )َّل( النافية للجنس إذا  

جاج قوٌل له نصيٌب من  كان مفرًدا فهو مبني على الفتح، مع أنَّ قول الكوفيين والزَّ

التعليم، َّل شك أنه هو األسهل يف التعليم؛ فلهذا أخذ به ابن  القوة وهو األسهل يف

آجروم يف اآلجرومية، وقال: إن اسم )َّل( النافية للجنس منصوٌب دائًما أخًذا بقول 

جاج يف هذه المسألة.  الكوفيين والزَّ

  ثم قال ابن مالك :بعد أن قال 

ًحدددددا َكددددد َ 
دددددب  اْلُمْفدددددَرَد َفات   َخَرك 

 

  اْجَعدددد َ َحددددْوَل َخالَ ُقدددد 
َة َخاْلثَّددددان   وَّ

ًبدددددا   َمْرُفْوًبدددددا أْخ َمنُْصدددددوًبا أْخ ُمَركَّ

 

دددددددددَب   اًل الَ َتنْص  ََ َأخَّ  َخإ ْن َرَفْعددددددددد

بعد أن ذكر أن )َّل( النافية للجنس تعمل يف اسمها ما سبق بيانه؛ إن كان مضاًفا  

أخرى  أو شبيًها بالمضاف تنصبه، وإن كان مفرًدا تبنيه على الفتح، ذكر مسألةً 

  اْجَع َ "وهي: إذا كررت )َّل(، قال: 
: يعني إذا كررت )َّل( ما حكم )َّل( "َخاْلثَّان 

المكررة حينئٍذ أو ما حكم هذا األسلوب كما لو قلت: )َّل حول وَّل قوة إَّل باهلل( 

أو )َّل قلم وَّل مسطرة عندي( أو )َّل رجَل وَّل امرأَة يف الدار( أو )َّل طالَب وَّل 

 ( ونحو ذلك يعني إذا كررت )َّل( فما حكمها؟أستاَذ يف القاعة

قال النحويون: إن العرب حينئٍذ تتصرف يف الكالم على خمسة أوجه تجوز 

 لك مع )َّل( إذا تكررت:

 الوجه األول/ أن تقول: )َّل حوَل وَّل قوَة إَّل باهلل(.

 والثاين/ أن تقول: )َّل حوٌل وَّل قوٌة إَّل باهلل(.

 َّل قوٌة إَّل باهلل(.والثالث/ أن تقول: )َّل حوَل و

 والرابع/ أن تقول: )َّل حوٌل وَّل قوَة إَّل باهلل(.
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 والخامس/ أن تقول: )َّل حوَل وَّل قوًة إَّل باهلل(.

)َّل حوَل وَّل قوَة إَّل باهلل(: فالالءاِن نافيتان للجنس، تجعل  األخل/ أن تقول:

( وتجعل الثانية عاملًة  ( أيًضا )َّل( األولى نافية للجنس فُتعملها عمل إنَّ عمل )إنَّ

 نافيًة للجنس، تقول: )َّل حوَل وَّل قوَة إَّل باهلل(.

)َّل حوٌل وَّل قوٌة إَّل باهلل(: فالالءاِن إما مهملتان وإما  خالوجه الثاين/ أن تقول:

 عاملتان عمل )ليس(.

أن تعاكس بين الوجهين السابقين، فتقول: )َّل حوَل  خالوجه الثالث خالرابع:

، والرابع: )َّل حوٌل وَّل قوَة إَّل باهلل(، فإذا قلت: )َّل حوَل وَّل قوٌة وَّل قوٌة إَّل باهلل(

(، والالء الثانية إما مهملة  إَّل باهلل(: فــ الالء األولى نافية للجنس عاملة عمل )إنَّ

وإما عاملة عمل )ليس(، وإذا قلت: )َّل حوٌل وَّل قوَة إَّل باهلل(فبالعكس: فاألولى 

 ( نافيٌة للجنس. الثانية عاملٌة عمل )إنَّ مهملة أو عاملة عمل )ليس( و

 خالوجه الخامس/ أن تقول: )ال حوَل خال قوًة إال باهلل(: 

.)  فـــ )َّل حول(: َّل نافية للجنس عاملة عمل )إنَّ

وَّل قوًة: الواو حرف عطف، وَّل: حرف نفي زائد، يعني له معنى وهو النفي 

َّل: زائدة يعني كأهنا غير وليس له عمل، زائد. وقوًة: حينئٍذ اسم معطوف، و

موجودة، يعني: )َّل حوَل وقوًة( صارت معطوفة على ماذا؟ على؟)حول(، لكن 

على لفظ )حول( يقول: على محله؛ ألنه اسم )َّل( النافية للجنس مبني على الفتح 

 يف محل نصب.

هذه هي األوجه الواردة المسموعة عن العرب، وهناك يف القسمة العقلية أوجٌه 

ن أن تأيت هبا لكنها لم ترد عن العرب؛ من ذلك: أن ترفع األول وتنصب أخرى يمك

الثاين فتقول مثاًل: )َّل حوٌل وَّل قوًة إَّل باهلل( وهذا نصَّ ابن مالك على منعه، فقال: 
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َب "  اًل الَ َتنْص  ََ َأخَّ ، يعني األوجه األخرى غيُر ما ُذكر َّل تجوز؛ ألهنا لم "َخإ ْن َرَفْع

 العرب. ترد ولم ُتسمع عن

فإن لك إذا بنيت األول على الفتح فقلت: )َّل حوَل( فماذا لك يف  خبلى  لك:

 المعطوف يف الثاين؟ لك ثالثة أوجه: 

أن تقول: )َّل حوَل وَّل قوَة(، وأن تقول: )َّل حوَل وَّل قوٌة(، والثالث أن 

 تقول: )َّل حوَل وَّل قوًة(.

هان: )َّل حوٌل وَّل قوٌة(، وإن رفعت األول فقلت: )َّل حوٌل( فلك يف الثاين وج

 )وَّل حوٌل وَّل قوَة(.

ومثل ذلك أن تقول: )َّل تفاحة وَّل برتقالة يف السوق( لك يف ذلك األوجه 

 [197البقرة:] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ)الخمسة، وقال تعالى: 

جاءت اآلية على الوجه األول وهو: كون )َّل( فيها جميًعا نافيًة للجنس عاملًة 

(، ولك يف  الكالم بقية األوجه الخمسة. عمل )إنَّ

هذه األوجه الخمسة الجائزة صناعًة هي جائزة صناعًة لكن من حيث المعنى 

هو الذي يتحكم يف الجائز منها، فإذا كان المتكلم يريد النص على نفي الخرب عن 

الجنس فليس له إَّل أن يقول: )َّل حوَل وَّل قوَة إَّل باهلل(، )َّل تفاحة وَّل برتقالة يف 

( إذا أراد هذا المعنى فليس له إَّل ذلك، وإذا أراد معاين أخرى فكل معنى السوق

 سُيحمل على وجه من هذه األوجه.

وهذه األوجه جميًعا إذا تجمعت لمختلف المعاين تخرج لنا هذه األوجه 

الخمسة، وهذا نصصنا عليه كثيًرا؛ األوجه الصناعية التي ُيجوزها النحويون تجوز 

ى ذلك أن المعنى فيها واحد، َّل إذا كنت تريد معنًى معينًا فال صناعًة لكن ليس معن

بد أن تقِصد إلى هذا األسلوب المعين، وإن كانت األساليب األخرى تؤدي هذا 
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 المعنى لكن لوجه اإلجمال عام وَّل تؤديه بوجٍه تفصيلٍي خاص.

هذا على  [254البقرة:] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں): وقال 

وَّل قوٌة( وهناك قراءٌة سبعيٌة يف اآلية: )َّل بيَع فيِه وَّل ُخلَة الوجه الثاين: )َّل حوٌل 

 وَّل شفاعَة(.

 والشاعر يقول:

 ال َنَسددددددددَب اليددددددددوَم خال ُ لددددددددةً 

 

 اتسدددددع الَخدددددْرق بلدددددى الراقدددددع 

 ."ال َنَسَب اليوَم خال ُ لةً "فبنى األول ونصب الثاين:  

 ويقول الشاعر:

 ُيحشدددر النددداس ال بنددديَن خال آبددداءَ 

 

 بنددددددددتهم  ددددددددؤخنُ إال  خقددددددددد  

 ."ال بنيَن خال آباءَ "ماذا فعل باألول والثاين؟ بناهما  

 وقال الشاعر:

َ  معلنددةً   خمددا هجرُتددك  حتددى قلدد

 

 ال ناقددددة لددددَ  يف هدددد ا خال جمددددُل  

 ماذا فعل؟ رفع األول ورفع الثاين. 

آمن  عره خكفر »: وأمية بن أبي الصلت الذي قال فيه النبي 

يف األمور... لو لم يعلم المسلم أهنا له لقال: إهنا من له قصائد كثيرة جًدا  «قلبه

 أشعار المسلمين، منها قصيدة يف وصف الجنة، يقول فيها: 

 فدددددد  ل ددددددٌو خال تددددددأثيَم فيهددددددا

 

 خال َحددددددددْيٌن خال فيهددددددددا ُملدددددددديمُ  

 خفيهدددددا لحدددددُم سددددداهرٍة خبحدددددرٍ  

 

 خمدددددا فددددداهوا بددددده أبدددددًدا مقددددديمُ  

أنه النبي الخاتم، فلما ُبعث محمد  كان َدَرَس الكتب القديمة وتألَّه وكان يظن 

  :فرفع األول وبنى الثاين،  "ف  ل ٌو خال تأثيَم فيها"كفر به، فقال
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 يقول: بنى أو فتح؛ ألن الفتح يعني أنه مبني. 

خفيها لحُم "الرب،  @(00:41:51)الساهر:  "خفيها لحُم ساهرةٍ "قوله: 

 : يعني لحم الرب والبحر."ساهرٍة خبحرٍ 

، هذا شاعر مسكين يتظلم، يقول: أنا إذا جاءت الشدائد وقال الشاعر

 دعوتموين وإذا ذهبت الشدائد وجاء األكل والراحة دعوتم أخي، فيقول: 

 هددددل يف القضددددية أن إ ا اسددددت نيتم

 

 خأمنددددتم فأنددددا البعيددددد األجنددددب 

 خإ ا الشدددددددالد بالشدددددددالد مددددددرةً  

 

 أ دددكتكُم فأندددا الحبيدددب األقدددرب 

  بجًبددددا لتلددددك قضدددديًة خإقددددامت 

 

 فدديكم بلددى تلددك القضددية أبجددب 

 فددددإ ا تكددددون كريهددددٌة ُأدبددددى لهددددا 

 

 خإ ا ُيحاس الحيس ُيددبى جنددب 

دددد ار بعيندددده   هدددد ا لعمددددركم الصَّ

 

 ال أمَّ لددددددد  إن كدددددددان  اك خال أُب  

 فبنى األول ورفع الثاين. "ال أمَّ ل  إن كان  اك خال أُب "وهذا الشاهد:  

َبا" يته:ما إعراب قول ابن مالك يف ألف خأ يًرا: ََ " قال:، "الَ َتنْص  َخإ ْن َرَفْع

َبا اًل الَ َتنْص   ، )َّل( هنا نافية أو ناهية؟ "َأخَّ

 ناهية.

 والناهية جازمة أو ناصبة؟ 

 جازمة. 

َبا"، قال: "َّل تنصْب أو َّل تنصِب "لكن ما قال:    لما؟  "الَ َتنْص 

 .@(00:43:41) الطالب:

مسة تنصب واو الجماعة أو ألف يعني األفعال الخ @(00:43:44) الشيخ:

 اَّلثنين أو ياء المخاطبة... 
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ََّل َتنِْصَبن/ َّل تلعبن/ َّل نعم، هذا الفعل مؤكد بنون التوكيد الخفيفة: ) الشيخ:

تعبثن( ونون التوكيد الخفيفة... أعربنا عدة أبيات هبذه الطريقة، نون التوكيد 

يها فإنك تقلبها ألًفا، كقوله الخفيفة حكمها حكم التنوين عند الوقف، إذا وقفت عل

دَّ "نسفع"يف ، [15العلق:] (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې) تعالى: : فعل مضارع ثم ُأكِّ

، "َلنَْسَفًعا"، لكن إذا وقفت عليها ماذا ستقول؟ "نسفعن"بنون التوكيد الخفيفة 

َبن"هذا هو حكم نون التوكيد الخفيفة، فهي  وعندما وقف َقَلب النون  "الَ َتنْص 

 ."َّل تنصبا"ت ألًفا فصار

  ثم يقول ابن مالك: 

دددددد   َيل دددددد 
 َخُمْفددددددَرًدا َنْعًتددددددا ل َمْبن 

 

ل    دددَبْن َأخ  اْرَفدددْع َتْعدددد   َفددداْفَتْح َأخ  اْنص 

ْيددددَر اْلُمْفددددَرد    َِ ْيددددَر َمددددا َيل دددد  َخ َِ  َخ

 

دددد    ْفدددَع اْقص  دددْبُه َأخ  اْلرَّ
 الَ َتدددْبن  َخاْنص 

ْر الَ اْح    ُكَمددا َخاْلَعْطددُف إ ْن َلددْم َتَتَكددرَّ

 

َ    ي اْلَفْصددل  اْنَتَمددى  ْلنَّْعدد
 َلددُه ب َمددا ل 

يتكلم هنا على حكم التابع َّلسم )َّل( النافية للجنس؛ اسم )َّل( النافية للجنس  

لو أتبعته بتابع من التوابع، أتبعته بنعت أو بمعطوف فما حكم هذا النعت وما حكم 

 هذا المعطوف؟

 يعني لو قلت: )َّل رجل يف الدار( اعطف؟

 نقول: )َّل رجل وامرأة يف الدار(، ما حكم المعطوف )وامرأة(؟

 طيب.. )َّل رجل يف الدار( انعته بالكرم؟

 )َّل رجل كريم يف الدار(، ما حكم )كريم(؟

م ل لك بمقدمات،  نتكلم بلى حكم التابع السم )ال( النافية للجنس، خُنقدِّ

السم )ال( النافية للجنس  رحناها من قبل، لكن ه  توطئة له ه المسألة، سبق أنَّ 

 حالتين:
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أن يكون منصوًبا وذلك إذا كان مضاًفا أو شبيًها بالمضاف،  الحالة األخلى: 

فقولك: )َّل طالَب علٍم مذموم( أين اسم )َّل(؟ )طالَب علم( وحكمه النصب، 

اسم )َّل( النافية للجنس منصوب، حكمه اآلن النصب، وحكمه قبل دخول )َّل( 

ن: حكم بعد دخول )َّل( وهو النصب، وحكم قبل دخول )َّل( الرفع؛ إًذا له حكما

 وهو الرفع.

أن يكون مفرًدا مثل: )َّل رجل يف  خالحالة الثانية السم )ال( النافية للجنس:

 الدار(، فإذا كان مفرًدا )َّل رجل( ما حكمها؟ 

لها ثالثة أحكام: فلها البناء على الفتح، ولها محل وهو النصب، ولها حكم 

 )َّل( وهو الرفع.قبل دخول 

إًذا فاسم )َّل( النافية للجنس إما أن يكون له حكمان وذلك إذا كان مضاًفا أو  

شبيًها بالمضاف وُحكماه: النصب والرفع، وإما أن يكون له ثالثة أحكام وذلك إذا 

 كان مفرًدا: فله البناء وله النصب وله الرفع.

ف فلك أن ُتراعي هذه فإذا أتبعت اسم )َّل( النافية للجنس بنعت أو بمعطو

األحكام الثالثة مع األخذ باَّلعتبار أن البناء َّل يكون مع وجود فاصل بين كلمتين 

 اللتين تريد أن تبنيهما على الفتح.

طيب... ُنطبِّق هذه القاعدة؛ فإذا قلنا: )َّل طالَب علٍم مذموٌم( ِصف هذا 

 الطالب باَّلجتهاد؟

فــ )مذموٌم(: خرب، و)مجتهد(: صفة ستقول: )َّل طالَب علٍم مجتهد مذموٌم(، 

 أو نعت، كيف ُتعرب هذا النعت؟

لك الرفع والنصب: )َّل طالَب علٍم مجتهٌد مذموٌم/ َّل طالَب علٍم مجتهًدا 

مذموٌم(، فالنصب مراعاًة للفظ اسم )َّل( النافية للجنس، والرفع مراعاًة لماذا؟ 
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سخ يعني دخل على لمحل اسم )َّل( النافية للجنس قبل دخول )َّل(... ده نا

(، لو  (، تذكرون يف )إنَّ الجملة ولم يكن موجوًدا من قبل، وهذا ذكرنا مثله يف )إنَّ

 قلت: )إنَّ محمًدا يف الدار( اعطف على محمد؟ 

لك الرفع والنصب؛ ألن عملها ضعيف ألنه حرف ُشبِّه بالفعل، كذلك )َّل(، 

فع والنصب، طيب.. اعطف فإذا قلنا: )َّل طالَب علٍم مذموٌم( فلك يف النعت الر

 عليه؟

تقول: )َّل طالَب علٍم وَّل طالب حكمٍة مذمومان( عطفت عليه، ماذا لك يف 

المعطوف؟ لك الرفع والنصب، فالنصب مراعاًة للفظ اسم )َّل( النافية للجنس، 

والرفع مراعاًة لحكم اسم )َّل( النافية للجنس قبل دخول )َّل(، تقول: )َّل طالَب 

 (، وتقول: )َّل طاَب علٍم وطالُب حكمٍة مذمومان(.علٍم وطالَب حكمةٍ 

طيب.. )َّل رجَل يف الدار( هذا اَّلسم مبني مفرد، يعني له ثالثة أحكام: له 

 البناء والرفع والنصب، )َّل رجَل يف الدار( انعته بالكرم؟ 

لك أن تقول: )َّل رجَل كريَم يف الدار( هذا بالبناء، ولك بالنصب: )َّل رجَل 

 دار(، ولك بالرفع: )َّل رجَل كريٌم يف الدار(.كريًما يف ال

أما النصب )َّل رجَل كريًما يف الدار(: فمراعاًة لمحل اسم )َّل(؛ ألنه مبني يف 

 محل نصب.

 وأما الرفع )َّل رجَل كريٌم يف الدار(: فمراعاًة َّلسم )َّل( قبل دخول )َّل(.

البناء )َّل رجَل( هنا  وأما البناء على الفتح )َّل رجَل كريَم يف الدار(، قالوا: هنا

ب خمسة عشر )َّل رجَل(،  مبني، لكن لماذا مبني؟ قالوا: تركبت مع )َّل( مثل تركُّ

والرتكيب يجعل كلمتين ككلمة واحدة، فـــ )َّل رجَل( حينئٍذ بالرتكيب صار ككلمٍة 

واحدة، و )كريم( كلمة فأيًضا ركبتها العرب معها؛ ألن )َّل رجَل( يف حكم كلمة، و 
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ب خمسة عشر )َّل رجَل كريَم يف الدار(.)كريم( ك   لمة، فركبتاها أيًضا تركُّ

ومع تعليالت من النحويين لكالم العرب، هم ما يضعون أحكاًما أو ُيغيرون 

األحكام، العرب تقول كذا..، تقول: )َّل رجَل كريَم يف الدار( و )َّل رجَل كريًما يف 

ذه التعليالت وهذه األحكام، الدار( و )َّل رجَل كريٌم يف الدار(، فهم عللوا هب

وقلنا: هذا الذي جعل الجمهور يقولون: إنَّ اسم )َّل( النافية للجنس إذا كان مفرًدا 

 فهو مبني، فهذه من األمور التي دعتهم إلى ذلك.

 طيب.. لو عطفنا عليه، لو قلنا: )َّل رجَل يف الدار( اعطف على الرجل امرأة؟

ذا لك؟ لك النصب: )َّل رجَل وامرأًة يف نقول: )َّل رجَل وامرأة يف الدار( ما

 الدار( هذا عطٌف على المحل.

 طيب.. لك الرفع؟

لك الرفع )َّل رجَل وامرأٌة يف الدار( عطٌف على اسم؛ ألنه يجوز قبل دخول 

 )َّل(.

 لك البناء؟

َّل، ليس لك البناء؛ لوجود الفاصل، قلنا: البناء بالرتكيب، تركيب خمسة 

بوجود فاصل، هنا فاصل حرف العطف )َّل رجَل وامرأَة  عشر، وَّل بناء وَّل تركيب

 يف الدار(، إًذا ماذا لك هنا؟ لك الرفع والنصب لوجود الفاصل.

 لو قلنا: )َّل رجل يف الدار( ِصفه بالكرم؟ لكن بعد الخرب.

)َّل رجَل يف الدار كريم(، ماذا لك يف )كريم(؟ لك الرفع والنصب، وهل لك 

 والفاصل هنا الخرب )َّل رجَل يف الدار كريم(.البناء؟ َّل؛ لوجود الفاصل 

وهي أنَّ اسم )َّل( النافية للجنس المفرد له ثالثة أحكام:  فالقابدة خاحدة: 
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البناء والرفع والنصب ولك أن ُتراعيها يف التابع ما لم يوجد فاصل، فإذا ُوجد 

أما إذا فاصل ما الذي ينتفي من هذه األوجه؟ ينتفي البناء ويبقى الرفع والنصب، 

كان اسم )َّل( النافية للجنس منصوًبا؛ يعني مضاًفا أو شبيًها بالمضاف؟ فله 

 حكمان: الرفع والنصب، ولك أن تراعيهما بالتابع دائًما.

فإذا قلنا: )َّل رجل وَّل امرأَة يف الدار( فهذا سبق الكالم عليه يف تكرر )َّل(، 

 نعم هذا أوسع أحكاًما، لك فيها خمسة أوجه.

 ابن مالك  ثم قال :بعد ذلك 

 َخَأْبددددط  الَ َمددددْع َهْمددددَزة  اْسددددت ْفَهام  

 

قُّ ُدْخَن االْسددددددت ْفَهام     َمددددددا َتْسددددددَتح 

يقول: إنَّ )َّل( النافية للجنس إذا قلت: )َّل رجَل يف الدار( تبقى لها جميع  

أحكامها إذا دخلت عليها همزة اَّلستفهام، فقلت: )أَّل رجل يف الدار؟(، يقول: إن 

اَّلستفهام إذا دخلت على )َّل( النافية للجنس هل تسلب أحكامها؟ هل همزة 

 ُتبطل عملها؟ هل ُتغير أحكام تابعها؟

َّل، أعطها مع همزة اَّلستفهام جميع األحكام التي كانت لها قبل  الجواب:

همزة اَّلستفهام، فكما تقول: )َّل رجَل يف الدار(، تقول: )أَّل رجل يف الدار؟(، 

لَب علٍم مذموم( تقول: )أَّل طالَب علٍم ممدوح؟(، وكما وكما تقول: )َّل طا

تقول: )َّل جاًرا للمسجد تارٌك للصالة( تقول: )أَّل جاًرا للمسجد تارٌك للصالة؟( 

 وهكذا.

 فإن قلت: كأنَّ هذا الحكم واضٌح فلماذا نصَّ عليه يف بيٍت كامل؟ 

المسألة  لوجود خالٍف يف المسألة، فبعض النحويين خالف يف هذه فالجواب:

ل فقال:  ل فيه، وإنما فصَّ ل تفصياًل لم ُيفصِّ إذا دخلت الهمزة على )َّل( فإن "وفصَّ

معناها حينئٍذ اَّلستفهام الحقيقي )أَّل رجل يف الدار؟(، وقد يكون معناها التوبيخ 
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)أَّل ارعواء وقد شبت/ أَّل اجتهاد وقد اقرتبت اَّلختبارات(، وقد يكون معناها  

 ي/ أَّل ماَء عندنا(.التمني )أَّل مال عند

فيقول: إذا كانت لمعنى اَّلستفهام أو معنى التوبيخ يبقى حكمها، وإذا كانت 

للتمني يختلف حكمها، هذا قوُل بعض النحويين، أما القول الذي ظفره ابن مالك 

 فهو: أن حكمها يبقى دائًما سواًء ُسبقت بالهمزة أو لم ُتسبق هبمزة اَّلستفهام.

 صاحَب خيٍر يتربع؟( أعرب لي؟ طيب.. لو قلنا: )أَّل

 الهمزة: حرف استفهام، َّل: نافية للجنس، أين اسمها وخربها؟

 أما اسمها: )صاحب خير(، هذا منصوب وَّل مبني؟ منصوب ألنه مضاف.

والخرب: مفرد أو جملة فعلية تتكون من فعل وفاعل، يتربع: فعل، أين الفاعل؟ 

 تقديره هو.

 ا يساعدنا؟( أعرب لي؟وكذلك لو قلت: )أَّل رجَل كريمً 

 الهمزة: حرف استفهام، َّل: نافية للجنس.

 اسمها مبني أو منصوب؟ مبني.

 كريًما: صفة لـــ )رجَل( مراعاًة لمحلها؛ ألنه مبني يف محل نصب.

يساعدنا: الخرب وهي جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول، أما الفعل: 

قديره هو يعود إلى )رجل(، )يساعد(، وأما الفاعل والمفعول؟ الفاعل: ت

 والمفعول: نا.. أحسنت!

  أخرًيا يقول ابن مالك: 

 َخَ دداَع ف دد  َ ا اْلَبدداب  إ ْسددَقاُط اْلَخَبددرْ 

 

 إ َ ا اْلُمددددَراُد َمددددْع ُسددددُقْوط ه  َظَهدددددرْ  

يف هذا البيت تكلَّم على حكم الخرب يف هذا الباب، يف باب )َّل( النافية للجنس،  
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 يقول: 

 َ ا اْلَبدداب  إ ْسددَقاُط اْلَخَبددرْ َخَ دداَع ف دد  

 

 إ َ ا اْلُمددددَراُد َمددددْع ُسددددُقْوط ه  َظَهدددددرْ  

باب )َّل( النافية للجنس إذا لم يدل عليه أن الخرب يف  خ  صة القول يف  لك: 

دليل وجب ذكره، ككل اللغة العربية؛ إذا لم يدل عليه دليل يجب أن ُيذكر، تقول: 

 به، نعم يجب أن تقول: )َّل رجَل يف )َّل رجَل( تعرف الخرب؟ يجب أن تأيت

المسجد/ َّل رجَل يف الدار/ َّل رجَل عندي( َّل بد أن تذكر خرب هنا؛ ألنه مجهول 

 لم يدل عليه دليل.

)َّل طالَب( خرب مجهول لم يدل عليه دليل، َّل بد أن ُيذكر، تقول: )َّل طالَب 

ل وجب أن ُيذكر، فإن راسٌب/ َّل طالَب يف القاعة( إًذا فالخرب إذا لم يدل عليه دلي

دلَّ عليه دليٌل يف هذا الباب؛ يف باب )َّل( النافية للجنس....نعم؟ فالحجازيون 

يحذفونه بكثرة ويجيزون ذكره بقلة، وبقية العرب يوجبون حذفه كالتميميين 

 والطائيين.

 نقول: إذا دلَّ على الخرب دليل لفظي أو معني فما حكمه حينئٍذ؟

ذكره وهذا قليل وُيجيزون أن تحذفه وهذا الكثير الحجازيون ُيجيزون أن ت

 عندهم، وبقية العرب يوجبون حذفه.

فإذا قيل لك: )هل من طالٍب راسب؟( فماذا تقول على مذهب جمهور  

 العرب غير الحجازيين؟

ح بالخرب، وعند الحجازيين لك أن تقول: )َّل  تقول: )َّل طالب( فقط وَّل ُتصرِّ

ح بالخرب فتقول: )َّل طالَب راسٌب( وهذا جائز طالب( وهذا هو األكثر وأن تُ  صرِّ

 على قلة.

)هل عندك من ولد؟(، تقول: )َّل ولد( عند جمهور العرب، وعند الحجازيين 
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 تقول: )َّل ولَد( وهذا األكثر أو )َّل ولد عندي أو َّل ولد لي( وهذا على األقل. 

بأس: ومن ذلك؛ أي من حذف الخرب، قولهم: )َّل بأس(، َّل: نافية للجنس، 

اسمها، والخرب محذوف ألنه معلوم، يغني َّل بأس عليك، فال يصح أن تقول: )َّل 

بأس عليك( إَّل على مذهب الحجازيين على قلة، وإَّل فإنَّ األفصح واألفضل 

والواجب عند جمهور العرب وهو األكثر واألفصح عند الحجازيين أن تقول: )َّل 

 بأس(.

َّل ضير علينا، لكن ما يصرح  أي: [50الشعراء:] (ھ ے ےۓ)قال تعالى: 

 بالخرب ألنه معروف ومعلوم.

 أيًضا حذف الخرب ألنه معلوم.: [51سبأ:] (ڦ ڄ)

استمع ثالثة من خرباء العرب: حاتم الطائي )معروف( والنابغة )معروف( 

وثالث نسيت اسمه لكنه من رؤساء بني نبيت يخطبوهنا فاختارت حاتًما الطائي 

 ي لها:وتزوجته، فقال هذا النبيت

 هددد  سدددألت  النبيتدددين مدددا حسدددب  

 

 بندددد الشدددتاء إ ا مدددا هبدددَ الدددريح 

تُها    إ ا اللقددداح ِددددت ملقدددًى أصدددرَّ

 

 خال كدددريَم مدددن الولددددان مصدددبوح 

ِدت "، النوق: "اللقاح"، "خال كريَم من الولدان مصبوح"الشاهد يف قوله:  

تُها ، "أشماله" جمع ِصرار ويسميها بعض الناس اآلن، األصرة: "ملقًى أصرَّ

تسمون أصرة؟ لتلتقي ثدي الناقة أو...، يقول: إذا أصاب الناس جفاف ينقذها 

هذه األصرة؛ ألن النوق ما فيها حليب، فاسأليها ما عملي حينئٍذ؛ شتاء وريح 

وجدب، حتى الولد الكريم ما ُيعطى صبوح وهو الحليب الذي ُيشرب يف الصباح 

: "خال كريمَ "هذا الشاهد،  "لدان مصبوحخال كريَم من الو" لشدة الجدب، يقول:

ح بالخرب أم حذفه؟  َّل: النايف للجنس، كريَم: اسمها، والخرب )مصبوٌح(، صرَّ



 

 
e 

g h 

f  443 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ح به؛ ألنه َّل دليل عليه. ح؟ ألنه َّل دليل عليه، هنا يجب أن ُيصرِّ ح، لماذا صرَّ  صرَّ

عراهبا ولعلنا نتمكن من بيان إ "َّل إله إَّل اهلل"ومن حذف الخرب: لفظ الشهادة 

: لفظ الشهادة وكلمة التوحيد، يف إعراهبا "َّل إله إَّل اهلل"فيما بقي من وقت، 

اختالف بين النحويين، سأذكُر رأيين للنحويين، أما الرأي األول فهو رأي 

الجمهور وهو المشهور المعروف قديًما وحديًثا يف إعراهبا، فالجمهور يجعلوهنا 

 من حذف الخرب يف هذا الباب.

 :"َّل إله إَّل اهلل": إعراهبا

.)  َّل: نافية للجنس، عاملة عمل )إنَّ

إله: اسمها مبني على الفتح والخرب محذوف ألنه معلوم، يقدرونه بنحو: َّل إله 

 معبوٌد بحق.

إَّل اهلل: إَّل: أداة استثناء، ولفظ الجاللة اهلل: يكون بدٌل من الضمير المسترت يف 

له معبوٌد هو، معبود اسم مفعول، فيسترت فيه ، يعني: َّل إ"معبودٌ "الخرب، ما الخرب؟ 

 الضمير، تقول: اهلل بدل من هذا الضمير المسترت يف معبوٌد، هذا قول الجمهور.

والزمخشري وابن القاسم من كبار النحويين وله كتاب معروف يف النحو 

ل يف العربية(، ويسمى كتاب )سيبويه الصغير(؛ ألن أغلبه  مشهور اسمه )المفصَّ

سيبويه، له رأي خالف يف ذلك النحويين وكُثر فيه النقاش،  @(01:05:42)

 يقول:

م الخرب ألن الخرب "َّل إله إَّل اهلل"  : أصل العبارة: اهلل إلٌه، مبتدٌأ وخرب ثم ُقدِّ

، ثم أدخلنا أداة الحصر مع )َّل( النافية للجنس، "إلٌه اهلل"الذي يتقدم، فقيل: 

اإلعراب حينئٍذ: مبتدأ، و  "اهللُ "، فــ "إَّل اهللُ إلَه "الحصر جاءت مع النفي، فقيل: 

ب(، "إله" ب مع )َّل(، كما شرحناها من قبل )تركُّ : خرب مقدم: لماذا ُبني؟ قال: تركَّ
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فهذا خرب مقدم مبني على الفتح يف محل رفع عنده؛ ألنه خرب مقدم، هذا قول  

 الزمخشري وقد ناقشوه كثيًرا من حيث المعنى واإلعراب.

ثالث خهو قوٌل له نصيٌب من الصحة المعنوية خهو ال ي أميل إليه القول ال

 : أن:"ال إله إال اهلل"خُأرجحه، خهو أنه 

 ال: نافية للجنس.

 خإله: اسمها.

 خإال: أداة استثناء مفرِة.

واهلل: الخرب، خرب )َّل( النافية للجنس، وأن المعني حينئٍذ: اإلله اهلل، ال يف اإلله 

َّلستغراق صفات اإلله الحق اهلل، كما تقول: )الرجل محمد( هي ال اَّلستغراقية؛ 

فــ )ال( يف )الرجل( هذه استغراقية َّلستغراق صفات الرجولة، يعني الرجل بحق 

هو محمد، فاإلله اهلل يعني اإلله الحق اهلل، اإلله اهلل: مبتدأ وخرب، ثم أدخلنا 

أدخلنا الحصر والحصر اَّلستثناء وليس هذا يف الحقيقة استثناء وإنما هو حصر، ف

 ."َّل إله إَّل اهلل"سيأيت معه بنفي، فقلنا: 

)َّل( النافية للجنس َّل تعمل يف معرفة فلهذا حذفنا )ال(، وأغنى عنها الحصر؛ 

ألن الحصر يدل على الحصر ما بعدها فيما قبلها، يعني اإللهية محصورة يف اهلل 

ذو الفقار( سيف ، وعلى ذلك كثيٌر من كالم العرب، يقول: )َّل سيف إَّل 

(.◙علي 
ٌّ

 ، و )َّل فتي إَّل علي

)َّل سيف إَّل ذو الفقار( األصل: السيف ذو الفقار، يعني السيف الحقيقي ذو 

الفقار ثم أدخلنا الحصر معنا فحذفنا )ال(؛ ألن )َّل( َّل تعمل يف معرفة، فقلنا: )َّل 

 سيف إَّل ذو الفقار(.

 
ٌّ

(: يعني الفتي حقيقًة علي
ٌّ

، ثم أدخلنا إَّل مع )َّل( النافية و)َّل فتي إَّل علي
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للجنس فحذفنا )ال(؛ ألن )َّل( َّل تعمل يف معرفة، والحصر يغني عن اَّلستغراق، 

.)
ٌّ

 فقلنا: )َّل فتي إَّل علي

ونحو ذلك لو قلت: )الناجُح محمٌد( فأخضع إليه هذا األسلوب؟ )الناجُح 

ا األسلوب؟ محمٌد( مبتدأ وخرب، يمكن أن ُتخضعه وَّل ما يمكن أن تخضعه هذ

 تقول: )َّل ناجح إَّل محمد( مبتدأ وخرب.

 )الربيع يف الصمان(: مبتدأ وخرب، أخضعه لهذا األسلوب؟

 تخضع لهذا األسلوب، تقول: )َّل ربيع إَّل يف الصمان( كيف سنعرهبا؟

تقول: هذا األصل مبتدأ وخرب )الربيع يف الصمان( ثم دخلت أداة الحصر )َّل 

َّل( النافية للجنس واسمها َّل بد أن يكون نكرة فحذفنا ربيع إَّل يف الصمان( فــ )

 )ال(، فــ )ربيع( اسمها، و )يف الصمان(: الخرب، وإَّل: أداة حصر يعني...

 أما عند الجمهور فكيف يعربون )َّل ربيَع إَّل يف الصمان(؟

 )َّل ربيع موجوٌد( فيقدرون الخرب محذوًفا، )َّل ربيَع موجوٌد إَّل يف الصمان(.

وجوٌد إَّل ذو الفقار( سيبدلوا ذوا الفقار من الضمير المسترت يف )َّل سيف م

 )موجوٌد(.

 قال الشاعر:

 ال الَقوَم َقوم  َخال األَبدواُن َأبدواين

 

 إ ا َخندددى يدددوَم تحصددديل  الُعددد  َخاين 

 هنا )َّل( النافية للجنس.: "ال الَقوَم َقوم " 

 ذا؟َّل، لما..."ال الَقوَم َقوم  َخال األَبواُن َأبواين"

 ألن اَّلسم معرفة بــ )ال(.

 خاهلل أبلم خصلى اهلل خسلم بلى نبينا محمد خبلى آله خأصحابه أجمعين.
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 الدرس الثاني والثالثون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، خالص ة خالس م بلى نبينا محمد خبلى آله  

ا بعد:خأصحابه أجمعين،   -أمَّ

ركاته، وأهاًل ومرحًبا بكم يف هذه الليلة المباركة؛ فالسالم عليكم ورحمة اهلل وب

ليلة اَّلثنين السادس عشر من شهر ُجمادى األولى من سنة ثالثين وأربعمائٍة وألف 

، يف هذا الجامع؛ جامع الراجحي بحي من هجرة المصطفى 

الجزيرة يف مدينة الرياض، ينعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الثاين والثالثون من 

 .شرح ألفية بن مالك دروس 

أن يجعل يف هذا الدرس اإلخالص والتوفيق والربكة  نسأل اهلل 

والسكينة إنه على كل شيٍء قدير. انتهينا يا إخوان يف الدرس الماضي من الكالم 

(  -إن شاء اهلل–على )َّل( التي لنفي الجنس، واليوم  نتكلم على باب )ظنَّ

 وأخواهتا.

( خأ واتها: خ الثالث، فإن الكالم ما زال على األحكام النحوية هي الناس )ظنَّ

كما -للجملة اَّلسمية، فإن الجملة اَّلسمية المكونة من ركنين من مبتدأٍ وخرٍب 

 لها يف اللغة العربية صورتان: -ذكرنا من قبل

أن تأيت غير منسوخة، لم ُتسبق بناسخ، فتكون حينئٍذ مكونة  الصورة األخلى:
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مرفوع، كقولك: )اهلل ربنا ومحمٌد نبينا( وهذه الصورة هي من مبتدأٍ مرفوع وخربٍ  

 الصورة األصلية البسيطة للجملة اَّلسمية.

أن ُتسبق بناسخ، أن يأيت قبلها ناسخ،  خالصورة الثانية للجملة االسمية:

 والنواسخ التي تدخل على الجملة اَّلسمية ثالثة أنواع:

 ما يرفع المبتدأ وينصب الخرب. األخل:

 بالعكس؛ ما ينصب المبتدأ ويرفع الخرب. خالثاين:

 ما ينصب المبتدأ والخرب مًعا. خالثالث:

يشمل  أما الناسخ األخل ال ي يرفع المبتدأ خينصب الخبر فيشمل ث ثة أ ياء:

كان وأخواهتا، وكاد أخواهتا )أفعال المقاربة(، وما الحجازية وأخواهتا، وسبق 

 الكالم على كل ذلك.

(   ي ينصب المبتدأ خيرفع الخبر يشمل  يئين:خالناسخ الثاين ال يشمل إنَّ

 وأخواهتا، و )َّل( التي لنفي الجنس وسبق الكالم على ذلك أيًضا.

وهذا الناسخ يشمل  خالناسخ الثالث ال ي ينصب المبتدأ خينصب الخبر مًعا:

( وأخواهتا، وهو الذي نتكلم عليه  شاء إن –شيًئا واحًدا )باًبا واحًدا( وهو باب )ظنَّ

 يف هذه الليلة. -اهلل

( وأخواهتا هو كالٌم موصول بأحكام الجملة اَّلسمية،  إًذا فالكالم على )ظنَّ

( وأخواهتا إنما يعمل يف الجملة اَّلسمية بعد استيفاء فاعله  وهذا الناسخ )ظنَّ

بخالف النواسخ السابقة جميًعا، فإهنا تدخل مباشرًة على المبتدأ والخرب فتعمل 

 فيهما.

 نى تعمل يف المبتدأ والخرب بعد استيفاء فاعلها؟ما مع
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لو أتينا بجملٍة اسمية نقلية بسيطة، مثل: )محمٌد كريٌم( مبتدٌأ وخرب، ثم أدخلنا 

 عليها كان، لقلنا: )كان محمٌد كريًما(، فدخلت كان مباشرة على الجملة اَّلسمية.

( نقول: )إن محمًدا كريٌم( تدخل مباشرة على الجملة  وإذا أدخلنا )إنَّ

( أو إحدى أخواهتا َّل بد أن تستويف الفاعل أوًَّل ثم  اَّلسمية، وإذا أدخلنا )ظنَّ

 تدخل على الجملة اَّلسمية فتعمل فيها، فتقول: )ظنَّ خالٌد محمًدا كريًما(: 

: فعل.  ظنَّ

 وخالٌد: فاعل.

ومحمًدا كريًما: هذه الجملة اَّلسمية التي دخل عليها الناسخ فنصب المبتدأ 

 الخرب.ونصب 

( وأخواهتا بعد استيفاء فاعلها تنصب المبتدأ مفعوًَّل به أول، وتنصب  و)ظنَّ

 الخرب مفعوًَّل به ثانًيا.

 الكالم على هذا الباب بقوله:  ابتدأ ابن مالك 

ْعل  اْلَقْلب  ُجْزَأي اْبت دَداء .206 ْب ب ف   ا ْنص 

 

َُ َخَجددددددَد    َأْبن دددددد  َرَأْ َ دددددداَل َبل ْمدددددد

ددبْ .207  َُ َمددَع َبددد  َظددنَّ َحس  َبْمدد ٌَ  َُ َخ

 

دددددْ  َكاْبَتَقدددددْد    َحَجدددددا َدَرْ َخَجَعدددددَل اللَّ

ددددد  َكَصددددديََّر .208 
دددددْم َخالَّت   َخَهدددددْب َتَعلَّ

 

دددددْب ُمْبَتددددددًأ َخَ َبدددددًرا   َأْيًضدددددا ب َهدددددا اْنص 

 
ف كر يف ه ه األبيات الث ثة أفعال ه ا الباب، سردها سرًدا دخن تنظيم، فأفعال 

 نوبان:  ه ا الباب يف الحقيقة

 هي أفعال قلوب. النوع األخل/

 أفعال تصيير. خالنوع الثاين/

النوع األول/ هي أفعال قلوب: أي أفعاٌل تقع بالقلب، يعملها اإلنسان بقلبه، 
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والمراد باألعمال القلبية: خالف األعمال الحسية، األعمال إما حسية أي يقوم هبا  

والبصر والذوق والشم اإلنسان بإحدى حواسه الخمس المعروفة: )السمع 

واللمس( هذه أعمال حسية، واألعمال التي يعملها بغير الحواس الخمس نسميها 

 أعماًَّل قلبية كالفهم واإلدراك والعلم والظن ونحو ذلك، هذه هي األفعال القلبية.

وذكر ابن مالك يف هذه األبيات ثالثة عشر فعاًل من أفعال القلوب تعمل هذا 

ْعل  اْلَقْلب  ُجْزَأي اْبت َداءا ْنص  "العمل، قال:  : يعني انصب بأفعال القلوب "ْب ب ف 

المبتدأ والخرب اللذان هما جزأي الجملة اَّلسمية؛ أعني هذه األفعال اآلتية: )رأى، 

، حسبُت، زعمُت، َمَع َعّد، َحَجا، َدَرى، َوَجَعَل اللَّْذ  خاَل، علمُت، وجد، ظنَّ

 الثة عشر فعاًل كلها أفعال قلوب وكلها تعمل هذا العمل.َكاْعَتَقْد، َوَهْب َتَعلَّْم( ث

 أمثلتها خاضحة: 

( كأن تقول: )ظننُت محمًدا بطاًل(.  فــ )ظنَّ

 وَعلَِم كأن تقول: )َعلَِم محمٌد المسجد واقًعا(، وهكذا.

 وهذه األفعال، أفعال القلوب نوعان: أفعال علم وأفعال ظن:

واليقين، تدل على أن اإلنسان متأكد من  أي أفعال تدل على العلم أفعال بلم: 

 الخرب.

 أي أفعال تدل على الشك. خأفعال ظن:

 فــ )َعلَِم( تقول: )علمُت الحق واضًحا( من أفعال العلم واليقين والتأكد.

: )ظننت محمًدا بطاًل( هذا من أفعال الظن والشك.  أما ظنَّ

فعال، من هذه األفعال أما أفعال العلم )ويقال: األفعال العلمية( فهي خمسة أ

الثالثة عشر، خمسٌة منها هي أفعاُل علٍم ويقين، وهي: )وجد، درى، تعلَّم، َعلَِم، 
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رأى( هذه األفعال تدل على العلم وعلى اليقين، خمسة أفعال منها ثالثة أفعال َّل 

ُتستعمل إَّل مع العلم واليقين؛ أي تفيد العلم دائًما، مهما اسُتعملت فإهنا تدل على 

 علم واليقين، وهي: )وجد، درى، تعلَّم بمعنى اِعلم(.ال

 )َدَرَى(كأن تقول )َدريُت العلم مفيًدا(:

أصل الجملة: )العلُم مفيٌد( ثم أدخلت )َدَرَى( مع فاعلها )َدريُت( فعٌل  

 وفاعل.

 العلم مفيًدا: مفعوٌل به أول ومفعوٌل به ثاٍن. 

 قنُت.ما معنى )َدريُت( هنا؟ يعني علمُت وتأكدت وتي

 ومن ذلك قول الشاعر يف مدح رجل:

َتب طْ  ِْ  َّ اْلَعْهَد َيا ُبدْرَخ َفدا
ََ اْلَوف  ي  ُدر 

 

يدددددُد   ت َباًطدددددا ب اْلَوَفددددداء  َحم  ِْ  َفدددددإ نَّ ا

رجل اسمه )ُعروة( ويقال: إنك معروف بالوفاء بالعهد، ُدريَت وفًيا بالعهد؛  

(:يعني درى الناس أنك ويفٌّ بالعهد، ثم بنى الجملة للمج
َّ

 هول: )ُدِريَت اْلَوفِي

ُدِريَت: ُدِرَي: هذا الفعل مبني للمجهول، والتاء نائب فاعل وأصله المفعول 

 األول.

: المفعول الثاين. 
َّ

 اْلَوفِي

طيب.. هذه )َدَرَى(، وكذلك )َوَجَد( فإهنا َّل ُتستعمل إَّل مع العلم واليقين، 

 كأن تقول:

ريًما( إذا كنت متأكًدا ومتيقنًا من )وجدُت العلم مفيًدا(، )وجدُت محمًدا ك

 كرمه.

، هذا وجدان علم ويقين، [20المزمل:] (ڱ ڱ ں ں ڻ)وقال سبحانه: 
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 يعني تعلمونه خيًرا عند اهلل. 

وكذلك )تعلَّم( بمعنى )اِعلْم(، وليست )تعلَّْم( من التعلم، ومن ذلك قول 

 الشاعر: 

َها ددَفاَء الددنَّْفس  َقْهددَر َبددُدخِّ
ددْم     َتَعلَّ

 

دد  التََّحيُّددل  خاْلَمْكددر   
 َفَبددال ْ  ب ُلْطددٍف ف 

َفاَء النَّْفس  َقْهَر ")تعلَّْم( يعنى: اِعلْم أن شفاء النفس قهر عدوها،  
َتَعلَّْم   

َها َفاَء النَّْفس  "أصل الجملة:  " َبُدخِّ
َفاَء النَّْفس  "، ما "  

 ؟ "  

َها: مبتدأ وخرب، ثم  دخل الفعل الناسخ )تعلَّْم(، وهو ِشَفاَء النَّْفِس َقْهَر َعُدوِّ

 فعل أمر وفاعله مسترت وجوًبا وتقديره )أنت( )تعلَّم أنت(.

 ِشَفاَء النَّْفِس: مفعول أول.

َها: المفعول الثاين، )تعلَّم( هنا بمعنى )اِعلْم(.  َقْهَر َعُدوِّ

 وتقول: )تعلَّم الحق منصوًرا( أي )اعلم أن الحق منصور(.

ي: )وجد، درى، تعلَّم بمعنى اِعلم( هذه هي أفعال علم وَّل إًذا فهذه الثالثة وه

 ُتستعمل إَّل للعلم واليقين.

وزاد غيُر ابن مالك لهذه األفعال الدالة على العلم والتي َّل ُتستعمل إَّل يف 

العلم فعاًل رابًعا وهو )ألفى( وهذه زيادٌة صحيحة، وقد نصَّ عليها ابن مالك يف 

ۆ ۈ )ألفيُت المسجد واسًعا(، وقال تعالى: بعض كتبه المفصلة، تقول: )

 يعني وجدوهم ضالين.: [69الصافات:] (ۈ ٴۇ

ومن أفعال العلم ما ُيستعمل للعلم غالًبا ولكن قد يخرج عن العلم إلى الظن 

وهما فعالن: )َعلَِم، ورأى(، فإنَّ )َعلَِم، ورأى( أيًضا من أفعال العلم الخمسة إَّل 

الن للعلم واليقين غالًبا، أغلب استعمالهما يف اللغة أهنما أنَّ )َعلَِم، ورأى( ُيستعم
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يدَّلن على العلم واليقين، لكن قد ُيستعمالن قلياًل للدَّللة على الظن والشك، 

 واستعمالهما للعلم واليقين هذا كثير.

تقول: )علمُت اهلل عظيًما(، و)علمُت العلم نافًعا( يعني تيقنت من هذه  

: "َفاْبَلمْ "، [19محمد:] (خت مت ىت يب جت حت) :األمور، وقال 

:  [19محمد:] (يب جت حت خت مت ىت)هذا أمر من )َعلَِم(، يعمل العمل نفسه، 

 هنا هذا علم يقين.

 (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ): فأما قوله 
: يعني التي ُيهاجرن إلى المسلمين إن علمتموهن مؤمنات، [10الممتحنة:]

ح عندكم أهنن مؤمنات والمعنى واهلل أعلم: فإن ظننتموهن ظنَّ ُرجحان؛  يعني ترجَّ

فال ترجعوهن إلى الكفار، فاسُتعمل العلم هنا بمعنى الظن، يقول: بمعنى الظن 

 الراجح )علَِم(.

وأيًضا )رأى( إذا كانت بمعنى )علَِم( ُتستعمل مثل )علَِم(، األغلب فيها أهنا 

(، وتقول: )رأيُت تدل على العلم واليقين: )علمُت اهلل كريًما( أو )رأيُت اهلل كريًما

العلم مفيًدا( بمعنى )علمُت(، وقد تأيت قلياًل بمعنى الظن والشك، )وقد اجتمعا( 

 أي )رأى( بمعنى العلم.

 (ېئ ىئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)و)رأى( بمعنى الظن والشك يف قوله تعالى:  
يًدا"، [7-6المعارج:] ُهْم َيَرْخَنُه َبع  يرونه بعيًدا، رأي علم أم رأي  أي الكفار: "إ نَّ

 رأي علم.: "َخَنَراُه َقر يًبا"ظن؟ يظنونه بعيًدا، 

فهذه األفعال الخمسة وهي: )وجد، درى، تعلَّم بمعنى اعلم، َعلَِم، رأى( هذه 

الخمسة أفعال علم، ُتستعمل للعلم إما دائًما وإما غالًبا، ويبقى من الثالثة عشر 

ُتستعمل للظن  فعاًل ثمانية أفعال هي أفعال الظن والشك، وهي كذلك إما أهنا
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 والشك دائًما أو ُتستعمل للظن والشك غالًبا. 

األفعال التي ُتستعمل للظن والشك دائًما من هذه الثمانية: خمسة َّل تستعمل 

، َحَجا، هْب، جعل التي بمعنى  يف اللغة إَّل بمعنى الظن والشك، وهي: )زعم، عدَّ

 اعتقد( هذه َّل ُتستعمل إَّل بمعنى الظن والشك.

، المعنى [7الت ابن:] (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ): قوله )َزَعم( ك

  واهلل أعلم: ظنوا أن لن ُيبعثوا، هذه بمعنى الظن، وكذلك قول الشاعر:

َُ ب َشدددْيٍخ  ددد  َ ْيخددددددًا خَلْسددد
َبَمْتن  ٌَ 

 

بُّ َدب يبدددددددددددددددددًا 
ْيُخ َمْن َيد  َما الشَّ  إنَّ

َبَمْتن   َ ْيخدددًا"  (  أي ظنتني شيًخا، نعم،: "ٌَ هذه )َزَعَم( والفعل الثاين: )عدَّ

 كأن تقول: )ُأعدْد محمًدا بطاًل( أي أظنه بطاًل، ومن ذلك قول الشاعر: 

َف َ َتْعُدد  الَمدْوَلى َ در ْيَكَك ف د  

نَدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى
 ال  

 

نََّمددا الَمددْوَلى َ ددر يُكَك ف دد   
َخَلك 

 الُعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددْدم  

 

الفقر ويف الغنى، أما يعني الصديق الذي يواليك هو الذي ُيشاركك يف  الَمْوَلى:

 الذي ُيشاركك يف الِغنى فقط فهذا يف الحقيقة ليس صديًقا موالًيا.

، تقول:  ، كل هذه األفعال بمعنى ظنَّ وكذلك من األفعال: )حجا( بمعنى ظنَّ

(، تقول: )َحَجْوُت محمًدا مسافًرا(: أي ظننته  / يظنُّ )َحَجا/ يحجو( بمعنى )ظنَّ

 ر: مسافًرا، ومن ذلك قول الشاع

َُ أحُجو أبدا بمدرخ أً دا  َقْد ُكن

 ثقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةً 

 

دداُت   ددَ بنددا يوًمددا ُملمَّ  حتددى َألمَّ

 أي كنت أظنه أًخا ثقة حتى ألمت بنا يوًما ُملمات فظهرت حقيقته. 

ومن ذلك )هْب( بمعنى أظن، يف نحو قولك: )هبني مسافًرا( أو )هبني نائًما( 

 يعني ُظنني، ومن ذلك قول الشاعر:

 لددددددٍك فقلددددددَ أجددددددرين أبددددددا ما

 

 خإال فهبندددددددد  امددددددددرًأ هالًكددددددددا 
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ے )ومن ذلك )جعل( إذا كانت بمعنى )اعتقد(، ومن ذلك قوله تعالى: 

، يقول: )جعلوا المالئكَة [19الز رف:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ

 إناًثا( أي ظنوا المالئكة إناًثا، واهلل أعلم بتفسير كتابه.

، َحَجا، هْب، جعل إذ ا كانت بمعنى فهذه األفعال الخمسة وهي: )زعم، عدَّ

 اعتقد( هذه الخمسة َّل ُتستعمل إَّل بمعنى الظن والشك.

، خاَل، وحِسَب( ُتستعمل للظن غالًبا، أغلب  وثالثة أفعال وهي: )ظنَّ

استعمالها يف اللغة للظن والشك ولكنها قد ُتستعمل قلياًل للعلم واليقين، نبدأ بــ 

( وهي أم الباب وُسمي الباب هبا؛ باب )ظنَّ و أخواهتا(، أكثر استعمالها )ظنَّ

 للشك والظن، واألمثلة على ذلك كثيرة، تقول: )ظننت محمًدا شجاًعا(.

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ): أما استعمالها لليقين والعلم فكقوله 

هذا يف مدح الخاشعين المؤمنين، يمدحهم ويقول: الذين  [46البقرة:] (ۋ

ا بل ُكفًرا، يظنون أهنم ُمالقوا رهبم، لو كان الظن هنا بمعنى الشك لكا ن هذا ذمًّ

 ولكن المعنى هنا أن الظن بمعنى العلم واليقين، وهذا من استعماَّلهتا اللغوية.

ىئ ىئ ) عن الكفار بعد أن رأوا النار: ومن ذلك قوله 

هنا شك أم علم؟ المعنى واهلل أعلم: أهنم علموا وتيقنوا ، [53الكهف:] (ی

 حينئٍذ أهنم مواِقعوها.

: ُيستعمل للظن غالًبا، تقول: )ِخلُتَك أًخا وكذلك الفعل )خاَل(  بمعنى ظنَّ

كريًما/ ِخلتك كريًما( يعني ظننتك، وقد ُتستعمل بمعنى العلم واليقين قلياًل، ومن 

 ذلك قول الشاعر: 

َُ بعددددكم ضدددمنًا  لددد  ٌ لُتنددد  
 مدددا   

 

ة األلدددددم   أ دددددكو إلددددديكم حمدددددو 
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َُ بعدكم ضمنًا"يقول:   ل  ٌ لُتن  
م وتأخير، يقول: ما زلت : البيت يف تقدي"ما   

ن؛ أي مريض مرًضا شديًدا  ة األلم"بعدكم متيقنًا بأين َضمِّ ، "أ كو إليكم حمو 

لُتن "ترتيب البيت األصلي قبل التقديم والتأخير، يقول:  َُ  ما ضمنًا    ل  ٌ

لُتن  ضمنًا"، "بعدكم
: يعني علمُتني مريًضا، يعني تأكدت أين مريض من "  

ة األلمأ كو إليكم "بعدكم،   : أي ثَِقله وألمه."حمو 

وكذلك )َحِسَب( تأيت كثيًرا للظن والشك: )حسبتك مسافًرا( ظن وشك، وقد 

ۆئ ۆئ ۈئ )ُتستعمل قلياًل بمعنى العلم واليقين، ومن ذلك قوله تعالى: 

: يعني يجب أن [180آل بمران:] (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی

وا أن بخلكم ليس خيًرا لكم، يتيقنوا أن بخلهم ليس خيًرا لهم، وليس المعنى: ظن

 بل المعنى: اعلموا أن بخلكم ليس خيًرا لكم، ومن ذلك أيًضا قول الشاعر:

َُ التََّقى َخاْلَحْمَد َ ْيدَر ت َجداَرٍة  ْب
 َحس 

 

 َرباًحددا إ ا َمددا اْلَمددرء أصددبح ثدداقً   

 إذا َما اْلَمرء أصبح ثاقاًل بمرض الموت حينئٍذ يعلم ويتيقن أن أفضل التجارة 

َحِسْبُت التََّقى َواْلَحْمَد َخْيَر "هي تجارة التقى والحمد؛ تقوى اهلل وحمده، يقول: 

: يعني ظننت وشككت أم علمت؟ علمت؛ ألنه يقول عندما يصبح اإلنسان "تَِجاَرةٍ 

 ثاقاًل بمرض الموت، إًذا فهذه األفعال أفعال ظن.

شر فعاًل، خمسٌة منها أن أفعال القلوب التي ذكرها ابن مالك ثالثة ع الخ صة:

أفعال علم وثمانيٌة أفعال ظن، أفعال العلم الخمسة هي: )َعلَِم، رأى، وجد، درى، 

 ، ، حسب، خاَل، زعم، عدَّ تعلَّم بمعنى اعلم(، وأما أفعال الظن الثمانية فهي: )ظنَّ

 حجا، جعل بمعنى اعتقد، هْب(.

نها، والنوع الثاين: أفعال قلنا إن أفعال هذا الباب نوعان؛ أفعال قلوب وانتهينا م

تصيير أي تحويل من حالٍة إلى حالة، وهي التي قال فيها ابن مالك يف آخر ثالثة 
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 األبيات السابقة:

دددددددددددددددددددد  َكَصدددددددددددددددددددديََّر 
 َخالَّت 

 

دددْب ُمْبَتددددًأ َخَ َبدددًرا   َأْيًضدددا ب َهدددا اْنص 

 

 

يقول: األفعال التي مثل الفعل )صيَّر( انصبوا مفعولين أصلهما المبتدأ 

رب، لكن هل ذكر هذه األفعال التي مثل الفعل )صيَّر(؟ ما ذكر، طيب.. الفعل والخ

)صيَّر(: )صيََّر محمٌد الطين حجًرا(: فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاين، 

وكذلك أصار: )أصار محمٌد الطين حجًرا(، هذه )صيَّر وأصاَر(، وهناك أيًضا 

ل(... )جعل( إذا كانت بمعنى )صيََّر(: )ج علُت الطين حجًرا( بمعنى: صيَّرُت )حوَّ

(، و)وهَب( إذا كانت بمعنى  الطين حجًرا، و)َتَرَك(: )تركُت الطين حجًرا، و)ردَّ

ل، ترَك،  )صيََّر(، و)اتخذ( و)َتِخَذ(؛ هذه تسعة أفعال ذكرناها )صيَّر، أصاَر، حوَّ

، جعل إذا كانت بمعنى صيَّر، َوَهب، اتخذ، َتِخَذ(، هذه تسعة ويف  أفعال أخرى ردَّ

 أيًضا، كل األفعال التي بمعنى )صيَّر(.

 (ڃ ڃ چ): من الشواهد على ذلك قوله 
: أي صيَّرناه واهلل أعلم، جعل بمعنى صيَّر فتنصب مفعولين، من [23الفرقان:]

 َجَعْلنَاُه َهَباًء(:أفعال التصيير )

إلى اهلل، جعل: فعل ناسخ، وفاعله )نا( المتكلمين الدالة على التعظيم، عائدة 

 ."هباءً "والمفعول األول: الهاء، والمفعول الثاين: 

 : صفة، نعت."َمنُْثوًرا"أما 

، يف قصة إبراهيم  [58األنبياء:](ٱ ٻ)وقال تعالى: 

: أي صيَّرهم ُجذاًذا، طيب.. أين فاعل )جعل(؟ مسترت تقديره "َفَجَعَلُهْم ُجَ اً ا"

 يعود إلى إبراهيم.

گ گ گ ڳ  ک ک ک ک گ)وقال تعالى: 
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خَنُكْم كفاًرالو "، الشاهد: [109البقرة:] (ڳ ڳ  يعني واهلل أعلم: : "َيُردُّ

خَنُكمْ "يف  "ُكم"لو ُيصيرونكم كفاًرا، الفعل: يردون، والمفعول األول:  ، "َيُردُّ

اًرا" والمفعول الثاين: خنَ "، وأما الفاعل: واو الجماعة يف "ُكفَّ  ."َيُردُّ

: "َتَركَ "الفعل ، [99الكهف:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ)وقال تعالى: 

من أفعال  "َتَركَ "يعني صيَّرنا بعضهم يومئٍذ يموج يف بعض واهلل أعلم، الفعل 

 التصيير.

 .العائدة إلى اهلل  "نا"والفاعل:  

 : المفعول األول."َبْعَضُهمْ " 

 أين المفعول الثاين؟  

 َيُموُج ف  "، الجملة الفعلية:  [99الكهف:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ)

 ."َبْعضٍ 

ومن هذا نؤكد مع أن هذه المعلومة قلناها من قبل: على أن ما أصله المبتدأ 

يأخذ أحكام المبتدأ، وما أصله الخرب يأخذ أحكام الخرب، يعني اسم )كان( واسم 

 ) ( هذه تأخذ أحكام المبتدأ، وخرب )كان( وخرب )إنَّ ( والمفعول األول يف )ظنَّ )إنَّ

 ( تأخذ أحكام الخرب.والمفعول الثاين يف )ظنَّ 

 فأنت يف الخرب تقول: )محمٌد كريٌم(: 

 محمٌد: مبتدأ معرفة، اسم.

 كريٌم: اسم نكرة.

فيمكن أن تقول: )كان محمٌد كريًما( و )إن محمًدا كريٌم( و )ظننُت محمًدا 

 كريًما(.
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 وقد تقول: )محمٌد ُيسافر( أو )محمٌد يركض(: 

 محمٌد: مبتدأ.

 )يركض(. والخرب: الجملة الفعلية

كذلك قد تأيت الجملة الفعلية خربًا لــ )كان(: )كان محمٌد يركض(، وخربًا لــ 

( تقول: )ظننُت محمًدا يركض(،  (: )إنَّ محمًدا يركض(، ومفعوًَّل ثانًيا لــ )ظنَّ )إنَّ

 فما قلناه من األحكام يف المبتدأ والخرب أيًضا تنطبق على ما أصله المبتدأ والخرب.

يف قصة موسى مع  [77الكهف:] (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ) وقال تعالى:

ََ التََّخْ َت َبَلْيه  َأْجًرا"الرجل الصالح،  ْئ
 :"َلْو   

 ."اتخذت"اتخذ: هذا الفعل الناسخ، والتاء فاعل 

 ."أجًرا"، "التََّخْ َت َبَلْيه  َأْجًرا": أين المفعول األول؟ "َبَلْيه  َأْجًرا"

 متعلقة بالمفعول الثاين المحذوف.والمفعول الثاين: الجار والمجرور ال 

ََ َلتَخْ َت َبَلْيه  َأْجًرا"ويف قراءة:  ْئ
، فــ )اتخذت( من الفعل اتخذ، "َلْو   

 و)تخذت( من الفعل َتِخَذ، وكالهما فعالن مستعمالن بمعنًى واحد.

المعنى واهلل أعلم: ، [125النساء:] (ں ں ڻ ڻ)وقال تعالى: 

 صيَّر اهلل إبراهيم خلياًل.

 تقول: )وهبني اهلل فداِك(: أي جعلني اهلل فداِك.و

إذن الخالصة يف شرح هذه األبيات الثالثة أن نقول: إن أفعال هذا الباب؛ باب 

)ظنَّ وأخواهتا( نوعان: أفعال قلوب وهي ثالثة عشر فعاًل، وأفعال تصيير وهي 

ملحوظات لنزيل كثيرة، فإًذا انتهينا من شرح هذه األبيات الثالثة، نذكر شيًئا من ال

 هبا شيًئا من اللَّبس الذي قد يحدث مما ُشِرح:
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فنقول: )جعل( لها يف اللغة العربية أكثر من استعمال، ذكرنا يف أثناء الشرح  

استعمالين لــ )جعل(؛ اَّلستعمال األول: )جعل( التي بمعنى اعتقد وهذه من 

)جعل( التي بمعنى  أفعالة القلوب )داخلة يف الباب(، والنوع الثاين لــ )جعل(:

 صيَّر، وهذه أيًضا داخلة يف الباب ألهنا من أفعال التصيير.

: وتأيت )جعل( بمعنى ثالث: وهي التي بمعنى خلق يف نحو قوله  

فــ ، [1األنعام:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ)

)جعل( هنا بمعنى َخَلَق، فتنصب مفعوًَّل به واحًدا. وسنجد هناك أمثلًة أخرى لهذه 

 التي لها أكثر من معنى واستعمال يف اللغة. األفعال

هذه األفعال )ظنَّ وأخواهتا( نعم تدخل على جملٍة اسمية  ملحوظة أ رْ:

فتنصب المبتدأ وتنصب الخرب؛ هذا وجٌه جائٌز فيها، فتقول يف )محمٌد كريٌم(: 

)ظننُت محمًدا كريًما(، والعلم نافٌع( تقول: )علمُت العلم نافًعا(، ويجوز أن 

(.تُ   دخلها على الجملة اَّلسمية المنسوخة بــ )أنَّ

، فتقول: )محمٌد كريٌم( ثم تنسخ هذه "تدخل على أنَّ ومعموليها"يقولون:  

( فتقول: )إن محمًدا كريٌم(، ثم ُتدِخل عليها الفعل فتقول: )علمُت  الجملة بـــ )إنَّ

؛ لما عرفنا من مواضع النص ب والكسر يف أو ظننُت(، ويجب أن تفتح حينئٍذ أنَّ

(، طيب.. الجملة اَّلسمية بعد ذلك ) (، فتقول: )علمُت أنَّ  @(00:38:36)إنَّ

(؟ َّل شك أن العمل لألقرب، لألقوى؛ ألن )َعلِم( يف نحو )علمُت أن  وَّل )أنَّ

محمًدا كريٌم(، )َعلَِم( دخلت على ماذا؟ دخلت على )محمٌد كريٌم( أم على )أنَّ 

 مًدا كريٌم(.محمًدا كريٌم(؟ على )أنَّ مح

 فتعرب وتقول: 

 علمُت: فعٌل وفاعل.
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: حرٌف ناسخ.   أنَّ

 .  محمًدا: اسم أنَّ

ا مسد المفعولين. ، وأنَّ ومعموَّلها سدَّ  كريٌم: خرب أنَّ

إًذا فهذه األفعال )ظنَّ وأخواهتا( يمكن أن تدخلها على المبتدأ والخرب مباشرة 

( ومعمولي ها؛ أي ُتدخلها على الجملة فينتصبان، ويجوز أن تدخلها على )أنَّ

(، فمثاًل قوله   (يب جت حت خت مت ىت): اَّلسمية المنسوخة بــ )أنَّ
(.: [19محمد:]  دخلت على )أنَّ

دخلت : [53الكهف:] (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)وقوله: 

( ومعموليها.  على )أنَّ

(، [46البقرة:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)وقوله:  : دخلت على )أنَّ

ل كلها دخلت يف هذه األفعال على المبتدأ والشواهد الكثيرة التي ذكرناها من قب

 والخرب مباشرة فنصبتهما.

ملحوظٌة أخيرة قد يستشكلها بعض الطالب المهتمين بألفاظ ابن مالك يف 

األلفية؛ ألن األلفية )كما يقال(: من أدق المنظومات العلمية؛ ألفية ابن مالك، ابن 

ي كذا وكذا، نصَّ عليها مالك عندما ذكر أفعال القلوب نصَّ عليها، فقال: أعن

  َكَصيَّرَ "وذكرها، وعندما ذكر أفعال التصيير لم ينص عليها، وإنما قال: 
، "َخالَّت 

 فلماذا فعل ذلك؟ هل فقط لضيق الِشعر أو لسبب آخر؟ 

يعني ألن أفعال القلوب محصورة وأفعال التصيير غير محصورة.. طيب.. هذا 

 تعليل، تعليل آخر؟ 

خوان؛ عرفنا أن أفعال القلوب هي األفعال غير حسية، أفعال أفعال القلوب يا إ
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القلوب كثيرة وليست كلها داخلًة يف هذا الباب، يعني َّل تنصب جميعها المبتدأ  

والخرب مفعوًَّل أول وثانًيا، بل منها أفعاٌل َّلزمة، هي أفعال قلوب َّلزمة، مثل: 

ر محمٌد يف َر محمٌد يف األمر( أو )تفكَّ َر( )فكَّ األمر( أو )فطَِن محمٌد إلى  )فكَّ

 .األمر(، هذا فعل َّلزم، يعني ليس لها مفعول َّل أول وَّل ثاين

وهناك أفعال قلوب متعديٌة إلى مفعوٍل به واحد، مثل )َفِهَم( )فهمُت الدرس،  

مثل: )َعَرف( )عرفُت الحق(، وهناك أفعال قلوب تتعدى إلى مفعولين وهي 

لى ابن مالك أن ينص عليها، ولو اكتفى بقوله: المرادة هبذا الباب؛ فلهذا كان ع

ْعل  اْلَقْلب  ُجْزَأي اْبت َداء" ْب ب ف  وسكت ألُِخذ عليه؛ ألن أفعال القلوب منها ما  "ا ْنص 

ثم  "َأْبن  "هو َّلزم ومنها ما هو متعٍد لواحد ومنها ما هو متعٍد َّلثنين، فلهذا قال: 

ها.  عدَّ

ولين، أفعال التصيير ما يف منها فعل َّلزم أما أفعال التصيير فكلها تنصب مفع

أو فعل ينصب مفعوًَّل واحًدا، أفعال التصيير كلها تنصب مفعولين؛ فلهذا لم يحتج 

 إلى أن يذكرها، كل فعل تصيير فإنه ينصب مفعولين.

 سؤال ِير مسموع.  @(00:43:02) الطالب:

نى صيَّر، تنصب يعني صيرناه قرآًنا، هذه )جعل( بمع "جعلناُه قرآًنا" الشيخ:

 مفعولين.. َّل يدخل يف هذه المسألة.

ر/ فطَِن(، الالزم هو الذي له فاعل وليس له  َر/ تفكَّ الفعل الالزم: )فكَّ

 مفعول.. وقد يكون السبب اآلخر، نعم.

ل؟   ثم قال ابن مالٍك بعد ذلك...تفضَّ

 سؤال ِير مسموع.  @(00:43:56) الطالب:

 ماذا يقولون؟ الشيخ:
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 .....الطالب:

واهلل كأهنا كذلك، يعني بمعنى أظن... ألن كثيًرا من كالم الناس له  الشيخ:

أصول عربية، قد يكون مثاًل أصابه تحريف أو أصابه انتقال، لكن أغلب أصوله 

 صحيحة.

لكن كل كتب اللغة َّل  @(00:44:49طبًعا طبًعا... َّل، لما جمعها وحدها )

اب من كتاب اللغة مثل القاموس بد أن تنص عليها، لكن كتب اللغة كأي كت

المحيط، أو اللسان َّلبن منظور عندما يأيت إلى )جعل( يذكر معانيها كلها: )جعل( 

لها معاين األول كذا وحكمه كذا، والثاين كذا وحكمه كذا، والثالث كذا... كل 

كتب اللغة َّل بد أن ُتبين هذه المعاين، هذا عملها، لكن أن تريد فقط تقول: أريد 

 األفعال فقط التي لها معاين وتختلف أحكامها باختالف معانيها... َّل أدري.هذه 

 سؤال ِير مسموع.  @(00:45:42) الطالب:

نعم، قال ذلك بعضهم، وهذا من التطور وإَّل فإن الزعم يف أصل اللغة  الشيخ:

 بمعنى الظن.

 سؤال ِير مسموع.  @(00:45:56) الطالب:

أهنا يقين، لكن لعله من الظن الواصل إلى  الظاهر من كالم األعرابي الشيخ:

، لكن الزعم يف أصله يف @(00:46:17حد اليقين؛ ألنه لو وصل لحد اليقين )

 اللغة بمعنى الظن.

 :ثم قال ابن مالك 

ْلَ داء َمدا .209  َخُ صَّ ب اْلتَّْعل ْيق  َخا  

 

َما  ْن َقْبل  َهْب َخاألَْمَر َهْب َقْد ُأْلز   م 

دنْ َكَ ا َتعَ .210 ْم َخل َ ْير  اْلَمداض  م   لَّ

 

ك ددنْ   ٌُ ددَواُهَما اْجَعددْل ُكددلَّ َمددا َلددُه 
 س 
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 :ذكر يف هذين البيتني حكمني 

ان باألفعال المتصرفة  الحكم األخل:  أن التعليق واإللغاء يف هذا الباب مختصَّ

من أفعال القلوب، قال: إن التعليق واإللغاء حكمان واردان يف هذا الباب سيأيت 

حهما والكالم عليهما، لكنه ذكر يف هذا البيت أن اإللغاء والتعليق يف هذا الباب شر

ان فقط بأفعال القلوب دون أفعال التصيير، وليس يف كل أفعال القلوب  مختصَّ

 المتصرفة دون الجامدة.

بيَّن المتصرف والجامد من أفعال هذا الباب، فقال: إن جميع  خالمسألة الثانية:

ب أفعاٌل متصرفة، يأيت منها األمر والماضي والمضارع إَّل فعلين أفعال هذا البا

وهما: )هْب، وتعلَّم بمعنى اعلم( فإهنما جامدان على صيغة األمر: )هْب محمًدا 

مسافًرا( أو )هْب أين مسافر(، )هْب( هذا يلزم صيغة األمر، وكذلك )تعلَّم بمعنى 

 مل ثابٌت له بكل تصرفاته.اعلم( يلزم صيغة األمر، وما سوى ذلك يتصرف، والع

يقول يف الماضي: )ظننُت محمًدا كريًما(، ويف المضارع: )أظن محمًدا 

ل  كريًما(، ويف األمر: )ُظنَّ محمًدا كريًما( هذا الذي ذكره يف هذين البيتين، ثم فصَّ

 ما ذكره من التعليق واإللغاء، فبدأ باإللغاء وقال:

ْلَ اء الَ ف   اال.211 ٌ  ا    ْبت دَداء َخَجوِّ

 

دددان  َأْخ الََم اْبت دددَدا  ْيَر الشَّ  َخاْندددو  َضدددم 

َما .212  ٍم إ ْلَ دداء َمددا َتَقدددَّ
 ف دد  ُمددوه 

 

  

ْلَ اء"قال:   ٌ  ا   بدأ الكالم اآلن باإللغاء يف هذا الباب، مما يختص به  "َخَجوِّ

كالم على بدأ بال، هذا الباب؛ باب )ظنَّ وأخواهتا( حكان ُيسميان: اإللغاء والتعليق

ْلَ اء"فقال:  اإللغاء ٌ  ا     ما اإللغاء وما حكمه؟، "َخَجوِّ

فهو إبطال عمل هذه األفعال إبطاًَّل تاًما، إبطال العمل  أما المراد با ل اء:

تماًما، َّل يعمل َّل يف اللفظ وَّل يف المحل، يعني يبقى المبتدأ مبتدًأ مرفوًعا ويبقى 
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 باإللغاء؛ إبطال العمل لفًظا ومحاًل.الخرب خربًا مرفوًعا، هذا المراد 

ٌ  "وحكمه واجب أم جائز؟ جائز؛ ألن ابن مالك يقول:  ، ما قال: "َخَجوِّ

ْلَ اء"وأوجب أو والتزم، قال:  ٌ  ا    ."َخَجوِّ

ما مواضع اإللغاء؟ يجوز، طيب... متى يجوز؟ دائًما أو يف مواضع؟ يقول: يف 

ْلَ اء الَ ف   اال"مواضع  ٌ  ا   زه يف جميع المواضع إَّل إذا  "ْبت َداءَخَجوِّ يعني َجوِّ

ابتدأت هبذه األفعال؛ يعني إذا جاء المبتدأ والخرب وجاء بعدهما الفعل الناسخ 

طت الفعل الناسخ بين  فيجوز اإللغاء، كأن تقول: )محمٌد كريٌم ظننُت(، أو لو وسَّ

مت الفعل الناسخ المبتدأ والخرب، فقلت: )محمٌد ظننُت كريٌم( بخالف ما لو قدَّ 

 ثم جئت بعده بالمبتدأ والخرب، يف نحو: )ظننُت محمًدا كريًما(.

يف الحالة الثالثة حالة اَّلبتداء إذا ابتدأت بالفعل الناسخ، يقول: َّل، هنا َّل 

يجوز، يجب أن ُتعِمل هذه األفعال العمل السابق؛ تنصب هبا المبتدأ والخرب، أما 

حينئٍذ جائز واإلعمال أيًضا جائز، وأيهما أولى  إذا أخرته أو وسطته فإن اإللغاء

 وأرجح: اإلعمال أم اإلبطال واإلهمال؟ 

يقول النحويون: إذا تأخر الفعل الناسخ يف نحو )محمٌد كريٌم ظننُت(: 

 فاألرجح اإلهمال؛ لبعد العامل.

طت العامل فقلت: )محمٌد ظننُت كريٌم( فاإلعمال أرجح واإلبطال  فإن وسَّ

 جائز.

اإلبطال واإلهمال نقول: )محمٌد كريٌم ظننُت(، و )محمٌد ظننُت كريٌم(، فعلى 

 وعلى اإلعمال وهو جائز نقول: )محمًدا كريًما ظننُت( و )محمًدا ظننُت كريًما(.

 من الشواهد على اإللغاء المتأخر قول الشاعر:

 ُهَمددددا سدددديدانا َيْزُبمددددان خإنمددددا 

 

 يسددددوداننا إن أيسددددرت ِنَماُهَمددددا 
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ن أيسرت غنماهما إذا كانا كريمين فيعطوننا أغناًما وأمواًَّل فهما يقول: إ  

هذا المعنى  "خإنما يسوداننا إن أيسرت ِنماهما"، "ُهَما سيدانا َيْزُبمان"سيدانا 

 :"ُهَما سيدانا َيْزُبمان"والشاهد يف قوله: 

هما: ضمير رفع أم ضمير نصب؟ ضمير رفع، ولو أراد ضمير النصب لقال: 

 ضمائر النصب تبدأ بــ )إيا(، )إياهما(. ،"إياهما"

 ."سيدينا"هذا مرفوع أو منصوب؟ مرفوع، ولو نصب لقال:  :"سيدانا"و

هما "يزعمان: هنا عاملة أم ملغاة ومهملة؟ ملغاة، كيف عرفت؟ نقول: 

مبتدأ وخرب، ويزعمان: فعٌل مبطل ملغى مهمل، ولو َأعمَل لجاز، فكان  "سيدانا

 ، يعني يزعمان نفسيهما سيدْينا، وهذا المرجوح."هما سيدْيناإيا"يقول يف الكالم: 

 سؤال ِير مسموع.  @(00:54:56) الطالب:

َّل، المعنى َّل يختلف، وإنما يختلف العمل فقط، نعم؟ فعٌل ُملغى  الشيخ:

 العمل أو ُمبَطل.

 ومن إبطال الفعل المتوسط قول الشاعر:

 أبدداألراجيز يددا بددَن اللددؤم ُتوبدددين 

 

َُ اللدؤم خالخدَورُ خيف األ   راجيز  لد

جاز الذين يقسمون   هذا شاعر فحل نسيت اسمه اآلن اختلف مع أحد الرُّ

جز، فتوعده بأن يهجوه، فيقول: ستهجوين برجز؟! اهُج كما  جز أو يقولون الرَّ الرَّ

 "أبا األراجيز" ويف رواية:، "أباألراجيز يا بَن اللؤم ُتوبدين"تشاء.. يقول: 

األراجيز، أبا األراجيز أو أبي األراجيز ُتنطق بالفتحة أو الكسرة، سأناديه يا أبا 

 المهم... 

 أبدداألراجيز يددا بددَن اللددؤم ُتوبدددين 

 

َُ اللدؤم خالخدَورُ    خيف األراجيز  لد
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اللؤم: مبتدأ، والخرب: يف األراجيز، يقول:  يقول: اللؤم خالخور يف األراجيز:

، ثم "يف األراجيز اللؤم"م الخرب فقال: : مبتدٌأ وخرب، ثم قدَّ "اللؤم يف األراجيز"

ط هذا الفعل الناسخ، فقال:  ط الفعل "يف األراجيز ِخلُت اللؤم"وسَّ ، هنا وسَّ

يف األراجيز ِخلُت "الناسخ؛ إًذا يجوز أن ُيعِمل وهذا هو األرجح، فكأنه يقول: 

َُ خيف األراجيز "، ويجوز أن ُيهمل وهذا الذي قاله الشاعر: "اللؤم والخَور  ل

 ."اللؤم خالخَورُ 

نعم، ألن الكوفيين يف المتأخر والمتوسط ما دخلوا يف هذا الخالف؛ ألن 

خالفهم ضعيف إذا تأخر الناسخ أو توسط، قلنا ما الحكم؟ جواز اإللغاء 

ط،  واإلعمال، هذا قول البصريين، والكوفيون قالوا: يجب اإللغاء إن تأخر أو توسَّ

فات الكوفيين إَّل الخالفات القوية؛ ألن لهم خالفات فغالًبا َّل يذكر النحويين خال

 كثيرة ضعيفة.

ى  م يجوز اإللغاء ويجوز اإلعمال؛ اإلعمال: لكونه تقوَّ قالوا هنا: إنه إذا تقدَّ

بالتقدم، واإللغاء: على أن هذه األفعال يجوز عندهم أن ُتلغى، واستشهدوا على 

 ذلك ببيت وهو قول الشاعر:

بددَ حتددى صددار  مددن أدبدد  كدد اك ُأد 

 

دد ك الشدديمة األدب  دد  خجدددت م   أن 

واستشهدوا ببيٍت آخر، يعني يستشهدوا بأبيات قليلة جًدا على قاعدة بعض  

الكوفيين أهنم يخرقون القواعد باألبيات القليلة، أما البصريون فعلى جادهتم وهو 

دون إَّل بالكثير، فإن ُوجد قليٌل يخالف هذه القواعد فإهنم ي حرتمونه أهنم َّل ُيقعِّ

جوه ولو على تكلُّف، هم يعرفون أن تخريجهم  وَّل ُيخطِّئونه ويحاولون أن ُيخرِّ

هذا ُمتكلَّف وأنه َّل يجوز يف غير ذلك، لكن فقط من باب احرتام الفصيح أهنم َّل 

جوه، قالوا:  ، لكن ما يخربون @(00:59:00)ُيخطِّئونه، وإن لم يستطيعوا أن ُيخرِّ

 قواعدهم.
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بيت؛ فالكوفيون قالوا: إنه يجوز اإللغاء واستدلوا هبذا البيت، ومن ذلك هذا ال 

جه  والبصريون بقوا على قاعدهتم، قالوا: إن هذا ضرورة أو قالوا: نتكلف فنُخرِّ

 على أن هناك ضمير شأن؛ يعني أين وجدت الشأن ماِلك الشيمة األدب:

 فالشأن: المفعول األول؛ وجدُت الشأَن.

، ألن المفعول الثاين "ماِلك الشيمة األدب"اَّلسمية  والمفعول الثاين: الجملة

كان خرب يمكن أن يكون مفرد ويمكن أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية، وقد 

 وقع هنا جملة اسمية.

جه على وجود ضمير شأن محذوف، والتقدير:  قالوا: ُيمكن أن نتكلف فنُخرِّ

جدت الشأن ماِلك الشيمة ، أين و"ماِلك الشيمة األدب"؛ أي الشأن "أين وجدته"

 األدب.

 وجدت: فعل وفاعل.

 شأن: مفعول أول.

 ."ماِلك الشيمة األدب"والمفعول الثاين: الجملة اَّلسمية من المبتدأ والخرب 

ر َّلم ابتداٍء محذوفة، والتقدير:  أين وجدت لِمالك "قالوا: أو نتكلف وُنقدِّ

داء فإهنا َّل تعمل كما سيأيت ، وإذا جاء بعد هذه األفعال َّلم اَّلبت"الشيمة األدب

بعد قليل يف التعليق، فهذه الالم تمنع هذه األفعال أهنا تعمل فيما بعدها، فيكون 

 مبتدًأ وخربًا.

وهذه تخريجات ُمتكلَّفة، ولكنهما يقولوهنا فقط يف الشواهد الفصيحة التي  

 أقرب تخالف القواعد؛ ألن اللغة عند البصريين هي أمر لساين، واألمور اللساين

إلى األمور اَّلجتماعية، واألمور اَّلجتماعية َّل تكاد تجد فيها حًدا، ليست أموًرا 

حدية وإنما لها شيء من المرونة، يعني قد تجد قاعدة ثم تجد فيها شواذ 
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وخالفات، فالمجتمع.. تقول: هذا المجتمع كريم وقد تجد فيه بخالء، أو هذا 

جود هؤَّلء الشواذ َّل يمنعك أن تصدر المجتمع بخيل وقد تجد فيه كرماء، ومع و

هذا الحكم؛ ألن الحكم دائًما للكثير، لكن وجود قليل من البخالء يف هذا 

ز أن تقول: أن هذا المجتمع بخيل؟ َّل.  المجتمع هل ُيجوِّ

أما الكوفيون فيأخذون المسألة كاألحكام الشرعية؛ بما أنه ُوجد دليل 

لغة؛ ألن طبيعة اللغة أهنا أمر اجتماعي، ُيجوزون المسألة، وهذا يخالف طبيعة ال

 أحكامها تقوم على األكثرية وعلى األغلبية.

يف بيان الحكم الثاين المختص هبذا الباب  ثم قال ابن مالك بعد ذلك 

 وهو التعليق، قال:

 

 

م  اْلتَّْعل ْيددددَق َقْبددددَل َنْفدددد  َمددددا   َخاْلَتددددز 

 

 

 مٍ َخإ ْن َخالَ الَُم اْبت دددَداٍء َأْخ َقَسددد.213

 

 َكددددَ ا َخاالْسددددت ْفَهاُم َ ا َلددددُه اْنَحددددَتمْ  

م  اْلتَّْعل ْيَق "يقول:   متى التزم التعليق؟ إذا جاء المبتدأ والخرب قبل ما  "َخاْلَتز 

: يعني إذا جاء المبتدأ والخرب بعد )إن( النافية، "َخإ نْ "، "َقْبَل َنْف  َما"النافية 

: "َكَ ا الَُم اْبت َداٍء َأْخ َقَسمٍ ")َّل( النافية، : أي إذا جاء المبتدأ والخرب بعد "َخالَ "

كذلك إذا جاء المبتدأ والخرب بعد َّلم اَّلبتداء أو جاء المبتدأ والخرب بعد )َّلم( 

: أيًضا إذا جاء المبتدأ والخرب يف أسلوب "َخاالْست ْفَهاُم َ ا َلُه اْنَحَتمْ "القسم، 

 استفهام، كل هذه ُمعلِّقات.

لباب؛ باب )ظنَّ وأخواهتا(، التعليق مثل المرأة الُمعلقة وهي التعليق يف هذا ا

المرتوكة، لم ُتطلَّق ولم ُيعاشرها زوجها كبقية النساء، ُتسمى ُمعلقة، كذا التعليق 

 هنا، فالفعل ليس عاماًل عماًل كاماًل وليس ُملغًى إلغاًء كاماًل كما سبق يف اإللغاء.

اللفظ دون المحل، يعني أن هذه األفعال التعليق هو إبطال العمل يف  يقولون: 
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َّل تعمل يف ألفاظ المبتدأ والخرب، لفظ المبتدأ يبقى مرفوًعا مبتدًأ، ولفظ الخرب  

يبقى مرفوًعا خربًا، وَّل تستطع هذه األفعال أن تنصب المبتدأ وتنصب الخرب يف 

 اللفظ، ولكن عملها يبقى يف محل هذه الجملة اَّلسمية كمبتدأ وخرب؛ بحيث لو

عطفت عليها معطوًفا أو أتبعتها بأي متبوع لك أن ُتراعي اللفظ وهو الرفع ولك أن 

ُتراعي المحل وهو النصب، هذا هو التعليق، إًذا فعمله ُأبطل تماًما أو َبقي يف 

 المحل.

 ما حكم التعليق؟ هل هو كاإللغاء جائز أم واجب؟ 

م  اْلتَّ "واجب، ويدل على ذلك قول ابن مالك:  ، طيب.. ما سببه؟ "ْعل ْيَق َخاْلَتز 

ما الذي ُيسببه؟ الذي ُيسببه يا إخوان: هو أن يوجد فاصل حاجز قوي بين هذه 

األفعال الناسخة وبين المبتدأ والخرب، قد يوجد أحياًنا يف بعض األساليب حاجز 

قوي بين هذه األفعال والمبتدأ والخرب، من طبيعة هذا الحاجز يف اللغة العربية أنه 

ا قبله يف العمل فيما بعده، هذه الحواجز ماذا ُنسميها؟ أشرنا إليها أكثر من يمنع م

 مرة؟ 

هذه األلفاظ التي لها الصدارة، إذا جاءت يف الجملة اَّلسمية ُمصدرًة بلفظ له 

الصدارة، يعني يجب أن يكون يف صدر الجملة، يف صدر الكالم، فاَّلستفهام له 

ثل )َّل( النافية لها الصدارة، هذه األلفاظ التي الصدارة، ما النافية لها الصدارة، م

لها الصدارة إذا جاءت يف أول الجملة اَّلسمية: )هذا محمٌد كريٌم(، طيب اِنِفها بــ 

)ما(: )ما محمٌد كريٌم( هذه جملة اسمية مسبوقة بــ ما النافية، وما النافية لها 

 الصدارة.

 ريٌم(؟طيب.. أدخل )علمُت( على هذه الجملة )ما محمٌد ك

)علمُت ما محمٌد كريٌم(؛ ألن )ما( لها الصدارة، تمنع ما قبلها بأن يعمل لما 
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بعدها، لو عِمل ما قبلها يف ما بعدها لم يكن لها الصدارة، لكن هذه 

لها الصدارة، يعني أهنا يجب أن تقع يف أول جملتها، ليس يف  @(01:07:10)

، تقول: )محمٌد كريٌم(ملة اَّلسمية أول الكالم مطلًقا، َّل: يف أول جملتها وهي الج

 )ما محمٌد كريٌم( )علمُت ما محمٌد كريٌم(.

 إًذ ما السبب الذي ُيوجب التعليق؟ 

هو وجود لفظ له الصدارة بين هذه األفعال وبين المبتدأ والخرب، وإن شئت 

قلت: السبب يف ذلك: أن يكون المبتدأ والخرب مسبوقان بلفٍظ له الصدارة، وهذا 

 لذي له الصدارة من طبيعته يف اللغة أنه يمنع ما قبله من أن يعمل فيما بعده.اللفظ ا

وهذه األلفاظ التي لها الصدارة هي التي ذكرها ابن مالك قبل قليل يف  

م  اْلتَّْعل ْيَق َقْبَل َنْف  َما"الُمعلقات  م  اْلتَّْعل ْيَق َقْبَل َنْف  مَ "، يريد ما النافية، "َخاْلَتز  ا َخاْلَتز 

 : يعني نفي )ما( ونفي )إن( ونفي )َّل(، هبذا عطف."خإ نْ 

الَُم اْبت َداٍء َأْخ َقَسٍم "إًذا ما النافية وكذلك إن النافية وكذلك َّل النافية ثم قال: 

، وأيًضا من المعلقات التي لها الصدارة: َّلم اَّلبتداء وَّلم القسم، ثم قال: "َكَ ا

 : أيًضا اَّلستفهام من المعلقات؛ ألن له الصدارة."َخاالْست ْفَهاُم َ ا َلُه اْنَحَتمْ "

 :نبدأ بــ )ما( النافية 

)محمٌد كريٌم(، ثم أدخلت عليه فعاًل ناسًخا من )ظنَّ وأخواهتا( قلنا لو قلت: 

لقلت: )ظننت محمًدا كريًما(، )علمُت ما محمٌد كريٌم(، لكن لو جعلت قبل 

(، ثم أدخل فعل من هذه األفعال، المبتدأ والخرب )ما(؟ فتقول: )ما محمٌد كريمٌ 

 ستقول: )ظننت ما محمٌد كريٌم( أو )علمُت ما محمٌد كريٌم(:

: َُ  فعٌل وفعل، و)علِِم( هنا فعٌل معلق، نقول: فعٌل معلٌق بــ )ما( النافية. بلم

 حرف نفي. ما:
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 مبتدأ وخرب. محمٌد كريٌم: 

علمُت ما محمٌد طيب يا إخوان؛ هل يصح يف هذه الجملة يا شباب أن نقول: )

كريًما(؟ نعم، يصح إذا أردت الحجازية، ما الحجازية تعمل عمل ليس، فإذا أردت 

الحجازية تقول: )علمُت ما محمٌد كريًما(، )ما هذا بشًرا(، وإذا أردت التميمية 

 فهي حرٌف مهمل، فتقول: )علمُت ما محمٌد كريٌم(.

، [65األنبياء:] (ک گ گ گ گ)يقول:  واهلل 

َهُؤَّلِء ": حرف نفي، "ما": فعل وفاعل وهو فعل معلق بــ )ما(، "َت َعلِمْ "

خربها؟ أم نقول:  "ينطقون"اسمها و "هؤَّلء": هل نقول ما حجازية و"َينطُِقونَ 

 مبتدأ وخرب؟ "َهُؤَّلِء َينطُِقونَ "تميمية و 

اإلعرابان من الناحية الصناعية النحوية جائزان، إَّل أن األظهر يف اآلية أهنا 

زية؛ ألن القرآن إنما جاء بلغة قريش، وقلنا: إن )ما( جاءت يف القرآن عندما حجا

 تكلمنا على )ما( الحجازية، قلنا: إن ما جاءت حجازية ولم تأِت فيه تميمية.

زت  وألن هذه المعلقات ُتعلق هذه األفعال عم عملها، ُتبطل عملها لفًظا جوَّ

لة الفعلية؛ ألن كل مبطٍل للعمل حينئٍذ دخولها على الجملة اَّلسمية وعلى الجم

ُيبطل اَّلختصاص بالجملة اَّلسمية، هذا األصل؛ األصل يف مبطالت العمل أهنا 

ُتبطل اَّلختصاص، يعني هل ُيمكن أن تدخل )علمت( حينئٍذ على جملة فعلية؟ 

يمكن، تقول: )علمت ما سافر محمٌد( دخلت )علمت( على جملة فعلية، كيف 

 نه فعٌل معلق بــ )ما( النافية.دخلت على جملة فعلية؟ أل

 :واملعلق الثاني قلنا: )ال( النافية 

: مبتدأ وخرب، "محمٌد عندك"كأن تقول: )علمت َّل محمٌد عندك وَّل زيٌد(، 

 وَّل: نافية، علمت: فعٌل وفاعل وهو فعل معلق عن العمل بــ )َّل( النافية.
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كن دخل على ومن كالمهم: )أحسب َّل يقوم زيد(، هنا )أحسب( فعل معلق ل

جملة اسمية وَّل فعلية؟ فعلية ألنه ُمعلَّق، المعلق قد يدخل على اسمية وقد يدخل 

 على فعلية.

لكن ما رأيكم لو قلنا: )علمُت َّل خيٌر عندك و َّل شر(، كيف نضبط الجملة؟ 

نقول: )علمُت َّل خيٌر عندك و َّل شٌر(، أيجوز وجٌه آخر؟ )علمُت َّل خيَر عندك و 

 )َّل( التي لنفي الجنس، )َّل( لنفي الجنس لك أن تجعلها نافية َّل شٌر(، هذه يف

(، ولك أن تجعلها عاملة عمل )ليس(، وَّل هنا إذا جعلتها  للجنس فتعمل عمل )إنَّ

( نافيًة للجنس فقد تكررت، وإذا تكررت )َّل( يف نحو: )َّل حوَّل  عاملة عمل )إنَّ

أوجه فيها. فال بد أن  وَّل قوة إَّل باهلل( لك خمسة أوجه، يعني هنا لك خمسة

 تجمعوا األحكام النحوية التي ُذكرت يف األبواب بكل األساليب.

 :وامُلعلِّق الثالث هو )إْن( النافية 

)إْن( يف اللغة قد تأيت على عدة أوجه؛ قد تأيت شرطية )إن تجتهد تنجح(، وقد 

)إْن( النافية كأن تأيت زائدة، وقد تأيت نافية، وإنما تأيت نافيًة إذا كانت بمعنى )ما(، 

تقول: )علمُت إن نجح إَّل محمد( يعني علمت ما نجح إَّل محمد، كيف دخلت 

 )علمت( على جملة فعلية؟ ألنه فعٌل معلَّق.

ولو أدخلتها على جملة اسمية، لكنت تقول مثاًل: )علمت إْن زيٌد ناجٌح( 

 (چ چ چ چ ڇ)يعني: علمت ما زيٌد ناجح، وقال سبحانه: 
 المعنى واهلل أعلم: وتظنون ما لبثتم إَّل قلياًل.، [52ا سراء:]

 :واملعلِّق الرابع الم االبتداء 

( وأخواهتا َّلٌم مفتوحة نفيد التوكيد  وَّلم اَّلبتداء كما شرحناها يف باب )إنَّ

والتقوية، فإذا قلت: )محمٌد كريٌم( مبتدأ وخرب، ثم أكدته بــ َّلم اَّلبتداء المفتوحة، 
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( مبتدأ وخرب ومسبوق بالم اَّلبتداء وَّلم اَّلبتداء لها كنت تقول: )لمحمٌد كريمٌ  

 الصدارة.

طيب أدخل )علمُت( على )لمحمٌد كريٌم(؟ فتقول: )علمت لمحمٌد كريٌم(، 

 فــ )علَِم( حينئٍذ تتعلق وَّل تعمل إَّل يف المحل وَّل تعمل يف اللفظ.

 :ومن املعلقات الم القسم 

ًرا، هي واقعة يف القسم سواًء كان  الم القسم: ًحا به أو كان قسًما مقدَّ قسًما مصرَّ

كأن تقول: )ظننت لقد سافر محمد(، يغني ظننت واهلل لقد سافر محمد، سواء 

ح بالقسم الحكم واحد.  صرحت بالقسم أو لم ُتصرِّ

)ظننت لقد سافر محمد(: انظر كيف دخلت )ظننت؟( على الجملة الفعلية!  

أو غًدا(؛ أي علمت واهلل ألموتن، ألنه معلق، وتقول: )علمت ألموتن اليوم 

 والشاعر يقول:

يَّت ددددد 
َينَّ َمن 

َُ َلَتدددددْأت   خَلَقدددددْد َبل ْمددددد

 

دددددهامها   إنَّ الَمنايدددددا ال تطددددديُ  س 

َينَّ " 
َُ َلَتْأت  ْم  : أي علمت واهلل لتأتين."خَلَقْد َبل 

 :املعلق السادس وهو األخري: أداة االستفهام 

فهام فإن اَّلستفهام له الصدارة وُيعلِّق متى ما وقع بعد هذه األفعال أداة است

هذه األفعال عن العمل، كأن تقول: )محمٌد كريٌم( مبتدٌأ وخرب، أدخل عليه حرف 

استفهام )هل أو الهمزة(؟ ستقول: )هل محمٌد كريٌم(، فهل: حرف استفهام هامل 

َّل عمل له، ومحمٌد كريٌم: مبتدٌأ وخرب، ثم أدِخل )علمُت(؟ ستقول: )علمُت هل 

 محمٌد كريٌم؟( )علمُت أمحمٌد كريٌم(، تتعلق هذه األفعال عن العمل.

ومن ذلك أن تقول: )علمت من يف الدار(/ )علمُت من أبوك(، علمت: فعٌل 

وفاعل، من أبوك: هذه جملة اسمية، هي األصل قبل دخول الناسخ )من أبوك( 
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ام له الصدارة، جملة اسمية، مبتدأ وخرب، لكنها جملة ُمصدرة باستفهام، واَّلستفه

فإذا أدخلت عليها )ظنَّ وأخواهتا( قلت: )علمُت من أباك وَّل علمُت من أبوك؟( 

 )علمُت من أبوك(، ما تعمل هذه األفعال المعلقة يف اللفظ.

 (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)ومن ذلك قوله تعالى: 
لكن  ، لوَّل اَّلستفهام لكان يقال يف اللغة: )إن أدري قريًبا أم بعيًدا([109األنبياء:]

يٌد َما ُتوَبُدخنَ "لوجود اَّلستفهام هنا ُعلِّق العمل فقيل:  ي َأَقر يٌب َأْم َبع   ."َخإ ْن َأْدر 

، أصل [12الكهف:] (ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)وقال سبحانه: 

الكالم قبل دخول )نعلم( واهلل أعلم: أي الحزبين أحصى، جملة اسمية مبتدأ 

( فلم يستطع هذا  الفعل أن يعمل يف الفظ؛ ألنه معلق وخرب، ثم دخلت )لنعلم َأيُّ

 لوجود...

 خاهلل أبلم خصلى اهلل خسلم بلى نبينا محمٍد خبلى آله خأصحابه أجمعين.
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 الدرس الثالث والثالثون 
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، خالص ة خالس م بلى نبينا محمد خبلى آله  

ا بعد:خأصحابه أجمعين،   -أمَّ

ة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بكم، وحيَّاكم اهلل فالسالم عليكم ورحم

وبيَّاكم يف هذه الليلة؛ ليلة اَّلثنين الثالث والعشرين من شهر ُجمادى األولى من 

سنة ثالثين وأربعمائٍة وألف، يف جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، 

دروس شرح ألفية بن مالك  ينعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الثالث والثالثون من

 نسأل اهلل أن يجعله درًسا مبارًكا مفهوًما، إنه على ذلك قدير وباإلجابة ،

 جدير. 

قبل أن نبدأ يا إخوة يف الشرح: كأن اإلخوة يف الجامع يرغبون أن يكون هذا 

الدرس آخر درس قبل اَّلختبارات، فلرغبتهم يف ذلك فيكون هذا الدرس هو آخر 

، وإن أردتم أيًضا الدرس التالي يف األسبوع القادم وهو الدرس دروس هذا الفصل

األخير، فال مانع لديهم وَّل مانع لدي، على حسب الذي ُيناسبكم، وإن كان األمر 

 سيضيق عليكم يف األسبوع القادم، فسيكون هذا الدرس الدرس األخير.

 ؟ فهل تريدون أن يكون الدرس األخير أم األسبوع القادم يكون يف درس

هذا آخر درس... اليوم سننتهي من باب )ظنَّ وأخواهتا( فقط، كنت أظن أن 
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 ) الدرس القادم آخر الدرس؛ فلهذا خططت أن هذا الدرس ننتهي فيه من )ظنَّ

والدرس القادم ننهي فيه باب )أعلَم( لننتهي من أحكام الجملة اَّلسمية، لكن َّل 

إن –ر درس يف هذا الفصل، ثم آخ -إن شاء اهلل–إشكال، إًذا سيكون هذا الدرس 

 نبدأ يف الدورة القادمة من باب )أعلَم وأرى( إن شاء اهلل تعالى. -شاء اهلل

 سندرس بقية األحكام يف باب  -إن شاء اهلل تعالى–يف هذه الليلة 

 ()ظنَّ وأخواتها

وقد شرحنا يف الدرس الماضي أول هذا الباب؛ باب )ظّن وأخواهتا(، أما 

 :رحها يف هذا الدرس فهو قول إمامنا ابن مالك األبيات التي نش

ْرَفدددداٍن َخَظددددنِّ ُتَهَمدددده .214
ْلددددم  ب   ل ع 

 

ددددددددددٍد ُمْلَتَزَمدددددددددده  َيددددددددددٌة ل َواح   َتْعد 

ََيددا اْنددم  َمددا ل َعل َمددا .215  ددَرَأْ اْلرُّ
 َخل 

 

دددْن َقْبدددُل اْنَتَمدددى   َطال دددَب َمْفُعدددْوَلْين  م 

دددددْز ُهنَدددددا ب ددددد َ َدل ْيدددددلٍ .216   َخالَ ُتج 

 

 ُسدددددددُقْوَط َمْفُعدددددددْوَلْين  َأْخ َمْفُعدددددددْول   

 َخَكددَتُظنُّ اْجَعددْل َتُقددْوُل إ ْن َخل دد .217 

 

ددددددل     ُمْسددددددَتْفَهًما ب دددددده  َخَلددددددْم َينَْفص 

 ب َ ْير  َظْرٍف َأْخ َكَظْرٍف َأْخ َبَمدْل .218 

 

ََ ُيْحَتَمددددْل    َخإ ْن ب ددددَبْعض    ي َفَصددددْل

 ًقددا َخُأْجددر َي اْلَقددْوُل َكَظددنم ُمْطلَ .219 

 

ًقا  نْددددَد ُسددددَلْيٍم َنْحددددو ُقددددْل َ ا ُمْشددددف 
 ب 

يف ه ه األبيات بلى بعض األحكام يف باب )ظنَّ خأ واتها(، أما  تكلَّم   

 البيَ األخل خالثاين الل ين قرأناهما قبل قليل خهما قوله:

ْرَفددددددداٍن َخَظدددددددنِّ ُتَهَمدددددددة 
ْلدددددددم  ب   ل ع 

 

ددددددددددٍد ُمْلَتَزَمددددددددددة  َيددددددددددٌة ل َواح   َتْعد 

ََيدددددا اْندددددم  َمدددددا ل َعل َمدددددا َخل دددددَرأَ    ْ اْلرُّ

 

دددْن َقْبدددُل اْنَتَمدددى   َطال دددَب َمْفُعدددْوَلْين  م 

أن يذكر هذين البيتين بعد األبيات الثالثة  كان األفضل َّلبن مالك  

َد فيها )ظنَّ وأخواهتا(؛ ألن الكالم يف هذين البيتين أيًضا يتعلق  األولى التي عدَّ

 َصَل بالكالم على التعليق واإللغاء.بمعاين )ظنَّ وأخواهتا(، لكنه ف
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 : يقول  

ْرَفددددددداٍن َخَظدددددددنِّ ُتَهَمدددددددة 
ْلدددددددم  ب   ل ع 

 

ددددددددددٍد ُمْلَتَزَمددددددددددة  َيددددددددددٌة ل َواح   َتْعد 

( قد يأتياِن بمعنيين  ذكر يف هذا البيت   أن الفعل )َعلَِم( والفعل )ظنَّ

(، فإن )َعلِمَ  ( إنما آخرين غير المعنيين المذكورين من قبل وهما من أخوات )ظنَّ

( تكون من هذا الباب  ( إذا نصبت مفعولين، وكذلك )ظنَّ تكون من أخوات )ظنَّ

إذا نصبت مفعولين إَّل إن ابن مالك يقول: إنَّ )َعلَِم( قد تأيت يف اللغة العربية بمعنى 

)َعَرف(، فكما تقول: )عرفُت الحق( تقول: )علمُت الحق(، و)عرفُت الحق( 

فعل والتاء فاعل، والحق: مفعوٌل به أول، هو  نصبت مفعوًَّل به واحًدا؛ عرف:

 مفعوٌل واحد.

وتقول: )عرفُت محمًدا( و )علمُت محمًدا(، و)عرفُت الجواب( و )علمُت 

الجواب(. يقول: إن )َعلَِم( قد تأيت يف اللغة العربية بمعنى )عرف(، فإذا كانت 

الباب أو  بمعنى )عرف( فإهنا تنصب مفعوًَّل به واحًدا، حينئٍذ تكون من هذا

 تخرج؟ تخرج من هذا الباب.

 وعلى ذلك فإن )َعلِم( تكون يف اللغة العربية على معنيين: 

 المعنى األول: تكون فيه بمعنى عَرف وتنصب مفعوًَّل به واحًدا.

 واَّلستعمال الثاين: أن تكون بمعنى العلم، فتنصب مفعولين.

ى )عرف( وبين لكن ما الفرق بين معنى اَّلستعمال األول إذا كانت بمعن

اَّلستعمال الثاين إذا كانت بمعنى العلم؟ يعني ما الفرق بين المعرفة والعلم؟ ما 

 الفرق بين قولك )عرفت محمًدا( وبين قولك )علمت محمًدا واقًفا(؟

 .(00:07:05@) الطالب:

 حديثة.. والعلم؟ الشيخ:
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 والعلم يقين. الطالب:

بعد جهل، والعلم  طيب.. محاولة، نعم، المعرفة تأيت من الشيخ:

ل يا... 00:07:28@)  ( يأتيا من بعد جهل، نعم.. تفضَّ

 .(00:07:41@) الطالب:

، ما الفرق بين هذا من حيث العمل لكن السؤال من حيث المعنى الشيخ:

 )عرف( وبين )علم(؟

 .(00:07:57@) الطالب:

نعم، أحسنت! الجمهور على أن )علَم( إذا كانت بمعنى )عرف(  الشيخ:

ق بالذوات، تتعلق بإدراك نفس الشيء، ذات الشيء، تقول: )عرفت محمًدا( تتعل

يعني عرفت ذاته، من محمد، )عرفت محمًدا(، )عرفت الجواب( عرفت ما هو 

الجواب، تتعلق بإدراك ماهية الشيء، ذات الشيء، نفس الشيء، أما العلم: فهو 

، ليس فقط معرفة إدراك الشيء على صفٍة من صفاته؛ يعني معرفة أن محمد قائم

أن هذا محمد، َّل، معرفة أن هذا محمد وأنه قائم، معرفة الشيء على صفٍة من 

 صفاته.

فالمعرفة تكون لألشياء المجردة المجملة، والعلم يكون يف األمور التفصيلية، 

فإذا كانت بمعنى )عَرَف( فيكون معناها: إدراك نفس الشيء وذاته دون صفاته؛ 

مفعوًَّل به واحًدا )عرفُت محمًدا( و )عرفُت الحق( و  فلهذا ينصب هذا الشيء

)عرفُت الطريق(، وكذلك تقول: )علمت محمًدا(، و)علمت الجواب(، و)علمت 

 الطريق(.

أما إذا كانت )َعلَِم( بمعنى العلم وهذا هو معناها األصلي؛ أن تكون )علَِم( 

اته، فتنصب بمعنى العلم، فيكون معناها: فهو إدراك الشيء على صفٍة من صف
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مفعولين؛ تنصب الشيء نفسه وتنصب صفته، فتقول: )علمُت محمًدا واقًفا/  

 علمُت الحق منتصًرا/ علمُت المسجد واسًعا(.

، هذا التفصيل بين العلم "اهلل عارف"، ولم يقال: "اهلل عالِم"ولهذا يقال: 

واء؛ والمعرفة هو الذي عليه المحققون والجمهور، وقال بعض العلماء: إهنما س

العلم والمعرفة بمعنًى واحد، هذا ما يتعلق بــ )علَِم(، فــ )َعلَِم( تدخل يف هذا 

الباب إذا كانت بمعنى العلم وهو تفصيل معنى الشيء بصفٍة من صفته فتنصب 

مفعولين، وإذا كانت بمعنى )عَرَف( تخرج من هذا الباب وتنصب مفعوًَّل به 

 واحًدا.

(، قال:  ( قد تأيت أيًضا بمعنى اَّلهتام، تقول: "ُتَهَمةَخَظنِّ "وكذلك )ظنَّ ؛ )ظنَّ

)ظننت زيًدا( يعني اهتمته، ويقول: )ظننت زيًدا على المال( يعني اهتمته على 

( بمعنى اَّلهتام ليست بمعنى الشك، فإهنا حينئٍذ تنصب  المال، فإذا كانت )ظنَّ

 مفعوًَّل به واحًدا وتخرج من هذا الباب.

ل لهذا البيت أن يأيت مباشرة بعد األبيات الثالثة األولى كان األفض فله ا قلنا:

د فيها ابن مالك أفعال هذا الباب؛ لُيبيِّن أن العلم والظن إذا كان بمعنى  التي عدَّ

 العرفان واَّلهتام أهنما يخرجان من هذا الباب.

 وأيًضا نبَّه إلى معنًى آخر لــ )رأى(، فقال يف البيت التالي:

َ دددددَرَأْ اْلرُّ
 َيدددددا اْندددددم  َمدددددا ل َعل َمدددددا َخل 

 

دددْن َقْبدددُل اْنَتَمدددى   َطال دددَب َمْفُعدددْوَلْين  م 

)رأى(: رأى الرؤيا، رأيُت يف النوم رؤيا، يقول: إن )رأى( قد تكون ُحلمية  

منامية ُتستعمل فيما يرى النائم، فإذا كانت )رأى( ُحلمية منامية كأن تقول: )رأيُت 

يف المنام المطر نازًَّل( أو )رأيُت يف المنام أبي يف المنام محمًدا واقًفا( أو )رأيت 

 ساجًدا(، فما حكمها حينئٍذ من حيث العمل؟
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التي تطلب مفعولين؛ أي أهنا  "َما ل َعل َما": اجعل لها، اْعُز لها "لها اْنم  "يقول: 

 تدخل يف هذا الباب وتنصب مفعولين كــ )َعلَِم( التي تنصب مفعولين، فإذا قلت: 

 منام أبي ساجًدا(:)رأيت يف ال

 فــ )رأى(: هذه ُحلمية منامية. 

 أبي: مفعولها األول.

 ساجًدا: مفعولها الثاين.

وقد ذكرنا من قبل لــ )رأى( معنًى تدخل به يف هذا الباب إذا كانت بمعنى 

)َعلَِم(، تقول: )علمُت الحق منتصًرا/ رأيت الحق منتصًرا(، فإذا كانت )رأى( 

خل يف هذا الباب، وإذا كنت حلمية منامية فهي أيًضا تدخل بمعنى )َعلَِم( فهي تد

 يف هذا الباب وهذا استعماٌل آخر لــ )رأى(.

 أربعة: -ما  اء اهلل–خأيًضا لها استعماالن آ ران، فاستعماالتها  

تقول: )علمُت محمًدا قائًما/ رأيُت محمًدا قائًما( إذا كانت  بمعنى )َبل َم(:

 لحق منتصًرا/ رأيت الحق منتصًرا( بمعنى اَّلعتقاد.بمعنى اَّلعتقاد، )علمت ا

 هي )رأى( المنامية الحلمية. خالمعنى الثاين:

)رأى( البصرية بمعنى المشاهدة، تقول: )رأيُت زيًدا( يعني  خالمعنى الثالث:

شاهدُت زيًدا، )رأيت القلم( أي شاهدُت القلم، فإذا كنت )رأى( بصريًة فإهنا 

: )رأيُت محمًدا/ رأيُت القلم( بمعنى شاهدت، ولو قال تنصب مفعوًَّل به واحًدا

هذا القائل بــ )رأى( البصرية، يقول: )رأيُت محمًدا واقًفا( بمعنى شاهدته واقًفا، 

أبصرته واقًفا، فما إعراب واقًفا؟ حال؛ ألن )رأى( بمعنى أبصر تنصب مفعوًَّل به 

 واحًدا، بمعنى أبصرته حالة كونه واقًفا.
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  املفعول وبني احلال:  والفرق بني 

فضلة ليس بُعمدة، َّل يحتاج إليه الكالم، يستقيم الكالم من دونه،  أن الحال

بنية الجملة تستقيم من دون الحال، تقول: )جاء محمد(، مع الحال تقول: )جاء 

 محمٌد مسرًعا(.

من بنية الجملة، المفعول سواء المفعول األول أو المفعول الثاين  أما المفعول

لمفعول الثالث، يعني َّل تقل: )ضربُت( وتسكت، حتى تقل: )ضربُت محمًدا( أو ا

فالجملة تتكون من الفعل والفاعل والمفعول به، وَّل تستغنى الجملة هنا عن 

 المفعول به.

ويف باب )ظنَّ وأخواهتا( يقول: )ظننُت محمًدا مسافًرا( هل تستغني عن 

عنى يبقى ناقًصا؛ ألن الجملة ما )مسافًرا( وتقول: )ظننُت محمًدا( وتسكت؟ الم

زالت ناقصة ألن )مسافًرا( تحتاج إليها الجملة لكي يكتمل معناها، يكتمل بناؤها، 

فــ )مسافًرا( ليس فضلة بخالف )انطلق محمٌد مسافًرا(، )انطلق محمد( قد تقف، 

 تقول: )أنطلق محمد( تخرب أنه انطلق، )مسافًرا(: حال ألهنا فضلة، فالحال فضلة.

( حال، بل قالوا: مفعوٌل أول ف لهذا لم يقولوا: إن المفعول يف باب )ظنَّ

 ومفعوٌل ثاٍن؛ ألن الجملة َّل تستغني عنها.

اَّلستعمال الثالث لــ )رأى(: بمعنى الرأي والمذهب، تقول: )رأى الشافعي 

ِحلَّ هذا الشيء( أو )رأت الشافعية الِحل ورأت الحنابلة الُحرمة( بمعنى المذهب، 

ي ذهبت إلى هذا األمر، وحينئٍذ تنصب مفعوًَّل به واحًدا أيًضا، فـ )رأى يعن

الشافعي الِحل(: فعل وفاعل ومفعول به. إًذا فلــ )رأى( أربع استعماَّلت؛ يف 

 استعمالين تنصب مفعولين ويف استعمالين تنصب مفعوًَّل به واحًدا.

 وقول الشاعر الذي يرثي قومه الذين ُقتلوا يف معركة، يقول:
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 أراهددددددم ُرفقتدددددد  حتددددددى إ ا مددددددا

 

 تجددددال الليددددل خانخددددزل انخددددزااًل  

يعني يف المنام، أرى يف المنام ُرفقتي فإذا استيقظت لم  "أراهم ُرفقت "يقول:  

: هذه )رأى( ُحلمية منامية، وقد نصب هبا مفعولين: "أراهم ُرفقت "أجدهم، 

األول: وُرفقتي:  ، أرى: هذا فعل مضارع والضمير )ُهم( المفعول"أراهم ُرفقت "

 المفعول الثاين والفاعل مسترت تقديره أنا.

خقد سبق يف الدرس الماض  أن  كرنا أن للفعل )جعل( أكثر من استعمال، لها 

 ث ثة استعماالت:

 تأيت بمعنى )اعتقد( فتكون من أفعال القلوب. 

 وتأيت بمعنى )صيَّر( فتكون من أفعال التصيير.

 ب مفعوًَّل به واحًدا.وتأيت بمعنى )َخَلَق( فتنص

 كأن عندك سؤاًَّل، سل. الشيخ:

 .(00:19:16@) الطالب:

نعم، قد يكون للفعل بعض المعاين القليلة يف اَّلستعمال فال نذكرها،  الشيخ:

 وإنما هتتم بذلك كتب اللغة.

  ثم قال ابن مالك: 

دددددددْز ُهنَدددددددا ب ددددددد َ َدل ْيددددددددلٍ   َخالَ ُتج 

 

 ْفُعدددددددْول  ُسدددددددُقْوَط َمْفُعدددددددْوَلْين  َأْخ مَ  

ذكر ُحكًما من األحكام التي تختص هبذا الباب، ما حكم حذف المفعولين؛  

 المفعول األول والثاين يف هذا الباب؟ يقول ابن مالك: 

دددددددْز ُهنَدددددددا ب ددددددد َ َدل ْيددددددددلٍ   َخالَ ُتج 

 

 ُسدددددددُقْوَط َمْفُعدددددددْوَلْين  َأْخ َمْفُعدددددددْول   

مفعول الثاين أو يعني إذا لم يكن هناك دليل على المفعول األول أو ال 
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المفعولين فال يجوز أن ُيحذف أحدهما وَّل كالهما، فإن كان هناك دليل عليهما أو  

على أحدهما فما حكم الحذف؟ يكون الحذف جائًزا، فالكالم يف هذا البيت على 

 حذف المفعولين أحدهما أو كليهما.

 :فنقول يف ذلك: حلذف املفعولني أحدهما أو كليهما حاالت 

أن ُيحذفا كالهما أو أحدهما لدليل؛ أن تحذف المفعولين مًعا  ألخلى:الحالة ا

أو تحذف أحدهما لدليل، لوجود دليٍل يدل على هذا المحذوف، فهذا الحذف 

، والدليل الذي يدل على "أنَّ كل معلوٍم يجوز حذفه"جائز؛ للقاعدة المعروفة: 

ياًل معنوًيا مفهوًما، وهذا هذا المحذوف قد يكون دلياًل مقالًيا لفظًيا وقد يكون دل

الحذف الذي يكون لدليل ُيسمى بالحذف اَّلختصاري أو الحذف اختصاًرا أو 

 الحذف من جهة اَّلختصار.

يعني أن تحذف لوجود دليٍل على هذا المحذوف، كقوله  الح ف ا تصاًرا:

:(ڃ ڃ چ چ چ) [:74القصص] تزعمون ماذا؟ ،

ين شركائي الذين كنتم تزعمون هم تزعمون هم شركاء، المعنى واهلل أعلم: أ

، ففي اآلية حذف "َأْيَن ُ َرَكال  َ "شركاء؛ لوجود دليل سابق لفظي يف قوله: 

المفعولين أم حذف أحدهما؟ حذف المفعولين: األول )َتْزُعُموَنهم( الضمير، 

 والثاين )ُشَرَكاء(.

 ويقول الُكميت يف قصيدة من قصائده الهاشميات:

 ُسدددددددنٍَّة  ب دددددددأيِّ ك َتددددددداٍب َأم
دددددددة   ب أيَّ

 

 َتدددَرْ ُحدددبَُّهم َبددداًرا َبَلددد َّ خَتحَسدددُب  

هذا )تحسب( من أفعال هذا الباب، وقد حذف  "َتَرْ ُحبَُّهم َباًرا خَتحَسُب " 

 "المفعولين والتقدير: 
ّ

 وَتحَسبه عاًرا علي
َّ

، فحذف "َتَرى ُحبَُّهم َعاًرا َعَلي

 عليهما.المفعولين لدَّللة المفعولين المذكورين من قبل 
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ): ، تأملوا يف اآلية، وقال وقال 

، الفعل عندنا )يحسب(، [180آل بمران:] (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی

ِذيَن َيْبَخُلونَ "والفاعل: )الذين يبخلون(،  َوَّل " يحسبون ماذا؟ "َوَّل َيْحَسَبنَّ الَّ

ِذيَن َيْبَخُلوَن ُبخلهم هو خيًرا لهم بل هو شٌر لهم  ."َيْحَسَبنَّ الَّ

ْن َفْضل ه  ُهَو َ ْيًرا َلُهمْ " يَن َيْبَخُلوَن ب َما آَتاُهُم اهللُ م 
أي َّل : "َخال َيْحَسَبنَّ الَّ  

يحسبن الذين يبخلون ُبخلهم هو خيًرا، ُبخلهم: المفعول األول، وخيًرا: المفعول 

الثاين، وهو يف اآلية: ضمير الفصل يكون بضمير الرفع، ضمير الفصل يكون بين 

متالزمْين، يكون بين المبتدأ والخرب: )محمٌد قائم/ محمٌد هو قائم( أي محمٌد ال

قائم وهو ضمير فصل، أو تقول: )كان محمٌد قائًم(، ثم تأيت بضمير الفصل: )كان 

 محمٌد هو قائًما(؛ ألن )قائًما( خرب كان، وهو: ضمير فصل...

لم  لك َّل، ضمير الشأن شيٌء آخر، هذا ضمير فصل، وابن ما الشيخ:

يتكلم على ضمير الشأن وَّل على ضمير الفصل يف ألفيته، عندما تكلم على باب 

الضمير، مع أنه تكلم عليهما يف أصل األلفية، وأصل األلفية ]الكافية الشافية يف 

 النحو والتصريف[ يف قرابة ثالث آَّلف بيت وهي موجودة ومشروحة بشرحه.

 .(00:26:19@) الطالب:

عراب ضمير الفصل؟ فيه مذهبان؛ مذهب البصريين: أنه َّل نعم، ما إ الشيخ:

محل له من اإلعراب، ومذهب الكوفيين: أن له محل من اإلعراب، فقال 

اء: محله بحسب ما بعده، وهو على كل  الكسائي: محله بحسب ما قبله، وقال الفرَّ

 حال اللفظ ما يتغير؛ ألن ضمير الفصل َّل يكون إَّل بضمير الرفع.

 ى قول عنرتة بن شداد للعبسي يف ُمعلقته المشهورة، قال:ثم ننظر إل

َ  فدددد  تظندددد  ِيددددره  خلقددددد نزلدددد

 

 منددددد  بمنزلدددددة الُمَحدددددبم الُمكدددددَرم   
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تقدير الكالم: ولقد نزلِت مني بمنزلة الُمحّب المكَرم فال تظني غيره،   

الفعل )تظني(، وياء المخاطبة فاعلة، و)غيره( المفعول األول، والمفعول الثاين 

 حذوف معلوم، تقديره: فال تظني غيره واقًعا أو حاصاًل، يعني ُيقدر بكوٍن عام.م

فوجدنا أن المفعولين ُحذفا يف بعض الشواهد، ويف بعض الشواهد ُحذف 

، ويف بعض الشواهد ُحذف [42إبراهيم:] (گ گ)المفعول األول، كاآلية: 

 المفعول الثاين كما يف بيت عنرتة.

 ف؛ أن ُيحذفا أو ُيحذف أحدهما لدليل، وهذا جائز.هذه الحالة األولى للحذ

 الحالة الثانية: أن ُيح ف أحد المفعولين ب  دليل:

أن تحذف المفعول األول وتبقي الثاين، أو تحذف الثاين وتبقي األول، لكن 

 بال دليل، وهذا غير جائز اتفاًقا، هذا َّل يجوز اتفاًقا.

أو الحذف اقتصاًرا، أو الحذف ، الح ف االقتصاريوالحذف بال دليل يسمى 

 من جهة اَّلقتصار، نعم.

، والحذف بال دليل يسمى الح ف اال تصاريالحذف بدليل ماذا يسمى؟ 

 ؟-هذا باتفاق–الحذف اَّلقتصاري، لماذا َّل يجوز أن ُيحذف أحدهما 

قالوا: ألن أصلهما المبتدأ والخرب، أليس المفعول األول والثاين يف باب ظنَّ 

صلهما المبتدأ والخرب، وَّل يجوز أن يبقى المبتدأ بال خرب، وَّل الخرب وأخواهتما أ

 بال مبتدأ، ولهذا اتفقوا على أنه َّل يجوز ذلك، أن تحذف أحدهما بال دليل.

 الحالة الثالثة: أن ُيح فا مًعا ب  دليل:

أن ُيحذف المفعول األول والثاين مًعا بال دليل، يعني أن تأيت بالفعل وحده، 

لفعل والفاعل، تقول: ظننُت، أو تقول: علمُت، أو تأيت معهما بشيء غير تأيت با
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المفعول به، تأيت بظرف، ظننت اليوم، أو تأيت بحال، أو تأيت بمفعول مطلق: ظننت 

 ظنًّا.

 أن تحذف المفعول األول والثاين مًعا بال دليل، ما حكم حذفهما بال دليل؟

يين إلى عدم جوازه، ونسبه هذا الذي وقع فيه الخالف، فذهب بعض النحو

 بعضهم إلى الجمهور، ومنهم ابن مالك، هنا يف البيت عندما قال:

دددددددْز ُهنَدددددددا ب ددددددد َ َدل ْيددددددددٍل   َخالَ ُتج 

 

 ُسدددددددُقْوَط َمْفُعدددددددْوَلْين  َأْخ َمْفُعدددددددْول   

فسقوط مفعوٍل واحد بال دليل هذا ممتنع اتفاًقا، وسقوط المفعولين بال دليل،  

 وقد اختار ابن مالك هنا عدم الجواز.هذا الذي فيه الخالف، 

قالوا: ألنه َّل فائدة منه؛ ألنه معلوم أن المتكلم إما ظان، وإما عالِم، إما متيقن 

وإما شاك، فما فيه فائدة أن تقول ظننت، أو تقول علمت، حتى تأيت بالمفعول 

األول والثاين، أما أن تقول )ظننت( فقط من دون مفعولين، أو )علمت( من دون 

فعولين، َّل يوجد أبًدا، ليسا موجودين، ُحذفا، غير موجودين، ُحذفا اقتصاًرا يعني م

 بال دليل.

وأجاز ذلك كثير من النحويين، وُنسب أيًضا للجمهور، وقالوا: بل هناك فائدة، 

فإذا قلت: ظننت، تخرب بأنك لست بعالم، لست متيقنًا، وإذا قلت: )علمت(، تخرب 

ذلك ببعض الشواهد، ومن ذلك قوله  أنك على شك، واستدلوا على

 :(ې ې ې ې ى ى ائ ائ) [:78النحل] ،

ٹ ٹ ڤ ڤ )آسف ليست هذه اآلية، وإنما المطلوب اآلية األخرى: 

 .[19النور:] (ڤ

، هنا َّل حاجة إلى المفعولين، فالمعنى "تعلمون"، و"يعلم"انظر إلى الفعلين: 

نفي العلم اليقيني  "َخَأْنُتْم ال َتْعَلُمونَ "هلل، إثبات العلم  "َخاهللُ َيْعَلمُ ": -واهلل أعلم–
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 عنكم، وَّل حاجة إلى تقدير مفعولين. 

، يعني واهلل يعلم األشياء "َخاهللُ َيْعَلمُ "والمانعون قالوا: َّل، يقدر مفعولين، 

ا؛ ألن المتبادر م "َخَأْنُتْم ال َتْعَلُمونَ "كائنًة،  ن األشياء كائنًة، هذا التقدير ضعيف جدًّ

 نفي العلم عنكم. "َخَأْنُتْم ال َتْعَلُمونَ "إثبات العلم هلل،  "َخاهللُ َيْعَلمُ "معنى اآلية 

، [12الفتح:] (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ)ومن ذلك قوله تعالى: 

هذا مفعول مطلق، ليس هنا مفعول أول وَّل ثاين،  "ظن السوء"ظننتم فعل وفاعل، 

اإلخبار بأهنم ظنوا ظنًّا سيًئا، هنا  يعني إثبات الظن السيء لهم، "ظننتم ظن السوء"

ما فيه مفعول أول وَّل ثاين، وَّل حاجة، المعنى أصاًل معنى اآلية ليس على إثبات 

 المفعولين، وإنما على إثبات الظن السيء لهم فقط.

 "يرى"، [35النجم:] (ائ ائ ەئ ەئ وئ)ومن ذلك قوله تعالى: 

 بمعنى يعلم.

يف العلم؛ ألنه يعلم َّل يظن(، بعض  وتقول أيًضا يف الكالم: )فالٌن متمكن

الناس: أظن، أظن... تقول: )فالٌن متمكٌن يف الفقه ألنه يعلم َّل يظن(، فرتيد إثبات 

العلم له، ونفي الظن عنه، وَّل تريد إثبات العلم والمفعولين، يعني العلم بصفة 

 معينة، وإنما المراد إثبات العلم ونفي الظن.

هو جواز حذفهما اقتصاًرا إذا كان  -واهلل أعلم–ة فلهذا فإن الراجح يف المسأل

المعنى على إثبات مجرد العلم ومجرد الظن، وهذا معنى من المعاين التي قد 

 تقصد إليها البلغاء والفصحاء يف كالمها، نعم تفضل.

 (00:35:56@) الطالب:

طبًعا سُيخرجون كل هذه الشواهد وغيرها على تكلف تقدير  الشيخ:

يقدرون مفعولين، واهلل يعلم األشياء كائنًة، يقدرون  "اهللُ َيْعَلمُ خَ "مفعولين، 
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مفعولين، لكن المعنى بذلك يضعف، معنى اآلية يضعف، وليس على ذلك معنى 

إثبات العلم هلل،  "َخاهللُ َيْعَلمُ ": -واهلل أعلم–، وإنما معنى اآلية -واهلل أعلم–اآلية 

لعلم عنكم، وليس المراد إثباته على صفة معينة، ونفيه نفي ا "َخَأْنُتْم ال َتْعَلُمونَ "

 عنكم بصفة معينة.

إجراء ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك عن الحكم األخير يف هذا الباب، وهو 

 : ، فقال القول ُمجرْ الظن

 َخَكدددددَتُظنُّ اْجَعدددددْل َتُقدددددْوُل إ ْن َخل ددددد 

  

 ب َ ْيددددر  َظددددْرٍف َأْخ َكَظددددْرٍف َأْخ َبَمددددْل 

  

ددددددل  ُمْسددددددَتفْ    َهمس ب دددددده  َخَلددددددْم َينَْفص 

 

ََ ُيْحَتَمددددْل   َخإ ْن ب ددددَبْعض    ي َفَصددددْل

 

 َخُأْجدددددر َي اْلَقدددددْوُل َكَظدددددَن ُمْطَلَقدددددا

  

َقا  نْددددَد ُسددددَلْيٍم َنْحددددو ُقددددْل َ ا ُمْشددددف 
 ب 

 تكلم يف هذه األبيات على إجراء القول ُمجرى الظن، ونقول ابتداًء: 

إن كان المقول مفرًدا  ًظا إن كان مفرًدا،إن األصل يف القول أنه ينصب ما بعده لف

، قلُت الصواَب، قلت كلمًة(،  َّل جملًة فإنه ينصبه نصًبا لفظًيا، فتقول: )قلت الحقَّ

 "صواًبا"فعل، والفاعل: هو، و "قال"، [38النبأ:] (ڌ ڌ)قال تعالى: 

 مفعوٌل به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

فاألصل فيها أن ُتحكى  ملة فعلية،أما إ ا د ل القول بلى جملة اسمية أخ ج

كما هي، أن ُتحكى الجملة على لفظها من دون تغيير، فإذا أردت أن تحكي بالقول 

قولنا: اهلل ربنا، فتقول: )قال الشيخ: اهلُل ربُّنا(، شرحت الدرس، جملة فعلية، 

احكها بالقول، فتقول: )قال الشيخ: شرحُت الدرَس(، فالقول إذا كان دخل على 

، إذا كان المقول جملة اسمية أو فعلية، فما األصل فيها؟ أن ُتحكى بلفظها جملة

 بال تغيير، إَّل إذا أجريت القول ُمجرى الظن.
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 فإجراء القول ُمجرْ الظن فيه ل تان: 

لغة ُسليم، من قبائل العرب الفصيحة، هذه القبيلة تجري القول  الل ة األخلى:

صب الجملة اَّلسمية بالقول مفعوًَّل أول مجرى الظن مطلًقا، بال شروط، يعني تن

ومفعوًَّل ثانًيا، فإذا قلت: )محمٌد كريٌم( مبتدأ وخرب، ثم أردت أن تحكيها بالقول، 

ماذا تقول؟ تقول: )قال الشيخ: محمٌد كريٌم(، ويجوز: )قال الشيخ: محمًدا 

عند  كريًما(، قال الشيخ: فعٌل وفاعل، محمًدا كريًما: مفعوٌل أول ومفعوٌل ثاٍن،

هذه القبيلة يجوز إجراء القول مجرى الظن مطلًقا، يعني أن تنصب هبا المبتدأ 

والخرب، لك أن تنصب به المبتدأ والخرب، ولك أن َّل ُتجري، جائز، يجوز أن 

 ُتجري القول مجرى الظن وأن َّل ُتجريه.

َقاومن ذلك قول ابن مالك:  تدأ ، أصل الجملة: هذا مشفٌق، مبَنْحو ُقْل َ ا ُمْشف 

وخرب، ثم أدخلنا عليها قل، فلك أن تقول: قل: هذا مشفٌق، بالحكاية، ولك أن 

تقول: )قل: هذا مشفًقا(، بلفظ المبتدأ والخرب على أن القول هنا ُمجرى ُمجرى 

 الظن.

والعامة عندنا يأخذون كثيًرا هبذه اللغة، وُيجرون القول ُمجرى الظن، فمن 

مد تظنه أسًدا، فهذا من إجراء القول ُمجرى كالمهم: )محمد تقول أسد(، يعني مح

الظن، أو )هذا تقول رمح(، يعني هذا تقوله رمًحا يعني تظنه رمًحا، كذا تقول 

 العرب.

 (00:42:17@) الطالب:

 يعني بمعنى الظن وإعماله الشيخ:

 (00:42:20@) الطالب:

ًدا، أنا قطًعا بالفصيح، نعم بالفصيح )محمٌد تقول أسًدا( يعني تظنه أس الشيخ:
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 أقصد العامة.

 (00:42:30@) الطالب:

َّل، العامة ما تقول أسد، يعني تظنه أسًدا، فأجروا القول مجرى الظن،  الشيخ:

 وإَّل لو أرادوا بالقول حقيقة القول ما استقام لهم المعنى.

 (00:42:44@) الطالب:

 كالهما، هو يف اإلعراب والمعنى. الشيخ:

 (00:42:49@) الطالب:

نا أقصد اإلجراء، إجراء القول مجرى الظن يكون يف المعنى، بتحميل أ الشيخ:

أما جمهور العرب فإنهم ال يجرخن القول ُمجرْ القول معنى الظن، وباإلعراب، 

 الظن إال بأربعة  رخط:

 الشرط األول: أن يكون الفعل مضارًعا

 مفتتًحا بتاء المخاَطب.

 وقبله استفهام.

تقول: محمٌد كريٌم(، القول هنا بلفظ )أ خهو متصل باالستفهام، نحو:

المضارع، تقول، ليس الماضي قال أو قل )األمر(، أتقول أنت، ومسبوق باستفهام 

)الهمزة(، ولم ُيفصل بينهما بفاصل، فلك حينئٍذ يف الجملة اَّلسمية بعده أن 

تحكيها )أتقول: محمٌد كريٌم؟( على األصل، ولك أن تجري القول ُمجرى الظن 

 بتدأ والخرب، فتقول: )أتقول: محمًدا كريًما؟(.فتنصب الم

وإنما أجرى جمهور العرب القول ُمجرى الظن هبذه الشروط ألن هذا هو 

الوارد، القاعدة المعروفة عند النحويين البصريين، وهو أن الشيء إذا خرج عن 
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أصله ُقيد هبذا األسلوب، األمر إذا جاء على أصله فاألمر واسع، يجوز لك أن  

فيه بالتقديم والتأخير والحذف، لكن إذا خرج األمر عن أصله، فحينئٍذ  تتصرف

 تلتزم هبذا الوارد الخارج عن األصل، وَّل تعممه.

وإخراج القول وإجراؤه ُمجرى الظن هذا إخراج له عن أصله، والذي ورد عن 

جمهور العرب يف ذلك أهنم َّل ُيجرونه مجرى الظن إَّل إذا كان بلفظ المضارع 

ا بتاء المخاَطب، ومسبوق باستفهام، ولم ُيفصل بينه وبين اَّلستفهام ومفتتحً 

 بفاصل، كالمثال السابق: )أتقول محمًدا كريًما؟(

 ومن ذلك قول الشاعر:

دددددٍد  َِ يدددددُل َفدددددُدخَن َبْعدددددد   ح  دددددا الرَّ  َأمَّ

  

اَر َتْجَمُعندددددا؟   َفَمَتدددددى َتُقدددددوُل: الددددددَّ

ر تجمعنا؟ متى: استفهام، )فمتى تقول الدار تجمعنا(، يعني فمتى تظن الدا 

وتقول: مجراة مجرى الظن، الدار تجمعنا: مبتدأ وخرب، فلك أن تحكيها، )فمتى 

تقول الداُر تجمعنا؟(، ولك أن تحكيها: )فمتى تقول الداَر تجمعنا؟(، كما قال 

 الشاعر.

 وقال اآلخر:

خاسدددددما   متدددددى تقدددددول الُقُلدددددص الرَّ

  

 يحملددددددددن أم قاسددددددددٍم خقاسددددددددما 

وق، يقول: القلص الرواسم يحملن أم قاسم وابنها، اإلبل تحمل الن الُقُلص: 

أم قاسم، هذا المعنى، اإلبل: مبتدأ، وتحمل: خرب، ثم قال: متى تقول اإلبل تحمل 

 أم قاسم؟ يعني متى تظنها؟ متى تظن اإلبل تحمل أم قاسم؟ فقال: 

خاسدددددما   متدددددى تقدددددول الُقُلدددددص الرَّ

  

 يحملددددددددن أم قاسددددددددٍم خقاسددددددددما 

اء بلفظ المضارع، ومفتتح بتاء المخاطب وُسبق باستفهام ولم فتقول: ج 

يفصل بينه وبين اَّلستفهام بفاصل، فلك أن تبقي الجملة اَّلسمية على لفظها وهذا 
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هو األصل، فتقول: )متى تقول القلُص الرواسم... يحملن(، ولك أن تجريها 

  مجرى الظن فتنصب هبا المبتدأ والخرب، كما قال الشاعر:

خاسدددددما متدددددى تقددددد  ول الُقُلدددددص الرَّ

  

 يحملددددددددن أم قاسددددددددٍم خقاسددددددددما 

إًذا فجمهور العرب َّل يجرون القول ُمجرى الظن إَّل هبذه الشروط األربعة،  

إال إ ا كان ه ا ومنها أن َّل ُيفصل بين الفعل المضارع وبين اَّلستفهام بفاصل 

 الفاصل  به جملة أخ معمواًل.

ر والظرف؛ ألن العرب تتوسع فيهما الجار والمجرو -كما عرفنا–شبه الجملة 

ما َّل تتوسع يف غيرهما، كأن تقول: )أتقول محمٌد كريٌم؟( ثم تفصل بينهما 

بالظرف ظرف الزمان، كأن تقول: )أاليوم تقول محمٌد كريٌم؟ أو محمًدا كريًما؟( 

فصلت بالظرف ما فيه إشكال، تفصل بين الفعل واَّلستفهام؛ ألن من الشروط أن 

 ن الفعل واَّلستفهام، وُيغتفر الفصل بشبه الجملة وبالمعمول.َّل ُيفصل بي

قد تفصل بالجار والمجرور، كأن تقول: )أتقول محمٌد جالس يف الدار؟( ثم 

 افصل بالجار والمجرور )أيف الدار تقول محمٌد جالٌس أو محمًدا جالًسا(.

 قال الشاعر: 

 أبعددددد ُبعددددٍد تقددددول الدددددار جامعددددًة 

  

 لبعددد محتومددا ددمل  بهددم أم تقددول ا 

أبعد ُبعٍد تظن الدار جامعة  القول هنا ُمجرْ مجرْ الظن، خمعنى البيَ: 

شملي هبم أم تظن البعد محتوًما؟ فلهذا نصب المبتدأ والخرب بالقول، وفصل 

 بقوله: )أبعد(، بعد هذه ظرف زمان.

وقلنا ُيغتفر أيًضا أن تفصل بين اَّلستفهام والفعل بالمعمول، يعني بالمفعول 

ألول أو بالمفعول الثاين، َّل بأس، كأن تقول: )أتقول: محمًد كريًما؟( أو )أمحمًدا ا

تقول كريًما؟(، أو )أكريًما تقول محمًدا؟(؛ ألن المفعول من الجملة فليس غريًبا، 
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 ليس أجنبيًّا، فالفصل به كال فصل. 

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 أجهدددددددااًل تقدددددددول بنددددددد  لدددددددؤيم 

  

 ندددددددا؟لعمدددددددر أبيدددددددك أم متجاهلي 

أجهاًَّل تقول بني لؤي؟ يعني ببني لؤي قريش؛ ألهنم ينتسبون إلى جدهم  

لؤي، أجهاًَّل تقول بني لؤي؛ أي أجهاًَّل تظن بني لؤي؟ أي أتظن بني لؤي جهاًَّل؟ 

ثم قدم المفعول الثاين، فقال: أجهاًَّل تظن بني لؤي؟ لكنه أجرى القول مجرى 

 الظن فقال: )أجهاًَّل تقول بني لؤي؟(

ما يتعلق بشرح باب ظن وأخواهتا، إن كان من سؤال فلنستمع إليه قبل أن هذا 

 نذكر بعض الفوائد المتعلقة هبذا الباب، تفضل.

 (00:52:22@) الطالب:

دائًما إجراء الظن جائز، ليس واجًبا، سواء عند سليم فهو على إطالق،  الشيخ:

 أو عند الجمهور بالشروط األربعة أيًضا جائز.

 [140البقرة:] (ۇ ۇ ۆ ۆ)

 (00:52:52@) الطالب:

ما فيه إشكال، هو عند الجميع جائز، إَّل إنه عند سليم بإطالق، بال  الشيخ:

 شروط، وعند الجمهور بأربعة شروط.

 (00:52:59@) الطالب:

 نعم، هو المفعول الثاين يحملن. الشيخ:

 (00:53:08@) الطالب:

أم قاسم وقاسًما،  َّل، هي أصل الجملة: القلص الرواسم يحملن الشيخ:
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القلص: مبتدأ، الرواسم: صفة، يحملن: الخرب، ثم أدخلت القول )متى تقول(، 

فلك أن تحكيها: )متى تقول القلُص الرواسُم يحملن(، ولك أن تجريها مجرى 

الظن فتنصب هبا المبتدأ والخرب )متى تقول القلَص( فتنصب المبتدأ )الرواسم 

 على كل حال، نعم، تفضل. يحملن( يحملن هو المفعول الثاين

 (00:53:57@) الطالب:

 هو َّل شك أن المعرفة تأيت بعد جهل، َّل شك يف ذلك. الشيخ:

 (00:54:08@) الطالب:

العلم قد ُيسبق بعلم غير كاٍف، يعني عندما تقول: عرفت محمًدا،  الشيخ:

فمحمد أصأ أنت ما عرفته، ما عرفت هذا الشخص ثم عرفته، لكن إذا قلت: 

محمًدا واقًفا(، فأنت تعرف محمد، لكن تجهل هذه الصفة، فالمعرفة  )علمت

مسبوقة بجهل كامل، والعلم مسبوق بمعرفة ناقصة، أو بعلم غير كامل، وإَّل لن 

 يكون هناك فائدة من قول: إين علمت، علمت يعني لم تكن تعلم ثم علمت، نعم.

 (00:54:47@) الطالب:

 من؟ الشيخ:

 (00:54:58@) الطالب:

َّل، َّل أعرف أحًدا قال ذلك، بعضهم قال: إن المعرفة والعلم سواء،  شيخ:ال

واألكثرون قالوا: إن العلم أعلى من المعرفة، حتى يف الرتاجم اآلن، تقول: فالن 

عالم بالتفسير، عارٌف باللغة، إذا كان علمه األول التفسير، تقول: عالٌم بالتفسير، 

 اللغة، تقول: عارف باللغة، نعم، تفضل.إذا كان مشارك يف اللغة أو مطلع على 

 (00:55:33@) الطالب:
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َّل، بالعكس، هنا بالعكس، هنا قول سيبويه يدل على أن المعرفة أقل  الشيخ: 

من العلم؛ ألن سيبويه هنا يريد أن يبين الذات، نحن قلنا المعرفة: هو إدراك ذات 

أعرف األشياء الشيء، صفة الشيء، فأعرف المعارف يعني معرفة هذه الذات، 

 ، نعم.بذاهتا اهلل 

 (00:56:14@) الطالب:

فهو العلم الكامل  هذا من حيث التعريف اللغوي، أما علم اهلل  الشيخ:

 المطلق الذي لم يتقدمه جهل، نحن نتحدث عن المعاين اللغوية.

 (00:56:30@) الطالب:

نها أنك إذا هو تعريفها واحد، ينبني على هذا التعريف أشياء كثيرة، م الشيخ:

عرفت الذات لم تعرف الصفة، هذا ينبني عليها، ليس فرًقا آخر، أما العلم فهو أن 

تعرف الذات على صفة من صفاهتا، فمعنى ذلك أنك تعرف الذات لكن تجهل 

الصفة، هذا منبني على التعريف، التعريف قد ينبني عليه أشياء كثيرة، وليست هذه 

 شياء أخرى، هي مأخوذة من التعريف.األشياء المنبنية على التعريف أ

 مما ذكرنا يف الشرح يا إخوان البيت:

 أراهددددددم ُرفقتدددددد  حتددددددى إ ا مددددددا

 

 تجددددال الليددددل خانخددددزل انخددددزااًل  

هذا البيت لعمرو بن أحمر الباهلي يبكي قومه ويندهبم بعد أن ُقتل كثير منهم  

على حفظها،  يف معركة من المعارك، وهي من األبيات الجميلة التي ُيحث الطالب

 ومن هذه األبيات قوله: 

 أبدددددددددَ بينددددددددداك إال أن تلحدددددددددا

 كأنهمدددددددددا سدددددددددعينا مسدددددددددت يث

 

 ختحتدددددداال بمددددددا بهمددددددا احتيدددددداال 

 يرجدددددد  طالعددددددا بهمددددددا ابتقدددددداال

 

عين القربة، القربة المعدة للشرب ونحو ذلك ُتسمى  قوله: )كأهنما ُسعينا(، السُّ

يتحدر من العين بالماء  سعنة، وتصغر على ُسعين، سعن بالنون، فيشبه الماء الذي
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 الذي يتحدر من هاتين القربتين. 

 كأنهمدددددددددا ُسدددددددددعينا مسدددددددددت يث 

 

 يرجدددددد  طالعددددددا بهمددددددا ابتقدددددداال 

 َخَهددددى  رٌاهمددددا فالمدددداء يجددددري 

 

   لهمددددددددا خينسددددددددل انسدددددددد ال 

وهى خرزاهما؛ أي الخيط الذي يربط هذه القربة وهى، ولهذا يخرج الماء  

 رة كهذه القربة التي وهى خرزاهما.منها بكثرة، وعينه تدمع على قومه بكث

 بلدددددى حيدددددين يف بدددددامين  ددددددتى

 

 فقدددددددد بنَّدددددددا ط بهمدددددددا خطددددددداال 

 خأيددددددددددام المدينددددددددددة خدبونددددددددددا 

 

 فلدددددددم يددددددددبوا لقاللدددددددة مقددددددداال 

 فأيددددددددة ليلددددددددة تأتيددددددددك سددددددددهوا 

 

 فتصدددددبح ال تدددددرْ مدددددنهم  يددددداال 

 يددددددؤرقن  خطلددددددق أبددددددو حددددددن  

 

 خبمدددددددددددار خآخندددددددددددة أثدددددددددددداال 

 أراهددددددم رفقتدددددد  حتددددددى إ ا مددددددا 

 

 يددددل خانخددددزل انخددددزاالتجددددال الل 

رد   إ ا أندددددا كالددددد ي يجدددددري لدددددو 

 

 إلدددددددى آل فلدددددددم يددددددددرك بددددددد ال 

بالل، أي األمر الذي يُبل، وقوله: ُرفقتي، هذه يجوز فيها الضم والكسر،  

 تقول: ُرفقتي أو ِرفقتي، وُرفقة أو ِرفقة كالهما وارد.

قول ومن األبيات التي ُتذكر يف هذا الباب، يف إجراء القول ُمجرى الظن، 

 الشاعر:

 بددد م تقدددول: الدددرمح يثقدددل بددداتق 

 

ت     إ ا أنددا لدددم أطُعدددن إ ا الخيدددل كدددر 

يقول: ألي سبب أحمل الرمح إذا أنا لم أقاتل يف المعارك به، )عالم تقول   

الرمح يثقل عاتقي(، يعني عالم تظن الرمح يثقل عاتقي، الجملة الرمح يثقل 

ظن، فقال: عالم تقول الرمَح يثقل عاتقي، ثم أدخل عليها القول وأجراه مجرة ال

 عاتقي.
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إذا أنا لم أطُعن إذا الخيل كرِت، أطُعن، هذا مضارع َطَعَن، وطعن إذا كانت  

من قولهم طعن فالٌن فالًنا بالسيف ونحوه، فاألفصح يف مضارعه الضم، تقول: 

 طعن يطُعن، ويجوز يف لغة قليلة أن تقول: طعن يطَعن، بفتح العين.

ولهم طعن فالٌن على فالن أو يف فالن، بمعنى الجرح والتنقص وإذا كان من ق

 ونحو ذلك، فهذا بفتح العين فقط، طعن فالٌن يطَعنه.

وكنا ذكرنا أيًضا بيًتا سابًقا يف باب إن وأخواهتا، ولم نتمكن من قراءة التعليق 

 عليه يف حينه لضيق الوقت، ونقرؤه لوجود وقت متسع، البيت هو قول الشاعرة:

 َ يميندددك إن قتلدددَ لمسدددلًماَ دددلَّ 

 

 حلددددَ بليددددك بقوبددددة المتعمددددد   

، تخفف إنَّ إلى قوله:   هذا البيت ذكرناه يف أي باب؟ يف باب إنَّ يف تخفيف إنَّ

إْن، المعنى: ُشلت يمينك إنك قتلت مسلًما، ثم خففت إّن إلى إْن فحذفت اَّلسم، 

بن العوام  ، وهي زوجة الزبير)إن قتلت(، هذا البيت لعاتكة بنت زيد 

 بعدما الزبير قتل المجاشعي، جرموز بن عمرو وهو الزبير، لقاتل تقوله ،◙

 هذه منها جميلة، قصيدة فقالت غدًرا، وقتله فتغافله غافاًل  وكان قتال، من رجع

 : تقول األبيات،

ٌٍ بفدددارس ُبْهَمدددةٍ  دددَدر ابدددُن ُجْرُمدددو َِ 

 

د     يددددوم اللقدددداء خكددددان ِيددددَر ُمَعددددرِّ

 هَتددددده لوجَدتدددددهيدددددا بمدددددُرخ لدددددو َنبَّ  

 

دددَ  الجندددان خال الَيدددد     ال طالشدددس َرب 

ََ لُمسدددل مس  َْ يمينُدددك إن قتلددد  َ دددل 

 

ددددَ بليددددك بقوبددددُة الُمتعمددددد   َحلَّ

بيددددددر لددددددُ خ بدددددد ٍء صددددددادٍق    إنَّ الزُّ

 

يَّته كدددددريُم الَمْشدددددَهد   
 َسدددددْمٌح َسدددددج 

دددرت يدددداك بمثل ددده   فا هدددب فمدددا َظف 

 

ي  مددن َيددرخُح خَيْ َتددد   ف دديمن مضددى م 

 ،◙، تزوجها أوًَّل عبد اهلل بن أبي بكر ه عاتكة بنت زيد هذ 

 بن الزبير تزوجها ثم عنها، فُقتل ،◙ الخطاب بن عمر تزوجها ثم عنها، فُقتل
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 فرفضت، ،◙الب ط أبي بن علي خطبها الزبير وبعد عنها، فُقتل العوام

 .القتل عن اهلل رسول عم بابن ألضن إين: وقالت

ن، هذه هي اللغة العالية الفصحى، ويجوز يف لغة وقولها: َشلت، بفتح الشي

قليلة، وقيل: لغة ضعيفة: ُشلت يمينك، أما اللغة الفصيحة األعلى يف ذلك أن 

 نقول: َشلت يمينك.

هذا آخر ما تيسر شرحه يف باب ظن وأخواهتا، ليبقى لنا باب )أعلم وأرى( من 

بعد... يكون يف الفصل  -إن شاء اهلل-األحكام النحوية للجملة اَّلسمية، سيكون 

 .-إن شاء اهلل-القادم 

 خاهلل أبلم، خصلى اهلل خسلم بلى نبينا محمد، خبلى آله.
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 الدرس الرابع والثالثون
﷽ 

 

ينا محمد، وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نب

  وأصحابه أجمعين.

 أما بعد:

فأهالا وسهالا ومرحباا بكم، وحيَّاكم اهلل وبّياكم يف بداية هذا الفصل الجديد، 

والسنة الدراسية الجديدة، ونحن يف ليلة االثنين، الثالث والعشرين من شهر شوال 

 جامع ،الجامع هذا يف من سنة ثالثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 

نعقد  -بحمد اهلل وتوفيقه وعونه– الرياض، مدينة يف الجزيرة حي يف الراجحي

 .ن من دروس شرح ألفية ابن مالك يالدرس الرابع والثالث

يف بداية هذا الدرس ويف بداية هذا الفصل أن يجعل هذا  نسأل اهلل 

ا، ونسأله  ما ا وُمفهِّ ا ونافعا خالصةا  أن يجعل أعمالنا كلها الدرس مباركا

 لوجهه الكريم وأن يتقبل منا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه على كل شيء قدير.

اللهم اغفر آلبائنا وأمهاتنا، ووالة أمرنا وعلمائنا وكل من له حقٌّ علينا 

 برحمتك يا أرحم الراحمين.

كنا يا إخوان يف هناية الدرس الماضي قد انتهينا من الكالم على باب )ظن 

باب )أعلَم بالكالم على  -إن شاء اهلل–ولهذا سنبدأ هذا الدرس وأخواهتا(، 
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 وأرى(.

باب )أعلَم وأرى( هو آخر باب من أبواب األحكام النحوية للجملة االسمية، 

 فقد سبق أن ذكرنا وُنذكر اآلن أن الجملة االسمية مع نواسخها لها أربع صور:

 :دأ مرفوع والخرب ين، أي المبتأأن تكون مرفوعة الجز الصورة األوىل

مرفوع، وهذه هي الصورة األصلية، وتتمثل يف باب المبتدأ والخرب، كقولك: 

 )المسجُد واسٌع(، جملة اسمية جزآها مرفوعان.

 :ا، وأن يكون الجزء الثاين  الصورة الثانية أن يكون الجزء األول مرفوعا

ب الخرب، وهذه منصوباا، وهذه الصورة تتمثل يف النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنص

 ، درسناها يف ثالثة أبواب: النواسخ ثالثة أنواع

 :باب كان وأخواهتا. األول  

 :باب كاد وأخواهتا. والثاين 

 :باب ما الحجازية وأخواهتا. والثالث 

فكلها تعمل هذا العمل، ترفع المبتدأ وتنصب الخرب، كقولك: )كان المسجد 

ا(. ا( أو )ما المسجد واسعا  واسعا

  الثالثة للجملة االمسية:والصورة 

ا، وهذه الصورة  أن يكون الجزء األول منصوباا، وأن يكون الجزء الثاين مرفوعا

تكون يف ناسخين درسناهما يف بابين: األول: )باب إن وأخواهتا(، والثاين: )باب ال 

النافية للجنس(، فهما يعمالن العمل نفسه، فجميعها تنصب المبتدأ وترفع الخرب، 

 ن المسجَد واسٌع(، أو )ال أحَد أفضُل منك(.كقولك: )إ
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 :والصورة الرابعة للجملة االمسية 

أن يكون الجزآن منصوبين، الجزء األول منصوب، والجزء الثاين منصوب، 

ا(،  ودرسنا هذه الصورة يف باب )ظن وأخواهتا(، كقولك: )ظننت المسجَد واسعا

ا مفعوالن ، أول وثاين، وأصلهما المبتدأ فظن فعل، والتاء فاعل، والمسجَد واسعا

ا فالمبتدأ والخرب وقعا يف هذه الجملة منصوبين.  والخرب، إذا

 :ن منصوبينءاومما يدخل يف هذه الصورة الرابعة، وهي كون الجز

 باب أعلَم وأرى

 فإن المبتدأ والخرب يف هذا الباب، )باب أعلَم وأرى( يكونان منصوبين.

يف هذا الباب، فابن مالك يف  ن مالك ويف أوله نقرأ ما قاله إمامنا اب

 :ألفيته عقد لهذا الباب خمسة أبيات، قال فيها 

 إَِلىىىىىىىَ َثالََثىىىىىىىةم َرَأى َوَعِلَمىىىىىىىا.220

 

َلَمىىىىىىىا  ا إَذا َصىىىىىىىاَرا َأَرى َوَأع   َعىىىىىىىَدو 

ىىىُق ُم  َلَقىىىا.221  ِ  َعِلم  َل ُعىىىو   ُ  َوَمىىىا لَِم

 

َقىىىىىىا  ىىىىىىا ُحق  َثىىىىىىاِن َوال َثالِىىىىىىِث َأي     لِل 

 بِىىىىىىىالَ وَ .222 
 إِن  َتَعىىىىىىىَدَيا لَِواِحىىىىىىىدم

 

ىىىىىىىثم َفاِلثنَىىىىىىىي ِن بِىىىىىىىِ  َتَوَصىىىىىىىالَ    َهم 

ِ  َكَ ىىا.223  نَىى  َوال َثىىاِن ِمن ُهَمىىا َكَثىىانِِ اث 

 

ىىىمم ُذو ا   َِ ىىىا  ىىىَو بِىىىِ  فِىىىِ ُكىىىو  ُحك   َفه 

َبىىىىَرا.224   َوَكىىىىَىَرى ال َ ىىىىابِِق َنَبىىىىا َأخ 

 

بىىىىىىىىَى َكىىىىىىىىَذاَ  خَبىىىىىىىىَرا   َحىىىىىىىىَدَأ َأن 

 لبداية: يف ا فقال  

 إَِلىىىىىىىىىىَ َثالََثىىىىىىىىىىةم َرَأى َوَعِلَمىىىىىىىىىىا

 

َلَمىىىىىىىا  ا إَذا َصىىىىىىىاَرا َأَرى َوَأع   َعىىىىىىىَدو 

فقال: إن هذين الفعلين )رأى وعلَم( إذا صارا على صيغة أعلَم وأرى، فإن  

، وهذا يجرنا إلى أن نتكلم يف البداية على ما يسميه العرب ُتعديها إلَ ثالثة مُاعيو

او همزة النقل؛ فإن همزة التعدية أو همزة النقل، من ، بهمثة ال عديةالنحويون 

 : ، كقولك مثالا خصائصها أهنا تقلب الفاعل إلى مفعوٍل، فتزيد الفعل مفعوالا
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)جلس الطالب(، جلس: فعل ماض الزم، ليس له مفعول، والطالب: فاعله 

 مرفوع، )جلس الطالُب(.

)أجلَس(، ثم  فإذا أدخلت همزة التعدية على جلس، ماذا ستقول؟ ستقول:

تأيت بفاعل، أنت أو غيرك، فتقول: )أجلس األستاُذ الطالَب(، أجلس: فعل، 

واألستاذ: فاعل، والطالب: مفعول به هنا، وقبل الهمزة يف )جلس الطالب( كان 

، فلهذا نقول:  إن همثة ال عدية ماذا تُعو؟ تقلب الُاعو إلَ مُعول ب ، ف ثيد فاعالا

.  الُعو مُعوال 

:تقلب الُاع جلَس: فعل  و إلَ مُعول ب ، هذا شرحناه، وتثيد الُعو مُعوال 

الزم، يرفع فاعالا وليس له مفعول، لكن )أجلس( بالهمزة، صار له مفعوٌل واحد، 

ا فهمزة التعدية إذا دخلت على فعل الزم ماذا تفعل به؟  إذا

 تقلبه من فعل الزم إلى فعل متعٍد لواحد، وذلك بأن تقلب فاعله إلى مفعولٍ 

له، فقولك: )كُرم الرجُل( فعٌل وفاعل، أدخل الهمزة، ستقول: )أكرمت الرجَل(، 

صار الفاعل تاء المتكلم، والرجل مفعول به، فانقلب الفعل من الزم إلى متعٍد 

 لواحد.

فاعله مرفوع، المسألة:  )فهم ال الُب الم ىلَة(، فعٌو م عد لواحد، ال الب:

 ة، ستقول: )أفهَم األستاُذ الطالَب المسألَة(.مفعول به منصوب، أدخل همزة التعدي

)لبَس محمٌد ثوباا(، فعٌل متعٍد لواحد، ومحمد: فاعل، وثوباا: مفعول به، أدخل 

ا ثوباا(، ماذا فعلت الهمزة هنا؟ قلبت الفعل  الهمزة، ستقول: )ألبسُت محمدا

 فعوٍل به.المتعدي إلى واحد، إلى فعٍل متعٍد الثنين، وذلك بأن قلبت فاعله إلى م

ا فهمزة التعدية إذا دخلت على فعٍل متعٍد لواحد، تقلبه إلى فعل متعٍد  إذا

 الثنين.
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يسمونه التضعيف،  ،ومثو الهمثة يف ذلك ت عيف العين، أي تشديد العين

 قد يدخل على الفعل فيعمل مثل عمل همزة التعدية الذي شرحناه. االتضعيف أيضا 

: )خرج الطالُب(، هذا فعٌل الزم، يمكن أن ُتدخل الهمزة  فكما تقول مثالا

فتقول: )أخرجت الطالَب(، أو التضعيف فتقول: )خّرجت الطالب(، أو )كُرم 

مت الرجَل(.  الرجُل(، فتقول: )أكرمت الرجَل، وكرَّ

ا  ا الدرَس(، إذا مت محمدا وكذلك يف )فهم محمٌد الدرس(، تقول: )فهَّ

ثر يف أفعال، والتضعيف قد يكثر يف فالتضعيف هنا كالهمزة، إال أن الهمزة قد تك

 أفعاٍل أخرى.

ا فهمزة التعدية إذا دخلت على فعٍل الزٍم قلبته إلى متعٍد  طيب يا إخوان، إذا

 لواحد، وإذا دخلت على فعٍل متعٍد لواحد، قلبته إلى فعٍل متعٍد الثنين.

نين فإذا دخلق همثة ال عدية علَ فعوم م عدم الثواآلن ندخل يف بابنا ودرسنا، 

وذلك كدخولها على علِم ورأى، علم ورأى فعالن قلب   إلَ فعوم م عدم لثالثة، 

ا  درسناهما يف )باب ظن وأخواهتا(، الناصبة لمفعولين، تقول: )علمُت محمدا

ا(. ا، علمت المسألة سهلةا، علمت المسجَد واسعا  كريما

ا(، بمعنى ا، رأيت المسجد واسعا َعلِم  أو تقول: رأيت؛ )رأيت اهلَل عظيما

 القلبية، يعني أيقنت ذلك وعلِمته، وليس ذلك من الرؤية البصرية.

فإذا أدخلت همزة التعدية على علِم هنا ورأى، فإنك ستقول يف: )علِمت 

ا(، أدخل  ا المسجد واسعا ا(، ُندخل الهمزة، أو نقول: )علم محمدا المسجد واسعا

فعول، تقول: )أعلمُت الهمزة، ستقول: )أعلمُت(، ثم تقلب محمد من فاعل إلى م

ا: هذا المفعول األول وقد  ا(، أعلمت: فعل وفاعل، محمدا ا المسجَد واسعا محمدا
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ا: هذا المفعول الثاين والثالث، وأصلهما  انقلب من الفاعل، والمسجد واسعا

 المبتدأ والخرب.

: )رأى الطالب المسألة سهلةا(، هنا رأى نصبت  وكذلك لو قلت مثالا

ا همزة التعدية، ستقول: )أرى األستاذ الطالب المسألة مفعولين، أدخل عليه

سهلةا(، فأرى: فعٌل، واألستاذ: الفاعل، والطالب: المفعول األول، وقد كان 

، والمسألَة سهلةا: المفعول الثاين والثالث وأصلهما المبتدأ والخرب.  فاعالا

ب )باب وكون الفعل يتعدى إلى ثالثة مفاعيل، وال يكون ذلك إال يف هذا البا

أعلم وأرى(، هو أقصى ما يصل إليه الفعل يف التعدية، فأقصى وأقوى األفعال هي 

األفعال التي تنصب ثالثة مفاعيل، وأقلها هي األفعال الالزمة التي ال تنصب 

، بل تكتفي برفع الفاعل وتلزمه.  مفعوالا

 وهذا هو قول ابن مالك: 

 إَِلىىىىىىىىىىَ َثالََثىىىىىىىىىىةم َرَأى َوَعِلَمىىىىىىىىىىا

 

ا إ  َلَمىىىىىىىاَعىىىىىىىَدو   َذا َصىىىىىىىاَرا َأَرى َوَأع 

ت رأى وعلم إذا صارا   أرى وأعلَم، هذا  -هبمزة التعدية–يقول: العرب عدَّ

 .معنى قوله 

وهل الباب يقتصر على هذين الفعلين أم فيه أفعاٌل أخرى؟ الجواب: أفعال 

هذا الباب سبعة، ذكر يف هذا البيت أشهر هذه األفعال، وهي )أعلَم وأرى(، فيبقى 

 ى ذلك كم فعل؟ خمسة أفعال ذكرها يف آخر بيت، يف قوله:عل

َبىىىىىىىَرا  َوَكىىىىىىىَىَرى ال َ ىىىىىىىابِِق َنَبىىىىىىىا َأخ 

 

بىىىىىىىىَى َكىىىىىىىىَذاَ  خَبىىىىىىىىَرا   َحىىىىىىىىَدَأ َأن 

)نّبى، وأنبى، خَبر وأخبر، ذكر يف هذا البيت خمسة األفعال الباقية، وهي:  

:  ، هذه األفعال تأيت بمعنى أعلَم، فتنصب ثالثة مفاعيل،وحَدأ( فتقول مثالا

ا(، أو )أخربت المصلين  ا(، أو )نبأته المسجَد واسعا ا المسجَد واسعا )أنبأت محمدا
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ا(، أي أعلمتهم،   ا، أو خّبرهتم(، أو تقول: )حّدثت الناس اهلَل عظيما المسجد واسعا

ا.  أعلمت الناس اهلل عظيما

هذا  فهذه خمسة أفعال مع الفعلين السابقين يكون المجموع سبعة أفعال تعمل

 العمل، وكله كما ترون تعود يف المعنى إلى معنى )أعلَم(.

عليها يف الحقيقة قليلة، إال أهنا مستعملة، فمن الشواهد على  والشواهد

 استعمالها قول الشاعر:

ىىىىىىىىا ولىىىىىىىىم َأب ُلىىىىىىىى ُ   ُأنبئ ىىىىىىىىق قي  

 

 كمىىىىا وَعمىىىىوا خيىىىىَر أهىىىىِو الىىىىيَمن   

ا خير أهل اليمن، يريد أنبأين ال يقول:  ا خير أهل اليمن، ُأنبئت قيسا ناس أن قيسا

ا، ما باله؟ خير أهل اليمن، ثم فصل بجملة االعرتاض )ولم أبُله كما  ُأنبئت قيسا

 زعموا(.

ا  )ُأنبئت(، ُأنبئ هذا فعل ماض، مبني للمعلوم أم المجهول؟ المجهول، إذا

سيطلب نائب فاعل، أين نائب فاعله؟ )ُأنبئُت(، تاء المتكلم صارت نائب فاعل، 

الفاعل البد أن ينقلب عن شيء سابق، نائب الفاعل هذا منقلب عن ماذا؟ نائب 

ا خير أهل اليمن(، الناس: فاعل،  عن المفعول األول، األصل )أنبأين الناس قيسا

ا: المفعول الثاين، وخيَر: المفعول  وياء المتكلم يف أنبأين: المفعول به األول، وقيسا

 الثالث.

لمفعول األول إلى نائب فاعل فقال: ثم حذف الفاعل )الناس(، وقلب ا

ا(، هذا المفعول الثاين، يبقى مفعوالا ثانياا، و)خيَر( هذا المفعول  )ُأنبئت(، و)قيسا

 الثالث.

ا قول الشاعر:  ومن ذلك أيضا

 ُنبِئىىىىُق ُورَعىىىىَة َوالَ ىىىىُاَهُة َكاِسىىىىِمها

 

َِ َشرا ِىىىىىىَب األَشىىىىىىعارِ    ُيهىىىىىىدي إَِلىىىىىى
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 غرائب األشعار، يعني ُنبئت أن ُنبئت ُزرعة، ماذا يصنع؟ ُنبئت زر
ّ

عة يهدي إلي

 غرائب األشعار، ثم فصل بالجملة المعرتضة )والسفاهة 
ّ

زرعة يهدي إلي

 كاسمها(.

ا مبني للمجهول، والتاء يف نبئت هو نائب  ا، ُنبئت، )ُنبئ( أيضا الفعل هنا أيضا

مفعول الفاعل، وقد انقلب عن المفعول األول، وُزرعة: المفعول الثاين، فأين ال

 غرائب األشعار(، هذه 
ّ

الثالث؟ المفعول الثالث هو الجملة الفعلية: )يهدي إلي

 جملة وقعت مفعوالا ثالثاا.

ا قول الشاعر:  ومن ذلك أيضا

 َوُخب ىىىىرُو سىىىىوداَي الَرمىىىىيم َمري ىىىىة  

 

 فىقبلىىىُق مىىىن مهىىىر إليهىىىا أعوُدهىىىا 

مريضة، ُخّبر )وُخربت سوداء الغميم مريضةا(، يعني ُخربت أن سوداء الغميم   

هذا فعل مبني للمجهول، والتاء يف ُخربت نائب الفاعل وقد انقلب عن المفعول 

األول، هي أخربين الناس، حذف الناس، ثم قلب المفعول األول إلى نائب 

 الفاعل، و)سوداء( المفعول الثاين، و)مريضةا( المفعول الثالث.

 ة، هو قوله:قول ابن مالك السابق يف ذكر األفعال الخمسة الباقي

َبىىىىىىىَرا  َوَكىىىىىىىَىَرى ال َ ىىىىىىىابِِق َنَبىىىىىىىا َأخ 

 

بىىىىىىىىَى َكىىىىىىىىَذاَ  خَبىىىىىىىىَرا   َحىىىىىىىىَدَأ َأن 

 هذا البيت سلِس أم فيه وقفات صوتية؟ فيه، يعني ليس كأبياته السابقة: 

ىىىىىُق ُم  َلَقىىىىىا ِ  َعِلم  َل ُعىىىىىو   ُ  َوَمىىىىىا لَِم

 

َقىىىىىىا  َثىىىىىىاِن َوال َثالِىىىىىىِث َأي َ ىىىىىى  ُحق   لِل 

 لمُعىىىىىىىىىىولم بِىىىىىىىىىىالَ  َوإِن  َتَعىىىىىىىىىىَدَيا 

 

ىىىىىىىثم َفاِلثنَىىىىىىىي ِن بِىىىىىىىِ  َتَوَصىىىىىىىالَ    َهم 

 ما فيه أي إشكال. 

ِ  َكَ ىىىىا نَىىىى  َوال َثىىىىاِن ِمن ُهَمىىىىا َكَثىىىىانِِ اث 

 

ىىىمم ُذو ا   َِ ىىىا  ىىىَو بِىىىِ  فِىىىِ ُكىىىو  ُحك   َفه 

َبىىىىىىىَرا   َوَكىىىىىىىَىَرى ال َ ىىىىىىىابِِق َنَبىىىىىىىا َأخ 

 

بىىىىىىىىَى َكىىىىىىىىَذاَ  خَبىىىىىىىىَرا   َحىىىىىىىىَدَأ َأن 
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ا هو ليس مكسورا   ا، لكن فيه ِزحافات، يف الَعروض فيه أمور ُتسمى طبعا

بالزحافات، وهي حذف بعض األشياء أو تغيير بعض الحركات، لكن على 

مكن أن يسُلس بتغيير ي مستوى جائز يف الشعر، وقد ارتكبها ابن مالك هنا، وكان

... عندك اقرتاح؟  خفيف، كأن يقول مثالا

 (00:25:17@) ال الب:

ا؟يعني سيزيد أ الشيخ:  لفا

 (00:25:24@) ال الب:

 ُيخفف الهمزة؟ الشيخ:

 (00:25:28@) ال الب:

ا بعد الهمزة. الشيخ:  حّدث أنبآ، زدت ألفا

 (00:25:30@) ال الب:

 بزيادة ألف، ما فيه، الفعل ينتهي هبمزة، ما فيه ألف بعدها. الشيخ:

 (00:25:36@) ال الب:

يكون بقلبها إلى األلف، ما نقول نحذفها، نقول: نخففها، تخفيفها  الشيخ:

ث أنبا وكذاك خبَّرا(،  ا بعدها، فنقول: )حدَّ نفس الهمزة نقلبها إلى ألف، ونزيد واوا

 :  فقط نقرأ البيت أوالا

َبىىىىىىىَرا  َوَكىىىىىىىَىَرى ال َ ىىىىىىىابِِق َنَبىىىىىىىا َأخ 

 

بىىىىىىىا وَكىىىىىىىَذاَ  خَبىىىىىىىَرا   َحىىىىىىىَدَأ َأن 

نسخة المشهورة وهذا جاء يف نوادر مخطوطات األلفية، هبذه الرواية، لكن ال 

 المعروفة هي التي قرأناها، عندك إصالح آخر؟ تفضل.

 (00:26:22@) ال الب:
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نبأ خبَّرا كذاك... ال، الزحافات ستبقى؛ ألن )َأْن َبَأ(، )َخْب َبَرا(، الوزن  الشيخ:

واحد فيها؛ انظر أن َأَأ، حركة سكون، حركتين سكون، )َأْن َبَأ(، وكذلك )َخْب 

 ، حركتين سكون، نفس الوزن، ما يتغير.َبَرا(، حركة سكون

ا سنقع يف مشكلة ثانية، وهي أن القافية تضيع، الشطر األول منتهي  ثم أيضا

 براء، الثاين كذلك البد يكون براء، والمسألة سهلة يف ذلك.

 : بعد ذلك قال ابن مالك

 بِىىىىىىىىىىىالَ 
 َوإِن  َتَعىىىىىىىىىىىَدَيا لَِواِحىىىىىىىىىىىدم

 

ىىىىىىىثم َفاِلثنَىىىىىىىي ِن بِىىىىىىىِ  َتَوَصىىىىىىىالَ    َهم 

ِ  َكَ ىىىىا  نَىىىى  َوال َثىىىىاِن ِمن ُهَمىىىىا َكَثىىىىانِِ اث 

 

ىىىمم ُذو ا   َِ ىىىا  ىىىَو بِىىىِ  فِىىىِ ُكىىىو  ُحك   َفه 

ذكر يف هاتين البيتين أن علم ورأى قد يتعديان لمفعوٍل واحد، وهذا ذكرناه يف  

باب )ظننُت(، إذا كانت علم بمعنى عرف فتتعدى لمفعوٍل واحد، مثل: )علمت 

ني عرفته، فتعدى لمفعوٍل واحد، أما إذا كانت علم الحق، علمت الجواب(، يع

 القلبية فهي التي تتعدى لمفعولين.

وكذلك رأى، إذا كانت رأى بمعنى أبصر، البصرية، فتتعدى لمفعوٍل واحد، 

ا(، أي أبصرته، )رأيت الربق(، أي أبصرته، هنا تتعدى  تقول: )رأيت محمدا

أى القلبية، كأن تقول: )رأيت لمفعول واحد، أما التي تتعدى لمفعولين، فهي ر

ا(، يعني علمت هذا األمر وأيقنت به. ا، رأيت اهلل عظيما  الحق منتصرا

فعلِم ورأى القلبيتان اللتان تتعديان لمفعولين إذا دخلت عليهما همزة التعدية 

 فإهنما ينقلبان إلى فعلين يتعديان إلى ثالثة مفاعيل، وهذا الذي شرحناه.

ا،  أما )علِم( بمعنى عرف، و)رأى( بمعنى أبصر اللتان تنصبان مفعوالا واحدا

إذا دخلت عليهما همزة التعدية فإهنما حينئٍذ ينقلبان إلى فعلين متعديين إلى 

ا، أدخل عليه همزة التعدية  مفعولين فقط، علِم بمعنى عرف تنصب مفعوالا واحدا
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مزة التعدية، ستنصب حينئٍذ مفعولين، على القاعدة التي شرحناها يف البداية يف ه 

 وكذلك رأى.

فعلِم تقول: )علِمت الجواب(، فعل، فاعل، مفعوٌل واحد، أو نقول: )علم 

الطالب الجواب(، أدخل همزة التعدية هنا على علم التي بمعنى عرف، تقول: 

 )أعلَم األستاذ الطالَب الجواَب(، الطالب الجواب: مفعوالن أول وثاين.

ى عرفه، فإن عديتها بالهمزة قلت: أو تقول: )علم محمٌد الحق(، بمعن

(، تعدت إلى مفعولين. ا الحقَّ  )أعلمُت محمدا

ا، أو  ا( أي أبصرت محمدا وكذلك )رأى( بمعنى أبصر، تقول: )رأيت محمدا

تقول: )رأى الطالُب الكتاَب(، يعني أبصر، أدخل الهمزة هنا على رأى البصرية، 

 ويبصره.ستقول: )أريت الطالب الكتاب(، يعني جعلته يراه 

فهذا هو معنى قول ابن مالك أن هذين الفعلين إذا تعديا لمفعوٍل واحد فهما 

 هبمزة التعدية ينصبان مفعولين.

 ثم قال ابن مالك:

ِ  َكَ ىىىىا نَىىىى  َوال َثىىىىاِن ِمن ُهَمىىىىا َكَثىىىىانِِ اث 

 

ىىىمم ُذو ا   َِ ىىىا  ىىىَو بِىىىِ  فِىىىِ ُكىىىو  ُحك   َفه 

 ابن مالك:هذا البيت نشرحه مع البيت الثاين، وهو قول  

ىىىىىُق ُم  َلَقىىىىىا ِ  َعِلم  َل ُعىىىىىو   ُ  َوَمىىىىىا لَِم

 

َقىىىىىىا  َثىىىىىىاِن َوال َثالِىىىىىىِث َأي َ ىىىىىى  ُحق   لِل 

تجاوزنا البيت، وكان ينبغي أن نشرحه من قبل، فبعد أن ذكر ابن مالك أن  

، -كما شرحنا-)علم ورأى( إذا صارا أرى وأعلَم فإهنما ينصبان ثالثة مفاعيل 

والثاين يف باب ظننت وأخواهتا، كل األحكام التي ذكرناها قال: إن المفعول األول 

يف )باب ظن وأخواهتا( للمفعول األول والثاين من حيث الذكر والحذف، والتقديم 

كو األحكام ال ِ ذكرناها للمُعول األول والتأخير، ومن حيث التعليق واإللغاء، 
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 ث يف هذا الباب.والثاين يف باب )ظن وأخواتها( تثبق للمُعول الثاين والثال

، )ُمْطَلَقا( يعني كل األحكام.  َعلِْمُت(، أي باب ظنَّ
ْ

 )َوَما لَِمْفُعْوَلي

ىىىىىُق ُم  َلَقىىىىىا ِ  َعِلم  َل ُعىىىىىو   ُ  َوَمىىىىىا لَِم

 

َقىىىىىىا  َثىىىىىىاِن َوال َثالِىىىىىىِث َأي َ ىىىىىى  ُحق   لِل 

نعم، ألن  لماذا ربط هذه األحكام بالمُعول الثاين والثالث فقط دون األول؟ 

لثاين والثالث أصلهما المبتدأ والخرب، كما أن المفعول األول والثاين يف المفعول ا

باب ظن أصلهما المبتدأ والخرب، كل األحكام تتساوى، فأصلهما المبتدأ والخرب، 

 وهذا واضح.

، والحذف والذكر، -كما شرحنا هذا من قبل–ويجوز فيهما اإللغاء والتعليق 

ا أو تحذف أ  حدهما بدليل، فتقول مثالا يف اإللغاء...سواءا تحذف المفعولين معا

فإذا  يكون ب بب ال وسيط أو ب بب ال ىخير، -كما شرحنا من قبو-اإللراي 

ا(، فإن أخرت  ا قائما تقدم الفعل الناسخ وجب أن يعمل، تقول: )ظننت محمدا

الفعل: )محمٌد قائٌم ظننت(، جاز التعليق واإلعمال، فإذا ألغيت تقول: )محمٌد 

طت: )محمٌد ظننت قائم(، جاز اإللغاء واإلعمال، قائٌم ظنن ت(، وكذلك لو وسَّ

 فإذا ألغيت قلت: )محمٌد علمت قائٌم(.

ا(، أين الجملة  ا المسجَد واسعا : )أعلمُت محمدا وكذلك هنا، فلو قلت مثالا

االسمية )المبتدأ والخرب(؟ المسجد واسع، هات الفعل الناسخ، أّخره، ستقول: 

ا(، هذا باإللغاء، ولو أعملَت لجاز )المسجَد )المسجد واسٌع، أعل مُت محمدا

ا(، فيكون من باب تقديم المفعولين، ولو ألغيت لجاز،  ا أعلمت محمدا واسعا

 ونقول هنا: ُألغي لضعفه بالتأخر.

ا هذا  ا واسٌع(، طبعا ط هنا العامل، ستقول: )المسجُد أعلمُت محمدا وسِّ

ريد أن يقدم الفعل أو يؤخر الفعل أو مستعمل عند الناس، أحياناا المتكلم قد ي
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ا واسٌع(، فالمسجد واسٌع   يوّسط الفعل بحسب الكالم، )المسجُد أعلمُت محمدا

مبتدأ وخرب، والفعل بينهما، فضعف بالتوسط فجاز فيه اإللغاء كما قلنا، وجاز فيه 

ا( ا واسعا  اإلعمال، فتقول: )المسجَد أعلمُت محمدا

ا، بُمعلِّقات ، وذكرنا أال عليقوكذلك يجوز  ن التعليق واجب، ليس جائزا

فكما تقول يف باب ظن  االس ُهام، ومنها النُِ، ومنها الم االب داي،معينة؛ منها 

 وأخواهتا تقول: )ظننت ما محمٌد كريٌم، أو ظننت لمحمٌد كريٌم(.

ا للمسجُد  كذلك يجوز أن ُتعلق يف باب )أعلَم وأرى(، فتقول: )أعلمت محمدا

ا ما المسجُد واسٌع(، هذه  الم االبتداء، أدخل ما النافية تقول: )أعلمُت محمدا

، فإذا وجب أن تعلق فالذي بعدها مبتدأ إذا دخو المعلق وجب أن ُتعل قواسٌع(، 

 وخرب.

كذلك يف الحذف، ذكرنا يف باب ظن وأخواهتا أنه إذا دل ليل جاز لك أن 

نا لو دل دليل جاز لك تحذف المفعولين أو حدهما، هذا الحذف بدليل، وكذلك ه

ا؟(، تقول يف الجواب:  أن تحذف، فإذا قال لك قائل: )من أعلمَت المسجَد واسعا

ا(، فحذفت المفعول الثاين والثالث للدليل.  )أعلمُت محمدا

ا فالخالصة أن كل األحكام المذكورة للمفعول األول والثاين يف باب ظنَّ  إذا

 َم وأرى.تثبت للمفعول الثاين والثالث يف باب أعل

هذا ما يتعلق بـ )أعلَم وأرى( المتعدية إلى ثالثة مفاعيل، أما )أعلَم وأرى( 

كما –المتعدية لمفعولين، يعني إذا كانت علِم بمعنى عرف، أو رأى بمعنى أبصر 

، فما حكم مفعوليها؟ ما لها إال مفعول أول وثاين، هل هما -شرحنا قبل قليل

فعولي باب )كسا وأعطى(، وهذا قول ابن كمفعولي باب ظن؟ ال، وإنما هما كم

 مالك: 
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 بِىىىىىىىىىىىالَ 
 َوإِن  َتَعىىىىىىىىىىىَدَيا لَِواِحىىىىىىىىىىىدم

 

ىىىىىىىثم َفاِلثنَىىىىىىىي ِن بِىىىىىىىِ  َتَوَصىىىىىىىالَ    َهم 

ِ   َكَثانِِ ِمن ُهَما َوال َثانِ   نَ  َكَ ا اث 

(، فباب ظن وباب كسا  ما باب كسا؟ )باب كسا وأعطى( يقابل )باب ظنَّ

فإن كان الُعو ينهب مُعولين أصلهما عولين، المراد هبما األفعال التي تنصب مف

المب دأ والخبر، فهذا باب )ظن وأخواتها(، وإن كان ينهب مُعولين ليس أصلهما 

وهذه أفعال اإلعطاء مثل: )أعطى،  المب دأ والخبر، فهذا باب )ك ا وأع َ(،

تنصب مفعولين، ليس أصلهما  -باب كسا وأعطى–وكسا، ومنح، وهب(، هذه 

ا(.المبتدأ وال ا درهما  خرب، تقول: )كسوت الفقير ثوباا، أو أعطيت محمدا

لو نزعت الناسخ هنا لكان: الفقير ثوب، ليس جملة اسمية مبتدأ وخرب، أو 

 محمٌد درهم، ليس مبتدأ وخرب.

كذلك هنا، فعلم إذا كانت بمعنى عرف مثل: )علم محمٌد الحق(، أدخل 

ا الحق(، أعد المفعول األ ول والثاين إلى جملة اسمية تصير الهمزة )أعلمُت محمدا

 )محمد الحق(، هل هذا مبتدأ وخرب؟ ال، ولهذا قال هما كمفعولي كسا.

وكذلك يف األحكام، هو ما توسع يف ذكر أحكام باب كسا، كما توسع يف 

 ظّن.
ّ

 الكالم على أحكام مفعولي

 من الشواهد... تفضل.

 (00:42:19@) ال الب:

 لم يقل من قبل...يعود إلى المفعولين، أ الشيخ:

 (00:42:26@) ال الب:

 ِبالَ ال، عندما قال:  الشيخ:
َوال َثاِن ، فاالثنين، يعود إلى االثنين، َوإِن  َتَعَدَيا لَِواِحدم
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 ؛ أي من االثنين، من المفعولين، نعم.ِمن ُهَما 

 (00:42:41@) ال الب:

ِ  َكَ اَوال َثاِن ِمن هُ هنا ال يريد حقيقة اللفظ، لما قال:  الشيخ: نَ ِ اث 
، ليس َما َكَثانِ

المفعول الثاين فقط حكمه حكم المفعول الثاين يف )باب كسا(، ال، المفعول األول 

والثاين كالهما، لكن ضاق عليه الكالم بسبب الشعر، فقال: والثان منهما، وإال 

 المفعول األول والثاين نفس الحكم.

أعني )باب أعلَم وأرى يف هذا الباب،  ال ِ يذكرها بع هم من الشواهد

 الناصبة لثالثة مفاعيل(:

 (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ) يف سورة البقرة: قوله  
، عندما تحدث عن بعض الكفار الذين اتبعوا غيرهم فأضلوهم [167البقرة:]

 فخسروا، فيجدون هذه األعمال الباطلة التي فعلوها حسرات عليهم يوم القيامة.

الفعل  ،[167البقرة:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ)فقال: 

)ُيري(، الفاعل الذي ُيري )اهلل(، )اهلُل( الفاعل، طيب الفاعل األول؟ ُيري من؟ 

يريهم، المتكلم عنهم، يريهم ماذا؟ المفعول الثاين: يريهم أعمالهم، يريهم 

 أعمالهم ماذا؟ حسراٍت، ما إعراب حسراٍت؟ هل هو مفعول ثالث أم حال؟

ي، هل هي رؤية قلبية علمية فيكون وهذا السؤال يعود إلى الرؤية يف قوله ُير

 الفعل هنا ناصباا لثالثة مفاعيل؟ أم هي رؤية بصرية؟

فإذا كانت رؤية بصرية فسينصب كم مفعول؟ سينصب مفعولين، والثالث 

، نعم الحال قد يأيت ما فيه إشكال، الحال قد يأيت هنا بعد المفعولين، لو  يكون حاالا

د(، ما إعراب المسجد؟ مفعول به، قد قلت: )أبصرُت(، تقول: )أبصرت المسج

ا(، ما  ا، أبصرت المسجد واسعا تأيت للمسجد بحال، تقول: )أبصرت المسجد كبيرا
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ا. ا حينئٍذ؟ حال، أبصرته حالة كونه واسعا  إعراب واسعا

كذلك رأى، لو قلت: )رأيت المسجد(، تريد أبصرت، )رأيت المسجد 

ا؟ حال. ا(، فما إعراب واسعا  واسعا

هنا رؤية علمية فتنصب ثالثة مفاعيل فيكون حسرات المفعول  فهل الرؤية

 الثالث؟ أم بصرية فتنصب مفعولين )هم وأعمالهم(، و)حسرات( تكون الحال؟

 إن هذا يعود إلى المعنى، ما يعود إلى الصناعة النحوية.

 (00:46:14@) ال الب:

ون أصلهما نعم، إذا نصبت ثالثة مفاعيل، فالثاين والثالث البد أن يك الشيخ:

المبتدأ والخرب، لكن لو قلت إن الفعل ينصب مفعولين، فالمفعول األول والثاين 

قد يكون أصلهما المبتدأ والخرب وهو )باب ظّن(، وقد يكون ليس أصلهم المبتدأ 

والخرب )باب كسا(، أما إذا قلت ثالثة مفاعيل، أول ثاين ثالث، فالثاين والثالث البد 

 أ والخرب.أن يكون أصلهما المبتد

فهنا يمكن أن تقول: األعمال حسرات، ماشي، لكن الكالم على الرؤية هنا 

حسب التفسير، وكما تعلمون أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، وأنه 

ميزان حقيقي حسي ُينصب يوم القيامة، ويوزن به أشياء حسية، وإن اختلفوا يف 

ى أشياء حسية، وقيل: توزن الصحائف الموزون، فقيل: توزن األعمال بعد قلبها إل

 صحائف األعمال، وقيل: يوزن أصحاب األعمال، أقوال، نعم.

 (00:47:57@) ال الب:

ما يهمنا الخالف اآلن، هو الذي يهمنا أهنم اتفقوا على اإليمان  الشيخ:

بالميزان، وأنه حقيقي حسي، وأنه يوزن به أشياء حسية، بخالف المعتزلة الذين 

، وقالوا: هذا ميزان أشياء مجازية يراد هبا العدل ونحو ذلك، نفوا الميزا ن أصالا
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 ونفوا أصالا الميزان والوزن، هؤالء المعتزلة. 

بصرية، فإذا كانت بصرية فإهنا  -على الصواب-فعلى ذلك فإن )ُيري( هنا 

.  ناصبة لمفعولين األول: هم، والثاين: أعمالهم، فتكون حسراٍت حينئٍذ حاالا

يف ]أوضح المسالك[ ذكر اآلية على أهنا ناصبة  ن هشام وإن كان اب

لثالثة مفاعيل، إال أن ابن هشام نفسه يف ]المغنى[ دفع ذلك، وقال: إن هذا مذهب 

 المعتزلة، لكن سبحان من ال يسهو، نعم، ارفع صوتك، تفضل.

 (00:49:15@) ال الب:

 اثنان. الشيخ:

 اعيل.بينما إذا كانت علمية لها ثالثة مف ال الب:

 نعم. الشيخ:

 (00:49:57@) ال الب:

جّمع السؤال، ما جّمعت سؤالك، جّمع السؤال ثم... تفضل، الذي  الشيخ:

 يسأل يرفع صوته يا إخوان.

 (00:50:11@) ال الب:

السؤال واضح؟ هو يقول: يصح يف اآلية أن تكون أعمالهم حسرات  الشيخ:

بية ناصبة لثالثة مفاعيل، الثاين مبتدأ وخرب، أال يدل ذلك على أن الرؤية هنا قل

 والثالث مبتدأ وخرب؟

ا ينقلب إلى مبتدأ وخرب، الحال  الجواب علَ ذلك أن يقال: يف –أن الحال أيضا

ا( فعل  -هذا الباب ويف غيره ينقلب إلى مبتدأ وخرب، فإذا قلَت: )جاء محمٌد خائفا

ا تنقلب ، بل هذا من وفاعل وحال، معنى الجملة )محمٌد خائٌف(، فالحال أيضا
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شروط الحال، من شروط الحال أن تكون الحال وصف معنى لصاحبها، يعني 

، كل حال يمكن أن تجعلها  يصح أن تكون خرباا له، وإال ال يصح أن ُتعرب حاالا

 خرباا لصاحبها.

ا فالحال والمفعول الثاين والثالث، كل ذلك يعود إلى المبتدأ والخرب، نعم.  إذا

 (00:51:34@) ال الب:

بعضهم قال ذلك، لكن قولك ذلك يؤدي إلى أن يقال إن الرؤية هنا  الشيخ:

يجوز أن تكون بصرية، هذا متفق عليه، وتكون قلبية، ما المعنى حينئٍذ من القلبية؟ 

 قلبية يعني الميزان ليس حقيقيًّا، إذا ما األمر؟

 (00:52:13@) ال الب:

ا؟ الشيخ:  ماذا سيقال إذا

 (00:52:27@) ال الب:

 إذا قلت إهنا علمية قلبية ماذا يقول؟ شيخ:ال

 (00:52:29@) ال الب:

يعني تريد أن تقول: إن اآلية حينئٍذ ليس الكالم فيها، وليس المراد هبا  الشيخ:

ۆ ۈ ۈ ٴۇ )الكالم على الميزان ال إثباتاا وال نفياا، وإنما المراد 

يرون ، يعني يريهم آثار األعمال حسرات، عندما [167البقرة:] (ۋ ۋۅ

 أهنم قد وقعوا يف شر أعمالهم.

على هذا المعنى يمكن أن ُيقبل، وبعضهم قال: يجوز فيها الوجهان على هذا 

المعنى، ال على الكالم على نفي الميزان، وعلى هذا ُيخرج قول من قال: إن 

حسرات هنا مفعول ثالث، بعضهم قال: مفعول ثالث وهو يقصد هذا المعنى، 
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ا؛ ألن أكثر كتب النحو خاصة المتأخرة وكثيرون قالوا مفعول   ثالث متابعةا، تقليدا

 هي ترتيب وتنظيم ونقل من الكتب المتقدمة.

 لكن الذي يقول ذلك بناءا على هذا المعنى، فهذا اإلعراب صحيح، مقبول.

ا من الشواهد التي ُتذكر يف هذا الباب قوله  يف غزوة بدر،  أيضا

يلين، وأرى المسلمين كفار قلال نبيه  عندما أرى اهلل 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ )يف ذلك:  الكفار قليلين، قال 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۓ ڭ

، إلى [44-43األنُال:] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې

 آخره.

نتأمل يف الرؤية هنا، هل هي رؤية قلبية علمية ناصبة لثالثة مفاعيل؟ أم رؤية 

 واضح السؤال؟بصرية ناصبة لمفعولين؟ 

، [43األنُال:] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ)طيب، نبدأ بأول اآلية: 

ں )الرؤية هنا ليست قلبية علمية، وليست بصرية، وإنما هي ُحْلمية؛ ألنه قال: 

فهي رؤية ُحلمية، والرؤى الحلمية ذكرنا يف باب ظّن  ،[43األنُال:] (ڻ

 تذكرونه؟ ( رأى القلبية، تذكرون ذلك أو ال00:55:46@وأخواهتا أن )

، قلنا إن [43األنُال:] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ)نعود إلى اآلية: 

الرؤية هنا ُحلمية، وذكرنا يف )باب ظن وأخواهتا( أن رأى الحلمية المنامية، حكمها 

حكم رأى العلمية القلبية، فعلى ذلك فإن الرؤية يف اآلية ها ناصبة لمفعولين أم 

 لثالثة مفاعيل؟ تكون ناصبة لثالثة مفاعيل.
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، الفاعل الذي [43األنُال:] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ)نبدأ بالفاعل 

 (ڱ)، المفعول األول الذي أراه اهلل، أرى من؟ أرى: اهلل 
فعول الثاين، أرى النبي ماذا؟ والم ، النبي إلى العائدة [43األنُال:]

العائدة إلى المشركين، والمفعول الثالث: أرى اهلل  [43األنُال:] (ڱ)هم، 

إال أنه حول األسماء الظاهرة إلى  ،[41البقرة:] (ک)كين ماذا؟ نبيه المشر

 ضمائرها، واالسم الضمير كاالسم الظاهر.

ا حلمية [43األنُال:] (ڻ ۀ ۀ ہ)ثم قال:  ، الرؤية هنا أيضا

ڻ ۀ )منامية فتنصب ثالثة مفاعيل، أين الفاعل والمفاعيل؟ نبدأ بالفاعل، 

ري؟ ضمير مسترت تقديره هو ، أين الفاعل الذي يُ [43األنُال:] (ۀ ہ

الكاف،  [43األنُال:] (ۀ)، والمفعول األول: -جل جالله–يعود إلى اهلل 

أراك العائدة إلى النبي، والمفعول الثاين: الضمير هم العائدة للمشركين، يعني: ولو 

ا لفشلتم.  أرى اهلل نبيه المشركين كثيرا

، [44األنُال:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)ثم قال سبحانه: 

هل الرؤية هنا  حديث هنا عن المؤمنين، المسلمين، عن الصحابة ال

بصرية أم علمية أم منامية؟ هنا بصرية، جعل المشركين يف رؤية أبصارهم قليلين، 

؟ سيكون  ا فالرؤية هنا ستنصب مفعولين، والثالث سيكون مفعوالا ثالثاا أم حاالا إذا

.  حاالا

، [44األنُال:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)طيب، ُنعرب 

يريكموهم، الفعل: ُيري، والفاعل: الذي ُيري سبحانه، هو ضمير مسترت تقديره هو 

، فالمفعول األول: الكاف يعود إلى اهلل، وإذا يريكموهم هو، أي اهلل 
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)ُيريكم(، إما أن نقول إنه الكاف فقط على قول البصريين، أو نقول إنه الكاف  

ا فالمفعول األول )كم( والميم )كم(، على الخالف الذي ذكرناه أكثر م ن مرة، إذا

العائدة إلى الصحابة، والمفعول الثاين: )هم( العائدة إلى المشركين، وإذا ُيري اهلل 

، إال أنه عّبر عن األسماء الظاهرة بضمائرها.  المسلمين المشركين قليالا

فإن قلت: ما الواو التي يف قوله: )يريكموهم(؟ هذه واو ُتسمى واو إشباع، 

د إشباع لضمة الميم، )يريكموهم(، هنا الضمة يجب أن ُتشبع حتى هذه مجر

ا، أما  تنقلب إلى واو لتفصل بين الضميرين، مجرد صوت، حرف، ليس ضميرا

 .-جل جالله–الفاعل فهو ضمير مسترت تقديره هو يعود إلى اهلل 

( يف قوله:  : [44األنُال:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)و)قليالا

 حال.

 هاا البا::ومما نقوله أيًضا يف  

  ا مسد المفعول الثاين والثالث يف هذا )أنَّ مع اسمها وخربها( تسد كثيرا

.) ا مسد المفعول األول والثاين يف )باب ظنَّ  الباب، كما أهنا تسد كثيرا

ا(، ويجوز  ا، أو علمت العلم نافعا ففي )باب ظّن( تقول: )ظننت العلم نافعا

ا(، بكثرة أن تقول: )علمت أن العلم نافٌع(،  وتقول: )حسبت المسجَد واسعا

ويجوز بكثرة أن تقول: )حسبت أن المسجد واسٌع(، فأن مع اسمها وخربها، 

تقول: أن، وهذا اسمها منصوب، وخربها مرفوع، فتقول: أن مع اسمها وخربها 

 : سدت مسد المفعولين، وكذلك يف هذا الباب تعمل العمل نفسه، فتقول مثالا

ا المسجد وا ا أن )أعلمُت محمدا ا(، ويجوز بكثرة أن تقول: )أعلمُت محمدا سعا

المسجَد واسٌع(، أن واسمها منصوب وخربها مرفوع، وأن مع اسمها وخربها 

 سدت مسد المفعول الثاين والثالث.
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، هذه [7الحجراو:] (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ): ويف ذلك يقول 

اعلم من أخوات ظن، والواو الفاعل،  ،[98الما دة:] (ڎ)يف )باب ظّن(، 

 (ڃ ڃ)هذه أّن الحرف الناسخ،  ،[7الحجراو:] (ڄ ڄ ڄ ڄڃ)
خرب أّن مقدم، وأّن مع اسمها  [151البقرة:] (ۆ)اسم أن، و :[157الن اي:]

 وخربها سدت مسد المفعولين.

 والشاعر يقول:

 ُنبئىىىىىق أن أبىىىىىا قىىىىىابو  أوعىىىىىدين

 

 وال فىىىىىرار علىىىىىَ وأرم مىىىىىن األسىىىىىدِ  

ل، إال أهنا ُبنيت للمجهول، )ُنبئت(، )ُنبئت(، هذه نّبأ الناصبة لثالثة مفاعي  

والتاء يف ُنبئت نائب الفاعل وقد انقلبت عن المفعول األول، فأين المفعول الثاين 

والثالث؟ )ُنبئت أن أبا قابوس أوعدين(، هذه أّن الحرف الناسخ، وأبا قابوس: 

اسمها منصوب وعالمة نصبه األلف، وأوعدين: جملة فعلية خرب أّن، وأن مع 

 ا وخربها سدت مسد المفعول الثاين والثالث.اسمه

ونحن يف هناية هذا الباب، )باب أعلَم وأرى(، نكون قد انتهينا من الكالم على 

 نواسخ االبتداء كلها، فلهذا يحسن أن نقول يف النهاية:

إن هذه النواسخ التي ُدرست مفردةا يف أبواهبا قد تتداخل يف الكالم، قد تأيت 

النواسخ متداخلة، بحسب المعاين الدقيقة التي يريدها جمل تجد فيها هذه 

المتكلم، فيبقى كل ناسٍخ على عمله، وُيعرب مع النواسخ األخرى كاآليت، فإذا 

:  قلت مثالا

ا(، فهذه  )محمٌد كريٌم(، فهذا مبتدأ وخرب، واضح، وإذا قلنا: )كان محمٌد كريما

دخل اآلن الجملة األولى كان رفعت اسمها ونصبت خربها، هذا واضح، فإذا قلنا أ

ا(؟ ا(، كيف نعرب )محمٌد كان كريما  والثانية، ستقول: )محمٌد كان كريما
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ا يحتاج إلى خرب، وكان هذا ناسخ، يحتاج إلى اسم   محمٌد: مبتدأ، مبتدأ إذا

مرفوع وخرب منصوب، نبدأ بـ كان، أين اسمها وأين خربها؟ أما اسمها فضمير 

ا، انتهينا من كان.تقديره هو يعود إلى محمد، وخرب  ها: كريما

ا(.  أين خرب محمٌد؟ الجملة الفعلية )كان كريما

ا كان  ا كريٌم(، هذه إّن وقد نصبت اسمها ورفعت خربها، )إن محمدا )إن محمدا

ا(، إّن تحتاج إلى اسم منصوب، وخرب مرفوع، البد أن تأيت هبما، وكان تحتاج  كريما

ا(، اسمها ضمير إلى اسٍم مرفوع وخربٍ منصوب، نبدأ بـ كا ا كان كريما ن، )إن محمدا

ا.  مسترت تقديره هو يعود إلى محمد، والخرب: كريما

ا، وأين خرب إن  ا كان –نعود إلى إّن، أين اسمها المنصوب؟ محمدا إن محمدا

ا ا.-كريما  ؟ الجملة الفعلية: كان كريما

: اسمها [3النهر:] (ڌ ڌ ڎ): ومثل ذلك قوله  ، إنَّ

أي كان هو توابا، وجملة  [16الن اي:] (ڃ ڃ)الضمير )الهاء(، و

 خرب إّن. [16الن اي:] (ڃ ڃ)

ا: المفعول  ا(؛ ظننُت: فعٌل وفاعل، محمدا ا كان كريما وتقول: )ظننت محمدا

ا(  ا، و)كان كريما ا يعني كان هو، اسمها ضمير مسترت، كريما األول، كان كريما

 الجملة كلها المفعول الثاين.

ا كريٌم(، وهذا شرحناها قبل قليل، فأّن ويمكن أن تقول: )ظننت أ ن محمدا

 واسمها وخربها سدت مسد المفعولين.

ويمكن أن تقول: )حّدثت الناس أن اهلل كريٌم(، حّدثت: فعٌل وفاعل، أين 

مفاعيلها الثالثة؟ )حّدثت الناس( الناس: المفعول األول، و)أن اهلل كريٌم(، أن مع 
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 ين والثالث.اسمها وخربها سدت مسد المفعول الثا

ا(، فـ )ظننت( فعٌل وفاعل، وأّن  ا كان كريما ويمكن أن تقول: )ظننت أن محمدا

ا، أّن مع اسمها وخربها سدت مسد المفعول الثاين والثالث، وأنَّ  ا كان كريما محمدا

ا. ا( أي كان هو كريما ا، و)كان كريما ا: اسم أّن، والخرب: كان كريما ا، محمدا  محمدا

ى ولو تداخلت، وهذا هو كالم العرب، تجد أن العرب فهي أحكام ثابتة، حت

تتفنن يف كالمها بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص، وإن كانت المعاين العامة قد 

 تتقارب.

قد انتهينا من الكالم على األحكام  -بحمد اهلل وفضله وتوفيقه-هبذا نكون 

لقادم بالكالم على يف الدرس ا -إن شاء اهلل-النحوية للجملة االسمية، لنبدأ 

 .-إن شاء اهلل–األحكام النحوية للجملة الفعلية، مبتدئين بباب الفاعل، فنتهيأ لذلك 

ا يف النهاية على حفظ األلفية يا إخوان، من األلفية بمكان للطالب أن  ُأنبه أيضا

ع  يحرص على حفظ ما تيسر من األلفية إن لم يحفظ األلفية كاملة، ونحن ُنسمِّ

ا مع للطالب، ُنس ع أيضا مع لمن شاء أن يحفظ، والذي يريد أن يحفظ يأيت ُيسمِّ

الزمالء بعد الصالة مباشرة، بعد صالة العشاء فيه عدد من الطالب عندي ُيسمعون 

األلفية، وَمن فاته شيء يمكن أن يبدأ اآلن معنا يف الحفظ، ثم يعود إلى ما تقدم 

 ويحفظه شيئاا فشيئاا.

 لما تقدم نستمع إليه، تفضل.إن كان هناك أي سؤال يف ك

 (01:10:34@) ال الب:

 الُحلمية، أعد. الشيخ:

 (01:10:51@) ال الب:
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 بصرية. الشيخ: 

 (01:11:03@الحكم على هذا االسم كونه حاالا أو مفعوالا به ) ال الب:

هذا الفرق الصناعي، أما من حيث المعنى فهناك فروق؛ ألن المفعول  الشيخ:

ل يف معناه الدقيق، ويف بعض أحكامه، فالمفعول الثالث الثالث يختلف عن الحا

يأخذ كل أحام الخرب؛ ألن الخرب هو أصله، المفعول الثالث أصله الخرب، فلهذا 

ا ويكون جملةا ويكون شبه جملة، ويكون  يأخذ كل أحكام الخرب، يعني يكون مفردا

ا، كالخرب. ا ويكون جامدا  مشتقًّ

به، من هذه األحكام، ألمثل بحكم واحد أما الحال له أحكام مذكورة يف با

 ألبّين الفرق بينهما:

أن الحال ُيشرتط فيه أن ال يكون معرفة، بل يجب أن يكون نكرة، أما الخرب أو 

ما أصله الخرب فيجوز أن يكون معرفة، ويجوز أن يكون نكرة، وعلى ذلك يمكن 

ا(، أين  ا زيدا المفعول الثاين؟ أن تقول يف المفعول الثالث، تقول: )ظننت محمدا

ا، وهو معرفة، ألنه علم.  زيدا

ا(، هنا إذا  أما الحال فيجب أن يكون نكرة، كأن تقول: )جاء محمٌد مسرعا

 (ک)يف اآلية، أو كـ  [167البقرة:] (ۋ)جاءت الكلمة نكرة كـ 
يف اآلية األخرى، أمكن يف الصناعة النحوية أن يكون مفعوالا ثالثاا وأن  [41البقرة:]

 ، وال يفرق بينهما إال المعنى.يكون حاالا 

.  لكن لو جاء يف أمثلة أخرى معرفةا للزم أن يكون مفعوالا ثالثاا، وال يكون حاالا

 على كل حال. هناك سؤال آخر يا إخوان؟ طيب، نحمد اهلل 

 والهالة وال الم علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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 مام  والثالثونالدرس اخل

﷽ 

 

حمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله ال

 -أَما بعد:وأصحابه أجمعين، 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة 

التاسع والعشرين من شهر شوال، من سنة ثالثين وأربعمائة وألف من االثنين، 

ذا الجامع جامع الراجحي، بحي الجزيرة يف مدينة يف ه، هجرة المصطفى 

الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الخامس والثالثين من دروس شرح 

 .]ألُية ابن مالك[ 

  :يف البداية يا إخوان ننبه على أمرين 

أنه يف األسبوع القادم سُتعقد دورة يف الجامع علمية لمدة أسبوع،  األمر األول:

حد، فلهذا فإن الدرس يف األسبوع القادم سُيلغى، ثم نعود إليه إن شاء منها يوم األ

 اهلل يف األسبوع بعد القادم.

كنت استشرتكم يف األسبوع الماضي يف تغيير وقت الدرس،  األمر الثاين:

وقلت فكروا ويف هذا األسبوع سنسألكم، إن شئتم أن ُنغير غيرنا، وإن شئتم أن 

 لسبب يف األسبوع الماضي.نثُبت ثبتنا، وبينت لكم ا

من ُيحب أن يبقى وقت الدرس، ومن ُيحب أن يتغير؟ من يرغب أن يتغير 
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وقت الدرس؟ إذا تغير سيكون إلى مغرب السبت، أو عشاء الثالثاء، أحد الوقتين،  

من يرغب يف التغيير إلى مغرب السبت؟ مغرب السبت واحد، من يرغب يف التغيير 

والبقية؟ من يرغب أن يبقى الدرس على وقته؟ األمران  إلى عشاء الثالثاء؟ أربعة،

سيان، ما رأيكم، على كل حال سيبقى الدرس إن شاء اهلل على وقته حتى إشعاٍر 

 آخر.

، ]أعلم، وأرى[ا انتهينا من الكالم على باب نيف الدرس الماضي يا إخوان ك

ية، ويف هذه سمالوكان ذلك الباب هو آخر الكالم على األحكام النحوية للجملة ا

الليلة إن شاء اهلل سنتكلم على باب الفاعل، وباب الفاعل هو أول الكالم على 

 األحكام النحوية للجملة الفعلية. 

  :وبداية الكالم أي اجُلمل نوعان 

  سمية؛ وهي التي ُتبدأ باسم.اجملٌة 

 .والجملة الفعلية وهي التي ُتبدأ بفعل 

 ية ُحكمان أو صورتان: فالجملة االسمية لها يف اللرة العرب

 :َأن تأيت غير منسوخ، أي غير مسبوقٍة بناسخ، فتكون مبتدأ  الهورة األول

ا، كقولك: )اهلل ربنا(، و )العلم نافٌع(، فهذه الصورة األولى  ا وخرباا مرفوعا مرفوعا

 للجملة االسمية.

 :أن تأيت الجملة االسمية منسوخةا، أي  والهورة الثانية للجملة االسمية

 وقةا بناسخ.مسب
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 والنواسخ ثالثة:

 :ما يرفع المبتدأ وينصب الكرب، كـ )كان(، تقول: )كان محمٌد  األول

ا(.  كريما

 :ا  والناسخ الثاين ما ينصب المبتدأ ويرفع الخرب، كـ )إن(، تقول: )إن محمدا

 كريٌم(.

 :ا، كـ )ظن(، تقول: )ظننت  والناسخ الثالث ما ينصب المبتدأ والخرب معا

ا كري ا(. محمدا  ما

ثم إن باب )ظن وأخواهتا( قد تدخل همزة التعدية على بعض األفعال، وهما: 

علِم، فتقول: )أعَلم(ـ، ورأى؛ فتقول: )أرى(، فالهمزة ُتعدي هذين الفعلين من 

 نصب مفعولين إلى نصب ثالثة مفاعيل.

فهذا كل الكالم على األحكام النحوية للجملة االسمية، وانتهينا من كل ذلك 

 اهلل وتوفيقه. بحمد

والجملة الثانية هي الجملة الفعلية، وهي المبدوءة بفعل، سواءا كان ماضياا، كـ 

ا كـ )اذهب(.  ا كـ )يذهب محمٌد(، أو أمرا  )ذهب محمٌد(، أو مضارعا

وسواٌء ُسبقت بحرٍف أم لم ُتسبق بحرف، كقولك: )قد ذهب محمٌد(، فهذه 

 ألنه ال ُيوجد جملة حرفية.فعلية، أو )لم يذهب ُمحمد(، فهذه فعلية؛ 

والجمل الفعلية مكونة من فعٍل وفاعل، أو فعٍل ونائب فاعل، فإن كان الفعل 

، وإن كان مبنياا للمجهول رفع نائب فاعل.  مبنياا للمعلوم رفع فاعالا

ا فاألحكام النحوية للجملة الفعلية: الفاعل، ونائب الفاعل، فلهذا سندرس  إذا

ل أحكام الجملة الفعلية، فإذا انتهينا منه سندرس نائب اليوم )الفاعل(؛ ألنه أو
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الفاعل، ثم بعد سندخل على بعض األحكام المشرتكة بين الجملتين االسمية  

ا فعرفنا لماذا  والفعلية، كالمفاعيل، والحال، والتمييز، واالستثناء، ونحو ذلك، إذا

 ذكر ابن مالك الفاعل يف هذا الموضع من األلفية.

الليلة نشرح أربعة أبياو، وهِ األربعة األبياو األولَ يف باب  لعلنا يف هذه

 : الُاعو، يقول فيها إمامنا ابن مالك 

ِّ َأَتىىَ.225 ُفىىوَع اِعىىُو اَلىىِذي َكَمر  َُ  ال 

 

َ ىىىىىَ  َُ ىىىىىَم ال  ُهىىىىىُ  نِع  ىىىىىٌد ُمنِي ىىىىىَرا  َوج   َوي 

ىىىو َفاِعىىىٌو َفىىىإِن  َظَهىىىر  .226  ع 
ىىىَد فِ  َوَبع 

 

ىىىىىىىىىىَو َوإاِلَ َفَ ىىىىىىىىىىِمي رٌ   ىىىىىىىىىىَ َ ر   َفه   اس 

ىىىىنَِدا.227  ىىىىَو إَِذا َمىىىىا ُأس  ع 
ُِ ِد ال   َوَجىىىىر 

 

ىىىىىَهَدا  ىىىىىاَو ال ش  َُ ىىىىىعم َك نَىىىىىي ِن َأو  َجم   الِث 

 َوَقىىىىد  ُيَقىىىىاُل َسىىىىِعَدا َوَسىىىىِعُدوا.228 

 

ىىىىىىنَُد   ىىىىىىُد ُم   َِىىىىىىاِهرِ َبع  ىىىىىىُو لِل  ع 
ُِ  َوال 

الفاعل ال أظن أن الطالب وصل إلى شرح األلفية وقد سبقه شرٌح مختصر  

بتدئين، ثم شرٌح متوسٌط للمتوسطين، ثم وصلنا إلى شرح الكِبار يف )ألفية ابن للم

مالك( إال وقد فهم الفاعل، ومع ذلك سنتوقف عند بعض الصور القليلة للفاعل، 

أو صور مختلفة للفاعل لكي نستطيع أن ُنطبق الفاعل، وأن نستخرجه من أمثلته 

 المختلفة.

  أما تعريف الُاعو:

ٌِ للمعلوم، أو ُي ند إلي  اسٌم فالُاعو هو ا سم مرفوٌع، ُي ند إلي  فعٌو قبل  مبن

 فهم هذا التعريف ُمهم؛ لكي نعرف الفاعل يف اصطالح النحويين. يجري مجراه، 

أما الفاعل يف اصطالح اللغويين أو يف المعنى اللغوي أو عند العرب: فالفاعل 

الفاعل يف اللغة، لكن الذي  هذا هو الُاعو من فعو الُعو،يف اللغة عند العرب: 

 : ُنريد أن ندرسه اآلن هو الفعال عند النحويين، أي يف اصطالح النحويين، أي مثالا

 نعرب االسم فاعالا عند النحويين.
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 .الفاعل عند النحويني: هو االسم الاي ُيسند إليه فعٌل قبله 

ن غير االسم؛ ننظر يف هذا التعريف، فقولنا عن الفاعل: هو اسم، هذا احرتاٌز م

ا فالفاعل  ، إذا كالفعل، والحرف، والجملة، وشبه الجملة، فكل ذلك ال يقع فاعالا

ا، مثل قولك: )جاء محمٌد(، معرفة، أو )جاء الرجل(؛ معرٌف بأل،  ال يقع إال اسما

.  أو )جاء رجٌل(؛ نكرة، أو )جاء هذا(؛ اسم إشارة، أي اسٍم يقع فاعالا

، ولهذا تذكرون أننا ذكرنا يف أول النحو يف أما غير االسم فإنه ال يقع فا عالا

العالمات المميزة التي ُنميز هبا األسماء عن األفعال عن الحروف، من العالمات 

 المميز لالسم: اإلسناد.

، أي  ما المراد باإلسناد؟ اإلسناد هو: أن الكلمة يصح أن تقع مبتدأا أو فاعالا

ا، كلمة يصح أن تقع مبتدأ أو فاعالا فهي اسمٌ  ، لماذا؟ ألن الفاعل ال يكون إال اسما

ا، فلهذا كان  ا ال يقع إال اسما هنا، وكذلك المبتدأ كما سبق شرحه، المبتدأ أيضا

 وقوع الكلمة مبتدأا أو فاعالا من العالمات التي تدل على إسمية هذه الكلمة. 

، واستدل ببعض  وخالف بعض النحويين يف الجملة، فأجاز وقوعها فاعالا

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے )يف سورة ُيوسف:  هد، كقوله الشوا

؛ بدا: فعٌل ماٍض، أين فاعله؟ أين الذي بدا؟ [35يوسف:] (ۓ ۓ ڭ

 (ۓ)ماذا بدا لهم؟  ؛[35يوسف:] (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)
 فقال بعضهم: إن فاعل )بدا( جملة )ليسجننه(. ،[35يوسف:]

 (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ): -تعالى–واستدلوا بنحو قوله 
وهذه  ،[45إبراهيم:] (ڇ ڇ ڍ)تبين، ما الذي تبيًّن؟  ؛[45إبراهيم:]

 جملة.
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ورد الجمهور على ذلك بأن الفاعل يف اآلية األولى ُمقدٌر من المعنى، نحو:  

ا وارٌد يف  )ثم بدا لهم أمٌر(، أو )ثم بدا لهم بداٌء(، وحذف الفاعل إذا كان معلوما

 ؛ ما التي توارت[32ص:] (گ ڳ ڳ): -تعالى–اللغة؛ كقوله 

 بالحجاب؟ أي الشمس؛ ألنه معروف هي التي توارت.

 ؛[45إبراهيم:] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ): -تعالى–أما قوله 

قالوا: إن الفاعل هو اسٌم مضاٌف محذوف، والتقدير: )ثم تبين لكم جواب كيف 

 فعلنا هبم(.

ا، هذا معنى قولهم )اسم( يف  ا فالجمهور على أن الفاعل ال يكون إال اسما إذا

 التعريف.

ماذا ُيريدون بقولهم )مرفوٌع( هنا يف  اسٌم مرفوع(،) قول ال عريف:ثم ي

 التعريف، ُيريدون أن الحكم اإلعرابي للفاعل هو الرفع، وليس النصب، وال الجر.

ا )مرفوع(؟ يعني يف نحو )جاء محمٌد(، أو  ولكن هل نقول يف الفاعل دائما

عالمة رفع الضمة، لكن )جاء الرجل(، أو )جاء رجٌل(، نقول هنا: فاعٌل مرفوٌع و

يف المبنيات يف نحو )جاء هؤالء(، أو )جاء هذا(، و )جاء سيبويٍه(؛ هذا فعل، نحن 

ما نقول )فاعٌل مرفوع(، وإنما نقول: فاعٌل يف محل رفع؛ ألن كلمة مرفوع ال ُتقال 

 إال مع المعرب، أما المبني فُيقال فيه: يف محل رفع.

ا ما معنى قولهم ) تعريف؟ هذا من التجوز يف الكالم، أي أن ( يف المرفوعإذا

ُحكمه الرفع، اسٌم ُحكمه الرفع، وُتطبق عليه ما درسناه من قبل يف باب المعرب 

ا مبنياا قلت:  ا معرباا قلت: فاعٌل مرفوٌع، وإن كان اسما والمبني، فإن كان الفاعل اسما

 فاعٌل يف محل رفع.

ٌِ للمعلوماسٌم مرفوٌع ُي نُد إلي  فع) ثم يقول ال عريف: ( ُي ند إلي (، )ٌو قبل  مبن
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 ما معنى )ُيسند إليه(؟ 

تقول: )قام محمٌد(، أسندت القيام إلى محمد، بمعنى أضفت القيام إلى 

محمد، َعزوت القيام إلى محمد، إال أن االصطالح النحوي يجعل اإلضافة 

باب لألسماء، إذا وقع اإلسناد بين اسمين ُسميت إضافة، كـ )عبد اهلل(، أو )

 المسجد(، أضفنا الباب إلى المسجد.

ا،  فإذا قلت: )قام زيٌد(؛ إذا وقعت هذه العملية بين فعل واسم ُيسموهنا إسنادا

أسندت، يعني أسندت القيام إلى محمد، أضفت القيام، َعزوت القيام إلى محمد، 

 )قام محمٌد(؛ أسندت القيام إلى محمد.

انفتح الباُب(؛ أسندت االنفتاح )سقط القلم(؛ أسندت السقوط إلى القلم، )

 إلى الباب، )احرتقت الورقة(؛ أسندت االحرتاق إلى الورقة.

ا فهذا هو الفاعل عند النحويين، أي يف اصطالح النحويين، لكن هل ُيشرتط  إذا

يف الفاعل أن يكون هو الذي فعل الفعل؟ عند النحويين ال ُيشرتط هذا األمر، وإنما 

االسم الذي ُأسند إليه فعٌل قبله، فإذا قلت: )احرتقت الفاعل عند النحويين هو 

الورقة(؛ فهما فعٌل وفاعل، وهل الورقة هي التي فعلت االحرتاق؟ ال، هي 

ُأحرقت، ومع ذلك ُيقال: فعٌل وفاعل، لماذا فعٌل وفاعل؟ ألن االحرتاق هنا ُأسند 

 إلى الورقة.

وهو اإلحراق أسندته بخالف ما لو قلت: )أحرق محمٌد الورقَة(، فالفعل هنا 

 إلى من؟ أسندته إلى ُمحمد، فيكون محمٌد هو الفاعل.

وكذلك )انفتح الباُب(، فعٌل وفاعل، مع أن الباب ال ينفتح، وإنما يفتحه غيره، 

 كـ )فتح محمٌد الباَب(.
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 فلهذا نقول: إن قولهم )ُي نُد( يشمو أمرين:  

  .األمر األول: يشمل من فعل الفعل حقيقةا 

 زيٌد(، و )ذهب محمٌد(، و )صهَل الحصاُن(، ونحو ذلك. كـ )جاء

  .ا من قام به الفعُل  ويشمل أيضا

الفعل قام هبذا الشيء، )احرتت الورقة(؛ االحرتاق قام بالورقة، )انفتح 

، وإن كان هذا االسم لم  ا ُيسمونه فاعالا الباب(؛ االنفتاح قام بالباب، فهذا أيضا

 يفعل هذا الفعل حقيقةا.

ك أن تقول: )ماَت زيٌد(، هل هو الذي فعل الموت؟ ال، بل هو يِفر ونحو ذل

 من الموت بكل ما يقدر، لكن نقول: )مات زيٌد(؛ ألن الموت قام به.

و )غرق عمرٌو(؛ هو كان ُيدافع الغرق وُيحاول أن ينجو، نقول: )غرق زيٌد(؛ 

 ألن الغرق قام به.

ا على حجٍر فيها، وإنما كقولنا: )بنى األمير المدينة(؛ مع أنه لم يضع ح جرا

 المراد أن األمر بالبناء قام به، هو الذي أمر، وهكذا. 

ا فقولهم: )إن الفاعل هو من فعل الفعل( فهذا من باب التسهيل والتعليل،  إذا

 أما الفعل عند النحويين فهو: االسم الذي ُأسند إليه فعٌل قبله. 

ذا شرٌط يف الفاعل، ُيشرتط يف (؛ هُي ند إلي  فعٌو قبل وقولهم يف التعريف: )

الفاعل أن يكون فعله قبله، كاألمثلة السابقة، )ذهب محمٌد، و)انفتح الباُب(، و 

 )صهَل الحصاُن(، وال يتقدم االسم على الفعل.

فإن تقدم االسم على الفعل فقلت: )محمٌد ذهب(، و )الباب انفتَح(، و 

، وإنما  )الحصان صهَل(؛ فإن هذا االسم المتقدم ال ُيعرب عند النحويين فاعالا
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ُيعرب مبتدأا، والفعل بعده فعٌل ماٍض، وقد استرت فيه فاعله، والجملة من الفعل 

 والفاعل خرب المبتدأ.

فقولك: )محمٌد ذهب(؛ محمٌد: بمبتدأ، وذهَب: فعٌل ماٍض، وفاعل ذهب 

 مسترت تقديره: ذهب هو، ثم الجملة الفعلية من الفعل والفاعل )ذهب هو( خرب

 المبتدأ.

ا فقولنا: إن الفاعل ال يجوز أن يتقدم يف نحو )قام محمد(؛ هل يجوز أن  إذا

ُتقدم الفاعل؟ ال يجوز أن ُتقدم الفاعل، لكن هل يجوز أن ُتقدم االسم؟ يجوز أن 

.  ُتقدم االسم، لكن ال ُيعرب فاعالا

ٍب آخر، فلهذا نقول: ال ُيقدم الفاعل، لكن ُيمكن أن ُيقدم االسم فننتقل إلى با

إلى باب المبتدأ والخرب، يعني تنقلب الجملة من جملٍة فعلية )ذهب محمد( إلى 

ا بين الجملتين الجملة االسمية  جملٍة اسمية )محمٌد ذهب(، وال شك أن ُهناك فرقا

 والجملة الفعلية من حيث المعنى الخاص والدقيق.

ٌِ للمعلوموقولهم يف التعريف: ) ٌِ للمعلوم) (،ُي ند إلي  فعٌو قبل  مبن ( هذا مبن

 ، احرتاٌز من الفعل المبني للمجهول، فإن الفعل المبني للمجهول ال يرفع فاعالا

 وإنما يرفع نائب فاعل، كقولك: )ُضرب زيٌد(، و )ُأكل الطعاُم(؛ هذا واضح.

( يشمل كل األفعال سواٌء كان عٌو (، )فُأسند إلي  فعٌو وقولهم يف التعريف: )

ا كـ )اذهب(؛ فإن  الفعل ماضياا كـ )ذهب زيٌد(، أو مضارٌع كـ )يذهب زيٌد(، أو أمرا

 )اذهب( فعل أمٍر، وفاعله مسترتٌ تقديره: اذهب أنت.

وسواٌء كان هذا الفعل ثالثياا أو ُرباعياا أو ُخماسياا أو ُسداسياا، كـ )ذهب زيٌد(، 

 و )أقبل زيد(، و )انطلقت السيارة(، و )استخرج العمال الذهب(.

ا، فالمتصرف كاألفعال السابقة، والجامد كـ  وسواء كان ا أم جامدا الفعل متصرفا
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)نِعَم الفتى زيٌد(، )نِعم وبِئس( فعالن للمدح والذم، وهما فعالن جامدان يعمالن  

، تقول: )نِعم الرجل زيٌد(، نِعم: فعٌل ماٍض،  عمل الفعل، أي يرفعان فاعالا

 والرجُل: فاعله مرفوع.

ٌِ للمعلوم، أو ُي ند إلي  اسٌم ثم ُيقال يف التعريف: ) ُي ند إلي  فعٌو قبل  مبن

(؛ ُيسند إلى هذا االسم فعٌل كما تقدم، أو اسٌم يجري مجرى الفعل، يجري مجراه

 ما المراد باألسماء التي تجري مجرى الفعل؟ 

ا، اسم الفاعل، والصفة الُمشبهة، وصيغ المبالغة، واسم  هذه كررناها كثيرا

سماء المشتقة العاملة عمل أفعالها، هي أسماء مشتقة، يعني المفعول، وهذه األ

ا ترفع  مشقوقة من أفعالها، تعمل عمل أفعالها، فإذا كان فعلها يرفع فاعالا فهي أيضا

ا فهي اسم الفاعل، والصفة الُمشبهة، والصيغ المبالغة، واسم المفعول. ، إذا  فاعالا

للمجهول، فـ )مضروب(  إال أن اسم المفعول إنما ُيؤخذ من الفعل المبني

ُيضَرب فهو مضروب(، و )مأكول( مأخوذ من )ُأكل ُيؤكل فهو  َب تؤخذ من )ُضرِ 

ا فمضروب ومأكول يعمالن عمل ضرب وأكل أم ُضرب وُأكل؟  مأكول(، إذا

ا اسم المفعول  فاعل، فلهذا  سيرفع فاعالا أو نائب فاعٍل؟ نائبُضرب وُأكل، إذا

 اعل.سيأيت الكالم عليه يف نائب الف

اسم الفاعل كـ )ضارب، وُمقبِل(، وصيغ المبالغة كـ  أما الثالثة البواقِ وهِ:

اب(، والصفة المشبهة مثل: )كريم، وبطل، وقوي، وصعب،  اب، وشرَّ )ضرَّ

 وُحلو(، هذه ُتؤخذ من الفعل المبني للمعلوم فتعمل كعمله.

 كيف نعرف أن هذا االسم المشتق عِمل عَمل الفعل؟ 

ل الفعل إذا كان بمعنى الفعل، يعني إذا كنت تستطيع أن تنزع إنما يعمل عمَ 

 هذا االسم وتضع مكانه فعله.
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كقولك: )محمٌد جميٌل وجهُه(، محمٌد: مبتدٌأ، وجميٌل: خربه، وجميٌل هنا 

صفة ُمشبهة على وزن فعيل، وهي تعمل عمل الفعل، جُمل يجُمل، وجهُه: 

هُه، أو محمٌد َجُمَل وجهُه، وجهه: الفاعل؛ ألن معنى الكالم: محمٌد يجمُل وج

فاعل، فإن قلت: محمٌد جمل وجهُه؛ فهو فاعٌل بالفعل، وإن قلت: محمٌد جميٌل 

ا هنا أو صفة ُمشبهة.  وجهه؛ فهو فاعٌل السم جرى مجرى الفعل، وُيسمى وصفا

وكذلك لو قلت: )محمٌد قوٌي جسمه(؛ أي محمٌد َقوَي جسمه كذلك، هذه 

 صفٌة مشبهة.

: )محمٌد ناجٌح أخوه يف الدراسة(؛ أي محمٌد نجَح أخوه، فأخوه لو قلتف

فاعل بناجٌح، ناجٌح كيف رفعت الفاعل؟ نقول: ألنه اسٌم مشتق، أو نقول: ألنه 

وصف، أو نقول: اسٌم جرى مجرى الفعل، أو نقول: اسم فاعل، كلها تعبيرات 

 صحيحة. 

ا(؛ كان ال فإذا قال القا و: معنى: جاء الذي ضرب )جاء الضارُب أخوُه زيدا

ا(، جاَء: فعٌل ماٍض، الضارُب: فاعل مرفوع  ا، )جاء الضارُب أخوُه زيدا أخوُه زيدا

وعالمة رفعه الضمة، وهو اسم فاعل، ضارب، فأين فاعله ومفعوله؟ أين الضارب 

ا، )جاء الضارُب أخوُه  والمضروب؟ أما الضارب فأخوه، وأما المضروب فزيدا

ا(؛ يعني الذي ضرَب  ا، الضارب هنا جرى مجرى الفعل ضرب؛  زيدا أخوُه زيدا

 فلهذا عِمَل عمله.

لو قلت: )المسافُر ولدُه محمٌد(، المسافر: مبتدٌأ، وولدُه: خرب أو فاعل؟ 

)المسافُر ولدُه محمٌد(؛ يعني الذي سافر ولدُه هو محمٌد، فما إعراب ولدُه؟ 

محمٌد(؛ يعني الذي سافر )المسافر ولدُه محمٌد(، ولدُه: فاعل، )المسافر ولدُه 

ولدُه محمٌد، فالمسافُر: مبتدأ، وخربه: محمد، وولده: فاعل؛ ألن المعنى: الذي 

 سافر ولده، فولده فاِعل.
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ا: حال، لكن   ا وجهُه(، منيرا لو قلنا: )جاء زيٌد(؛ فعٌل وفاعل، )جاء زيٌد منيرا

اعل يعمل كفعله، نوعه: اسم فاعل من: )أنار ُينير فهو منيٌر(، اسم فاعل، اسم الف

ا. ا فوجهُه فعال سواءا لُينير أو لمنيرا  يعني: جاء زيٌد ُينير وجُهُه، إذا

اٌع الماَل، منَّاٌع الحقَّ  اٌع: خربه، وهو لو قلنا: )زيٌد جمَّ (؛ فزيٌد: مبتدأ، وجمَّ

صيغة مبالغة من جمع يجمع، وهو بمعنى الفعل، يعني زيٌد يجمع المال بكثرة، 

منع الحق بكثرة، فيكون الحق: مفعول به، والمال: مفعوٌل به، ومناٌع للحق أي: ي

اٌع الماَل(؛ المال فاعل أو مفعول؟ مفعول به، أين فاعله؟ ضميٌر مسترت،  )زيٌد جمَّ

 )زيٌد جماٌع هو المال، مناٌع هو الحق(، )شروٌب الماء(؛ أي شروٌب هو الماء. 

، وإنما هي يف هذه الجملة يف األسماء الجارية مجرى فعلها هي ل يست أفعاالا

جارية مجرى الفعل، يعني محمولة على الفعل، يعني ما عملت باألصالة، وإنما 

عملت بالتشبيه، يعني أصل أو فرع؟ فرع، والفرع يكون يف قوة األصل أم ينحط 

 عنه درجة؟ ينحط عنه درجة، فهذا الفعل يجب أن يعمل، ال بد أن يعمل الفعل.

عليها فال يجب أن تعمل، يعني يجوز لك أن  أما هذه األسماء المحمولة

تقول: )زيٌد جماٌع المال(، فأعملته عمل فعله، ويجوز أن تقول: )زيٌد جماُع 

الماِل(؛ باإلضافة، ويجوز أن تقول: )زيٌد جماٌع للماِل(؛ تأيت بالالم ُيسموهنا الم 

ئز، لكن التقوية؛ ألن العامل هنا ضعيف، إنما عمل بالتشبيه والحمل، كل ذلك جا

الذي يدخل يف موضوعنا اآلن هو أن ُتعمله عمل الفعل فتقول: )زيٌد جماٌع 

 الماَل(.

لو قلت: )أنا طويٌل شعري(؛ أنا: مبتدأ، وطويٌل: خرب، وشعري: فاعٌل لطويٌل؛ 

 ألن طويٌل صفة مشبهة، يعني أنا يطول شعري، أو: أنا طال شعري.

ني بمعنى الفاعل، لكن ليست الصفة المشبهة هي التي بمعنى فعل يفعل، يع
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على وزن فاعل، بخالف اسم الفاعل، اسم الفاعل هو يدل على من فعل الفعل؛ 

لكنه على وزن فاعل، أو وزن ُمفِعل، كضارب من انضرب، شاِرب، شاكِل، نائم، 

: ُمقبِل، ُمكِرم، ُمفِهم.  جالس، يعني على صيغة معينة محددة، أو مثالا

عل تدل على الفاعل، لكن ليست على وزن اسم فإن جاءت أسماء بمعنى الفا

فاعل، ليست على فاعل أو ُمفِعل، ماذا ُنسميها؟ ُنسميها: الصفة المشبهة، مشبهة 

 بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل، هي اسمها: الصفة المشبهة باسم الفاعل.

)قوٌي( يعني الذي يقوى، )جميٌل( يعني الذي َجُمل، )طويٌل( يعني الذي 

لذي فعل الفعل، لكنه ليس على وزن اسم الفاعل، فُسميت الصفة طاَل، يعني ا

 (.)أو اسٌم جارم مجرى الُعوالمشبهة باسم الفاعل، فهذا معنى قولهم يف التعريف 

أنا سأتأمل قليالا يف التعريف وأضرب عليه بعض األمثلة ألين أرى أن هذا مهم 

يف استخراج  قبل أن نتوسع يف أحكام الفاعل، وبعض الطالب ربما يضطرب

 الفاعل ومعرفته.

الفاعل، هذه بعض القواعد التي تضبط الفاعل لفظياا، الفاعل ُيمكن أن نقول 

 فيه بلفظ تعليمي: الفاعل هو الذي يأيت جوابنا لقولنا: من فعل؟ أو: من الفاعل؟

فإذا قلت: من فعل الفعل؟ فإن الجواب هو: الفاعل، فإذا قلت: )ذهب 

مد، )انفتح الباب( ما الذي انفتح؟ الباب، )احرتقت محمد( من الذي ذهب؟ مح

 الورقة( ما الذي احرتق؟ الورقة، وهكذا، فالفاعل إنما ينكشف هبذه الطريقة.

قاعدة أخرى يف الفاعل ذكرناها قبل قليل، وهي: أن الفعال ال يكون إال بعد 

.  الفعل، وال يتقدم عليه، فإن تقدم االسم عليه صار مبتدأا ال فاعالا

ا معرباا قلنا  من ا: أن الفاعل إذا كان اسما القواعد اللفظية التي ُنؤكد عليها أيضا

ا مبنياا قلنا فيه: يف محل رفع.  فيه: مرفوع، وإذا كان اسما
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ا.   هذه األشياء ذكرناها من قبل ما نتوقف عندها كثيرا

ا، ا أو م   ر  ا بارو  ا، وقد يكون ضمير  ا ظاهر   الفاعل قد الُاعو قد يكون اسم 

ا أو مسترتاا، واضح أننا قابلنا بين االسم  ا بارزا ا، وقد يكون ضميرا ا ظاهرا يكون اسما

الظاهر واالسم الضمير، فاالسم الضمير هي: الضمائر المتصلة والمنفصلة، 

المنفصلة كـ: )أنا، وأنت، وهو، وإياي(، والمتصلة كـ: تاء المتكلم يف )ذهبت(، 

 مائر.وكواو الجماعة يف )ذهبوا(، هذه الض

ن: األسماء الظاهرة، فمحمد سماء ُيسميها النحويوما سوى الضمائر من األ

اسم ظاهر، وباب، وجالس، وضْرب، والذي، وهذا، كلها أسماٌء ظاهرة، والفاعل 

ا؛ أي له لفظ، أو مسترتاا؛ أي ليس له  ا بارزا ا، ضميرا ا، يقع ضميرا ا ظاهرا يقع اسما

 لفظ.

: )أكرم محمٌد ا ألستاذ(؛ فالفاعل اسٌم ظاهر، وإذا قلت: فإذا قلنا مثالا

 )أكرمتك( فالفاعل هنا تاء الفاعل، فهو ضمير.

وإذا قلُت: )أكرمَك محمٌد(؛ فأين الفاعل؟ الفاعل: محمٌد، والكاف مفعوٌل 

ا فالفاعل ظاهر، والمفعول به ضمير.  به، إذا

هما )أكرمتَك(؛ الفاعل: التاء، والمفعول به: الكاف، كال والمثال ال ابق:

ضمير، وإذا قلت: )أكرمُت األستاَذ(؛ فالفاعل: التاء، والمفعول به: ضمير، 

 والمفعول به اسٌم ظاهر، وهكذا.

إن الفعل الماضي والمضارع يكون  ومن القواعد ال اب ة للُاعو أن نقول:

ا مسترتاا، الفعل  ا، أما فعل األمر فال يكون فاعله إال ضميرا ا وضميرا فاعلهما ظاهرا

ا ومسترتاا، أما فعل األمر الماضي  ا، بارزا ا وضميرا والمضارع يكون فاعلهما ظاهرا

ا إن كان للمثنى  ا بارزا ا مسترتاا إن كان للمفرد، وضميرا فإن فاعله ال يكون إال ضميرا
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 والجمع، هذه قاعدة ضابطة يف الفاعل.

ا  ا، كـ )ذهب محمٌد(، ويكون فاعله ضميرا ا ظاهرا فالماضي يكون فاعله اسما

لك: )محمٌد ذهَب(؛ أي: هو، وتقول: )المحمدان ذهبا( فالفاعل: ألف كقو

 االثنين، أو )المحمدون ذهبوا(، الفاعل: واو الجماعة.

وكذلك المضارع، تقول: )يذهب محمٌد( فالفاعل اسم ظاهر، وتقول: 

)محمٌد يذهب(؛ فالفاعل ضميٌر مسترت، أي يذهب هو، فإن قلت: )المحمدان 

ف االثنين ضميٌر بارز، وإن قلت: )المحمدون يذهبون(؛ يذهبان( فالفاعل أل

 فالفاعل واو الجماعة ضميٌر بارز.

 فإذا جئنا إلَ فعو األمر: 

ا مسترتاا، تقول: )اذهب، واستمع،  فإن كان للمفرد فال يكون فاعله إال ضميرا

ا. ، وُصم(؛ أي: أنت، إذا كان فاعله مفردا  وانتبه، وَصلِّ

ا بارزا وإذا كان فاعله خالف ذلك  .ا: فإن الفاعل حينئٍذ يكون ضميرا

ما معنى )غير ذلك(؟ غير المفرد، غير المفرد يشمل المفردة، والمثنى بنوعيه، 

والجمع بنوعيه، فالمفردة تقول للمؤنثة: )يا هند انتبهي(، و )اذهبي(، و 

)استمعي(، و )صلِّي(، و )صومي(؛ فالفاعل هنا: ياء المخاطبة، ضميٌر بارٌز 

 متصل.

 وإذا خاطبت اثنين تقول: )يا محمدان اذهبا، وانتبها(.

ا تقول: )يا محمدون اذهبوا، وانتبهوا(، فالفاعل: واو  وإذا خاطبت جمعا

 الجماعة.

ا أو مسترتاا، أما الماضي  ا إما بارزا ا ففعل األمر ال يكون فاعله إال ضميرا إذا
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ا.   والمضارع فيكون الفاعل فيهما مسترتاا وظاهرا

ا يف ضبط الفاعل: هو أن ُتتقن إعراب الضمائر آخر قاعدة  نذكرها أيضا

 المتصلة.

فالضمائر المتصلة هناك ضمائر منها حددهتا العرب للفاعل، الضمائر المتصلة 

كم عددها؟ تسعة ضمائر، وهي: )تاء المتكلم، وألف االثنين، وواو الجماعة، ياء 

كاف المخاطب، وهاء المخاطبة، ونون النسوة(؛ هذه خمسة، )وياء المتكلم، و

ا: )نا المتكلمين(، فالمجموع تسعة ضمائر.  الغيبة(؛ هذه ثالثة، ثم أخيرا

أما الضمائر الخمسة األولى وهي: )تاء الفاعل أو نقول: تاء المتكلم، وألف 

االثنين، وواو الجماعة، ياء المخاطبة، ونون النسوة(؛ هذه الخمسة على كثرة 

 هبا عن ثالثة إعرابات: ورودها يف الكالم ال يخرج إعرا

  ،ا لكان وأخواهتا ا لها، اسما فهي إذا اتصلت بـ )كان وأخواهتا( تكون اسما

ا(، اسم كان، أو: )أصبحوا مطمئنين(؛ الواو اسم أصبح.  كقولك: )كنت نائما

  ،)وإذا اتصلت بفعٍل مبنٍي للمجهول فإهنا نائب فاعل، كـ )الرجال ُأكرموا

 كرما(؛ نائب فاعل.)أنا ُأكرمُت(، )الطالبان أُ 

  ،وإذا اتصلت بفعل مبنٍي للمعلوم فهي فاعل، كـ )ذهبوا، ويذهبون، اذهبوا

 يفعلون، يعلمون، يؤمنون، ذهبوا، استمعوا، انتبهوا، يخافون(؛ فهي فاعل.

، هذه الخمسة تاء المتكلم، ألف االثنين، واو  ا فأكثر ورودها أن تكون فاعالا إذا

، إال إذا اتصلت بـ )كان الجماعة، ياء المخاطة، ونون  النسوة؛ أكثر ورودها فاعالا

وأخواهتا( فاسٌم لها، أو اتصلت بفعٍل مبنٍي للمجهول فنائب فاعل، وهذا الذي 

 يهمنا اآلن يف باب الفاعل. 

استكماالا للفائدة ُنكمل بقية الكالم على الضمائر المتصلة، بقي منها أربعة 
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 ضمائر.

وكاف المخاطب كى )ك ابك(، وهاي الريبة كى أما ياي الم كلم كى )ك ابِ(، 

)ك اب (؛ فهذه ال ما ر الثالثة علَ كثرة ورودها يف الكالم ال يخرج إعرابها عن 

 أربعة أعاريب: 

 .)فهي إذا اتصلت باسٍم )ُمضاٌف إليه(، كـ )كتابي، وكتابك، وكتابه 

 َك، وإذا اتصلت بفعٍل فهي )مفعوٌل به(، كـ )محمٌد أكرمني، ومحمٌد أكرم

 ومحمد أكرمُه(.

  وإذا اتصلت بـ )إن وأخواهتا( فهي اسٌم لها، كـ )إنه كريم، إنك كريم، إين

 كريم(.

  وإذا اتصلت بحرف جر فهي يف محل جر، مثل: )سلمُت عليك، وسلمُت

 عليه، وسلِّم عليه(.

ا فهذه الضمائر المتصلة على كثرة ورودها يف الكالم، يعني تجد منها يف  إذا

دة من المصحف ربما العشرات، ومع ذلك فإن إعراهبا منضبط ال الصفحة والح

 يخرج عن هذه اإلعرابات.

بقِ لنا من ال ما ر الم هلة ضميٌر واحد وهو: ناي الم كلمين، هذا يىتِ يف 

 كو المواضع ال ابقة، علَ ح ب ال وويع ال ابق، يعنِ: 

 :كنا أعزة، أو  إذا اتصلت ناء المتكلمين بكان وأخواهتا فهي اسٌم لها، مثل(

 أصبحنا مسلمين(.

  وإذا اتصلت بإن وأخواهتا فهي اسٌم لها، مثل: )إننا مسلمون، أو لعلنا

 ُنسافر(.
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   وإذا اتصلت بحرف جر فهي يف محل جر، مثل: )الكتاب لنا(، أو )سلِّم

 علينا(.

 .)وإذا اتصلت باسٍم فهي ُمضاٌف إليه، مثل: )كتابنا، أو ربنا، أو ديننا 

 بفعٍل مبنٍي للمجهول فهي نائب فاعل، مثل: )نحن ُأكرمنا(.وإذا اتصلت 

  ، ، قد تكون مفعوالا بقي إذا اتصلت بفعٍل مبنٍي للمعلوم قد تكون فاعالا

 بحسب المعنى.

فإذا كنا نحن الفاعلين فـ )نا( فاعل، مثل: )ذهبنا، وجلسنا(، ومثل: )أكرمنا 

ا(، وإن كنا نحن المفعولين فـ ) ا، وضربنا عمروا نا( مفعوٌل به، مثل: )زيٌد زيدا

 أكرمنا، وعمرٌو ضربنا(.

، فـ )نا( الواقعة  ، و )نا( الواقعة مفعوالا وهناك فرٌق لفظي بين )نا( الواقعة فاعالا

، َضَرْبنا عمرٌو( فاعل، و )نا( الواقعة  فاعالا يْسُكن ما قبلها، تقول: )أكرْمنَا زيدا

 ، وعمرٌو أهاَننا(.مفعوالا ينفتح ما قبلها، تقول: )زيٌد أكرَمنا

إذا فالضمائر المتصلة على كثرة ورودها يف الكالم إعراهبا منضبط، الذي ُيريد 

 أن يضبط اإلعراب يضبط ما ُيمكن ضبطه ليتفرغ بعد ذلك لألشياء المشكِلة.

ا؟   أين الفاعل؟ بسرعة حدد الفاعل، وأين حصل المفعول به أيضا

 : الكاف.)ُيحبك الناس(؛ الفاعل: الناس، والمفعول

 )ساعدُت الفقيَر(؛ أين الفاعل: التاء، والمفعول: الفقير.

 )أكرمُتَك(، أين الفاعل؟ التاء، والمفعول به: الكاف.

 )زيٌد أكرموه(؛ الفاعل: الواو، والمفعول: الهاء.

 )أكرمني محمٌد(؛ الفاعل: محمٌد، والمفعول؟ النون.
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وٌل به، ومحمد: فاعل، هنا يف )أكرمني(؛ أكَرم: فعل، وياء المتكلم: مفع

والنون: نون الوقاية، نقول: حرف وقاية يقي الفعل من الكسر ال محل له من 

 اإلعراب.

 )كونوا أحبة(؛ ال يوجد فاعل، وإنما )الواو( اسٌم لـ )ُكن(، والخرب: أحبةا. 

 استخرج الفاعل: 

؛ الفاعل هو: نصر، أما لفظ [1النهر:] (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)

 الجاللة: مضاٌف إليه.

؛ الفاعل تأمل [2النهر:] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)

فيها، تأمل فيها، ورأيت يا محمد الناس، أين الفاعل يف )رأيت الناس(؟ التاء ضمير 

 (ژ)المخاطبة، ضمير الفاعل المخاطبة، رأيَت، الفاعل: التاء، الناس، 
 أين فاعل يدخل؟ الواو، وليس هناك فاعٌل يدخل. ؛[124الن اي:]

 ؟[3النهر:] (ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎڇ )أين الفاعل يف 

أين  ؛[3النهر:] (ڍڍ)أين فاعل )سبِّح(؟ ضمير مسترت تقديره أنت، 

 فاعل )استغفر(؟ مسترت تقديره أنت.

 (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)
، أين فاعل )يغشى(؟ العذاب، وهم يغشاهم؟ المفعول، يغشاهم [55العنكبوو:]

 (ڄڦ ڦ ڦ ڦ )العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، 
أين فاعل )يقول(؟ ضمير مسترت تقديره هو، وفاعل )ذوقوا(؟  ؛[55العنكبوو:]

ذوقوا يا مخاطبون يا كفار، ذوقوا يا كفار، الفاعل: واو الجماعة، وأين فاعل 

ا.  ؟[90النمو:] (ٹ ٹ ٹ) )تعملون(؛  واو الجماعة أيضا



 

 
e 

g h 

f  50 
 ح ألفية ابن مالكشر

، كل فعل ال بد أن تعلم [64األحثاب:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ) 

 فاعله.

 .[4ال ين:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ)

 )وفيها حارب الحمدانيون الفرنجة، فغلبوهم، وأسروا منهم ألوفاا(.

ُهىىىىىىا نَا َخي َلنَىىىىىىا إِن  َلىىىىىىم  َتَرو   َعىىىىىىِدم 

 

ِعىىىىىىىُدَها َكىىىىىىىَدايُ   ىىىىىىىَع َمو   ُتثِيىىىىىىىُر النَق 

أين فاعل )لعن(؟ ضمير مسترت  ؛[64األحثاب:] (ٿ ٿ ٿ ٹ)  

(؟ ا يعود إلى  تقديره هو يعود إلى اهلل، وفاعل )أعدَّ ضمير مسترت تقديره هو؛ أيضا

 اهلل.

نا المتكلمين العائدة إلى  ؟[4ال ين:] (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ)أين فاعل 

اهلل، هذه نا المتكلمين تدل على مفرد أو جمع؟ جمع، وهنا دلت على مفرد أو 

جمع؟ مفرد، كيف يكون ذلك؟! ال نقول: نا الجمع، بل هنا: نا التعظيم، نا الدالة 

 .ظيم على التع

هنا )وفيها حارب الحمدانيون الفرنجة(، الفاعل: الحمدانيون، )فغلبوهم 

ا(؛ أين فاعل )غلبوا(؟ الواو، غلبوهم، و )أسروا(؟ الواو.  وأسروا منهم ألوفا

ُها( نَا َخي َلنَا إِن  َلم  َتَرو  ؛ نا المتكلمين، )إن لم تروها( فاعل )ترى( الواو، )َعِدم 

عَ  ُتثِيرُ والمفعول: هاء، )  ( تقديره: هي؛ تعود إلى الخيل.النَق 

(، تاء المتكلم، وُيسموهنا تاء الفاعل، يف تاء المتكلم يف 00:56:35)@

مشكلة يف االصطالح عليها، بعضهم ُيسميها )تاء الفاعل(، وبعضهم ُيسميها )تاء 

المتكلم(، ويف كال االصطالحين مشكلة، فإن قلت )المتكلم( طيب، تاء المتكلم 

(، أما )ذهبَت( تاء المخاطب، و )ذهبِت( تاء المخاطبة، فمشكلة إذا قلت )ذهبُت 
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 )تاء المتكلم(.

 ، فبعضهم ُيسميها )تاء الفاعل( لكي تشمل الثالثة، طيب، )كنُت( ليست فاعالا

ا ليست تاء الفاعل، تاء  ؟ إذا ا( هل التاء فاعالا فمشكلة، إذا قلت )كنت مسلما

 المتكلم.

لم أو تاء الفاعل؛ سيبقى مشكلة، لكن هذا ُيسمى فسواٌء قلت: تاء المتك

ا، ال مشاحة يف االصطالح، )تاء المتكلم( يعني   (.00:57:45)@اصطالحا
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﷽ 

 

 يف تعريف الفاعل بقوله: إلى بيت ابن مالك 

ِّ َأَتىىىىىَ ُفىىىىىوَع اِعىىىىىُو اَلىىىىىِذي َكَمر  َُ  ال 

 

َ ىىىىىَ  َُ ىىىىىَم ال  ُهىىىىىُ  نِع  ىىىىىٌد ُمنِي ىىىىىَرا  َوج   َوي 

استغنى بالتمثيل عن التعريف، ويف قوله:  ا أن ابن مالك يتضح هن 

( ِّ ُفوَع  (؛ هذا مثنى، مع أنه ذكر لنا ثالثة أمثلة: َكَمر 

َ َ َُ َم ال  ُهُ  نِع  ٌد ُمنِي َرا  َوج  ِّ َأَتَ َوي  ُفوَع  َكَمر 

فأراد بالتثنية هنا ما أشرنا إليه يف التعريف من أن الفاعل اسٌم ُيسند إليه فعٌل كـ 

ٌد أَ ) ُه ُ (، أو اسم جاٍر مجرى الفعل كـ )َتَ َوي   (.ُمنِي َرا  َوج 

َ َأما قوله ) َُ َم ال  ع 
 (؛ فنِعَم فعٌل ماٍض، والفتى: فاعل.نِ

ا فعل، إال أنه نص عليه للداللة على أن الفعل سواٌء كان  ا فـ )نِعم( أيضا إذا

. ا كـ )نِْعم( فإنه يرفع فاعالا ا كـ )أتى(، أم كان جامدا  متصرفا

 : وبعد ذلك قال ابن مالك 

ىىىىىو َفاِعىىىىىٌو َفىىىىىإِن  َظَهىىىىىر   ع 
ىىىىىَد فِ  َوَبع 

 

ىىىىىىىىىىَ َ ر    ىىىىىىىىىَو َوإاِلَ َفَ ىىىىىىىىىىِمي ٌر اس   َفه 

 فقوله:  

ع و َفاِعٌو 
َد فِ  َوَبع 

أي أن الفاعل ال يكون إال بعد الفعل، وهذا سبق شرحه قبل قليل، فإن تقدم 
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ا قبل ق ليل، إال أننا نزيد هنا االسم على الفعل صار مبتدأا، وهذا شرحناه أيضا

فنقول: بعض كتب النحو تنسب إلى الكوفيين جواز تقديم الفاعل، فُيجيزون أن 

تقول يف )قام محمٌد( فتقول: )محمٌد قام( على أن )محمٌد( فاعل مقدم، و)قام( 

ا أو ليس فيها  فعٌل مؤخر، وعلى ذلك فإن )قاَم( يف )محمٌد قاَم( هل تتحمل ضميرا

 ضمير؛ ألن الفاعل )محمد( وقد تقدم، هذا قولهم يف المسألة.ضميٌر؟ ليس فيها 

وهذا القول من أضعف األقوال ال ِ ُن بق إلَ الكوفيين إن كانق تهح 

 عنهم، ومما ُي عف هذا القول أمران: 

 :معنوي.  األمر األول 

 :لفظي. والثاين 

بين  فإن هذا القول ُيؤدي إلى القول بأنه ال فرق أما األمر األول المعنوي:

الجملتين االسمية والفعلية، وأهنما لغو، فسواٌء قلت: )محمٌد قام( أو )قام محمٌد( 

 فسواء، إال أنك قدمت وأخرت.

ُيالحظ بوضوح أن  والمتتبع لكالم الفصحاء وأفصح الكالم كالم اهلل 

الجملة االسمية تأيت يف مواضع ومعاٍن خاصة، والجملة الفعلية تأيت يف مواضع 

ة، وقد تفنن المفسرون والمتكلون على إعجاز القرآن يف الكالم على ومعاٍن خاص

هذه المسألة؛ لماذا ُيعرب هنا بجملة إسمية؟ ولماذا ُيعرب هنا بجملة فعلية؟ وكيف 

 أن المعنى يضعف ويختل لو عرب بجملة اسمية أو عرب بجملة فعلية.

فعلية، أي أن وهذا دليٌل واضح على أن هناك فرٌق بين الجملتين االسمية وال

ا بين )محمٌد قام( و )قام محمٌد( من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ  هناك فرقا

فكالهما جائز، إال أن هذه جملة وهذه جملٌة أخرى، هكذا يقول النحويون، 

يقولون: )محمٌد قام( جملٌة إسمية، مبتدأ وخرب، و )قام محمد( جملة أخرى من 
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 فعٍل وفاعل. 

 )محمٌد قام(، و )قام محمٌد( جملٌة واحدة فعلية. قولون:أما الكوفيون فإنهم ي

ا(، و )حِمدُت  فلهذا نص النحويون على أنك يجوز أن تقول: )حِمدُت زيدا

ا هلل(؛ ألن هاتان جملتان فعليتان، والجملة الفعلية  ا لزيد(، و )حمدا اهلل(، و )حمدا

 تدل على التجدد، يعني لك بعض هذا الفعل المتجدد.

ن تقول )الحمد لزيد( كما تقول )الحمد هلل(؛ ألن هذه جملة اسمية وال يجوز أ

تدل على الثبات، و )ألف الحمد( لالستغراق، االستغراق ثم حامد، لهذا قال 

ا"سيبويه:  ، يعني أن هذه الجملة هبذه "فلو قال قائل )الحمد لزيد( لكان عظيما

 لثبات وعلى الشمول.الصياغة وهذا الرتتيب ال تكون إال هلل؛ ألهنا تدل على ا

أي أهنم ُيفرقون بين الجملتين االسمية والفعلية، وهذا من استقراء وتتبع كالم 

 العرب.

األمر الثاين الذي ُيضعف قول الكوفيين أو القول المنسوب إلى الكوفيين هو 

 أمٌر لفظي، وهو: أنه يستلزم شيئاا ُيخالف كالم العرب.

محمد( ماذا يجوز أن تقول يف )قام محمٌد(  فإذا كانوا ُيجيزون أن تقول يف )قام

على قولهم؟ )محمٌد قام(، فظاهر ذلك أنه يجوز أن تقول يف )قام محمدان( أن 

 تقول: )محمدان قام(، أو )قام رجالن( أو )قام الرجالن( تقول: )الرجالن قام(.

ويف )قام المحمدون( يجوز على ظاهر قولهم أو الزم قولهم أن تقول: 

ام(، وهم على ما أظن ال يقولون هبذا الالزم، لكنه الزٌم لقولهم، )المحمدون ق

وهذا ال تقوله العرب، وإنما العرب إذا تقدم االسم يف التثنية والجمع تقول: 

)المحمدان قاما، والمحمدون قاموا(، وهذا يدل على ضعف قول الكوفيين يف 

 المفرد.
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ا فاإلشكال الظاهر هو يف المفرد، أما إذا انتق لنا إلى التثنية والجمع فإن األمر إذا

يجول وينكشف ويبين، وهذا يدل على صحة قول الجمهور من أن الفاعل ال 

 يتقدم.

ا فإذا تبين األمر يف المثنى والجمع فنقول: )المحمدون قاموا(؛  إذا

ا  فالمحمدون: مبتدأ، وقاموا: فعٌل وفاعل، فإن هذا هو الذي يجب أن ُيطبق أيضا

ا على )محمٌد قام(  فتقول: محمٌد: مبتدأ، وقام: فعل، إال أن الفاعل عنا صار ضميرا

 مسترتاا.

قالوا: إنما جعلت العرب الضمير مسترتاا مع المفرد لكثرة االستعمال، لكثرة 

ا مع المثنى والجمع ألهنما أقل من  ا مسترتاا، وجعلوه بارزا االستعمال جعلوه ضميرا

 المفرد.

 ( 01:06:05)@ ال الب:

 ُيخالف كالم العرب، أنه يلزم من ذلك شيئاا ُيخالف كالم العرب. ما الشيخ:

 (01:06:22)@ ال الب:

م الفاعل يف المفرد، فالزم ذلك أنه يجوز أن ُتقدمه قدَّ يُ ازوا أن جهم أ الشيخ:

يف التثنية والجمع، فإذا قدمته خالف كالم العرب، وهم وإن كانوا ال يقولون هبذا 

 ه الزٌم لقولهم.الالزم على ما أظن إال أن

 ( 01:06:50)@ ال الب:

قلت ذلك، قلت: أنا ال أظن أهنم يقولون هبذا الالزم ولكنه الزٌم  الشيخ:

لقولهم، إال إن فرقوا، قالوا: هذا يجوز لهذا السبب، وهذا ال يجوز، يعني ليس هذا 

 من مذهبنا، لكن هذا الزم من المذهب.
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 (01:07:16)@ ال الب: 

)إنه فاعٌل ُمقدم( تنتفي الفائدة من التقديم والتأخير، أو من الذين قالوا  الشيخ:

اختالف الجملتين، وهذا الذي أشرنا إليه يف األمر األول المعنوي، بخالف 

الجمهور الذين فرقوا فقالوا: إذا تقدم االسم صار مبتدأ فهذه جملة اسمية، 

ضع الجملة فيختلف المعنى التفصيلي، أما اإلجمالي فواحد، ولهذا تختلف موا

االسمية عن مواضع الجملة الفعلية، فإذا أدرت الثبات تأيت بالجملة االسمية، وإذا 

أدرت التجدد واالنتقال والتغير تأيت بالجملة الفعلية، وهذا الذي يدل عليه تتبع 

 كالم الفصحاء، فهذا يدل على صحة قول الجمهور وضعف قول الكوفيين.

 ثم قال: 

ىىىىىو َفاِعىىىىىٌو  ع 
ىىىىىَد فِ  َفىىىىىإِن  َظَهىىىىىر   َوَبع 

 

ىىىىىىىىىىَ َ ر    ىىىىىىىىىَو َوإاِلَ َفَ ىىىىىىىىىىِمي ٌر اس   َفه 

ا مسترتاا،   ا أو ضميرا ا بارزا ا، وقد يكون ضميرا يعني أن الفاعل قد يكون ظاهرا

ا قبل قليل بما تيسر من األمثلة.  وكل ذلك شرحناه أيضا

ا، نعم.  ُتريد أمثلة أخرى أيضا

أين فاعل )أغنى(؟ من  [2الم د:] (ک ک ک ک گ گ)

 ما الذي أغنى؟ مالُه. [2الم د:] (ک ک ک ک)ف؟ يعر

، الفاعل: المتنافسون: فاعل [26الم ُُين:] (ۉ ۉ ې ې)

 ع وعالمة رفعه الواو.ومرف

؛ أين الفاعل؟ فتيان: فاعل مرفوع [36يوسف:] (ڭ ڭ ۇ ۇۆ)

 وعالمة رفعه األلف.

جن بكسر السين، ما الفرق  ؛[36يوسف:] (ڭ ڭ ۇ)يف اآلية  السِّ
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ْجن؟ بين السِّ   جن والسَّ

جن: المصدر، يعني تقول: )فالٌن  جن: هو المكان الذي ُيسَجن فيه، والسَّ السِّ

جن(، وال تقول: )حكمنا عليه  جن(، لكن )حكمنا على فالٍن بالسَّ محبوٌس يف السِّ

ْجن( يعني بأن ُيسجن،  ْجن(، هذا انتبهوا إليه يف القضاء، )حكمنا عليه بالسَّ بالسِّ

 تأوله بأنه فعل.المصدر يمكنك أن 

ْجن( فهو 01:10:15)@ (، ال، )سجنته، أسجنه، سجناا( هذا مصدر، أما )السَّ

جن المعروف.  اسم لما يقع فيه الفعل، وهو هذا السِّ

ا، الَحج: هو فعل  ومثل ذلك: )الَحج، والِحج(، فالمصدر: َحج يُحجُّ حجَّ

مور التي تعملها الحج، أن تفعل الَحج، أما الِحج بالكسر: فهو االسم لهذه األ

 هناك، األمور التي تعملها هذه اسمها الِحج، أما فعلك أنت فهو الَحج.

 ( 01:10:55)@ ال الب:

 هو اسم المصدر هو االسم. الشيخ:

؛ أين فاعل [28الم ُُين:] (ائ ەئ ەئ وئ): وقال 

 (ائ ەئ ەئ وئ)قال:  )يشرب(؟ المقربون، واهلل 
أم يشربون من العين؟ من العين، لكن ؛ المقربون يشربون بالعين [28الم ُُين:]

قال: يشربون بالعين، يعني َيروى، نعم، هذا ُيسمى التضمين،  -جل جالله–ربنا 

 ح الكالم.صوهو من أف

أن ُتضمن فعلين يتعديان بحرفين، فتذكر أحد الفعلين وتحذف  ال  مين:

اآلخر، وتذكر أحد الحرفين وتحذف اآلخر، فيكون الموجود دليالا على 

حذوف، فمعنى اآلية واهلل أعلم بمراده: عيناا يشرب منها ويتلذذ هبا المقربون، الم

يعني ليست مجرد شرب، ال، ُيريد أهنا شرب مع تلذذ، ليس مطلق شرب، فحذف 
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منها ألن )يشرب( يعني يشرب منها، وحذف )يتلذذ( لدالله هبا عليها، وهذا كثير  

 يف القرآن.

ه فاعلم أن هنا تضميناا، يعني فعٌل آخر فكلما رأيت فعالا يتعدى بغير حرف

 محذوف ُمراد، ُحذف من أجل االختصار.

 ثم قال إمامنا ابن مالك  :بعد ذلك  

ىىىىىىنَِدا ىىىىىىَو إَِذا َمىىىىىىا ُأس  ع 
ُِ ِد ال   َوَجىىىىىىر 

 

ىىىىىَهَدا  ىىىىىاَو ال ش  َُ ىىىىىعم َك نَىىىىىي ِن َأو  َجم   الِث 

ا  إن الفعل يلزم اإلفراَد مع الفاعل، سواءٌ  يقول يف هذا البيق:  كان الفاعل مفردا

كـ )ذهب زيٌد، ذهب محمٌد، قام رجٌل(، أو كان الفاعل مثنىا كـ )ذهب رجالن، 

ا كـ )قال رجاٌل، وقام طالٌب(،  وقال رجالن، وقام زيدان(، أو كان الفاعل جمعا

 وهكذا، فهذا معنى قوله: 

ىىىىىىنَِدا ىىىىىىَو إَِذا َمىىىىىىا ُأس  ع 
ُِ ِد ال   َوَجىىىىىىر 

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعم   نَىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ِن َأو  َجم   الِث 

ا، فإذا كان الفاعل ف  ا فيلزم أن يكون الفعل مفردا إذا كان الفاعل مثنىا أو جمعا

ا فهذا من باٍب أولى، كـ )فاز الشهداء(، الشهداء: جمع، ومع ذلك نقول: )فاز  مفردا

الشهداء(، ما نقول )فازوا الشهداء(؛ ألن الفعل يلزم اإلفراد مع الفاعل سواء كان 

ا أم كان مثنىا أو كان ج ا.مفردا  معا

َهَدا: ) أما قول ابن مالك ( فقد قصر الممدود، أي حذف الهمزة َفاَو ال ش 

من قوله )الشهداء(، يعني ما قال: )فاز الشهداء(، )فاز الشهدا(، وقصر الممدود 

جائٌز يف النثر والشعر، وهو لغٌة فصيحة، بل هو لغة الحجازيين، الحجازيين 

 هاره فهو لغة التميميين.يقصرون الممدود، أما تحقيق الهمز وإظ

 ثم قال ابن مالٍك  :بعد ذلك  

 َوَقىىىىىىىد  ُيَقىىىىىىىاُل َسىىىىىىىِعَدا َوَسىىىىىىىِعُدوا

 

ىىىىىىنَُد   ىىىىىىُد ُم   َِىىىىىىاِهرِ َبع  ىىىىىىُو لِل  ع 
ُِ  َوال 
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هذا البيت يتبع البيت السابق، فبعد أن قرر أن الفعل يلزم اإلفراد مع الفاعل 

ا قال هنا ا أم مثنىا أم جمعا : وقد ُيقال، و )قد( مع الفعل سواٌء كان الفاعل مفردا

المضارع يدل على التقليل يف األصل، وقد تدل على التأكيد والتحقيق يف مواضع 

 قليلة، وهنا ُيراد هبا المعنى الكثير.

َ  قد ُيقال: )سعدا المحمدان، ذهبا الرجالن، نجحا  إذا كان الُاعو مثن

ا: )ذهبوا ال رجال، ونجحوا الطالب، الطالبان(، وقد ُيقال إذا كان الفاعل جمعا

 الرباغيث. ينوقاموا الضيوف(، وهذه اللغة ُيسميها النحويون: لغة أكلو

أن جمهور العرب ُيلزمون الفعل اإلفراد كما ذكرنا من قبل،  وُيراد بهذه اللرة:

وال ُيلحقون به شيئاا يدل على الفاعل إال إذا كان الفاعل مؤنثاا، فُيلحقون بالفعل تاء 

كنة، فيقولون: )ذهب محمٌد، وذهبت هنٌد(ـ و )ذهب المحمدان، التأنيث السا

 وذهبت الهندان(، و)ذهب المحمدون، وذهبت الهندات(.

إال أن بعض العرب وهي قبائل قليلة من العرب، قبائل فصيحة لكنها قليلة، 

ا، فإذا  بعض العرب ُيلحق بالفعل حروفاا تدل على الفاعل إذا كان مثنىا أو جمعا

ا، فقالوا: )ذهبا الرجالن، ونحجا الطالبان(،  كان الفاعل مثنىا ألحقوا بالفعل ألفا

ا فقالوا: )ذهبوا الطالب، ونجحوا  ا ألحقوا بالفعل واوا وإذا كان الفاعل جمعا

 الطالب(.

ا ففعلوا مع المثنى والجمع كما يفعل جمهور العرب مع الفاعل المؤنث،  إذا

ا يف كالم العامة، وهذه اللغة وإن كانت فصيحة إال أهنا قليل ة، وهي اليوم كثيرٌة جدا

بل إن بعض العامة ال يدري عن هذه اللغة، فيقول: )جاؤوا الضيوف(، ما يقول: 

 )جاء الضيوف(، وبعضهم يقول: )جاء الضيوف(.

ا فهما لغتان فصيحتان، إال أن اللغة األولى هي اللغة الُكثرى، هي لغة  إذا
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ة الثانية هي لغة قليلة، ينبغي أال ُيؤخذ هبا إال القرآن، هي لغة جمهور العرب، واللغ 

ألهل هذه اللغة أو للتخريج عليها، وقد جاءت نصوٌص على هذه اللغة ليست 

كثيرة، وهي ثابتة باتفاق النحويين، وزعم بعض النحويين أن هذه اللغة واردٌة يف 

 .القرآن الكريم، وذكروا أهنا واردة يف آيتين يف كتاب اهلل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ): ولى يف سورة المائدة يف قوله اآلية األ

 ؛[71الما دة:] (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

الفاعل: كثيٌر، والواو يف  ،[71الما دة:] (ٻ پ)فقالوا: إن الفاعل يف: 

)عموا وصموا( هذه حروف تدل على أن الفاعل جمع، ونقول حروف، ما نقول: 

قول: هذا حرف يدل على أن إهنا واو الجماعة ضمير كلغة جمهور العرب، بل ن

ا، كما أن تاء التأنيث يف )ذهبت هند( حرٌف يدل على أن الفاعل  الفاعل جمعا

 مؤنث.

ٱ ٻ ٻ ): -تعالى–واآلية األخرى يف سورة األنبياء يف قوله 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

  .[3-1األنبياي:] (ڄ ڄ ڄ ڄ

أي: أَسرَّ النجوى  ؛[3األنبياي:] (ٹ ٹ ڤ ڤ) فقالوا يف قوله:

 الذين ظلموا، ثم جاءت هذه الواو على لغة أكلون الرباغيث.

فجمهور النحويين وعلى رأسهم سيبويه ال يرضى هبذا المذهب، ويقول: إن 

القرآن ليس فيه لغة أكلون الرباغيث؛ ألن القاعدة عند النحويين: أن القرآن الكريم 

ى الكثير من كالم العرب، ال ُيخرج على القليل متى ما ُوجد يجب أن ُيخرج عل

للكثير وجه، وهذا الذي ينبغي؛ ألنك ال تحِمل على القليل، إذا َحملت على 
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القليل فإنك سُتطالب بالدليل، ما الدليل على أن هذه اآلية جاءت على هذه اللغة 

ر فما تحتاج إلى دليل، القليلة لهذه القبيلة؟ أما إذا قلت: إن القرآن جاء على كثي

 فكيف َخرج النحويين هذين اآليتين؟ التخريج سهل: 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)أما يف آية المائة انتبهوا لها: 
پ )فاعل،  ؟[71الما دة:] (ٻ پ)ما إعراب الواو يف  ؛[71الما دة:]

بدل، الفاعل:  ؛[71الما دة:] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ

لم عنهم من قبل  ، وكثيٌر: بدل.عموا وصموا، أي المتكَّ

ويكون المعنى واهلل أعلم بمراده: وحسبوا أال تكون فتنة وظنوا هذا الظن 

الخاطئ، فلهذا َعموا وصموا كلهم، ثم منَّ اهلل عليهم بالتوبة، ثم تاب اهلل عليهم، 

وبعد التوبة ماذا حدث لهم؟ ثم عموا وصموا كثيٌر منهم، فهذا بدل احرتاز، أي بعد 

 
َ

َصمُّ كثيٌر منهم ال كلهم، يف المرة األولى عندما وقعت الفتنة والتوبة إنما َعمي

كلهم َعموا وصموا، لكن يف المرة الثانية عندما تبين لهم األمر وتاب اهلل عليهم 

 عمي وَصم كثيٌر منهم.

ا انتبهوا لها:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )ويف اآلية الثانية آية األنبياء أيضا

هذه الواو  ؛(پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ما إعراهبا؟ واو  [98األعراف:] (ڃ ڃ)عود إلى الناس ما إعراهبا؟ فاعل، ت

 فاعل.

 (ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ)
فكيف يكون إعراب )الذين ظلموا(؟ إما أن نقول: إن إعراهبا كإعراب  [3األنبياي:]

اآليات السابقة، فالواو صارت فاعل، و )الذين( بدل، وهذا إعراٌب حسن ألنه 

 المعنى، والمعنى: إنما أسر النجوى الذين ظلموا فقط. جميٌل من حيث

 واهلل أعلم، وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد، وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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 الدرس السمادس والثالثون

﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

حمٍد وعلى آله وأصحابه الطيبين وأصحابه أجمعين، اللهم صلِّ وسلم على نبينا م

 الطاهرين، وعلى أهل بيته، وأزواجه، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين، 

 -أَما بعد:

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة المباركة 

األفصح، ليلة االثنين، الرابع عشر من شهر ذي الَقعدة، بفتح القاف على األشهر و

 ،وذي الِقعدة على األقل، من سنة ثالثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 

نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس  الرياض مدينة يف الجزيرة بحي الراجحي، جامع يف

رحمةا واسعة، وإيانا  [ ألُية ابن مالكالسادس والثالثين من دروس شرح ]

 وأمواتنا، وأموات المسلمين.

س الماضي يا إخوان يف الفاعل، وقد بدأنا بشرح الفاعل، وشرحنا ما كان الدر

تيسر من أبياته، واليوم إن شاء اهلل ُنكمل بعض أبيات باب الفاعل ونشرحها إن شاء 

 : اهلل تعالى، ويف هذه األبيات يف باب الفاعل يقول إمامنا ابن مالك 

ىىىِمَرا.229 ىىىٌو أض  ع 
اِعىىىَو فِ َُ َفىىىُع ال   َوَير 

 

ىىىٌد فِىىىِ َجىىىَواِب َمىىىن  َقىىىَراَكِمث ىىى   ِو َوي 

نِي ىىثم َتِلىىِ ال َماِضىىىِ إَِذا.230 
 َوَتىىاُي َتى 

 

َثىىىىىَ َكَىَبىىىىىق  ِهن ىىىىىُد األََذى   َكىىىىىاَن ألن 

 



 

 
e 

g h 

f  63 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ىىىىىَمرِ .231 ىىىىىَو ُم   ع 
ىىىىىَثُم فِ  َوإَِنَمىىىىىا َتل 

 

ِهىىىىىىىىىمم َذاَو ِحىىىىىىىىىرِ    ُ  ُمَ ِهىىىىىىىىوم َأو  ُم

َ  ال َ اِي فِِ.232  ُو َتر  ه  َُ ح ُيبِي ُح ال   َوَقد 

 

َِ بِن ىىىُق ال َواِقىىىِف نَ   ىىىِو َأَتىىىَ ال َقاِضىىى  ح 

ىالَ .233  ىوم بِىإاَِل ُف   ُف َمىع  َفه   َوال َحذ 

 

 َكَمىىىىىا َوَكىىىىىا إاَِل َفَ ىىىىىاُة اب ىىىىىِن ال َعىىىىىالَ  

وم َوَمع  .234  ُف َقد  َيى تِِ باِلَ َفه   َوال َحذ 

 

رم َوَقىىىع    ىىىِ ِشىىىع 
 َضىىىِمي رِ ِذي ال َمَجىىىاِو فِ

عم .235   ِسَوى ال َ الِِم ِمىن   َوالَ اُي َمع  َجم 

 

ىىىىَدى الَلىىىىبِن     ُمىىىىَذَكرم َكال َ ىىىىاِي َمىىىىع  إِح 

َ نُوا.236  َ ح  َ اُة اس  َُ َم ال  َف فِِ نِع   َوال َحذ 

 

ي ىىىىىىىِ  َبىىىىىىىي نُ  
ىىىىىىىَد ال ِجىىىىىىىن ِس فِ  ألََن َقه 

   يف هاه األبيات تكلم ابن مالك  :على مسألتني 

 حذف فعل الفاعل. الم ىلة األولَ:

 تأنيث الفعل. الثانية:والم ىلة 

 ونبدأ بالم ىلة األولَ وهِ: الكالم علَ 

 حذف فعو الُاعو

 : وفيها يقول ابن مالك 

ىىىىىىِمَرا ىىىىىىٌو أض  ع 
اِعىىىىىىَو فِ َُ َفىىىىىىُع ال   َوَير 

 

ىىىٌد فِىىىِ َجىىىَواِب َمىىىن  َقىىىَرا   َكِمث ىىىِو َوي 

الفاعل إنما يرفعه فعٌل قبله، قررنا ذلك يف الدرس الماضي، وهذا الفعل الواقع  

بل الفاعل ُيشرتط فيه الوجود، وال ُيشرتط فيه الظهور، فهو قد ُيوجُد ويظهر ق

 كقولنا )جاء محمد، ويجيء محمد، و )ِجئ( أي جئ أنت.

ا يف الكالم ولكنه ُمضَمر، وقد يكون محذوفاا، وحذفه جائز  وقد يكون موجودا

ا، أي  أن يدل عليه بالشرط العام للمحذوفات يف اللغة العربية وهو: أن يكون معلوما

دليل، فمتى ما دل دليٌل على فعل الفاعل جاز حذفه، فمن ذلك: أن يقع الفاعل يف 

جواب استفهام، فُيقال لك: من جاء؟ فتقول يف الجواب: )زيٌد(، والتقدير: )جاء 

 زيٌد(، فحذفت الفعل جاء لداللة السؤال عليه.
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: )ما جاء   أحٌد(، أو )لم يجئ أو أن يقع الفعل يف جواب نفي، كأن ُيقال مثالا

أحد(، فتقول: )زيٌد( ُتريد )جاء زيٌد(، أو: )بلى، جاء زيٌد(، فحذفت )جاء( لداللة 

 النفي عليه.

 (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ): ومن ذاك قوله 
، التقدير واهلل أعلم: )ليقولون خلقنا اهلل(، فحذف الفعل لداللة [87الثخرف:]

 السؤال عليه.

 ويقول الشاعر: 

ىىُر قلبىىُ  ِمىىنَ َتَجَلىىدو    حَ ىىَ ِقيىىَو َلىىم َيع 

 

ىدِ   َِىُم ال َوج  ىُق: َبىو  َأع  ِد َشىٌِي ُقل   ال َوج 

بل َعراه أعظم الوجد، فحذف الفعل لداللة النفي السابق عليه يف  ال قدير: 

ُر قلب ُ قوله:  ا ففعل الفاعل يجوز أن ُيحذف متى ما دل عليه دليل.َلم َيع   ، إذا

ذف فيها فعل الفاعل: إذا وقع الفاعل بعد )إن( ومن أشهر المواضع التي ُيح

الشرطية، و )إذا( الشرطية، وأسلوب الشرط كما تعرفونه هو: أن ُيرتب فعٌل على 

 آخر، فإن وقع األول وقع الثاين، وإن لم يقع األول لم يقع الثاين، هذا هو الشرط. 

من والشرط يكون بأدوات ُتسمى: أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة، ف

 أدوات الشرط: إن، وإذا.

فتقول يف )إن(: )إن جاء محمٌد جئت(، وتقول يف )إذا(: )إذا جاء محمٌد 

 جئت(، يف هذين المثالين ال إشكال فيهما.

تقول: )إن جاء زيٌد جئت(، إن: حرف شرط، وجاء زيٌد: فعٌل وفاعل، وهو 

 فعل الشرط، وجئُت: فعل فاعل جواب الشرط، ال إشكال يف ذلك.

 ك: )إذا جاء زيٌد جئت(، ال إشكال يف ذلك.وكذل
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)إن زيٌد جاء جئُت(، وتقول: )إذا زيٌد جاء جئت(،  لكن يجوو لك أن تقول:

 أداة الشرط، )إن زيٌد جاء جئُت(، )إذا زيٌد جاء جئت(، 
َ

فنجد أن االسم هنا قد ولِي

و والمقرر عند النحويين: أن الشرط ال يكون إال باألفعال، ويذكرون أن هذا ه

 مقتضى العقل.

العقل ال يتصور الشرط إال يف األفعال، يعني ال ُيتصور أن يكون الشرط يف 

أسماء، يف أشياء موجودة محسوسة، تقول: )إذا الكأس شربُت(؟ ما يصلح، )إذا 

 الباب دخلُت( ما ُيتصور ذلك. 

لكن تقول: )إذا انفتح الباب دخلُت(، يعني الجواب فعل، والشرط المرتب 

ل كالهما، إذا حدث شيٌء يحدث شيء، فالحدوث األول فعل، عليه فع

، وال  والحدوث الثاين فعل، فإذا كان األمر هكذا فال يكون فعل الشرط إال فعالا

، يعني جملة فعلية وجملة فعلية.  يكون جواب الشرط إال فعالا

)إن زيٌد جاء جئُت(، إن: أداة الشرط، وزيٌد: هل ستقول  نعود إلَ مثالنا:

؟ ما يأيت مبتدأا؛ ألن االسم من مبتدأ ما يرتتب على شيء، ال بد أن تجعل فعل مبتدأ

، فلهذا نقول يف )زيٌد( هنا، نقول: إن زيٌد فاعل لفعل محذوف ُيقدر  الشرط فعالا

من جنس المذكور، يعني: )إن جاء زيٌد جئُت(، فحذفوا جاء الفعل، ودلوا عليه 

لفعل: إذا وقع الفاعل بعد )إن(، بجاء أخرى، فلهذا نقول: من مواضع حذف ا

 وبعد )إذا(.

 [1االنشقاق:] (ڀ ڀ ٺ): ومن ذلك: قوله 

؛ إذا: هذه ظرفية متضمنة للشرط، السماء انشقت: ما إعراب (1)االنشقاق:

 السماء؟ فاعل لفعل محذوف تقديره: إذا انشقت السماء.

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ): وكذلك قوله 
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لفعل محذوف من جنس المذكور، ؛ أحٌد: فاعل [6ال وبة:] (ەئ وئ وئ 

 والتقدير واهلل أعلم: إن استجارك أحٌد من المشركين فأجره.

قلنا يف )إن( و )إذا( يجوز لك أن ُتقدم الفعل فتقول: )إذا جاء زيٌد جئت(، و 

 )إن جاء زيٌد جئت(.

ويجوز لك أن تحذف هذا الفعل فتذكر بعد االسم دليالا عليه فتقول: )إن زيٌد 

)إذا زيٌد جاء جئُت(، هذان أسلوبان جائزان واردان فصيحان، لكن جاء جئت(، 

هل يجوز أن تجمع بين الفعلين فتقول: )إن جاء زيٌد جئت(، )إذا انشقت السماء 

 انشقت(، )إن استجارك أحٌد من المشركين استجارك فأجره(، هل يجوز ذلك؟ 

لك ألن فيه ال يجوز، لم يرد ولم ُيسمع، والنحويون ال ُيجيزون ذ الجواب:

ا بين الِعوض والُمَعوض عنه، وال ُيجمع بنيهما، بل ُيكتفى بأحدهما؛ ألنه ال  جمعا

ُيمكن أن ُيوجد ملك وملك آخر يف نفس الوقت، وال ابن ملك، متى ُيمكن أن 

يعمل؟ إذا غاب الملك يأيت الالحق، أما إذا جاء األول الملك ال بد أن يذهب 

 ه.الثاين مباشرة يعني يفقد أعمال

إذا وقع الفاعل بعد  ُنلخص هذه الم ىلة فنقول: من مواضع حذف الُعو:

)إن( الشرطية، وبعد )إذا( الشرطية، وما ُحكم حذف الفعل يف هاتين الصورتين 

بعد )إن( و )إذا(؟ حذف الفعل حينئٍذ واجب، حذف الفعل واجب إذا وقع الفعل 

خر، فإن صرحت بالفعل بعد )إن، وإذا( يجب أن تحذف الفعل لوجود الفعل اآل

 يجب أن تحذف الفعل اآلخر.

أما يف الصور السابقة فالحذف فيه جائز بحسب ألن الكالم والمعنى المراد، 

إال أننا نقول بعد ذلك: إن ما ذكرناه يف حذف الفعل بعد )إن( و )إذا( هو كونه 

جوب ، وهو قول جماهير النحويين هو الذي قدمناه وذكرناه قبل قليل يف وامبنيا 
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حذف الفعل بعد )إن( و )إذا(، يعني يجب أن ُتقدر هنا فعالا وتجعل هذا االسم 

 المرفوع فاعالا كالفعل لما ذكرناه وعللنا به من أن الشرط يكون إال باألفعال.

  :ويف املسألة قوالن آخران 

 (ڀ ڀ ٺ)القول الثاين وهو للكوفيين، وهو: أن السماء يف نحو: 
 ولكنه فاعٌل للفعل المتأخر. فاعل،  ؛[1االنشقاق:]

؛ فاعٌل، ولكنه فاعٌل [6ال وبة:] (ې ې ى ى ائ ائ)

للفعل المتأخر؛ ألن من مذهبهم الذي ذكرناه يف المحاضرات الماضية يف الدرس 

 الماضي: أهنم ُيجيزون يف الفاعل التقدم والتأخر.

وعلى ذلك يكون البصريون والكوفيون متفقين على أن أدوات الشرط ومنها 

 )إن( و )إذا( ال يقع بعدها إال جملة فعلية.

وهناك قوٌل ثالث وهو لألخفش، وإذا قيل )األخفش( فهو: سعيد بن َمسعدة، 

وُيقال )األخفش( أي األوسط، وهو تلميذ سيبويه، أكرب تالميذ سيبويه، وهو أشهر 

 األخافشة يف النحو، األخفش ُيجيز أن تقع الجملة الفعلية والجملة االسمية بعد

 (ڀ ڀ ٺ)و )السماء( يف أدوات الشرط، فلهذا ُيجيز لك يف نح
ا كما يقول الجمهور،  ؛[1االنشقاق:] يقول: يجوز يف السماء أن تكون فاعالا ُمقدرا

ويجوز أن تكون )السماء مبتدأ(، والفعل بعدها هو الخرب، فهذا قوله، وذكرنا من 

 قبل ُحجة الجمهور.

بعض الناس اليوم: )كل عاٍم وأنت  ونقول: لعل من حذف فعل الفاعل قول

بخير(، فهذه الجملة فيها إشكال؛ ألن ظاهرها أن ُيقال: )كل عاٍم أنتم بخير(، أي: 

أنتم بخيٍر كل عاٍم، فأنتم بخير؛ أنتم: مبتدأ، وبخير: خرب، وكل عاٍم: ظرف زمان، ال 

ذه إشكال يف ذلك، وظرف الزمان يجوز أن يتقدم وأن يتأخر، لكن عندما جاءت ه
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الواو وُرفعت كلمة )ُكل(، فقيل: )كل عاٍم وأنتم بخيٍر( خرجها بعض العلماء  

واعتمد هذا التخريج َمجمع القاهرة اللغوي فقال: إن )كل( فاعل لفعل محذوف 

ُيفهم من المعنى والسياق، أي يمضي كل عاٍم وأنتم بخير، فيمضي: فعٌل ُمقدر، 

وهذا يحتمله القياس النحوي لما وكل عاٍم: فاعل، وانتم بخير: جملة حالية، 

 قررناه قبل قليل.

ويف هناية الكالم على هذه المسألة نستمع إلى قول الُمحاجي، هناك بعض 

 العلماء يذكرون ُأحجيات، الُمحاجي يقول: 

 يىىا قىىارن النحىىو مىىن ألُيىىةم جمعىىق يف

 

 النحىىو ُمعِىىم مىىا يف النحىىو قىىد ِقيىىو 

ىىىا تحىىىوو بىىى    إن كنىىىق تُهمهىىىا فهم 

 

 ها حىىىىين تخُىىىىَ واألقاويىىىىوأسىىىىرار 

 بهىىا قىىد جىىاي فاعلىى  فعىىال   
 يف أي بيىىقم

 

 ومىىىىىن فاعىىىىىوم قىىىىىد جىىىىىاي مُعىىىىىوال 

يقول: بيت يف األلفية، أنت تحفظ األلفية وتفهم أسرارها، طيب، يف بيت يف  

، وهو هذا البيت:  ، وجاء الفاعل مفعوالا  األلفية جاء الفاعل فيه فعالا

مِ  ٌو أض  ع 
اِعَو فِ َُ َفُع ال   َراَوَير 

يرفُع: فعل ُمضارع، أين فاعله؟ أين الرافع الذي يرفع؟ فعٌل، والمفعول به: 

، فأجابه اآلخر وقال:  ، فالفاعل صار فاعالا  الفاعَل، فالفاِعل هنا صار فعالا

 فىىىدتك نُ ىىىِ فقىىىد أح ىىىنق تمثىىىيال

 

 وفقىىق كىىو الىىورى نِمىىا وت ىىجيال 

 قىىىد جىىىاي ذا  بهىىىا يف بىىىاب فاعلهىىىا 

 

 ِم تمثىىىىيالمىىىىن بعىىىىد أربعىىىىة يف الىىىىن 

 هذا فقط تلطيف.  

ا حسناا يف قول ابن مالك  َفُع : ويذكر بعض الشارحين هنا استطرادا َوَير 

ٌو  ع 
اِعَو فِ َُ ا ال يرفعه إال فعله ال  ؛ فيقول: إن اإلنسان ال يرفعه إال فعله، الفاعل عموما

 يف النحو، وكذلك يف الناس، أما النسب فإنه ال يرفع صاحبه، وال األجداد وال
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 الفخر هبذه األمور.

 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ): وهذا مصداق قوله 
؛ فالتقوى هي عمل اإلنسان الذي يرفعه، هذا ما يتعلق بالمسألة [13الحجراو:]

 األولى وهي: أن الفعل الذي يرفع الفاعل قد ُيحذف يف مواضع ذكرناها.

ره، أما المسألة الثانية يف هذه األبيات فهي: الكالم على تأنيث الفعل وتذكي

ر؟   متى ُيؤنث الفعل ومتى ُيذكَّ

 فقال يف ذلك إمامنا ابن مالك: 

نِي ىىىىىثم َتِلىىىىىِ ال َماِضىىىىىِ إَِذا
 َوَتىىىىىاُي َتى 

 

َثىىىىىَ َكَىَبىىىىىق  ِهن ىىىىىُد األََذى   َكىىىىىاَن ألن 

ىىىىىىىَمرِ   ىىىىىىىَو ُم   ع 
ىىىىىىىَثُم فِ  َوإَِنَمىىىىىىىا َتل 

 

ِهىىىىىىىىىمم َذاَو ِحىىىىىىىىىرِ    ُ  ُمَ ِهىىىىىىىىىوم َأو  ُم

ىىىىُو َتىىىىر  َ   ه  َُ ح ُيبِىىىىي ُح ال   ال َ ىىىىايِ  َوَقىىىىد 

 

َِ بِن ىىُق ال َواِقىىِف   ىىِو َأَتىىَ ال َقاِضىى ىىِ َنح 
 فِ

ىىىىالَ   ىىىىوم بِىىىىإاَِل ُف   ُف َمىىىىع  َفه   َوال َحىىىىذ 

 

 َكَمىىىىىا َوَكىىىىىا إاَِل َفَ ىىىىىاُة اب ىىىىىِن ال َعىىىىىالَ  

ىىوم َوَمىىع    ُف َقىىد  َيىىى تِِ بِىىالَ َفه   َوال َحىىذ 

 

رم َوَقىىىع    ىىىِ ِشىىىع 
 َضىىىِمي رِ ِذي ال َمَجىىىاِو فِ

ىىىىعم ِسىىىىَوى ال َ ىىىىالِمِ َوالَ ىىىىاُي َمىىىىع     َجم 

 

ىىَدى الَلىىبِن     ِمىىن  ُمىىَذَكرم َكال َ ىىاِي َمىىع  إِح 

َ ىىنُوا  َ ح  َ ىىاُة اس  َُ ىىَم ال  ىىِ نِع 
َف فِ  َوال َحىىذ 

 

ي ىىىىىىِ  َبىىىىىىي نُ  
ىىىىىىَد ال ِجىىىىىىن ِس فِ  ألََن َقه 

 لخص يف هذه األبيات الكالم على تأنيث الفعل وتذكيره.  

يء(، والمراد بتأنيث الفعل أن تقول: تذكير الفعل أن تقول: )جاء(، أو )يج

)جاءت(، أو )تجيء(، وُننبه يف البداية على أمٍر تعرفونه أو يعرفه أكثركم وهو: أن 

ع؛ ألن التذكير والتأنيث من خصائص  إطالق التذكير والتأنيث على الفعل توسُّ

 األسماء.

 ُتوصف األسماء هي التي ُتوصف بتذكيٍر وتأنيث، أما الفعل والحروف فإهنا ال

بتأنيٍث وال بتذكير، لكن نحن نتوسع فنقول: تأنيث الفعل نقصد به: وصله بتاء 
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 التأنيث. 

 يبدأ ابن مالك ذلك فيقول: 

نِي ىىىىىثم َتِلىىىىىِ ال َماِضىىىىىِ إَِذا
 َوَتىىىىىاُي َتى 

 

َثىىىىىَ َكَىَبىىىىىق  ِهن ىىىىىُد األََذى   َكىىىىىاَن ألن 

اٍء ساكنٍة أن الفاعل إذا كان مؤنثاا فإنك ُتؤنث الفعل الماضي بت يذكر  

يف آخره ُتسمى )تاء التأنيث(، فإذا أدرت أن تؤنث )جاء( تقول: )جاءت(، و 

 )صلى(؛ )صلت(، وهكذا.

ا فإنك ُتذَ  ونُهم من ذلك: فتقول: )جاء  ر الفعَل كِّ أن الفاعل إذا كان مذكرا

لم يتكلم على تأنيث الفعل المضارع،  محمٌد(، و )محمٌد يجيء(، إال أنه 

نث الفعل المضارع للفاعل المؤنث فإنك ُتؤنثه بتاٍء متحركٍة يف فإذا أردت أن تؤ

 أوله فتقول: )محمٌد يجيء، وهنٌد ُتصلي(، و )زيٌد ُيصلي، وَدْعٌد ُتصلي(.

ا فتأنيث الفعل يكون بتاء التأنيث، إال أهنا مع الماضي تاٌء ساكنٌة يف آخره،  إذا

 ومع المضارع بتاٍء متحركة يف أوله.

 لى ذلك بقوله: ثم ضرب مثاالا ع

 َأَبق  ِهن ُد األََذى

أبت، هذا الفعل )أبى(، )أبى محمٌد(، فعندما جاء الفاعل مؤنثاا قيل: )أبت 

 هنٌد(.

أما )أبى محمٌد( فإن الفعل )أبى( يتكون من الهمزة المفتوحة، والباء المفتوح، 

 واأللف، )أبى(.

لف؟ ُحذفت، لماذا ثم إذا كان الفاعل مؤنثاا قيل: )أبت هنٌد(؛ أين ذهبت األ

ُحذفت؟ ألن األلف ساكنة، وتاء التأنيث ساكنة، فالتقى ساكنان، وكيف نتخلص 
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ا  من التقاء الساكنين؟ القاعدة يف التقاء الساكنين: أن الساكن األول إذا كان حرفا

ا حركناه، وإذا كان حرفاا معتالا حذفناه، وهنا حرٌف معتل فلهذا حذفناه أو  صحيحا

 قالت: )أبت(.حذفتها العرب ف

ا، وقد يكون واجباا، فلهذا  إال أن تأنيث الفعل للفاعل المؤنث قد يكون جائزا

ل الكالم يف ذلك ابن مالك يف األبيات التالية فقال:   فصَّ

ىىىىىىىَمرِ  ىىىىىىىَو ُم   ع 
ىىىىىىىَثُم فِ  َوإَِنَمىىىىىىىا َتل 

 

ِهىىىىىىىىىمم َذاَو ِحىىىىىىىىىرِ    ُ  ُمَ ِهىىىىىىىىوم َأو  ُم

فالُعو يجب أن ُيؤنث مع  ذكر يف هذا البيق مواضع ُوجوب تىنيث الُعو، 

 الُاعو المؤنث يف موضعين: 

  ا مؤنثاا، فحينئٍذ يجب يف الفعل األول: إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا

 التأنيث.

كقولك: )هنٌد جاءت(، هنٌد: مبتدأ، وجاء: فعٌل ماٍض، والتاء حرف تأنيث، 

ا فا لضمير هنا ولكل فعٍل فاعٌل بعده، أين فاعل )جاءت(؟ مسترت تقديره: هي، إذا

ا  ا فالفاعل هنا ضميٌر مؤنث، والفاعل إذا كان ضميرا مذكر أم مؤنث؟ مؤنث، إذا

 مؤنثاا كان التأنيث واجباا، تقول: )هنٌد جاءت(.

و )الشمس طلعت(: أين فاعل )طلعت(؟ هي، ضميٌر مؤنث، ما ُحكم التأنيث 

هنا؟ واجب، ما ينفع تقول: الشمس طلع، تقول: )الشمس طلعت، والشمس 

 طلق( بالتأنيث؛ ألن الفاعل ضميٌر مؤنث.ت

وكذلك تقول: )الناقة انطلقت، والسيارة توقفت(، وهذا هو قول ابن مالك 

 : 

َمرِ ُمَ ِهوم  َو ُم   ع 
َثُم فِ  َوإَِنَما َتل 

ماذا ُيريد بالُمضمر؟ يعني الضمير، قلنا: المضمر يعني الضمير، ُمتصل؟ أن 
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ا مؤنثاا مت  ا إلى يكون هذا الضمير ضميرا ا مؤنثاا يعني عائدا ، أن يكون ضميرا صالا

، هو قال: )متصٍل(، ضمير متصل.  مؤنث، متصالا

فإذا سألناكم بعد ذلك وقلنا: الفاعل يف )هنٌد جاءت(، يعني: هي، الفاعل يف 

 )جاءت( ضمير منفصل أم ضمير متصل؟ ضمير منفصل، هو مسترت ال شك.

لمتصل، أم قسيٌم لهما؟ يعني الضمير المسترت هل هو من المنفصل أم من ا

قسم ثالث، الضمائر أما منفصلة، وإما متصلة، وإما مسترتة، السؤال واضح، 

 والجواب؟

أما ابن مالك ماذا يرى؟ يرى ابن مالك أن ال مير الم   ر من ال مير 

الم هو، هذا صريح كالم  هنا، فلهذا لو أدرنا أن ُنق م ال ما ر علَ هذا المذهب 

 مير ق مان: كنا نقول: ال 

 .ضمير متصل 

 .وضمير منفصل 

 وال مير الم هو نوعان: 

 .)متصٌل بارز، مثل: واو الجماعة يف )ذهبوا 

 .ومتصل مسترت مثل: الفاعل يف )هنٌد جاءت(، هذا مذهب 

ا، ال يرى أنه قسٌم من  والمذهب الثاين يرى أن المسترت قسيٌم، وليس قسما

 لمذهب كيف ُنقسم الضمائر؟ المتصل، ولكنه يرى أنه قسيم، وعلى هذا ا

 ُنق م ال ما ر إلَ ق مين، نقول:

 .الضمائر إما ضمائر مسترتة 

 .وإما ضمائر بارزة 
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 وال ما ر الباروة نوعان: 

 .ضمائر متصلة 

 .وضمائر منفصلة 

فهذان مذهبان، على كل مذهب تقسيٌم خاص بالضمائر، فهذا هو الموضع 

 األول للتأنيث الواجب.

يث الفعل الواجب: إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث الموضع الثاين لتأن

 متصالا بالفعل.

 ما المراد بحقيقي التأنيث؟ 

أي أنه من الحيوان، سواءا كان من البشر أم من البهائم، كل ذلك ُيسمى حيواناا، 

فإذا كان المؤنث من الحيوان سماه النحويون وأهل اللغة: مؤنثاا حقيقياا، وإذا كان 

ن غير الحيوان سموه مؤنثاا مجازياا، كالسيارة، والشمس، هذه مؤنثات المؤنث م

 مجازية.

إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصالا بالفعل، كقولك: )جاءت هنٌد(، 

الفاعل: )هند(، وهي حقيقي التأنيث، ومتصل بالفعل، وتقول: )َصلَّت سعاد(، و 

آل ] (ڻ ڻ ڻ ۀ)ة(، )صامت أختي(، و )قامت أمي(، و )قالت المعلم

 ، التأنيث يف هذه األفعال واجٌب ألن المؤنث حقيقي التأنيث ومتصل.[35عمران:

 ؟ نقول:تقول: من أين نفهم هذا الموضع من كالم ابن مالك 

ِهمم َذاَو ِحرِ أما كون الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث فُيفهم من قوله:   ُ ؛ َأو  ُم

ا، والِحُر هو الفرج، وأصله: ِحْرٌح،  إال أن العرب حذفت الحاء األخيرة تخفيفا

وجمعه: أحراح، وتصغيره: ُحريح، يعني أعادوا هذا المحذوف، ومن ذلك قول 
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َ ِحل وَن »يف الحديث المشهور:  النبي   َواٌم َي   َلَيُكُوَنَن ِمن  ُأَم ِِ َأق 

َر َوال َمَعاِوَف   .«ال ِحَر َوال َحرِيَر َوال َخم 

 وقال الراجز: 

 أقىىىىىىىود جمىىىىىىىال  مىىىىىىىن راحىىىىىىىا إين

 

 ذا قبىىىىىىىىىىةم مملىىىىىىىىىىو ةم أحراحىىىىىىىىىىا 

 .  أي مملوؤٍة نساءا

ا فكون الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث واضح من كالم ابن مالك، كونه  إذا

 متصالا بالفعل من أين نفهمه؟ نفهمه من قول ابن مالك يف البيت التالي: 

َ  ال َ ايِ  ُو َتر  ه  َُ ح ُيبِي ُح ال   َوَقد 

ا: أن الفاعل إذا لم نفهم من ذلك ا شرتاط االتصال، ونفهم من هذا البيت أيضا

يكن حقيقي التأنيث، أي إذا كان مجازي التأنيث؛ فُحكم التأنيث حينئٍذ الجواز، 

ر، ويجوز أن ُتؤنث.   يجوز أن ُتذكِّ

فتقول يف الشمس: )طلعت الشمس، وطلع الشمس(، وتقول يف السيارة: 

 (ڭ ڭ ڭ): -تعالى–ة(، وقال )انطلقت السيارة، وانطلق السيار
، ويجوز يف الكالم أن تقول: )ُجمعت الشمس والقمر(، والتأنيث هنا [9القيامة:]

 أكثر، إال أن التذكير جائز فصيٌح يف الكالم.

 ثم قال إمامنا ابن مالكم بعد ذلك: 

َ  ال َ ىىاِي فِىىِ ىىُو َتىىر  ه  َُ ح ُيبِىىي ُح ال   َوَقىىد 

 

َِ بِن ىىىُق   ىىىِو َأَتىىىَ ال َقاِضىىى  ال َواِقىىىِف  َنح 

إذا ُفصل بين الفعل وفاعله المؤنث بفاصل فيجوز  يف هذا البيق:  يقول 

يف الفعل حينئٍذ التذكير والتأنيث، بغض النظر عن الفاعل أياا كان، فيجوز أن تقول: 

)جاءت اليوم هنٌد، وجاء اليوم هنٌد(، وتقول: )صلت يف المسجد سعاد، وصلى يف 

 بت من أجلي أمي(، وتقول: )تعب من أجلي أمي(.المسجد ُسعاد(، وتقول: )تع
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، [12المم حنة:] (ٻ ٻ ٻ): ومن ذلك قول اهلل 

ويجوز أن تقول يف الكالم: )إذا جاءتك المؤمنات(، الفاعل: جاء، أين الجاء 

 الفاعل؟ المؤمنات؛ الفاعل، والمفعول به: الكاف.

عل والفاعل لماذا جاز يف الفعل التذكير والتأنيث هنا؟ للفصل بين الف

 والمفعول به.

 اليوم امرأٌة(، فحضر: فعل، وامرأٌة: 
َ

ومن ذلك قول العرب: )حضر القاِضي

 فاعل، وذكروا الفعل لوجود هذا الفاصل.

ومن ذلك قول الشاعر: )لقد ولَد األُخيطيل ُأمُّ ُسوٍء(، ولد: فعل، واألم: فاعل، 

ُروا الفعل لوجود الفاصل.  وَذكَّ

ا مهما فصلت بين  الفعل والفاعل بفاصل فيجوز لك التذكير والتأنيث، مع إذا

 أن التأنيث أكثر أم التذكير أكثر؟ التأنيث، ويدل لذلك قول ابن مالك:

َ  ال َ ايِ  ُو َتر  ه  َُ ح ُيبِي ُح ال   َوَقد 

الفصل قد ُيبيح، يعني أن التأنيث أكثر، أي أن التأنيث أكثر، إال أن التذكير 

 جائز.

 : ثم يقول ابن مالك 

ىىىىالَ  ىىىىوم بِىىىىإاَِل ُف   ُف َمىىىىع  َفه   َوال َحىىىىذ 

 

 َكَمىىىىىا َوَكىىىىىا إاَِل َفَ ىىىىىاُة اب ىىىىىِن ال َعىىىىىالَ  

يقول را: إذا فصلنا بين الفعل وفاعله المؤنث بـ )إال(، هنا حالة خاصة من  

حاالت الفصل، بعد أن تكلم على الفصل وقال: إن الفصل ُيجيز لك التذكير 

لفصل ـ )إال( فالتذكير والتأنيث جائزان، إال أن األفضل والتأنيث قال: إال إذا كان ا

 واألكثر: التذكير.
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 قال:  

الَ  وم ِبإاَِل ُف   ُف َمع  َفه   َوال َحذ 

الحذف حذف التاء يعني، حذف التاء أفضل، هو تذكير، حذف التاء أفضل إذا 

بقي كان الفاصل )إال(، كقولك: )ما جاء إال هند(، )ما نجح إال المجتهدة(، )ما 

إال دقيقة(، فصلنا بين الفعل والفاعل بـ )إال(، ما ُحكم تأنيث الفعل؟ يجوز أن 

ر، وهذا هو األفضل.  ُتؤنث؛ وهذا قليل، ويجوز أن ُتذكِّ

وبعض النحويين وهم جمهور البصريين ُيوجبون التذكير هنا، وال ُيبيحون 

عليه أكثر المتأخرين  التأنيث إال يف ضرورة الشعر أو النادر من الكالم، إال أن الذي

: أن التأنيث والذكير جائزان، إال أن التذكير حسن لوردود ذلك كابن مالك 

 يف شواهد فصيحة، ومن ذلك: قول الشاعر: 

 وذم  
 مىىىىىىىىا برَِ ىىىىىىىىق مىىىىىىىىن ريبىىىىىىىىةم

 

 يف حربنىىىىىىىىىىا إال بنىىىىىىىىىىاو العىىىىىىىىىىم   

(، الفاعل: بنات، وُفصل بإال، ومع ذلك قال:    )ما بِرئت إال بنات العمِّ

 (، يعني أنَّث، التأنيث جائز، وذكروا بعض القراءات القرآنية يف ذلك.)برئت

فالخالصة أن ما ذكره ابن مالك هنا هو الراجح من أن التذكير والتأنيث 

 جائزان إال أن التذكير أفضل وأفصح.

 : ثم يقول ابن مالكم 

ىىوم َوَمىىع   ُف َقىىد  َيىىى تِِ بِىىالَ َفه   َوال َحىىذ 

 

رم َوَقىىىع  َضىىىِمي رِ ِذي ال َمَجىىىا  ىىىِ ِشىىىع 
 ِو فِ

ذكر يف هذا البيت أن ما ذكره من حالتي وجوب التأنيث ذكر يف قبل أن تأنيث  

الفعل واجب يف موضعين، قال: إال أنه جاء عن العرب ما ُيخالف هذين 

 الموضعين، فقال: 

وم  ُف َقد  َيى تِِ بِالَ َفه   َوال َحذ 
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قيقي متصل، ما ُحكم كأن تقول: )جاء هنٌد(، جاء: فعل، وهنٌد: فاعل ح

 التأنيث حينئٍذ على ما تقدم؟ واجب، يقول: إال أنه جاء، أتى.

وم  ُف َقد  َيى تِِ بِالَ َفه   َوال َحذ 

يعني جاء فيما نقله سيبويه أن بعض العرب قال: )قال فالنة(، قال وهو رديٌء 

ا ال ُيقاس عليه، إال أن أمانة  ال ُيقاس عليه، هذا من الشاذ الذي بلغ من الشذوذ حدا

النقل ُتوجب أن ُيقال: أن هذا جاء عن العرب، إال أنه ال ُيقاس عليه لقلته، 

 ولمخالفته للقياس.

 قال: 

ىىوم َوَمىىع   ُف َقىىد  َيىىى تِِ بِىىالَ َفه   َوال َحىىذ 

 

رم َوَقىىىع    ىىىِ ِشىىىع 
 َضىىىِمي رِ ِذي ال َمَجىىىاِو فِ

ا مؤنثاا ما هذه مخالفة الموضع األول، الموضع األول: إذا كان الفاعل ضميرا  

ُحكم التأنيث؟ واجب، قال: إال يف الشعر، يقول: جاء يف الشعر أن الفاعل ضمير 

ا، هذا ضرورة شعرية.  مؤنث ويعود إلى مؤنث مجازي، ومع ذلك جاء الفعل مذكرا

ا، أي ضمير  نحن قلنا يف الموضع السابق: أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا

و يعود إلى مؤنث مجازي مثل: )الشمس يعود إال مؤنث حقيقي كـ )هنٌد جاءت( أ

طلعت(، لكن الذي جاء يف الشعر: ضمير يعود إلى مؤنث مجازي ومع ذلك جاء 

ا، هذا ضرورة شعرية، كقول الشاعر:   الفعل مذكرا

 َفإِمىىىىىىىىىا َتَرينىىىىىىىىىِ َولِىىىىىىىىىِ لِمىىىىىىىىىةٌ 

 

 فىىىىىىىىىإَن الحىىىىىىىىىوادَأ َأوَدى بهىىىىىىىىىا 

ة وجميل، أم  ا اآلن فإن الحوادث إن كنِت َتَريني من قُبل وأنا شاب ولي لِمَّ

 أودت هبذه اللِّمة وذهب بصاحبها.

 َفإِمىىىىىىىىىا َتَرينىىىىىىىىىِ َولِىىىىىىىىىِ لِمىىىىىىىىىةٌ 

 

 فىىىىىىىىىإَن الحىىىىىىىىىوادَأ َأوَدى بهىىىىىىىىىا 

وكان على القياس يقول: )فإن الحوادث أودت هبا( لكنها ضرورة شعرية،  
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 والضرورة الشعرية: كل ما وقع يف الشعر ُيسمى ضرورة شعرية. 

ز: )فال ُمزنة وذقت وْذقها، وال أرض أبقل ومن ذلك: قول الشاعر أو الراج

 إبقالها(.

السحابة المطرة، وذقت وذقها: أي أمطرت، وال أرض أبقل إبقالها:  الُمثنة:

إذا نزل الماء فإن األرض ترتفع بسبب النبات؛ هذا ُيسمى: بقلت األرض، تقول: 

ا، ما يف سحابة أمطرت على مكان كما أمطرت هذه ا لسحابة هذا المكان ممتاز جدا

على هذا المكان، وليس هناك أرض أبقلت واستجابت للمطر وأبقلت وأخرجت 

 ربيعها إال هذه األرض.

 وال أبقل إبقالها، وكان القياس أن يقول: وال أرض أبقلت إبقالها.

 :ثم يقول إمامنا ابن مالك 

ىىعم ِسىىَوى ال َ ىىالِِم ِمىىن    َوالَ ىىاُي َمىىع  َجم 

 

ىىىىَدى الَلىىىىبِن   ُمىىىىَذَكرم َكال َ ىىىىاِي َمىىىىع     إِح 

 ( 00:46:05)@ ال الب: 

يف الشعر؟ ضرورة شعرية، وكل ضرورة شعرية ال ُيكثِر منها الشاعر،  الشيخ:

ال ينبغي أن ُيكثر منها، لكن إن الضرائر كباقي الضرائر ال ُيكثر منها، وُعلماء الشعر 

 ٌيسمون الضرائر ثالثة أقسام: 

 ضرائر حسنة، كثرهتا ال يضر. -1

 قبيحة، ُينقد القليل منها. وضرائر -2

وضرائر متوسطة، لو أتى هبا الشاعر أحياناا أو على ِقلة قد ُتقبل منه، لكن ال  -3

 ُيكثِر منها، هذا من قبيل المتوسط.
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 ثم قال ابن مالك: 

ىىعم ِسىىَوى ال َ ىىالِِم ِمىىن    َوالَ ىىاُي َمىىع  َجم 

 

ىىىىَدى الَلىىىىبِن     ُمىىىىَذَكرم َكال َ ىىىىاِي َمىىىىع  إِح 

ا، ما ُحكم التذكير والتأنيث يف اآلن تك  لم على ُحكم الفعل إذا كان فاعله جمعا

 الفعل؟ 

ا، ِسوى جمع  يقول: يجوز لك يف الفعل التذكير والتأنيث إذا كان )الفاعل جمعا

المذكر السالم، جمع المذكر السالم ليس يف فعله إال التذكير، تقول: نجح 

دون(، ليس فيه إال التذكير، قال المجتهدون(، )انتصر المسلمون(، )نجح المجته

 .[77يونس:] (ېئ ېئ ېئ) ،[1المؤمنون:] (ٱ ٻ ٻ): -تعالى–

 بقية الُجموع ما ُحكمها؟ 

والتاء مع هذه الجموع كالتاء مع إحدى اللَّبِن، اللَّبِن جمع، ما  يقول ابن مالك:

زي؟ واحدها؟ لبِنة، إحدى اللَّبِن، اللَّبِنة مذكر أم مؤنث؟ مؤنث، حقيقي أم مجا

 مجازي، ما ُحكم الفعل مع المؤنث المجازي؟ يجوز فيه التذكير والتأنيث.

يقول: الجموع ِسوى جمع المذكر السالم هي مؤنثاٌت مجازية، ككلمة )لبِنة(، 

 هذا معنى البيت.

ا فابن مالك  يف هذا البيت يرى أن ُكل الجموع مؤنثاٌت مجازية  إذا

جمع المذكر السالم، أخرجنا جمع المذكر يجوز يف فعلها التذكير والتأنيث ِسوى 

السالم، ماذا بقي من الجموع؟ لجمِع؛ كل ما يدل على جمع، قال: مع جمٍع، كل 

ما يدل على جمٍع، فيشمل جمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، واسم الجنس، 

 واسم الجمع.

يشمل جمع التكسير، يعني جمع له مفرد، إال أن صورة المفرد تكسرت، 

كقولك: )رجال(، أو )أعراب(، أو )أطفال(، أو )مساجد(، تقول: )قام  تغيرت،
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الرجال، وقامت الرجال(؛ يجوز الوجهان، )علماء(؛ جمع تكسير، تقول: )قال  

 العلماء، وقالت العلماء(، )اختلف العلماء، واختلفت العلماء(.

ويجوز يف اللغة: )قال  ،[14الحجراو:] (ڑ ک کک): -تعالى–وقال 

 .األعراب(

والكتب؟ تقول: )نطقت الكتب بكذا وكذا، أو نطق الكتب بكذا وكذا(، هذا 

 جمع التكسير.

: )هند(  وهناك جمع المؤنث السالم، قبل ذلك جمع التكسير، لو جمعنا مثالا

على )هنود(، أليس هذا جمع تكسير؟ يجوز أن تقول: )قامت الهنود، وقام 

 الهنود(.

 امت الزيانب، وقام الزيانب(.اجمع لي )زينب(: )زيانب(، تقول: )ق

والجمع الثاين: جمع المؤنث السالم، فتقول: )جاءت الهندات، وجاء 

الهندات(، و )انطلقت السيارات، وانطلق السيارات(، و )قال المعلمات، وقالت 

 المعلمات(.

الثالث: اسم الجنس، والمراد باسم الجنس: ما كان بينه وبين مفرده تاء مفرده 

كـ )شجر، وشجرة(، و )تمر، وتمرة(، و )بقر، وبقرة(، إلى غير ذلك، تاٌء مربوطة، 

ا يف االصطالح النحوي، وإنما ُيسمى: اسم  ُيسمى اسم جنس، هذا ال ُيسمى جمعا

 جنس.

فالبقر نقول: )قامت البقر، وقام البقر، وتشاهبت البقر، وتشابه البقر(، مما أذكر 

 أهنما قراءتان.

 الشجر(.وشجر: )أورقت الشجر، وأروق 
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 والتمر: )نضج التمر، ونضجت التمر(.

ومن الجمع: اسم الجمع، والمراد باسم الجمع: هو الجمع الذي ليس له 

 مفرٌد من لفظه، مثل: )قوم، ورهط، وَشعب، ونساء، ونسوة(، ونحو ذلك.

 تقول: )قال الشعب كذا وكذا، وقالت الشعب كذا وكذا(.

 وتقول: )قال قومك، وقالت قومك(.

 .[30يوسف:] (ی ىئ ىئ ی)

 وتقول: )قام النساء، وقامت النساء(.

ر الفعل، وقال يف [66األنعام:] (ې ې ې): -تعالى–وقال  ؛ فذكَّ

ب(، ومرة  ،[105الشعراي:] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ)موضٍع آخر:  مرة قال: )كذَّ

ا  قال: )كذبت(؛ ألنه اسم جمع يجوز فيه التذكير والتأنيث، مع أننا نلحظ أيضا

ن هنا التذكير أو التأنيث، ملحظاا آخر: وجود  ا ُيحسِّ الفاصل، وجود الفاصل أيضا

 يعني الذي ُيخالف األصل.

فإن قلت: لم جاز يف هذه الجموع التذكير والتأنيث يف فعلها مع أن بعضها 

 معناه التذكير يف )قوم(، وبعضها معناه التأنيث، مثل: )نسوة(؟ 

ي يجوز أن ُتؤوله أن الجمع من المؤنث المجازي الذ الجواب علَ ذلك:

ا.  بالجماعة، فيكون مؤنثاا، وأن ُتؤوله بالجمع فيكون مذكرا

فإذا قلت: )قال العلماء( فالتقدير: )قال جمع العلماء(، وإذا قلت: )قالت 

 العلماء( فالتقدير: )قالت جماعة العلماء(، والنظام يقول يف األبيات المشهورة: 

 إن قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىومِ تجمعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوا

 

 وبق لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ تحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدثوا 

 الِ بجمعهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمال أبىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 

 كىىىىىىىىىىىىىو جمىىىىىىىىىىىىىعم مؤنىىىىىىىىىىىىىث 
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جعل الجمع من المؤنث المجازي،  نجد مما سبق أن ابن مالك  

يف  واستثنى من ذلك: جمع المذكر السالم، وهذا قول أبي َعلٍي الفارس 

 هذه المسألة، وتابعه ابن مالك كما رأينا.

 ويف الم ىلة قوالن آخران: 

الجمع السالم يتبع مفرده، جمع القول الثاين للبصريين، يقول البصريون: إن 

المذكر السالم وجمع المؤنث السالم يتبع مفرده، فإن كان مفرده يجوز فيه 

الوجهان فالجمع يجوز فيه الوجهان، وإن كان الجمع يجب فيه التذكير فالجمع 

 يجب فيه التذكير، وإن كان الجمع يجب فيه التأنيث فالجمع يجب فيه التأنيث.

)المحمدون( فيجب أن تقول: )جاء المحمدون( كقولك: فعلى ذلك لو قلنا: 

 )جاء محمد(.

فإذا قلت: )الهندات( فيجب أن تقول: )جاءت الهندات(، كما يجوز أن تقول: 

 )جاء هند(.

ا فجمع المذكر السالم يجب تذكيره، تذكير الفعل له، وجمع المؤنث السالم  إذا

: )السيارات، أو عمارات( يجب تأنيث الفعل له إن كان لعاقل، أما لو قلت مثالا 

فهذا ُحكمه ُحكم مفرده، تروا )عمارة( مؤنث مجازي، فيجوز فيه التذكير 

 والتأنيث.

والقول الثالث للكوفيين، وهو: جواز التذكير والتأنيث مع كل الجموع، حتى 

جمع المذكر السالم، ُيجيزون أن تقول: )جاء المحمدون، وجاءت المحمدون(، 

 ة.يف الجمع وبالجماع

وأخرج الفارسي من هذه الجموع جمع المذكر السالم، فلم ير أنه من المؤنث 

المجازي، فأوجب يف فعله التذكير، هذا القول الثاين، أما البصريون فإهنم ُيخرجون 
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 من الجموع الجموع السالمة، ويجعلون لها ُحكم مفردها.

يف فعلها أما الكوفيون الذين جعلوا كل الجموع مؤنثات مجازية وأجازوا 

ڦ ڄ ): التذكير والتأنيث فاحتجوا بشواهد على ذلك، منها: قوله

فالفعل )آمنت(، والفاعل: بنو، وبنو إسرائيل،  ،[90يونس:] (ڄ ڄ ڄ ڃ

األصل: بنون، جمع مذكر سالم، إال أنه ُأضيف إلى إسرائيل فّحذفت النون 

 لإلضافة، وكقول الشاعر:

 ثبىىىىق بنىىىىاتِ َشىىىىجوهن وووج ىىىىِ

 

َِ ثىىىىىم َتهىىىىىدعوا والِىىىىىاعنون   إلىىىىى

ر، ولم يقل: بكت.   فقال: بكى بنايت، ذكَّ

ر الفعل مع أن [12المم حنة:] (ٻ ٻ ٻ)وبقوله تعالى:  ؛ فقالوا: َذكَّ

 الجمع جمع مؤنث سالم.

ج، فنبدأ باألخير ألنا ذكرناه من قبل، فقوله  ٻ ): -تعالى–وكل ذلك ُمخرَّ

 لوجود الفاصل. إنما جاز تذكير الفعل هنا ؛[12المم حنة:] (ٻ ٻ

وقول الشاعر: )بكى بنايت(،  ؛(ڄ ڄ ڄ ڃ): -تعالى–وأما قوله 

فلماذا جاز مع جمع المذكر السالم بنون التأنيث، وجاز مع جمع المؤنث السالم 

 )بنات( التذكير؟ 

ا؛ إال أن المفرد يف  ا سالما قالوا: ألن هذين الجمعين وإن كانا يف الصورة جمعا

بنون( يف الظاهر جمع مذكر سالم، لكن ما مفردها؟ مفردها الحقيقة لم َيسلم، فـ )

)ابٌن(، ولو جاء على قياس جمع المذكر السالم لكانت تقول العرب: )ابنون(، 

لكن ما قالت )ابنون(، قالت: )بنون(، فبنون يف الصورة: جمع مذكر سالم، ولكنه 

ر؛ ألنه تغير، فلهذا جاز أن يأخذ ُحكم جمع ال تكسير، وكذلك يف الحقيقة ُمكسَّ
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)بنايت(، هو يف الصورة جمع مؤنث سالم، لكن ما مفرده؟ )بنت(، ولو جاء على  

القياس لكان ُيقال: )بنتات(، لكن قيل: )نات( ففيه شيٌء من التغير، فأخذ ُحكم 

 جمع التكسير لذلك.

 : ثم قال إمامنا ابن مالك 

َ ىىنُوا َ ح  َ ىىاُة اس  َُ ىىَم ال  ىىِ نِع 
َف فِ  َوال َحىىذ 

 

ي ىىىىىىِ  َبىىىىىىي نُ  ألَنَ  
ىىىىىىَد ال ِجىىىىىىن ِس فِ  َقه 

ذكر يف هذا البيت )نِعم وبِئس(، قول من؟ الفارسي، هذا قول الفارسي، لكن  

ال ُنسلم الفارسي هبذين الدليلين، نحن ما ذكرنا الراجح، الراجح من هذه األقوال 

هو قول البصريين؛ أن الجمع السالم يأخذ ُحكم مفرده من حيث تذكير الفعل 

ه، هذا هو القول الراجح، وهو الذي رجحه ابن هشام يف أوضح المسالك، وتأنيث

 ورد على القولين اآلخرين.

 نعود إلى بيتنا األخير، قال: 

َ ىىنُوا َ ح  َ ىىاُة اس  َُ ىىَم ال  ىىِ نِع 
َف فِ  َوال َحىىذ 

 

ي ىىىىىىِ  َبىىىىىىي نُ  
ىىىىىىَد ال ِجىىىىىىن ِس فِ  ألََن َقه 

وبِْئَس(، إذا كان فاعلهما  تكلم يف هذا البيت على فعلي المدح والذم )نِْعَم، 

مؤنثاا فيجوز لك فيهما التذكير والتأنيث، قول: )هنٌد نعمت الفتاة(، و )هنٌد نعم 

 الفتاة(، وتقول: )العاصية بئست الزوجة(، و )العاصية بئس الزوجة(.

)بِئس، ونِعم( فعالن، وما بعدهما الفاعل، إال أن هذين الفعلين يجوز فيهما 

ذا كان فاعلهما مؤنثاا، قالوا: ألن الفاعل معهما ال ُيراد به ُمعيَّن، التذكير والتأنيث إ

وإنما ُيراد به الجنس، )هنٌد نِعمت الزوجة(، يعني: هند َنِعمت من الزوجات، و 

)العاصية بئست الزوجة(، أي العاصية َبئست من الزوجات، فالفاعل هنا ُيراد به 

 د به معينة.الجنس، جنس الزوجات، جنس الفتيات، وال ُيرا

والجنس ُمذكر أم ُمؤنث، كلمة الجنس؟ الجنس مذكر، فإذا أخذت يف بالك 



 

 
e 

g h 

f  85 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

الجنس وهو مذكر جاز أن ُتذكر فتقول: )نِعم الفتاة(، يعني نِعم جنس الفتاة، )هنٌد 

(، وإذا لم تضع يف بالك الجنس، وإنما أخذت كلمة الفتاة وهي ةنِعم جنس الفتا

 نٌد نعمت الفتاة(.مؤنث جاز لك التأنيث فتقول: )ه

 . هذا شرح أبياو الناظم

 ُنلخص ما ذكره ابن مالك را يف تذكير الفعل وتأنيثه: 

 أن تأنيث الفعل واجٌب يف موضعين:  فذكر 

 .ا  الموضع األول: إذا كان الفاعل المؤنث ضميرا

 .  والموضع الثاين: إذا كان الفاعل المؤنث حقيقي التأنيث متصالا

 جا ث يف موضعين:  وذكر أن تىنيث الُعو

 .  الموضع األول: إذا كان الفاعل المؤنث منفصالا

  ،والموضع الثاين: إذا كان الفاعل المؤنث مجازي التأنيث، كـ )الشمس

 والسيارة(، وكالجموع؛ على الخالف السابق.

فالذين ُيجيزون يف الجموع التذكير والتأنيث أجازوا فيها التذكير والتأنيث 

 مؤنثاٌت مجازية. ألهنم يقولون: إهنا

 ونختم الدرس هبذه الملحوظة، وهي: 

أن كل ما ُقلناه يف تذكير الفعل وتأنيثه مع الفاعل ينطبق على األفعال الناسخة 

 مع أسمائها.

كان وأخواهتا؛ يجوز فيها التذكير والتأنيث إذا كان اسمها  األفعال الناسخة:

يٌم(، ستقول: )كان محمٌد مؤنثاا، على التفصيل السابق، فإذا قلت: )محمٌد كر

ا(، وإذا قلت: )هنٌد كريمٌة( ستقول: )كانت هنٌد كريمةا( بالتأنيث.  كريما
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وإذا قلت: )كانت اليوَم هنٌد مريضةا( يجوز الوجهان للفاصل: )كانت اليوم  

 هند مريضةا( و )كانت اليوم هنٌد مريضة(.

العة( )الشمس كانت طالعة(: هنا ضمير يجب التأنيث، )كانت الشمس ط

 الوجهان ألن المؤنث مجازي.

ا إال هند(؛ األفضل: التذكير، والتأنيث جائز.  )ما كان قائما

؛ كان [35األنُال:] (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ)

ر ألن االسم هنا اسم )كان( مؤنث مجازي، ويجوز يف اللغة أن تقول:  صالهتم؛ ذكَّ

 )وما كانت صالهتم(.

 لتي جهزهتا لهذا الدرس؟ هل هناك من سؤال أو ندخل على الفائدة ا

 (01:06:55)@ ال الب:

لما ذكرناه يف الدرس الماضي من أن قول الكوفيين ضعيف؛  الشيخ:

 لمخالفته لكالم العرب، ولقياس النحويين.

أما مخالفته لكالم العرب: فهو أن الزمه أن ُيقال يف )قام الزيدان(؛ فتقول: 

مه: )الزيدان قام (، ما ُيقال: )الزيدان قام(، ما ُيقال الفاعل يجوز أن يتقدم، قدِّ

 )الزيدان قام(.

و )قام الزيدون( تقول: يجوز أن ُيقدم الفاعل، قدم الفاعل: )الزيدون قام(، ما 

تقول العرب ذلك، والنحويون يقولون: ما تقول العرب ذلك، وإنما تحذف 

م الفاعل: )زيٌد قام( هنا ما يف  إشكال؛ ألن المشكلة يف المفرد يف )قام زيٌد(؛ قدِّ

الظاهر موجود يف اللغة، الوجهين موجود يف اللغة، لكن لو طبقتها يف المثال وهو 

ا يميلون للحقائق ويأخذون هبا،  الجمع تظهر حقيقة األمر، ولهذا البصريون دائما

وكثيٌر من مذاهب الكوفيين تكتفي بالظواهر، وال شك أن الذي يأخذ بالحقائق 
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ا وال ي م واألفضل.ويجعل العلم متسقا  ستظلم بعضه ببعض هذا هو الُمقدَّ

 ( 01:09:20)@ ال الب:

الواقف الذي وقف بيته أو وقف شيئاا هلل، فبنته جاءت ُتراجع القاضي،  الشيخ:

 امرأٌة(.
َ

 كقول العرب: )جاءت اليوَم القاضي

 ( 01:09:43)@ ال الب:

ئين ما يختلف ذلك باختالف مستوى الدرس، فإذا كنا نشرح للمبتد الشيخ:

ذكرت ذلك، أو للمتوسطين ما ذكرت ذلك، لكن نحن اآلن نشرح للكبار يف 

األلفية ]ألفية ابن مالك[ بعد أن سمعتم الشرح كامالا يف اآلجرومية، ثم سمعتم 

األمر، فاآلن ليس  االشرح كامالا يف األزهرية، يعني مرت بكم هذه األبواب وهذ

تفصيالت، ونحو ذلك، فلذلك نذكر ما تيسر المراد الفهم، إنما المراد: التوسع، وال

 من هذه األمور.

 (01:10:40)@ ال الب:

لو كان كتابه للمبتدئين أو المتوسطين ُأخذ عليه، ما يذكر شيئاا لم ُيبينه  الشيخ:

 من قبل، لكن هذ ما يصل لأللفية إال من درس النحو من قبل ثم وصل إليها.

 هل هناك من سؤال يا إخوان؟ 

 ( 01:11:10)@ ال الب:

 يف نِعم الفتاُة( ألنه فعل وفاعل.) الشيخ:

 ( 01:11:17)@ ال الب:

ال، استحسنوا يعني ُمستحسن، قلنا: هنا ليس هناك ترجيح يف قوله، هنا  الشيخ:

يقول: الحذف حسن، لم يقل: أحسن، يقول: )استحسنوا( أي أهنم استحسنوه، 
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 لكن ال ترجيح هنا أيهما أفضل. 

 ( 01:11:40)@ ال الب:

ح،  الشيخ: ال، الذي ُيوِهم: اسم التفضيل، لو قال: أحسن، لقلنا: نعم هنا رجَّ

لكن أحسنوا، يعني استحسنوا هذا األمر واستحسنوا األمر اآلخر، ال إشكال يف 

 ذلك.

ينبرِ ل الب العلم وبخاصة الخا ض يف علوم العربية أن يحرص علَ حُظ ما 

 الشعر نوعان: تي ر من الشعر، وأهم ما ي علق ب  من 

 .النوع األول: الشعر احملَتج به 

وعندما نقول: الشعر المُحَتج به يف العربية فنعني به: الشعر الجاهلي، وشعر 

هـ، هذا هو كالم الُمحَتج به عند أهل اللغة، فلهذا 150صدر اإلسالم، إلى سنة 

الدليل على  كلما حفظت من الشعر الُمحَتج به فإنه ُيفيدك يف العلم؛ ألنه كاألدلة،

، الدليل على هذا األمر يف اللغة: قول الشاعر الجاهلي، أو األسلوبصحة هذا 

 قول الشاعر اإلسالمي كذا وكذا.

 طالب  والنوع الثاني مما حيفظه أيًضا طالب العلم هو: الشعر الاي مييل إليه

 العلم، فال ُيكلف نفسه حفظ ما ال متيل إليه. 

 لقديم نوعان:وأغلب طالب العلم اليوم ويف ا

فنوٌع يميل إلى الشعر الجزلي الفخم، فهذا يحفظ ويقرأ للفرزدق، وأبي تمام، 

 والمتنبي، شعراء الجزالة والفخامة.

والنوع الثاين الذين يميلون للشعر السهل العذب السلس، فهؤالء يقرأون 

 ويحفظون ألمثال جرير، والبحرتي، وأبي العتاهية.

ق إلي  الن َُ أن هناك مجموعات شعرية جمعها  ِر يف ذلك:ومن أهم ما ُيل
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شعراء كبار متمكنون يف هذا العلم، وجمعوا عيون الشعر يف كتاٍب واحد، ومن 

ام يف كتابه المشهور  أفضل هذه المجموعات: ما جمعه الشاعر الكبير أبو تمَّ

)الحماسة( جمع عيون الشعر العربي من الجاهلية إلى عصره يف كتاب سماه 

أبيات ومقطوعات، وقصائد، ثم صنفها على أبواب يف الحماسة، يف )الحماسة(، 

الكرم، يف الشجاعة، يف المروءة، وأول هذه األبواب وأكربها: باب الحماسة، 

 فلهذا سمى الكتاب كتاب )الحماسة(.

وأول مقطوعة يف هذا الكتاب مقطوعة لشاعر اسمه: قريط بن ُأَنيف العنربي، 

ذم قومه؛ ألن بني مازن ساعدوه على اسرتداد إبله، يقول فيها يمدح بني مازن وي

 فقال: 

ىىَ بِح  إِبِِلىىِ  لىىم َت  
 لىىو كنىىُق ِمىىن َمىىاِونم

 

ىىىِو بىىىِن َشىىىي َباَنا   بنىىىو اَللِقيَ ىىىِة ِمىىىن ُذه 

َشىىىىٌر ُخُشىىىىنٌ   ىىىىرِي َمع   إذن َلَقىىىىاَم بِنَه 

 

يِىىىىىِة إِن  ذو ُلوَثىىىىىةم الَنىىىىىا 
ُِ  عنىىىىىَد الَح

ىىىِ  َلُهىىىم  قىىىوٌم إذا الَشىىىر  َأب ىىىَدى َناِجَذ    ي 

 

ىىىىىَداَنا   َوِوح 
 قىىىىىاموا إليىىىىى  َوَراَفىىىىىاوم

ىىىىَىُلوَن َأَخىىىىاُهم  حىىىىيَن َين ىىىىُدُبُهم     ال َي  

 

َهاَنىىىىا   يف النَا َِبىىىىاِو علىىىىَ مىىىىا قىىىىال ُبر 

 لكىىَن قىىوِمِ وإِن  كىىانوا َذِوي ح ىىب 

 

 وإِن  َهاَنىىىا 
 لي ىىىوا ِمىىىن الَشىىىر  يف شىىىِيم

ىىِم َمر    َِل  ىىِو ال ىىِم َأه  ىىُثوَن ِمىىن ُظل  ىىَرة  َيج  ُِ 

 

َ ىىىاَنا  ىىىِو الَ ىىىوِي إِح   وِمىىىن إِسىىىاَيِة َأه 

ىىىىَي ِ ِ   ُلىىىىق  لَِخش   كىىىىَىَن َرَبىىىىك لىىىىم َيخ 

 

 سىىىواهُم ِمىىىن جميىىىِع النىىىاِ  إِن ىىىاَنا 

ىىىىا إذا َركُِبىىىىوا   فليىىىىق لىىىىِ بهىىىىم قوم 

 

َباَنىىىىىا  ا وُرك  َسىىىىىان  وا اإِلَشىىىىىاَرَة ُفر   َشىىىىىد 

ا يف االستشهاد.أبيات تحفظها فُتفيدك يف المعاين، يف الِحكم، وُتفي   دك أيضا

اين، أبيات خفيفة يقول فيها يجمع بين الفخامة  مَّ وثاين مقطوعة للِهند الزَّ

 واألبيات السلسة، يقول:

ىىىىىىىىىوم  وَنىىىىىىىىىا َعىىىىىىىىىن َبنِىىىىىىىىىِ ُذه  َُ  َع

 

ىىىىىىىىىىىىَوانُ   نَىىىىىىىىىىىىا الَقىىىىىىىىىىىىوُم إخ   َوُقل 

ِجع نَ    َعَ ىىىىىىىىىىَ األََيىىىىىىىىىىاُم أن َيىىىىىىىىىىر 

 

ىىىىىىىىىىىىا َكاَلىىىىىىىىىىىىِذي َكىىىىىىىىىىىىاُنوا   َقوم 
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 ر  فلَمىىىىىىىىىىىىىا َصىىىىىىىىىىىىىَرَح الَشىىىىىىىىىىىىى 

 

َيىىىىىىىىىىىىانُ   َ ىىىىىىىىىىىىَ وهىىىىىىىىىىىىَو ُعر   َفَىم 

َوانِ    وَلىىىىىىىم  َيب ىىىىىىىَق ِسىىىىىىىَوى الُعىىىىىىىد 

 

 ِدَنىىىىىىىىىىىىىاُهم  َكَمىىىىىىىىىىىىىا َداُنىىىىىىىىىىىىىوا 

َنا َشىىىىىىىىىىىىَدَة الَليىىىىىىىىىىىىِث    َشىىىىىىىىىىىىَدد 

 

ىىىىىىىىىىىَبانُ    َشىىىىىىىىىىىَدا والَليىىىىىىىىىىىُث َش  

ِجيىىىىىىىىىىىىعٌ    ُ بم فِيىىىىىىىىىىىىِ  َت  بَِ ىىىىىىىىىىىىر 

 

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىَرانُ   ِ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيٌع وإق   َوَتخ 

ىىىىىىىىىىِو َنَجىىىىىىىىىىاٌة ِحىىىىىىىىىىي نَ    ويف الَجه 

 

َ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىاُن    ال ُين ِجيىىىىىىىىىىىىىىىىىىَك إح 

ىىىىىىىىىىىىِم ِعن ىىىىىىىىىىىىَد   ىىىىىىىىىىىىُض الِحل   َوَبع 

 

َعىىىىىىىىىىىانُ   َلىىىىىىىىىىىِة إذ  ىىىىىىىىىىىِو لِلذ   الَجه 

 ومن مقطوعاته أبيات لعمرو بن َمعد بن َكِرب يقول:  

 إَِن ال َجَمىىىىىىىىىىىىىىىىىىاَل َمَعىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِدنٌ 

 

ىىىىىىىىىىَدا  ىىىىىىىىىىَن َمج  َرث   َوَمنَاِقىىىىىىىىىىٌب َأو 

 َكىىىىىىىىم  ِمىىىىىىىىن  َأ م لِىىىىىىىىِ َصىىىىىىىىالِحم  

 

ىىىىىىىىىىىىىَدا  ُتىىىىىىىىىىىىىُ  بَِيىىىىىىىىىىىىىَدَي َلح   َبَو  

 َلَعىىىىىىىىق  َمىىىىىىىىا إِن  َجَثَعىىىىىىىىق  َواَل هَ  

 

ىىىىىىىىىىىىَدا   َواَل َيىىىىىىىىىىىىُرد  ُبَكىىىىىىىىىىىىاَي ّون 

 َذَهىىىىىىىىىىىىَب اَلىىىىىىىىىىىىِذيَن ُأِحىىىىىىىىىىىىب ُهم   

 

َدا   َوَبِقيىىىىىىىُق ِمث ىىىىىىىَو الَ ىىىىىىىي ِف َفىىىىىىىر 

نتكلم إن شاء اهلل يف الدرس القادم عما ينبغي حفظه من الشعر الحديث، واهلل  

 أعلم.

 وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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 رس السمابع والثالثون الد

﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 -أَما بعد:وأصحابه أجمعين، 

ا فيه كما ُيحب ربنا ويرضى، وُنصلي وُنسلم  ا طيباا مباركا ا كثيرا فنحمد اهلل حمدا

م بإحساٍن على نبيه محمٍد وعلى آله وأصحابه، وعلى أهل بيته وأزواجه، ومن تبعه

ا،  ا كثيرا  -أما بعد:إلى يوم الدين وسلم تسليما

فسالم اهلل عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة 

المباركة ليلة االثنين، الحادي والعشرين ذي الحجة، من سنة إحدى وثالثين 

جحي، بحي ، يف هذا الجامع؛ جامع الراوأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 

الجزيرة يف مدينة الرياض، ينعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السابع والثالثون من 

 ( عليه رحمة اهلل.ألُية ابن مالكدروس شرح )

، إنه  ا متقبالا نسأل اهلل أن ُيوفقنا فيه لما ُيحبه ويرضاه، وأن يجعله عمالا صالحا

 على كل شيٍء قدير، وباإلجابة جدير.

ان يف الدرس الماضي والذي قبله يف باب الفاعل، وبقي لنا كان الكالم يا إخو

يف باب الفاعل أبياٌت قليلة وهي خمسة أبيات نشرحها إن شاء اهلل تعالى يف هذا 

 : الدرس، ويف مستهله نقرأ هذه األبيات، قال فيها إمامنا ابن مالك 
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اِعىىِو َأن  َيَ ِهىىالَ .237  َُ ىىِ ال 
ىىُو فِ  َواألَص 

 

ىىىُو فِىىىِ   ِهىىىاَل َواألَص  ُعىىىوِل َأن  َينُ   ُ  ال َم

ىىىو.238   َوَقىىىد  ُيَجىىىاُي بِِخىىىالِف األَص 

 

ىىىوِ   ع 
ُِ ُل َقب ىىىَو ال  ُعىىىو   ُ  َوَقىىىد  َيِجىىىِ ال َم

ُعىىوَل إِن  َلىىب ٌس ُحىىِذر  .239   ُ ىىر ال َم  َوَأخ 

 

اِعىىىىُو َشي ىىىىَر ُمن َحِهىىىىر    َُ ىىىىِمَر ال   َأو  ُأض 

ىى.240   ر  َوَمىىا بِىىإاِلَ َأو  بِإَِنَمىىا ان َحَهىىر  َأخ 

 

ىىىىىىىٌد َظَهىىىىىىىر    ىىىىىىىبُِق إِن  َقه   َوَقىىىىىىىد  َي  

ىىىُو َخىىىاَف َرَبىىىُ  ُعَمىىىر  .241   َوَشىىىاَع َنح 

 

ُرُه ال َشىىىىىىَجر    ىىىىىَو َواَن َنىىىىىو   َوَشىىىىىَذ َنح 

 على  يف هذه األبيات الخمسة يتكلم ابن مالك  

 .لمُعول من حيث ال قديم وال ىخيرُحكم الُاعو وا

 ذكر لنا يف البيت األول وهو قوله: على ُحكمهما من حيث التقديم والتأخير، ف

اِعىىىىِو َأن  َيَ ِهىىىىالَ  َُ ىىىىِ ال 
ىىىىُو فِ  َواألَص 

 

ِهىىىاَل   ُعىىىوِل َأن  َينُ   ُ ىىىِ ال َم
ىىىُو فِ  َواألَص 

، وأن يأيت بعده الفاعل، وأن   أن األصل يف الجملة الفعلية أن يأيت الفعل أوالا

ا المفعول به، هذا هو الرتتيب األصلي، ولهذا قال:   واألصل.يأيت أخيرا

هو ما كثر يف الباب، األمر الذي يكثر يف الباب  والمراد باألصو يف األشياي:

ويأيت عليه أكثر أفراد هذا الباب نقول: أنه األصل يف الباب، واألكثر يف الفاعل أن 

ا على المفعول به.  يكون متقدما

فإن قيل: لم كان األصل يف الفاعل أن يسبق المفعول به فيأيت بعد الفعل؛ 

ا(؛ هذا هو األصل؟  فتقول: )أكرم محمٌد زيدا

أن النحويين حاولوا أن ُيعللوا ذلك بقولهم: إن الفاعل  فالجواب علَ ذلك:

مع الفعل كالكلمة الواحدة، لكثرة اقرتاهنما، والدليل على ذلك: أن الفاعل إذا كان 

ا أثر على الفعل بالسكون. ا متصالا متحركا  ضميرا

ا(، فإن فإذا قلنا مثالا يف الفع ل الماضي: )ذهب(؛ سنقول: )ذهب محمٌد سريعا

ا كتاء المتكلم، أو ناء المتكلمين؛ فإننا سنقول:  ا متحركا كان الفاعل ضميرا
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)ذهْبُت(، وكان األصل يف الفعل )َذَهَب(، بثالث فتحات، فإذا اتصلت به التاء 

ن آخر الفعل؟   قيل: )َذَهْبُت(، لماذا ُسكِّ

أربع حركات؛ ما يكفي، حتى تقول: لتوالي أربع  لتوالي الجواب علَ ذلك:

حركاٍت فيما هو كالكلمة، ألن الحركات قد تتوالى أربعة أو أكثر من أربع يف 

كلمات منفصلة، كأن تقول: )َذَهَب َصالح(؛ أربع متحركات متوالية، لكن ال 

بع متحركات يف كلمة واحدة، فإن رإشكال ألهنما كلمتان، لكن ال تكاد تجد أ

ا أوجَد هذه وجد ت أربع متحركات يف كلمة واحدة فاعلم أن فيها حذفا

 المتحركات، وإال فإنه ال ُيوجد أربع متحركات يف كلمة واحدة.

فعندما جاء الضمير المتصل وهو فاعل واتصل بالفعل، و )َذَهَب( ثالث 

متحركات، والتاء متحرك، صارت أربع متحركات، لكن متصلة أو منفصلة؟ ال 

منفصلة، ولكنهما كالمتصل، كالكملة واحدة، وهذا لشدة اتصال الفاعل متصلة أو 

 بالفعل.

)َضَرَبَك زيٌد(؛ )َضَرَبَك( أربع متحركات،  أما لو كان الم هو مُعوال  ب ، نحو:

نَت العرب آخر الفعل لتمنع اجتماع أربع متحركات؛ ألن المفعول به  لكن ما َسكَّ

ة، لم؟ ألن األصل أن يتأخر، وليس وإن اتصل بالفعل ليس معه ككلمة واحد

 األصل فيه أن يتصل به، هذا تعليلهم يف ذلك.

ا على المفعول به  واألصل يف هذا األمر السماع، فإن أكثر ما جاء الفاعل متقدما

ا. ا ونثرا  يف الكالم العربي قرآناا وسنة، ومن كالم العرب شعرا

فقنا معه على ذلك، بعد أن قرر أن هذا هو األصل، وات إال أن ابن مالك 

ونحن نعرف أن األصل ال يلزم وال يجب، نعم هو األكثر يف الباب، هو األغلب يف 

 الباب، ولكن األخذ ال يجب، بل قد ُيخاَلف.
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ا، لكن قد تجد من يمشي مثالا   فلهذا نقول: األصل يف اإلنسان أنه يمشي واقفا

ا أو نحو ذلك، يعني األصل ُيمكن أن ُيخرج  ا أو حبوا عنه، فلهذا َعقب ابن زحفا

 مالك يف البيت التالي فقال: 

ىىىىىىو  َوَقىىىىىىد  ُيَجىىىىىىاُي بِِخىىىىىىالِف األَص 

 

ىىىوِ   ع 
ُِ ُل َقب ىىىَو ال  ُعىىىو   ُ  َوَقىىىد  َيِجىىىِ ال َم

هذا األصل الذي قررناه من قبل من أن األصل يف الجملة الفعلية أن يتقدم  

، بل قد يتقدم الفعل، ثم يأيت الفاعل، ثم يأيت المفعول به، هذا األصل ال يلزم

المفعول على الفعل، بل قد يتقدم المفعول على الفاعل، قد يتقدم المفعول به على 

ا عمرٌو( ال بأس بذلك، هذا جائز.  الفاعل فتقول: )أكرَم زيدا

ا زيٌد(  م الفاعل، أو تقول: )اشرتى قلما ا( وُتقدِّ أو أن تقول: )اشرتى زيٌد قلما

ر هنا من الناحية النحوية جائز ال إشكال فيه أن وُتقدم المفعول به، التقديم والتأخي

 ُتقدم الفاعل أو ُتقدم المفعول به.

وإذا ُسئلت ما األصل من حيث الصناعة النحوية؟ أن يتقدم الفاعل أو 

المفعول به؟ األصل: أن يتقدم الفاعل، ويتأخر المفعول به، لكن هل هذا األصل 

ا؟   هو األفصح واألبلغ دائما

غة شيٌء آخر، البالغة: أن يأيت الكالم على مقتضى الحال، فإذا نقول: ال، البال

ا بالمشرتِ ا(، أنت مهتم بالفاعل، ُتريد أن ُتخرب كنت مهتما ي فتقول: )اشرتى زيٌد قلما

 من الذي اشرتى.

ا زيٌد(،  ا ومعتنياا بالمشَترى ماذا اشرتَى؟ فتقول: )اشرتى قلما وإذا كنت مهتما

ان ال بد أن ُيراعي هذه األمور، والناس حتى العامة فالبالغة شيٌء آخر، واإلنس

ُتراعي هذه األمور فتقدم غالباا ما هي مهتمٌة به على غيره، لكن ما ُنقرره اآلن هي 

أحكاٌم صناعيٌة نحوية، األصل يف الجملة الفعلية كما ذكرنا، وهذا األصل قد 
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 ُيخاَلف ألسباٍب بالغية، وأشرنا إلى بعضها.

 جملة الُعلية لألصو قد تىتِ علَ شكلين، علَ صورتين: هذه المخالُة لل

  .الشكل األول أو الصورة األولى: أن يتقدم المفعول به على الفاعل فقط

 كما ذكرنا قبل قليل.

ا زيٌد(. ا محمٌد(، و )اشرتى قلما  فتقول: )أكرم زيدا

فتقدم المفعول  ،[124البقرة:] (ۀ ہ ہ ہ ہ): -تعالى–وكقوله 

 به على الفاعل.

؛ فالنذر فاعل؛ ألهنم [41القمر:] (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ): -تعالى–وكقوله 

 جاؤون، وآل فرعون: مفعول به؛ ألهنم المجيء إليهم.

 وكقول الشاعر عن ُعمر بن عبد العزيز فيما أظن: 

 جىىىاَي الخالفىىىة َ أو  كانىىىق  لىىىُ  قىىىدرا  

 

 َكَمىىىا أَتىىىَ َرَبىىىُ  ُموَسىىىَ َعلىىىَ َقىىىَدرِ  

ي كما أتى موسى ربَُّه، فخالف األصل وقدم المفعول )كما أتى ربَُّه موَسى(؛ أ 

 به على الفاعل، وهذا جائز.

جاَي الخالفة َ وقبل أن نتجاوز هذا البيت ُنريد أن نفهم الشطر األول، يقول: )

جاَي الخالفة َ أو  كانق  لُ  (، القائل شاعر مسلم، فكيف يقول: )أو  كانق  لُ  قدرا  

در اهلل؟ أو يف البيت بمعنى )الواو(، )جاء الخالفة (؛ هل هناك شيٌء بغير ققدرا  

ا(؛ ألن )أو( قد تأيت بمعنى )الواو( إذا دلَّ المعنى على ذلك.  وكانت له قدرا

الصورة الثانية لمخالفة األصل: أن يتقدم المفعل به على الفعل والفاعل معه، 

 يعني أن تأيت بالمفعول به ثم الفعل فالفاعل.

ا ) فلو قلق يف األصو: م المفعول به فتقول: )قلما ا(؛ ثم ُتقدِّ اشرتى زيٌد قلما
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 اشرتى زيٌد(، هذا جائز إذا كان اعتناؤك األشد بالمفعول به. 

ا اعتناؤك قد يختلف، فإذا كانت اعتناءا يعني أن تعتني بالمفعول به أكثر من  إذا

ا زيٌد(، أما إذا كان اعتناؤك األول واألهم با لمفعول الفاعل فتقول: )اشرتى قلما

ا(  ا اشرتى زيٌد(، فإذا قلت: )قلما ا( ثم بعد ذلك )اشرتى زيٌد(، )قلما فتقول: )قلما

بالنصب ُعلم أنه مفعوٌل به ُمقدم وليس مبتدأا، إذ لو كان مبتدأا لرفعت فقلت: 

 )زيٌد(.

)قلٌم اشرتى زيٌد(، ولكنها ُجملٌة أخرى، )قلٌم اشرتى زيٌد(،  ولك أن تقول:

ت عن القلم بأنه اشرتاه زيٌد، ثم حذفت الضمير، فحذف فقلٌم: مبتدأ، وأخرب

ا اشرتى  ، إال أن األفصح يف ذلك أن تقول: )قلما الضمير هنا جائز وإن كان قليالا

 زيٌد(، فُتقدم المفعول به.

، واألصل واهلل [30األعراف:] (ېئ ىئ): ومن ذلك قوله 

ا(، الفاعل ض ا(، )هدى اهلل فريقا ا(، أعلم لغوياا: )َهدى فريقا مير مسترت، )هدى فريقا

 .[30األعراف:] (ېئ ىئ)ثم َقدم المفعول به على الفعل فقال: 

ا  ا(، ثم ُتقدم المفعول به فتقول: )زيدا ومن ذلك يف قولك: )أكرمُت زيدا

 أكرمت(.

 (ٿ ٿ ٿ ٿ): الفاتحة سورة يف ومن ذلك قوله 
لفاعل بعده مسترت فإياك: مفعوٌل به ُمقدم، ونعُبد: فعٌل مضارع، وا ؛[5الُاتحة:]

 تقديره: نحن، وأصل الجملة لغوياا واهلل أعلم: نعبدك ونستعينك.

 ؛[5الُاتحة:] (ٿ ٿ)ثم أراد أن ُيقدم المفعول به، والمفعول به يف قوله: 

مه على الِفعل، فإذا قدمته على الفعل  كاف المخاطب، وهو ضمير متصل، قدِّ

؛ لكي يستقل بنفسه، فقلبه من وجب أن تقلبه من ضميٍر متصل إلى ضميٍر منفصل
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 .[5الُاتحة:] (ٿ ٿ)ضميٍر متصل إلى ضميٍر منفصل فقال: 

والتقديم هنا وإن قلنا يف النحو إنه جائز؛ إال أنه مقتضى البالغة يف اآلية؛ ألن 

وإن كان يف المعنى اإلجمالي واحد  ؛[5الُاتحة:] (ٿ ٿ)قولنا: )نعبدك(، و 

 أنه يف المعنى التفصيلي يختلف، فنعبدك: أي أننا وهو: إثبات العبادة منا هلل، إال

معنى ذلك: ما نعبد إال إياك، أي أن  ؛[5الُاتحة:] (ٿ ٿ)نعبُد اهلل، لكن 

 ؛[5الُاتحة:] (ٿ ٿ)تقديم المفعول به هنا من أساليب الحصر والقصير، 

 يعني ال نعبد إال إياك.

 (ڱ ڱ ڱ ں ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ): ومن ذلك قوله 

 .[10-9ال حَ:]

تقهر: فعٌل مضارع، القاِهر: فاعل،  ؛[9ال حَ:] (ڳ ڳ ڳ ڳ)ال: ق

والمقهور: مفعول، أما القاِهر فضميٌر مسترت تقديره أنت، وأما المقهور المفعول 

 فاليتيم، وهو هنا ُمقدم، وأصل الجملة لغوياا واهلل أعلم: ال تقهر اليتيم.

ا( )اليتيم ال تقهر(،  ثم ُقدم المُعول ب  فهارو العبارة: ا(، و )أمَّ ثم دخلت )أمَّ

ا( ألهنا من  كما تعفون من أدوات الشرط، وهي بمعنى: مهما يكن من شيء، )أمَّ

أدوات الشرط ال بد أن يأيت بعدها الفاء، وأين ُيفصل بينها وبين فائها بفاصل، أي 

فاصل، فلهذا ِقيل: )أما اليتيم فال تقهر(، هذه )أّما(، وهذه فائها، فُفصل بينهما 

 ؛[9ال حَ:] (ڳ ڳ ڳ ڳ)ل فاصل وهو المفعول به، فصارت اآلية: بأو

ا وتقويةا، أما اإلعراب ما يتغير.  اإلعراب ما يتغير، المعنى يتغير فيزداد تأكيدا

ال: ناهية جازمة، وتقهر: مضاع مجزوم، والفاعل:  ؛[9ال حَ:] (ڳ ڳ)

 أنت، واليتيم: مفعوٌل به منصوب ُمقدم.
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 .[10:ال حَ] (ڱ ڱ ڱ ں)ومثله:  

وبعد أن ذكر ابن مالك األصل يف الجملة الفعلية، ثم بيَّن أن هذا األصل قد 

أن هذه المخالفة لألصل  ُيخاَلف، وُيخاَلف على أكثر من صورة؛ ذكر لنا 

 قد تكون واجبة، وأن األصل قد يكون واجباا.

 يعني أنه أشار يف البيت األول يف قوله: 

ىىىىىىو  َوَقىىىىىىد  ُيَجىىىىىىاُي بِِخىىىىىىالِف األَص 

 

ىىىوِ   ع 
ُِ ُل َقب ىىىَو ال  ُعىىىو   ُ  َوَقىىىد  َيِجىىىِ ال َم

إلى مسائل الجواز، أما مسائل الوجوب فسيأيت ذكرها بعد ذلك، فبدأ ببياهنا  

 وتفصيلها بقوله: 

ُعىىىىىوَل إِن  َلىىىىىب ٌس ُحىىىىىِذر    ُ ىىىىىر ال َم  َوَأخ 

 

اِعىىىىُو َشي ىىىىَر ُمن َحِهىىىىر    َُ ىىىىِمَر ال   َأو  ُأض 

ا وجوب يف هذا البيت ذكر لنا موضعين من م  واضع وجوب تقديم الفاعل، إذا

 تأخير المفعول به، الموضع األول يف قوله: 

ُعوَل إِن  َلب ٌس ُحِذر    ُ ر ال َم  َوَأخ 

متى ما حدث لْبس بي الفاعل والمفعول به بحيث لم تعِرف الفاعل من 

 ، ، وأن يجعل الثاين مفعوالا المفعول به؛ وجب على المتكلم أن يجعل األول فاعالا

ب على المخاَطب والمتلقي أن يفهم هذا الفهم، يعني أن يفهم أن األول هو ووج

 الفاعل، وأن الثاين هو المفعول به، متى ما حدث لْبس.

يعني متى ما لم يتبين الفاعل من المفعول به، سواٌء تبين بدليٍل لفظي، كعالمٍة 

ُيحتِّم أن إعرابية؛ ضمة على الفاعل، نصبة على المفعول به، أو بدليٍل معنوي 

 يكون أحدهما فاعالا والثاين مفعوالا به.

ا: هو  ا(؛ محمٌد: هو الفاعل؛ لوجود الضمة، وزيدا ففي قولنا: )أكرَم محمٌد زيدا

ا ال لْبس هنا، فيجوز التقديم والتأخير.  المفعول به لوجود الفتحة، إذا
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: )َأكرَم سيبويِه هؤالِء(، اسمان ليس فيهما عالمةٌ  إعرابية؛  لكن لو قلنا مثالا

، يعني أن ُيقدم  ا يجب على المتكلم أن يجعل األول فاعالا لكوهنما مبنيين، إذا

الفاعل، وعليه أن ُيؤخر المفعول به، وكذلك المستمع والمخاَطب يجب أن يفهم 

 كذلك، يعني أن )هؤالء( الفاعل، و )سيبويه( المفعول به.

كانا معربين إال أن  وكذلك لو ِقيل: )أكرم موسى عيسى(، فموسى وعيسى وإن

ا سيحدث لبٌس بينهما، فيجب على  إعراهبما تقديري، يعني غير ظاهر، أيضا

 المتكلم أن ُيقدم الفاعل، وأن ُيؤخر المفعول به.

فإذا قيل: )أكرَم موسى خالٌد(؛ فُأمَِن اللْبس لوجود الضمة على )خالٌد( فعرفنا 

 .أنه الفاعل، فـ )موسى( المفعول به وإن تقدم، يجوز

: )أكَل الُكمثَرى موسى(، فموسى: الفاعل وإن تأخر، والكمثَرى:  لو قلنا مثالا

المفعول به وإن تقدم، يجوز التقديم والتأخير هنا؛ لدليٍل معنوي، أن موسى 

 اآلكِل، والكمثَرى المأكول.

ا يجوز التقديم والتأخير.  لو قلنا: )أكرمْت موَسى ليلى(، فليلى: الفاعل، إذا

رضعت الصغرى الُكربى(؛ فالكربى الفاعل وإن تأخر، والصغرى لو قلنا: )أ

المفعول به وإن تقدم، يعني هنا يف دليل، دليٌل لفظي أو دليٌل معنوي، يعني انتفى 

اللبس، متى ما انتفى اللبس جاز التقديم والتأخير، ألن اللغة قائمٌة على نفي اللبْس 

 ومنعه.

النحو، متى ما حدث اللْبس  ومتى ما حدث اللْبس يف أي باب من أبواب

وجب أن ُيهَرع إلى األصل؛ ألنه ليس بين المتكلم والمتلقي حينئٍذ إال العودة إلى 

 األصل لمعرفة المعنى.

: )ما ضرَب هؤالِء إال أنَت(، أين الفاعل والمفعول به؟   لو قلنا مثالا
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الفاعل: أنت، وهؤالء: المفعول به، لماذا نقول: هؤالء الفاعل، وأنت:  

المفعول به؟ ألن )أنت( ضمير رفع، فإن قيل: )ما أكرَم هؤالِء إال إياك( فالفاعل: 

 هؤالء، وإياك: مفعول به ألنه ضمير نصب، يعني يف دليل هنا، هنا دليٌل لفظي.

 هذا الموضع األول لوجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به.

 الموضع الثاين بينه بقوله: 

اِعُو  َُ ِمَر ال   َشي َر ُمن َحِهر  َأو  ُأض 

ِمَر(قوله: ) ا، والمراد بالُمضَمر: الضمير، يعني ُأض  ؛ يعني جاء الفاعل ُمضمرا

ا وجب أن يتقدم، ووجب يف  ا، متى ما كان الفاعل ضميرا إذا كان الفاعل ضميرا

ا:  ا(؛ فالفاعل: تاء المتكلم، ومحمدا المفعول به أن يتأخر، كقولك: )أكرمُت محمدا

ا يج  ب أن ُتقدم هنا الفاعل ألنه ضميٌر فيتصل بالفعل.مفعول به، إذا

ا أنا(؟   أال يجوز أن نقول: )أكرَم زيدا

ا وجب أن يتقدم، ) اِعُو ال يجوز؛ ألن الفاعل متى ما كان ضميرا َُ ِمَر ال  ( َأو  ُأض 

ا أنا(،  ا، إذا ما يجوز يف العربية أن تقول: )أكرَم زيدا يعني: أو كان الفاعل ضميرا

ا(.وإنما تقول: ) م الفاعل فتقول: )أكرمُت زيدا ا(، ُتقدِّ  أكرمُت زيدا

ا؛ هل يدخل يف هذه المسألة؟  ا وكان المفعول به ضميرا لو كان الفاعل ضميرا

اِعُو هل يدخل يف قول ابن مالك: ) َُ ِمَر ال   (؟ َأو  ُأض 

ا وجب أن يتقدم، سواء  الجواب: نعم، هو يقول: متى ما كان الفاعل ضميرا

ا، ما نص على المفعول به، ففي )أكرمُت  كان المفعول به ا أو كان ضميرا ا ظاهرا اسما

ا يجب أن يتقدم الفاعل وأن يتأخر  ا( يجب أن يتقدم، ويف )أكرمُتَك( أيضا زيدا

 المفعول به، كال الصورتين داخٌل يف قول ابن مالك.
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 وقول ابن مال يف آخر البيت: 

ُعىىىىىوَل إِن  َلىىىىىب ٌس ُحىىىىىِذر    ُ ىىىىىر ال َم  َوَأخ 

 

اِعىىىىُو َشي ىىىىَر ُمن َحِهىىىىر  أَ   َُ ىىىىِمَر ال   و  ُأض 

هنا استثناء، وهو احرتاٌز مما سيذكره يف البيت التالي؛ ألن أسلوب الحصر له  

أحكام من حيث التقديم والتأخير؛ سيأيت ذكرها يف البيت التالي، فلهذا استثنى 

 (.َشي َر ُمن َحِهر  قال: )

ا فيدخ ا ولو كان ضميرا ل يف هذه القاعدة أو يدخل يف فإن كان الفاعل منحصرا

 البيت التالي؟ يدخل يف بيت الحصر القادم، فلهذا قال يف البيت القادم:

ىىىىر    َوَمىىىىا بِىىىىإاِلَ َأو  بِإَِنَمىىىىا ان َحَهىىىىر  َأخ 

 

ىىىىىىىٌد َظَهىىىىىىىر    ىىىىىىىبُِق إِن  َقه   َوَقىىىىىىىد  َي  

 القاعدة:  

ر    َوَما بِإاِلَ َأو  بِإَِنَما ان َحَهر  َأخ 

ر فيه يجب أن يتأخر، سواء كانت أداة الحصر )إال(، : المحصويقول 

 أو كانت أداة الحصر )إنما(.

: )ما شرَب زيٌد إال العسَل(؛ هذا ُنسميه أسلوب حصر يف  كأن تقول مثالا

النحو، وُيسميه البالغيون: أسلوب قْصر، حصر أو قصر فالمعنى واحد، الحصر 

 عند النحويين، والقصر عند البالغيين.

 زيٌد إال العسل(: أسلوب حصر.)ما شرَب 
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  :أسلو: احلصر يتكون من ثالثة أركان 

 .من المحصور 

 .وأداة الحصر 

 .والمحصور فيه 

فإذا قلنا: )ما شرَب زيٌد إال العسَل( فقد حصرنا ُشرب زيد يف العسل، 

.  فالمحصور: ُشرب زيد، والمحصور فيه: العسل، وأداة الحصر: إالَّ

ىىىىر  َوَمىىىىا بِىىىىإاِلَ َأو  بِإِ   َنَمىىىىا ان َحَهىىىىر  َأخ 

 

ىىىىىىىٌد َظَهىىىىىىىر    ىىىىىىىبُِق إِن  َقه   َوَقىىىىىىىد  َي  

و )بإنما( كأن نقول: )إنما شرب زيٌد العسَل(؛ المحصور: ُشرب زيد،  

 والمحصور فيه: العسل، وأداة الحصر: إنما.

انظروا يا إخوان، أين المحصور فيه مع إال؟ )ما شرب زيٌد إال العسل(؛ الذي 

ريب منها، بعدها مباشرة، والمحصور فيه بعد )إنما( يف: )إنما بعد إال، يقول: الق

شرَب زيٌد العسل( يكون البعيد، فالمحصور فيه مع )إال( القريب، والمحصور فيه 

 مع )إنما( البعيد، أما من حيث المعنى فالمعنى واضح.

)ما شرب العسَل إال زيٌد(؛ هذه جملٌة صحيحة؟ نعم جملٌة  لو قال قا و:

ن ماذا يكون معناها؟ حصرنا ماذا يف ماذا؟ )ما شرَب العسَل إال زيٌد(؛ صحيحة، لك

 حصرنا ُشرب العسل يف زيد.

 وكذلك )إنما شرب العسَل زيٌد(؛ حصرنا ُشرب العسل يف زيد.

)ما شرب زيٌد إال العسَل(؛ ما: نافية، شرَب: فعٌل  نعود إلَ الجملة األولَ:

غاة، العسل: مفعوٌل به، حصرنا ماذا يف ماضي، زيٌد: الفاعل، إال: أداة حصر ُمل

ماذا؟ حصرنا ُشرب زيد يف العسل، أين المحصور؟ ُشرب زيد، أين المحصور 
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فيه؟ العسل، العسل هنا المحصور فيه يجب أن يتأخر، فالفاعل يجب أن يتقدم؛ 

 ألن القاعدة تقول: كل محصوٍر فيه يجب أن يتأخر.

لعسل ألنه محصوٌر فيه، وقدمنا وكذلك: )إنما شرب زيٌد العسل(؛ أخرنا ا

 الفاعل.

)ما شرَب العسَل إال زيٌد(؛ هذا يف المعنى عكس الجملة  لكن لو قال القا و:

السابقة، حصرنا ُشرب العسل يف زيد، وزيد؟ )ما شرَب العسَل إال زيٌد(؛ شاِرب 

وال مشروب، فاعل وال مفعول؟ شاِرب، فاعل، فزيٌد محصوٌر فيه يجب أن يتأخر، 

 فالمفعول به يجب أن يتقدم.إذا 

أن المحصور فيه يجب أن  باٌب طويٌو عريض، وهذه القاعدة يا إخوان وهِ:

 يتأخر سواٌء كان فاعالا أم كان مفعوالا به، هذه القاعدة أقرب إلى تحصيل الحاصل.

 ما معنى أقرب إلى تحصيل الحاصل؟ 

د هذه القاعدة يعني أن الكالم ال يأيت إال هبذه الطريقة، حتى ولو لم ُتق عِّ

وُتوجب؛ الكالم ال يأيت إال هبذه الطريقة؛ ألن المعنى هو الذي سيتحكم يف 

الجملة، العربي الذي يفهم العربية سيتحكم يف المعنى، فالقائل األول: )ما شرب 

زيٌد إال العسل(، والثاين: )ما شرَب العسَل إال زيٌد(؛ هذا معنىا وهذا معنى، 

إال بالجملة األولى، والمعنى الثاين ال يأيت إال بالجملة  فالمعنى األول ال يأيت

 الثانية.

فكالم النحويين هو تقريٌر لُمقرر، وليس أحكام ُيمكن أن ُتخالف، وهذا كثيٌر 

يف النحو، كثيٌر يف النحو تجد أنه عبارة عن تقرير وبيان لواقع اللغة، هو تقرير وبيان 

 و الشطر الثاين إذ قال ابن مالك: لواقع اللغة، لكن الذي يحتاج إلى شرح ه

ىىىىر    َوَمىىىىا بِىىىىإاِلَ َأو  بِإَِنَمىىىىا ان َحَهىىىىر  َأخ 

 

ىىىىىىىٌد َظَهىىىىىىىر    ىىىىىىىبُِق إِن  َقه   َوَقىىىىىىىد  َي  

 



 

 
e 

g h 

f  104 
 ح ألفية ابن مالكشر

  يقول: 

ٌد َظَهر   بُِق إِن  َقه   َوَقد  َي  

ْدناها قبل قليل وهي: أن المحصور فيه يجب أن يتأخر، يقول:  القاعدة التي قعَّ

ٌد َظَهر  ق، يعني أن يتقدم، )قد يسبق، يجوز أن يسب (؛ يعني إذا كان بان إِن  َقه 

 المعنى وظهر.

كيف ُيتصور ذلك؟ نحن قلنا: القاعدة كلها أصالا تحصيل حاصل؛ ألن الكالم 

أصالا ال يأيت إال هبذه الطريقة، كيف يقول: ُيمكن أن تعكِس وُتقدم وتؤخر؟ هذا ال 

 تى إال مع )إال(.يتأتى إال مع )إال( دون )إنما( هذا ال يتأ

فإذا قلت مع )إال(: )ما شرَب العسَل إال زيٌد(؛ أين المحصور فيه؟ زيٌد، يقول: 

يجوز أن يتقدم أن يسبق، أن يتقدم إذا القصد ظهر، والتقدم هنا ال ُيمكن إال مع إال، 

ُيمكن أن ُتقدم )زيد( مع )إال(، فتقول حينئٍذ: )ما شرَب إال زيٌد العسَل(؛ والمعنى 

؛ ألن )إال( تقدمت مع المحصور فيه، والمحصور فيه كما قلنا مع )إال( ظاهر

 القريب.

)ما شرب إال زيٌد العسَل(، فرض )إال زيٌد( كالمعرتِض، )ما شرَب إال زيٌد 

العسَل(؛ فالمعنى هنا ظاهر، ويجوز أن يقول القائل هذه العبارة إذا قصد هذا 

 ا شرب إال زيٌد العسل(.األمر، يعني أن ُيؤكد وُيقدم هذا الفاعل )م

وهذه المعاين البالغية يا إخوان يجب أن يهتم هبا المتعلِّم؛ ألن الكالم إنما 

ُوضع يف األساس للمفاهمة بين الناس، حتى العامة لتجدون ُيغيرون نرباهتم بناءا 

 على هذه المعاين، فالمعاين ال شك أن لها الدور األكرب يف هذه األحكام.

: )ال يعلم الغيَب إال اهلُل(، أين المحصور فيه؟ حصرنا وعلى ذلك نقول مث الا

 علم الغيب يف )اهلل(، المحصور فيه: اهلل، هل يجوز أن ُتقدمه هنا؟ 
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يجوز، يعنون أنه يجوز أن يتقدم  ابن مالك يقول: يجوو، والنحويون يقولون:

الفصيح ال مع )إال(، فلك أن تقول: )ال يعلم إال اهلُل الغيَب(، المتكلم الخطيب و

بد أن ُيراعي ذلك حتى يف النربة واإللقاء، أما نحن نقول: )ال يعلُم إال اهلُل الغيَب( 

إذا أردنا أن نقرأ قراءة، لكن الخطيب: )ال يعلُم إال اهلل الغيَب(؛ هنا يجوز له أن 

ُيقدم المحصور مع )إال( لوجود الدليل؛ لظهور القصد وهو: أن )إال( تدل على أن 

 هو المحصور فيه.ما بعدها 

 ومن ذلك: قول الشاعر: 

 َمَررنىىىىىىىا َعلىىىىىىىَ دارم لَِمَيىىىىىىىَة َمىىىىىىىَرة  

 

 َوجاراتِهىىىىا َقىىىىد كىىىىاَد َيعُىىىىو َمقاُمهىىىىا 

 َفَلىىىم َيىىىدِر إاِّل الَلىىىُ  مىىىا َهَيَجىىىق َلنىىىا 

 

 َعِشىىىىىىَيَة َأنىىىىىىاِي الىىىىىىدياِر َوشىىىىىىاُمها 

م الفاعل يعني لم يدر ما هيجت  َفَلم َيدِر إاِّل الَلُ  ما َهَيَجق َلنا،  لنا إال اهلُل، فقدَّ

 مع )إال( مع أنه محصوٌر فيه.

 وقال الشاعر اآلخر: 

 َتىىىَثَودُو ِمىىىن َليلىىىَ بَِ كلىىىيِم سىىىاَعةم 

 

 َفمىىىا واَد إاِّل ِضىىىعَف مىىىا بىىىِ َكالُمهىىىا 

م.   أراد: )فما زاد كالمها إال ُضعف ما بي( وقدَّ

أن المحصور فيه  وهذه القاعدة ال ِ ذكرناها يا إخوان يف المحهور في  وهِ:

يجب أن يتأخر، سواء كانت أداة الحصر إال أو إنما، هذه القاعدة عامة يف كل 

اللغة، وليس خاصة بباب الفاعل، يعني تأيت يف المبتدأ والخرب، فالمحصور فيه 

: )ما محمٌد إال مجتهٌد(؛ ُتؤخر  منهما يجب أن يتأخر، والثاين يتقدم، فلو قلت مثالا

 ت )محمد( يف االجتهاد.)مجتهٌد(؛ ألنك حصر

لو قلت: )ما مجتهٌد إال محمٌد(؛ حصرت االجتهاد يف محمد، فالمحصور فيه 

 يجب أن يتأخر.
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وكذلك يف بقية األبواب، يف الحال، يف ظرف الزمان والمكان، يف المفعول  

ا(؛ فعٌل وفاعٌل وحاٌل،  : )جاء زيٌد راكضا ألجله، يف كل األبواب، انظر لو قلنا مثالا

ا(؛ حصرت زيد ُاحصرْ  : يجب أن تحصر ماذا يف ماذا؟ تقول: )ما جاء زيٌد إال راكضا

 يف الركض.

ا إال زيٌد(.  لو أردت أن تحصر الركض يف زيد؛ تقول: )ما جاء راكضا

)جاء محمٌد طلباا للعلم(؛ فعل وفاعل ومفعول ألجله، تقول: )ما جاء محمٌد 

ا يف فرق بين المعنيين، وهكذا إال طلباا للعلم(، )ما جاء طلباا للعلم إال محمدٌ  (؛ طبعا

 يف بقية األبواب.

(، و )ما جاء ليالا إال  ح َ يف الِرف: (، )ما جاء محمٌد إال ليالا )جاء محمٌد ليالا

 محمٌد(، إذا فهذه القاعدة عامة يف كل اللغة، ومن ذلك الفاعل والمفعول به.

ل ابع عشر يف باب الُاعو بهذا البيق األخير وهو ا ثم خ م ابن مالك 

 باب الُاعو فقال في : 

ىىىىىُو َخىىىىىاَف َرَبىىىىىُ  ُعَمىىىىىر    َوَشىىىىىاَع َنح 

 

ُرُه ال َشىىىىىَجر    ىىىىىَو َواَن َنىىىىىو   َوَشىىىىىَذ َنح 

،  النَور بُ ح النون هو:  ا، أو َنورةا ا ُسمي: َنورا الزهر األبيض، الزهر إذا كان أبيضا

ار، وكله َنور وَنورة وُنوار؛ هو الزهر إذا كان أبي ا، فإذا كان الزهر ُملوناا يعني أو ُنوَّ ضا

ا.  لوناا آخر: أصفر، بنفسجي، أحمر؛ ُسمي زهرا

 قال ابن مالك: 

ىىىىىُو َخىىىىىاَف َرَبىىىىىُ  ُعَمىىىىىر    َوَشىىىىىاَع َنح 

 

ُرُه ال َشىىىىىَجر    ىىىىىَو َواَن َنىىىىىو   َوَشىىىىىَذ َنح 

ُحكَم الفاعل والمفعول به إذا اتصل هبما ضميٌر  ذكر يف هذا البيت  

ل إذا اتصل به ضمير المفعول به، ُحكم المفعول به إذا آخر، يعني ُحكم الفاع

 اتصل به ضمير الفاِعل.
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مر(، أصل  فبدأ بالمفعول به إذا اتصل به ضمير الفاِعل، كقوله: )خاَف ربَُّه عا

الجملة: )خاَف ُعمُر ربَّه(، خاَف: فعٌل ماٍض، ُعمُر: فاعل مرفوع، ربَُّه: مفعوٌل به 

اٌف إليه، وأغلب شراح األلفية ينصون على أن منصوب، وهو مضاف، والهاء ُمض

؛ ◙ُعمر إذا ُذكر يف األلفية فُيراد به الخليفة الراشد الثاين: ُعمر بن الخطاب 

 ألنه ما جاء يف كل األلفية إال بالمدح باإليمان والتقوى ونحو ذلك.

؛ ألنه ما أتى يف َمعِرض ◙وكذلك أبو بكر؛ فإذا ورد فالمعني به الصديق 

 المدح.

 ففي قوله: 

ىىىىىُو َخىىىىىاَف َرَبىىىىىُ  ُعَمىىىىىر    َوَشىىىىىاَع َنح 

 

ُرُه ال َشىىىىىَجر    ىىىىىَو َواَن َنىىىىىو   َوَشىىىىىَذ َنح 

م المفعول به فقال: )خاَف ربَُّه   ا يعود إلى الفاِعل، ثم قدَّ نجد أن يف ربَُّه ضميرا

مر(، ما ُحكم المفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل من حيث التقديم والتأخير،  عا

 ليس بجائز؟ ابن مالك يقول: شائِع.جائز أم 

ُو َخاَف َرَبُ  ُعَمر    َوَشاَع َنح 

ا فالمفعول به إذا اتصل به ضمير الفاعل جاز أن تؤخره، وهذا األصل كما  إذا

 قرر من قبل: خاف ُعمر ربَّه، وجاز أن يتقدم على الفاعل: )خاف ربَُّه ُعمر(.

 محمٌد(. ونقول: )أصلَح محمٌد سيارته(، و )أصلح سيارتهُ 

 ونقول: )أغلق زيٌد بابُه(، و )أغلق بابُه زيٌد(.

 ونقول: )أكرم محمٌد أباُه(، و )أكرم أباُه محمٌد(.

 ونقول: )مدَّ الكريُم مائدتُه(، و )مدَّ مائدتُه الكريم(.

 ويف البيت السابق:
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 جىىىاَي الخالفىىىة َ أو  كانىىىق  لىىىُ  قىىىدرا   

 

 َكَمىىىا أَتىىىَ َرَبىىىُ  ُموَسىىىَ َعلىىىَ َقىىىَدرِ  

وتقول: )كما أتى موسى ربَُّه(؛ هذا جائز، وقال ابن مالك: إنه شائع؛ يعني أتى  

 يف أبيات وشواهد كثيرة.

فإن قلت: إذا قدمنا المفعول به فقلنا: )خاَف ربَُّه ُعمر(؛ فإن هذا الضمير 

م أم على متأخر؟ سيعود على متأخر، والقاعدة: أن الضمير إنما  سيعود على ُمتقدِّ

 دم.يعود على متق

أن هذا الضمير عائٌد على متقدٍم رتبةا، متأخٍر لفظاا، هذا  فالجواب علَ ذلك:

الضمير يعود إلى الفاعل، إلى ُعمر الفاعل، ورتبة الفاعل التقدم أو التأخر؟ فهو 

عائٌد على متقدٍم رتبةا، إال أنه متأخٌر لفظاا؛ فلهذا جاز أن يعود إليه الضمير؛ الن 

تقدم، يعني حتى ولو أخره هو واقع يف نفسه، يعني الفاعل يف نفس العربي مُ 

معروف عنده متقدم عنده، لكن ُيؤخره لغرض بالغي، فلهذا ُيمكن أن ُيعيد إلى ما 

م الفاعل، هذا ُحكم المفعول به.  يف نفسه من تقدُّ

 وُحكم الفاعل إذا اتصل به ضمير المفعول به أشار إليه بقوله

ىىىىىُو َخىىىىىاَف َرَبىىىىىُ  عُ   َمىىىىىر  َوَشىىىىىاَع َنح 

 

ُرُه ال َشىىىىىَجر    ىىىىىَو َواَن َنىىىىىو   َوَشىىىىىَذ َنح 

وتقول: )زان الشجَر َنوُرُه(؛ يعني )زان الشجَر زهره(، زاَن: فعٌل ماٍض، أين  

ا فالشجر المفعول،  الزائن الذي َزين؟ النَّور، وأين المزين الذي ُزين؟ الشجر، إذا

 والنَّور فاعل.

ى المفعول به، ما ُحكم الفاعل إذا َنورُه: اتصل به ضميٌر يعود إلى الشجر إل

اتصل به ضمير المفعول به من حيث التقدم والتأخر؟ يجب أن يتأخر، فتقول: 

)زان الشجَر َنورُه(، وهل يتقدم الفاعل حينئٍذ على المفعول به؟ ال يتقدم إال 

م الفاعل وفيه ضميٌر يعود إلى المفعول به؛ يقول:  ا، قال: هذا شاذ، شذَّ تقدُّ شذوذا
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 ا ال يجوز إال يف الشاذ، يعني يف األشياء المسموعة التي شذت عن هذه القاعدة.هذ

أن الفاعل حينئٍذ يجب أن يتأخر، فتقول: )زان الشجر  أما القاعدة والُحكم:

ا: مفعول به، وبنوُه: فاعل، اتصل به  ا بنوُه(، محمدا َنورُه(، وتقول: )أكرَم محمدا

ا(؟ ما ضمير المفعول به، هل يجوز أن ُتقدم  الفاعل فتقول: )أكرم بنوُه محمدا

ا.  يجوز، ال يجوز إال شذوذا

)أصلح السيارَة صاحبها(، أصلح: فعل، السيارَة: مفعوٌل به، صاحبها: فاِعل، 

 هذا الواجب، وال يجوز أن تقول: )أصلح صاحبها السيارَة(.

)أغلق المحلَّ مالُكُه(، صحيح وواجب، وال يجوز أن تقول: )أغلق مالكُه 

.)  المحلَّ

، إبراهيَم: مبتَلى [124البقرة:] (ۀ ہ ہ ہ): ومن ذلك: قوله 

مفعوٌل به، ربُه: مبتلٍى فاِعل، ووجب تأخير الفاعل هنا، وال ُيقال: )وإذ ابتلى ربُُّه 

 إبراهيَم(.

؛ وال تقول: )يوم [52شافر:] (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ): -تعالى–وقال 

 ال ينفع معذرهتم الظالمين(.

نع التقديم هنا؟ لماذا لم يُجز التقديم هنا كما جاز يف المفعول فإن قلت: لم مُ 

م والضمير ُنعلله كما عللناه يف المسألة  به؛ فنقول: )وإذ ابتلى ربُه إبراهيَم(؛ تقدَّ

 األولى؟

نقول: ال، هذا األمر يختلف؛ ألنك إذا قدمت الفاِعل فقلت: )وإذ ابتلى ربُُّه 

راهيم، إبراهيم يف اللفظ ُمقدم وال مؤخر؟ مقدم، إبراهيم(؛ الهاء هنا عائدة إلى إب

ويف الرتبة مقدم أم مؤخر؟ مؤخر؛ ألنه مفعول به، فهو مؤخر رتبة ولفظاا، وال يجوز 

 أن يعود الضمير إلى متأخر لفظاا ورتبة، ال بد أن يتقدم إما لفظاا وإما رتبة.
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، ما يصلح، ال بد: ما حلَّ محله، )وإذ ابتلى ربُُّه إبراهيم(؛ كيف؟ ُرتبة متأخرة 

)وإذ ابتَلى ربُُّه إبراهيم(، فالهاء تعود إلى إبراهيم، تعود إلى المتأخر رتبةا ولفظاا، 

 يعني يف فرق بين هذه المسألة والتي قبلها.

)وشذَّ نحو كذا وكذا( إشارة إلى أن هذا األمر  :ويف قول ابن مالك 

نع، ونحو ذلك، لكن عندما قال: وارد، وإالَّ لمنعه ُمباشرة وقال: ال يجوز، أو يمت

ا. ( يعني أنه جاء شاذا  )وَشذَّ

 ومن ذلك قول الشاعر: 

ىىىىَعب ا ُذِعىىىىُرُوا  َلَمىىىىا َرَأى َطىىىىالُِبُوُه ُمه 

 

ىىىُدُوُر َين َ ِهىىىرُ    َوَكىىىاَد َلىىىو  َسىىىاَعَد ال َمق 

َعب افقال:   م الفاَلَما َرَأى َطالُِبُوُه ُمه  عل مع أن ؛ أي: لما رأى ُمصعباا طالبوُه، فقدَّ

 فيه ضمير المفعول به.

 وقال اآلخر: 

َددم  ىىَواَب ُسىىؤ  ىىِم َأث  ُمىىُ  َذا ال ِحل   َكَ ىىا ِحل 

 

ىىدِ   ىىِ ُذَرى ال َمج 
 َوَرَق َنىىَداُه َذا النَىىَدى فِ

مِ والشاهد من الشطرين األول والثاين، فقال: )  ُمُ  َذا ال ِحل  (؛ أي: كسى َكَ ا ِحل 

 (؛ أي: رقَّ ذا الندى نداه.َق َنَداُه َذا النََدىَورَ ذا الِحلِم ِحلمُه، ثم قال: )

 وقال اآلخر: 

 َجىىىَثى َرب ىىىُ  َعن ىىىِ َعىىىِدَي بىىىن َحىىىاتِمم 

 

 َجىىَثاَي ال كِىىاَلِب ال َعاِوَيىىاِو َوَقىىد  َفَعىىو   

فقال: )جزى ربُُّه عنِّي َعدياا(؛ وكان يف القياس أن يقول: جزى َعدَي بن حاتٍم  

 ربُُّه.

ذكر أن األصل يف الجملة الفعلية أن  أن ابن مالٍك الخالصة مما سبق: 

 يتقدم الفعل، ثم يأيت الفاعل، فالمفعول به.
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 :ثم ذكر أن ُمخالفة هاا األصل جائزٌة على صورتني 

 :َأن يتقدم المفعول به على الفاعل. الهورة األول 

 :ا. والهورة الثانية  أن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا

علَ حاالو الوجوب، فذكر أن الُاعو يجب أن ي قدم علَ المُعول  ثم تكلم

ب  يف ثالثة مواضع، ذكر لنا ثالثة مواضع يجب أن ي قدم فيها الُاِعو، وي ىخر 

 المُعول ب : 

 :ا، نحو: إذا أحدَث تقديم المفعول به على الفاعِ  الموضع األول ل َلْبسا

ا يجب أن : رجالا هؤالء(، فخمسَة عشرَ  )أكرم خمسَة عشرَ  مبني، وهؤالء: مبني، إذا

، والمتأخر مفعوالا به. م فاعالا  يكون المتقدِّ

 :ا(، و  الموضع الثاين ا، كقولك: )أكرمُت محمدا إذا كان الفاعل ضميرا

 )أكرمُتَك(.

 :ا فيه، إذا كان المفعول به  الموضع الثالث إذا كان المفعول به محصورا

ا فيه فيجب ان يتأخر، والفاعل يجب أن يتقدم، كقولك: )ما بنى زيٌد إال  محصورا

 مسجَدنا(.

 وذكر أن المُعول ب  يجب أن ي قدم علَ الُاِعو يف موضعين: 

 :ا فيه. الموضع األول  إذا كان الفاِعٌل محصورا

ا فيه فيجب أن يتأخر، والمفعول به يجب أن يتقدم،  إذا كان الفاعل محصورا

 كقولك: )ما بنى مسجَدنا إال زيٌد(.

 إذا اتصل بالفاعل ضمير المفعول به. لثاين:والموضع ا 

كقولك: )أكرَم الوالَد ابنُُه(، الوالَد: مفعول به ُمقدم وجوباا، ابنُُه: فاعل ُمؤخر 
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 وجوباا؛ ألن فيه ضمير المفعول به. 

 هذه ُخالصة ما ذكرناه من قبل.

وهنا ملحوظة أراها ُمهمة أشرت إليه إشارة سريعة يف الدرس الماضي، وهذا 

ن ِذْكِرها، وهي: أن )كان واسمها وخربها( تأخذ ُحكم الفعل والفاعل أوا

 والمفعول به، وكذا أخوات )كان(.

)كان وأخواهتا( ترفع اسمها، وتنصب خربها، )كان(، واسم )كان(، وخرب 

 )كان( تأخذ ُكل األحكام التي ذكرناها من قبل للفعل والفاعل والمفعول به.

وز أن يتقدم على فعله، قلنا: الفاعل ال يتقدم على يعني: ذكرنا أن الفاعل ال يج

فعله، فتقول: )جاء محمٌد( فعٌل وفاعٌل، وال تقول: )محمٌد جاء( محمٌدك فاعل، 

 فإن قدمت )محمٌد( فقلت: )محمٌد جاء(؛ صار )محمٌد( مبتدأ، والفاعل مسترت.

ا(، )كان(، واسم ) كان(، كذلك يف باب كان وأخواهتا، تقول: )كان محمٌد قائما

 وخرب )كان(.

ا(؛ )محمٌد( اسم  اسم )كان( هل يتقدم على )كان( فتقول: )محمٌد كان قائما

ا(؟ يجوز؛ على أن  )كان( ٌمقدم؟ ال، لكن هل يجوز أن تقول: )محمٌد كان قائما

)محمٌد( مبتدأ، واسم )كان( ضميٌر مسترت، اسم )كان( ال يتقدم على )كان( 

 كالفاعل.

ا( الخرب؟ كالم فعول به، فالمفعول به يتقدم على الفعل؟ هذا ذكرناه يف و )قائما

أحكام التقديم والتأخير، يجوز أن يتقدم، المفعول به أليس يجوز أن يتقدم؟ )وقد 

 يجي المفعول قبل الفعل(.

ا نقول:  فلك أن تقول: ا كان محمٌد(، قائما ا(، وأن تقول: )قائما )كان محمٌد قائما

 : )كان( واسمها.خرب )كان( مقدم، و )كان محمٌد(
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ا تأيت يف )كان(  وذكرنا يف أحكام الفاعل لغة أكلون الرباغيث، وهذه أيضا

وأخواهتا، فكما تقول: )ذهب محمٌد(، و )ذهب طالبان(، و )ذهب ُطالب(؛ على 

لغة الجمهور، وتقول على ُلغة أكلون الرباغيث: )ذهب طالٌب(، و )ذهبا طابان(، 

ا(، على لغة  و )ذهبوا طالٌب(، تقول يف )كان( وأخواهتا: )كان محمٌد قائما

ا(، و )كان طالبين قائمين(، و )كان طالٌب قائمين(،  الجمهور، أو )كان طالٌب قائما

ا(، و )كانا طالبين قائمين(، و  وعلى لغة أكلون الرباغيث تقول: )كان طالٌب قائما

 )كانوا طالٌب قائمون(.

ذي أشرنا إليه يف الدرس الماضي، وما ذكرناه يف تأنيث الفعل وتذكيره؛ وهذا ال

ر )كان(  ا( سُتذكِّ ُيطبق كله على باب )كان( وأخواها، فإذا قلت: )كان محمٌد قائما

 مع )محمد(، فإذا قلت: )هند( ستقول: )كانت هنٌد قائمةا(.

وإذا كان االسم )سيارة( تقول: )كانت السيارة مسرعةا(، ويجوز )كان السيارة 

 هنا مؤنث مجازي.مسرعةا(؛ ألن اسم )كان( 

 (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ): -تعالى–وقال 
 .[35األنُال:]

ا ُيطبق على باب )كان( مع اسمها  وما ذكرناه من حيث التقديم والتأخير أيضا

ا محمٌد(،  ا(، ونقول: )كان قائما وخربها، كما ذكرنا قبل قليل: )كان محمٌد قائما

ا كان محمٌد( من حيث ُتقدم الخرب على االسم، وُتقدم الخرب على )كان(: ) قائما

 الجواز.

يجب أن يتقدم االسم حيث يجب أن يتقدم الفاعل، يعني  من حيث الوجوب:

تقول: )صار ُموسى عيسى(؛ موسى صار ُيشبه عيسى لدرجٍة كبيرة، تقول: )صار 

موسى عيسى(، أين اسم)صار(؟ األول، والثاين خرب )صار(، يعني األول هو 
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 شبَّه به وجوباا؛ لوجود اللْبس.المشبَّه، والثاين هو المُ  

ا أنا(، بل ُتقدم اسم  ا( بتقديم االسم، وال يجوز: )كان قائما وتقول: )كنُت قائما

 )كان(.

ا(، ُتقدم االسم وُتؤخر الخرب؛ ألن الخرب  تقول: )ما كان محمٌد إال قائما

 محصوٌر فيه.

 (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ): -تعالى–وقال 
 الُمكاء. حصر صالهتم يف ؛[35األنُال:]

وجوب تقديم الخرب: يجب أن يتقدم الخرب حيث يجب أن يتقدم المفعول به، 

ا إال محمٌد(.  فتقول: )ما كان قائما

ا فأحكام الفاعل والفاعل والمفعول به تنطبق على )كان( واسمها وخربها.  إذا

 هل هناك من سؤال يا إخوان بالنسبة لما سبق؟ تفضل.

 (01:07:32)@ ال الب:

الرباغيث  يننا ظننتي أكملته، ويظهر أنه لم يبق إلى الحديث، لغة أكلوأ الشيخ:

الرباغيث، وقلنا: إن  يننحن شرحناها، وذكرنا اآليات التي قِيل إن فيها لغة أكلو

الرباغيث لم تأت يف  ينجمهور النحويين وعلى رأسه سيبويه؛ يقول: إن لغة أكلو

ا.القرآن الكريم، وذكرنا اآليتين ووجهناهما عل ا واضحا  ى قول الجمهور توجيها

َيَ َعاَقُبوَن فِيُكم  »بقي الحديث هو الذي داهمني الوقت ولم ُنكلمه، وهو: 

َكٌة بِالنََهارِ 
َكٌة بَِاللي ِو َوَماَل ِ

يُكم  َماَل َِكةٌ »، فقال: «َماَل ِ
، وعلى لغة «َيَ َعاَقُبوَن فِ

يُكم  »الجمهور كان ُيقال يف اللغة: 
 .«َماَل َِكةٌ  َيَ َعاَقُب فِ

إن الحديث هنا مروي بالمعنى، ويدل على ذلك:  والنحويون يقولون هنا:
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ار؛ إن لم تخني الذاكرة، وفيه:   »روايٌة أخرى جاءت كاملة يف موسى بن البزَّ
ِ
إَِن هلل

َكٌة بِالنََهارِ 
َكٌة بَِاللي ِو َوَماَل ِ

، َماَل ِ َكٌة َيَ َعاَقُبوَن فِيُكم 
صحَّ ذلك كان ، فإذا «َماَل ِ

ا من الحديث الكامل، وعلى ذلك ي ون هذا من كالحديث األول حديثاا مختصرا

 .تصرف الرواة وليس من لفظ النبي 

ن أو أكثر النحويين ال وواالحتجاج بالحديث الكالم فيه طويل، والنحوي

؛ ألهنم متفقون على أن النبي ملسو هيلع هللا ىلصيحتجون بالحديث إال إذا ثبت كونه من لفظ النبي 

 يه بين أحد، وإنما الخالف: هل فصح العرب، هذا ال خالف أف

 أم ال؟  -يعني نص لفظه–الحديث لفظه 

والمحدثون يعني ُيعرف أهنم أجازوا الرواية بالمعنى بشروط معينة، فلهذا 

يتشدد النحويون يف االستشهاد بالحديث، فال يستشهدون بالحديث إال إذا كان 

ا بلفظه، يعني ال  ُيمكن أن ُيغير؛ كأذكار الصالة ونحو ذلك، أو من الحديث ُمتعبَّدا

َعَدُه »المتواتر اللفظي الذي تواتر لفظه؛ كحديث:  َيَ َبَوأ  َمق  ا َفل  د  َِ ُمَ َعم  َمن  َكَذَب َعَل

 ( كحمي الوطيس، ونحو ذلك.01:10:30@، )«ِمَن النَارِ 

أن يغلب يعني ذكروا بعض األنواع من األحاديث يجمعها جمع واحد وهو: 

، أما إذا لم يغلب على الظن على الظن أن الحديث من لفظ النبي 

حينئٍذ يدخله أنه من لفٍظ غير محتٍج به، فال ُيحتج به يف  ملسو هيلع هللا ىلصأنه من لفظ النبي 

ا من النحويين المتقدمين ال ُيكثرون من االحتجاج  النحو؛ فلهذا تجدون كثيرا

 بالحديث.

 (.01:11:04)@ ال الب:

صحيح البخاري، نعرف أن البخاري يعني حتى الذين تكلموا  هذا من الشيخ:

يف البخاري ومسلم قالوا: مسلم أحرص على لفظ الحديث من البخاري، 
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فالبخاري كان يروي أحاديث يهتم بالحديث الذي يجمع أكثر لفظ يف الحديث،  

أما مسلم كان يأيت باألسانيد ثم يحرص على أن يأيت بالحديث بلفظه، ال الحديث 

لذي يجمع، ألن بعض األحاديث واضح أنه عدة أحاديث لكنها ُجمعت يف سند ا

واحد، فُأويت هبا بلفظ واحد، مع أهنا عدة أحاديث، مسلم ما يفعل ذلك، وإنما يأيت 

 ُكل حديث بسنده، وال يجمع بينها، يعني هذا األمر معروف عند الُمحدثين.

ا من النحويين المتأخرين بعدم ا استقرت القواعد واستقرت ومع ذلك فإن كثيرا

اللغة، ونظروا يف األحاديث؛ وجدوا أن األحاديث ال ُيوجد فيها ُمخالفة للغة إال 

أحاديث معينة، هذه األحاديث المعينة هي التي يقتصر الكالم عليها، أما ما سوى 

هذه األحاديث وهي األغلب؛ أغلب األحاديث ال ُتخالف شيئاا من هذه القواعد، 

 ا يستشهدون هبا؛ ألنه ال ُيغير يف األحكام شيئاا.ولهذا صارو

ا من  وابن مالك معروف أنه من أكثر من استشهد بالحديث؛ ألنه كان معدودا

المحدثين، وكان يروي صحيح البخاري، وقرأه على النُّونيني من أشهر رواة 

البخاري، وله كتاب خاص بإعراب كل مشكالت صحيح البخاري، حاول أن 

ا يف اللغة.ُيخرجها وأن   ُيوجد لها وجها

 (01:12:54)@ ال الب:

يُكم  »يف الصحيحين بلفظ:  الشيخ:
َكٌة بَِاللي ِو َو َي ََعاَقُب فِ

يُكم  َماَل ِ
َيَ َعاَقُب فِ

َكٌة بِالنََهارِ 
، مالك ال ُيحتج به، يف اللغة ما ُيحتجُّ به، اإلنسان له مكانته يف «َماَل ِ

ال على عقبيه، علمه، لكن اللغة شيء آخر، ال لغة أمر لساين، يعني نحتج بأعرابي بوَّ

 كافر، فاجر، وال نحتج بإماٍم متأخر؛ ألن هذا أمر لساين ما له عالقة بما يف القلب.

واإلمام مالك بعد عصور االحتجاج، ما يحتجون إال بمن كان يف داخل جزيرة 

ل البوادي العرب، يف قلب جزيرة العرب، ما يكون يف الحواضر، يكون يف داخ
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ا على اللغة، أما الذين يف الحواضر أو بعد سنة 350وقبل سنة  هـ ما 350ه؛ حفاظا

 يحتجون به.

اختلفوا يف الشافعي ألنه ترى عند ُهذيل، فلهذا فيهم يف كتب حاولت أن ترد 

على من انتقد شيئاا من كالمه، لكن يبقى أن أهل اللغة والنحو ما احتجوا بكالمه، 

يف اللغة، مع أنه ال ُيوجد له ألفاظ ُتؤخذ عليه لغوياا، لكن يبقى: هل ما جعلوه ُحجةا 

 هو ُحجة أو ليس بُحجة؟

ُحجة، أو فصيح، يعني المتنبي فصيح، المتنبي أكرب شعراء  فرق بين أن تقول:

العربية، ومع ذلك ما أحد يقول أنه ُحجة يف العربية، يعني فرق أن تقول: القرآن 

هل هو ُحجة يف الدين؟ كالمه ُحجة يف الدين؟ كالمه ُحجة ُحجة، أما اإلمام مالك 

يف الدين يعني دليل، تقول: والدليل أن مالك أفتى بذلك؟ ال، ليس بحجة، هو 

عالم من العلماء، ُيخالفه الشافعي، ُيخالفه أحمد، أما األدلة التي تقطع باألمر: 

 ك.فالقرآن والسنة، ثم األدلة األخرى للقياس واإلجماع ونحو ذل

دليل؛ يعني األمر الذي ُيهرع إليه للفصل بين المتنازعين،  أما عندما تقول:

هـ، القرآن الكريم 350األدلة يف اللغة هي كالم العرب، يف بادية العرب قبل سنة 

العرب، وكالم  إذا ثبت أنه من كالمه، وكالم بكل قراءاته ُمحتٌج به، كالم النبي

ا ُيشرتط فيه ما ُيشرت ا من الصحة، ال بد أن يكون ثابتاا عن أعرابٍي العرب أيضا ط أيضا

ا فالن بن فالن، لو كان مجهوالا ما يهمنا  ُمحتٍج بكالمه، ال ُيشرتط أن يكون معروفا

 فصيح، يعني يقول األصمعي: سمعت أعرابياا يف 
ٌ

ذلك، لكن ُيعرف أنه أعرابي

، ثم يقول: جزيرة العرب يقول كذا وكذا، صار ُحجة؛ ألن األصمعي ُحجة وثقة

سمعت أعرابياا، فاألعرابي هذا ُحجة حتى ولو كنا ال نعرفه، فيحتجون باألبيات 

 المجهولة، ال إشكال؛ ألهنا ُسمعت من فصيح.

 : بل إن النحويين يحتجون بقراءات قرآنية ال يحتج هبا أهل القراءات، مثالا
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راءة، لكي يقولوا: إهنا ق قراءة لها أسانيد، ال بدأن تثبت إلى النبي  

 أما النحويون فيكفي يف القراءة أن تثبت عن ُمحتج به.

اج( فُرئبة فصيح، صارت ُحجة يف  يعني لو ثبت أن القراءة قرأ هبا )ُرئبة بن َعجَّ

 غير معروف. اللغة، حتى ولو كان السند بين رئبة وبني النبي 

 واضح الفرق اآلن بين أدلة الشريعة وأدلة اللغة.

 (01:16:55)@ ال الب:

ما قرأ هبا إال ألن لسانه ُيطاوعه على ذلك، ولسانه فصيح، الفصيح ال  الشيخ:

؟ نحن يلحن بكالمه، أما هل رواها بسنٍد متصل صحيح إلى النبي 

، هذا األمر الُمحتج به ثابٌت إلى إنساٍن ُمحتج نهمنا أما يأهل اللغة ال يهمنا ذلك، 

 به.

 (01:17:25)@ ال الب:

ا الحتججنا به، نعم، يعني رُ  الشيخ: ا ليس بقرآن، لو قال كالما ئبة لو قال كالما

ا الحتججنا به؛ فلهذا أبيات الشعر تجدون أن لها روايات كثيرة،  لو قال شعرا

وتجدون أن بعض رواياهتا يف النحو ُتخالف رواياهتا يف األدب، نحن ال يهمنا ماذا 

 قال الشاعر األول. 

: س قال قصيدة، أعرابي سمع القصيدة فأخطأ امرؤ القي يعنِ الشاعر األول مثال 

ل أو غيَّر أو كذاب، نسب القصيدة إلى  يف حفظه، ووضع كلمة مكان كلمة، أو بدَّ

نفسه وغير فيها وبدل، كل هذا ال يهمنا، بما أن هذا األعرابي نطق بالقصيدة هبذه 

فما قاله الطريقة هذه الرواية ُحجة عندنا يف اللغة؛ ألن األعرابي فصيح ال ُيخطئ، 

ا ُحجة.  امرؤ القيس ُحجة، وما غيره ذلك األعرابي أيضا

نحن نقول: ومن قول الشاعر، مع أن هذا قد ُيخالف ما قاله امرؤ القيس، نحن 
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ا ُحجة.  ال يهمنا ذلك، فامرؤ القيس ُحجة، واآلخر الذي روى وغير أيضا

يحفظ من  إكماالا لفائدة الدرس الماضي يا إخوان، قلنا: على طالب العلم أن

 األشعار ما ُيساعده يف علمه، وخصصنا بالذكر نوعين من األشعار:

النوع األول: الشعر الُمحتج به، وهذا الذي أشرنا إليه قبل قليل، وشرحناه يف 

هـ، كشعر الشعراء 350الدرس الماضي، وهو ما كان داخل جزيرة العرب إلى سنة 

ين: كامرؤ القيس، ومعلقاته الجاهليين، وِشعر ُشعراء صدر اإلسالم، الجاهلي

، العشر، وصدر اإلسالم: كحسان بن ثابت، وشعراء النبي 
 وكجرير واألخطل والفرزدق.

  :والنوع الثاني من الشعر فهو الشعر الاي مييل إليه الطالب، وأكثر الطال

 نوعان: 

 .طالٌب يميلون إلَ الشعر الجثل الُخم 

 .وطالٌب يميلون إلَ الشعر ال هو ال لس 

ا يف معرفة الِحكم، ومعرفة ف كل طالٍب يحفظ ما يميل إليه، فهذا ُتفيدك كثيرا

األساليب اللغوية، ويف الثراء اللغوي، تكتنزها عندك حتى تتخمر يف ذاكرتك 

فتستفيد منها من حيث ال تشعر، تبدأ تستعمل هذه األساليب وهذه الكلمات، 

 وهذه المعاين يف أوقاهتا المناسبة.

ا ينبغي أن يحفظ  اوذكرنا شيئا  من األشعار القديمة؛ كأمثلة مما ذكرنا، وأيضا

شيئاا من األشعار الحديثة؛ ألن لكل زماٍن شعَره، فالشعر الحديث فيه شعراء كثير 

كبار ومتميزون، فيحفظ للعشماوي، يحفظ ألحمد شوقي، يحفظ لحافظ إبراهيم، 

 يحفظ للجوهري، يحفظ لهؤالء الشعراء الكبار.

ات جمعت بعض األشعار والقصائد الجيدة الجميلة الحديثة، وهناك مجموع
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ومن أفضل هذه المجموعات: كتاب )من شعر الجهاد يف العصر الحديث(؛  

ا كثيرة  للدكتور/ عبد القدوس أبو صالح، والدكتور/ محمد البيومي، ذكروا أشعارا

 من الشعر الحديث يف هذا الموضوع.

دنيا، عندما اهنزم الجيش العثماين يف من ذلك: ميمية أحمد شوقي يف رثاء مقو

 مقدونيا، فقال قصديةا ميمية جميلة منها: 

 يىىىىا ُأخىىىىَق َأنىىىىَدُلسم َعَليىىىىِك َسىىىىالمُ 

 

 َهىىىىَوِو الِخالَفىىىىُة َعنىىىىِك َواإِلسىىىىالمُ  

 َنىىىىَثَل الِهىىىىالُل َعىىىىِن الَ ىىىىماِي َفَليَ هىىىىا 

 

 ُطِوَيىىىىىق َوَعىىىىىَم العىىىىىاَلميَن َظىىىىىالمُ  

 َرةٌ َمقىىىىىىىدونِيا َوالُم ىىىىىىىِلموَن َعشىىىىىىىي 

 

 َكيىىىىىَف الُخئوَلىىىىىُة فيىىىىىِك َواألَعمىىىىىامُ  

ا قصيدة محيي الدين عطية؛ يقول فيها:    وهناك أيضا

 حنانيىىىىىىِك يىىىىىىا ذكريىىىىىىاو الُعمىىىىىىر  

 

 ورفقىىىىىىىى  بقلىىىىىىىىب ذوى وانُ ىىىىىىىىر   

 هنىىىىىا  علىىىىىَ الجىىىىىدول المنحىىىىىدر   

 

 ظىىىىىالل النخيىىىىىِو وضىىىىىوي القمىىىىىىر 

 شهوٌد علَ دمعِ المنهمر 

ا:  يل، ويقول فيها: قصيدة محمود حسن إسماع ومن ذلك أي  

 مىىىىىىىىىىىىن هىىىىىىىىىىىىؤالي ال ىىىىىىىىىىىىا هون

 

 الخىىىىىىىىىاب ون علىىىىىىىىىَ ال خىىىىىىىىىوم 

 أعشىىىىىىىىىَ ُخ ىىىىىىىىىَ أبهىىىىىىىىىىارهم 

 

 رهىىىىىىىىىىُ  الثوابىىىىىىىىىىع والريىىىىىىىىىىوم 

ُض فىىىىىىىىىىىوقهم  ُُ  والليىىىىىىىىىىىُو يىىىىىىىىىىىن

 

 مىىىىىىىىن يىسىىىىىىىى  قلىىىىىىىىق النجىىىىىىىىوم. 

ا إلىىىىىىىىىَ ُحُىىىىىىىىىرم    ُهىىىىىىىىىم ُومىىىىىىىىىر 

 

جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم.   مولولىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الر 

 وال ىىىىىىىىىىوه يرفىىىىىىىىىىو حىىىىىىىىىىولهم 

 

 والمىىىىىىىىىىوو أنشىىىىىىىىىىره تحىىىىىىىىىىوم 
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 الثون الدرس الثمامن والث

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 -أَما بعد:وأصحابه أجمعين، 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة 

االثنين، الثامن والعشرين ذي القعدة، من سنة ثالثين وأربعمائة وألف من هجرة 

، يف هذا جامع الراجحي، يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد ى المصطف

( ألُية ابن مالكن من دروس شرح ) وتوفيقه الدرس الثامن والثالثيبحمد اهلل

. 

وتوقف الشرح بنا عند باب )نائب الفاعل(، ويف البداية نقرأ ما قاله إمامنا ابن 

 :  يف هذا الباب باب )نائب الفاعل، قال: مالك

ٌل بِىىىِ  َعىىىن  َفاِعىىىوِ .242 ُعىىىو   ُ ُب َم  َينُىىىو 

 

ي َمىىىىىىا َلىىىىىىُ  َكنِي ىىىىىىَو َخي ىىىىىىُر نِا ِىىىىىىوِ  
 فِ

ىُمَمن  َوال ُمَ ِهىو  .243  ِو اض  ع 
ُِ  َفَىَوَل ال 

 

َِ َكُوِصىىىو    ِ ىىىر  فِىىىِ ُمِ ىىى  بِىىىاآلِخرِ اك 

َُ َِحىىىا.244  ىىىُ  ِمىىىن  ُمَ ىىىاِرعم ُمن  َعل   َواج 

 

ي ىىىىىىِ  ُين َ َحىىىىىى 
 ََكَين َ ِحىىىىىىِ ال َمُقىىىىىىول فِ

َِ ال َ ىىىالِِ َتىىىا ال َمَ اوَعىىى   .245 
 َوال َثىىىانِ

 

ىىىىىىُ  بِىىىىىىالَ ُمنَاَوَعىىىىىى     َعل   َكىىىىىىاألََوِل اج 

ىىىوِ .246  ىىىِث ال َوص   َوَثالِىىىَث اَلىىىِذي بَِهم 

 

ِلِ  ىىىىىىىىُ ح  َعَلنَىىىىىىىىُ  َكاس   َكىىىىىىىىاألََوِل اج 

َِ ُأِعىىّو .247 
ىىِمم  َفىىاُثالَثِ ِ ىىر  َأَو اش   َواك 

 

ُ ِمىىىىو  َعي نىىىى  َوَضىىىىمب َجىىىىا َكُبىىىىوَع فَ    اح 

َ نَىب  .248  وم ِخي َف َلىب ٌس ُيج   َوإِن  بَِشك 

 

ىىىىو َحىىىىّب    َوَمىىىىا لَِبىىىىاَع َقىىىىد  ُيىىىىَرى لِنَح 
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ىىىا َبىىىاَع لَِمىىىا ال َعىىىي ُن َتِلىىىِ.249  َُ
 َوَمىىىا لِ

 

 َين َجِلىىىىِ 
َقىىىىاَد َوِشىىىىب  م َ ىىىىاَر َوان  ىىىىِ اخ 

 فِ

هلل لعلنا نتوقف هنا، فإن بقي وقت قرأنا بقية األبيات وشرحناها إن شاء ا 

 تعالى.

  فهاه مثانية أبيات يف با: نائب الفاعل، تكلم فيها ابن مالك على 

 : مسألتني

 َُيمكن أن نقول: تعريف نائب الفاعل، أو نيابة المفعول به  الم ىلة األول

 عن الفاعل.

 :بناء الفعل للمجهول. والم ىلة الثانية 

 فنبدأ بالمسألة األولى: نيابة المفعول به عن الفاعل.

ا يا إخوان أن الفاعل يف الجملة الفعلية ُعْمدٌة، ومعنى قولنا ن عرف جميعا

)ُعمدة( أن الجملة ال تستغني عنه، ومع ذلك فقد يعِرُض أمٌر يدعو المتكلم إلى 

 حذف الفاعل، وهي أغراٌض متعددة سنذكر شيئاا منها بعد قليل.

فماذا سيفعل فإذا استوجب الحال حذف الفاِعل، والفاعل ُعمدة يف الجملة؛ 

 العرب حينئٍذ؟ 

، دعونا يف األمور العقلية ألن اللغة العربية لغٌة حكيمٌة وعادلة،  المتَصور عقالا

حكيمٌة أي ُمحكمة البناء، والعقل له دخٌل كبير يف بنائها وأحكامها، والعرب من 

، نحن اآلن لو كنا يف حي وأراد أحٌد منا من عامة الناس أن ُيسا فر، أكثر األمم ذكاءا

يأخذ ما يحتاجه وُيسافر والحمد هلل، وينتهي األمر، لكن ُعمدة الحي إذا أراد أن 

ُيسافر فإنه ال ُيمكن أن ُيسافر حتى ُيِحلَّ مكانه غيره، ُيِحلُّ مكانه غيره لم؟ لكي 

يقوم بأعماله، أو ال فائدة من هذه اإلنابة، ُيِحلُّ غيره بحيث يقوم بأعماله المختلفة، 

 ن أن يذهب ويرتك الحي.حينئٍذ ُيمك
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وكذلك الفاعل، إذا أراد المتكلم أن يحذف الفاعل لسبٍب من األسباب فيجب 

عليه أن ُيقيم غيره مقامه لكي تستقيم الجملة وتقوم وال تفسد، فلهذا يجب على 

المتكلم إذا حذف الفاعل أن ُيِقيم المفعول به مقامه، فإذا أقام المفعول به مقام 

 عطيه جميع أحكام الفاعل.الفاعل وجب أن يُ 

: )شرب زيٌد الماَء(، فعٌل وفاعل، ومفعوٌل به، ثم أردت أن  فنحن إذا قلنا مثال 

تحذف الفاعل لسبب من األسباب فإنك ستبني الفعل للمجهول ثم ُتنيب المفعول 

به مناب الفاعل، فتقول: )ُشرب الماُء(، فإذا ناب منابه ال بد أن يأخذ كل أحكامه 

 ها من قبل يف باب الفاعل.التي ذكرنا

 ُيحذف الفاعل؟  مَ لِ 

  :ُيحاف الفاعل ألسباٍ: كثرية تعود إىل سببني 

 :إلى سبٍب معنوي. األول 

 :إلى سبٍب لفظي. والثاين 

الجهل به، ما نعرف من فعل الفعل،  األسباب المعنوية كثيرة، من أهمها:

ا إلى حدِّ أن التصريح به كقولهم: )ُسرق المتاع(، أو للعلم به؛ يعني لكونه معلوما 

 يكون ما نقول من لغو الكالم، لكنه زيادة ُيمكن أن ُيستغنى عنها.

ا كانت الفصاحة تقتضي حذفه،  ا إلى درجٍة كبيرٍة جدا فإذا كان الفاعل معلوما

؛ فمعلوم أن الخالق هو [28الن اي:] (ٿ ٹ ٹ): -تعالى–كقوله 

 اهلل.

 .[37األنبياي:] (ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ)وكقوله: 

؛ ألنه معلوم أن [96الما دة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)وكقوله: 



 

 
e 

g h 

f  124 
 ح ألفية ابن مالكشر

 .الفاعل يف هذه األفعال هو اهلل  

أال يتعلق بذكره فائدة، ذكرته أو ما ذكرته ليس  ومن هذه األسباب المعنوية:

؛ [196البقرة:] (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ): لِذكره فائدة، كقوله 

لحْصر، أما الحاِصر الفاعل ما ألن الُحكم هنا أو اآلية جاءت لبيان الُحكم، ُحكم ا

هناك فائدة لذكره، حصر عدو، حصرك خوف، حصرك أسد، حصرك أي حاصر، 

 فلهذا لم يكن هناك فائدة لذكر الفاعل فُحِذف.

ا قوله  ، وكقوله: [86الن اي:] (ی جئ حئ): -تعالى–ومن ذلك أيضا

؛ ألن المراد هبذه [11المجادلة:] (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)

 هو بيان ُحكم هذه األشياء بغض النظر عن الفاعل.اآليات واهلل أعلم 

إخفاؤه، أن يقصد المتكلم  ومن األشراض أو مما يدخو يف األسباب المعنوية:

إخفاء الفاعل، ال ُيريد التصريح به، كقولهم: )ُتصدق بألف دينار(، أو )ُبني 

 المسجد( إذا كان الفاعل ال ُيريد أن ُيعَرف أو يظهر.

قصد تعظيمه، من تعظيمك للفاعل ال ُتصرح به؛ ألن  ية:ومن األسباب المعنو

التصريح به يف بعض المواضع قد ُيضاد التعظيم، من ذلك قولنا: )ُخلق الخنزيُر 

. ا(، فنحذف لكي ال ُنصرح بالفاعل مع ذكر الخنزير مثالا  نجسا

ڭ ۇ ۇ ۆ ) :الجن إخواننا عن  حكاه فيما أو كقوله 

 ؛ انتبهوا لألفعال هنا: [10الجن:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

فبنى فعل  ؛[10الجن:] (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)الفعل األول: 

 (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)اإلرادة للمجهول، ُأريد؛ ألن اإلرادة هنا متعلقة بالشر، 
 .[10الجن:]
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ح معها بالفاعل؛  ؛[10الجن:] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)ثم قال:  اإلرادة الثانية ُصرِّ

، ولكن الفاعل هنا وهناك هو اهلل أن ألهنا ُمتعلقة بالخير والرشد، مع 

من باب التعظيم واالحرتام ُصرح به يف الموضع الثاين ولم ُيصرح به يف الموضع 

 اهلل أن مع ،(إلي  ليس والشر): األول، وهذا قريٌب من قول النبي 

 شيء كل خالق. 

األسباب المعنوية كثيرة، لكن دعونا نذكر بعضها؛ ألن األمور البالغية ُتلطف 

 وُتعطي اإلنسان شيئاا من البالغة والفصاحة وهذه األسرار الجميلة يف اللغة.

ومن هذه األسباب المعنوية: احتقاره، من احتقارك للفاعل ال ُتصرح به، 

 .كقولك: )ُطعَن ُعمر بن الخطَّاب(، أو )ُقتل الُحسين بن علي( 

ال ُتصرح به، الخوف منه، أنك تخاف منه؛ فلهذا  ومن هذه األسباب المعنوية:

ا من قاتله الحجاج بن ُيوسف.  كقول القائل: )ُقتل سعيد بن الجبير(، إذا كان خائفا

وكذلك الخوف عليه، ربما تخاف عليه إذا صرحت باسمه، واألغراب 

ا.  المعنوية كثيرة جدا

أما األسباب اللفظية، يعني سبب يعود إلى اللفظ، فمنها: المحافظة على 

 السجع.

ظ على السجعة فتبني للمجهول، كقولهم: )من طابت سريرته ُتريد أن ُتحاف

ُحمدت سيرته(، هنا انطبقت السجعتان، لكن لو بني للمعلوم وصرحت بالفاعل 

ا، وصار  كنت تقول: )من طاب َسريرته َحِمد الناُس سيرته(، فصار األول مرفوعا

 جعة بذلك، هذا سبب لفظي.سالثاين منصوباا مفعوالا به، ففسدت ال

األسباب اللفظية: المحافظة على وزن البيت، يعني أن التصريح بالفاعل ومن 

يكسر وزن البيت، فيحذف الفاعل لكي يستقيم وزن البيت، ومن ذلك قول 
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ا وُعلقت رجالا غيري، وُعلق أخرى ذلك الرجل(، فبنى   األعشى: )ُعلقتها عرضا

 كل األفعال للمجهول.

ۅ ۉ ): ه ومن األسباب اللفظية: طلب اإليجاز، كقول

 .[126النحو:] (ۉ ې ې ې ېى

ا المعنوية واللفظية قد تتداخل وتجتمع،  وهذه األسباب التي ذكرناها جميعا

فتجد أن الشاهد أو المثال الواحد فيه أكثر من سبب، ربما سببان معنويان، أو سبب 

معنوي وسبب لفظي، هذه األمور تحتمل االجتهاد، وأن يكون المتكلم قد قصد 

 معنى لحذف الفاعل.أكثر من 

وقال أبو حيان النحوي المشهور صاحب التفسير )البحر المحيط(، وهومن 

 يفكبار النحويين، بل له أكرب كتاٍب يف النحو وهو: التبيين والتكميل، له أرجوزة 

 النحو قال فيها يف ِذكر هذه األسباب التي تدعو إلى حذف الفاعل، قال: 

 والحىىىىىىىذف للخىىىىىىىوف واإلبهىىىىىىىام

 

 وال حقيىىىىىىىر واإلعِىىىىىىىام والىىىىىىىوون 

 والعلىىىىىىم والجهىىىىىىو واالخ هىىىىىىار 

 

 وال ىىىىىىىىجع والوفىىىىىىىىاق واإليثىىىىىىىىار 

 األسباب متعددة، وُكٌل يجتهد فيذكرها. 

ا فالفاعل قد ُيحذف لشيٍء من هذه األسباب.  إذا

هذا الباب الذي نشرحه سماه ابن مالٍك يف ألفيته ويف كتبه: )باب نائب 

ا: )ما لم  الفاعل(، وهذا هو االسم المشهور للباب اآلن، وُيسمى هذا الباب أيضا

ُيسم فاعله(، أو )باب المفعول الذي لم ُيسم فاعله(، وهذا االسم هو المشهور 

عند المتقدمين، وأكثر المتقدمين يقول: هذا مرفوٌع على ما لم ُيسم فاعله، أما هذا 

ُمشاحة  االصطالح )نائب الفاعل(، فإنما اشُتِهر عند ابن مالك ومن جاء بعده، وال

يف االصطالح، ووازنوا بين المصطلحين أيهما أفضل، لكن مصطلحات، وال 
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 ُمشاحة يف االصطالح.

 بدأ ابن مالٍك هذا الباب بقوله: 

ٌل بِىىىىىِ  َعىىىىىن  َفاِعىىىىىوِ  ُعىىىىىو   ُ ُب َم  َينُىىىىىو 

 

ي َمىىىىىىا َلىىىىىىُ  َكنِي ىىىىىىَو َخي ىىىىىىُر نِا ِىىىىىىوِ  
 فِ

نك ُتنيب المفعول إن الفاعل إذا ُحذف لسبٍب من األسباب فإ ُيريد أن يقول: 

به ُمنابه، وُتعطيه ُكل أحكامه التي ُذكرت يف باب الفاعل، يعني ُتعطيه الرفع، ويكون 

ُعمدة ال َفضلة كالمفعول به، ووجوب التأخير عن الفعل؛ ألن الفاعل يجب أن 

يتأخر عن الفعل، أما المفعول فيجوز أن يتأخر ويجوز أن يتقدم، فإذا كان نائب 

خر عن فعله، وُتعطيه استحقاق االتصال بالفعل كالفاعل، فاعل يجب أن يتأ

فاألصل يف الفاعل أن يتصل، وُتعطيه تأنيث فِعله إذا كان مؤنثاا، وكل األحكام التي 

 ُذكرت يف باب الفاعل.

)نِيل خيُر نائِل(، وأصل الجملة قبل حذف الفاعل: )َناَل زيٌد خير  مثال ذلك:

فاعل، خيَر: مفعول به، وهو ُمضاف، ونائٍل: مضاف نائٍل(، ناَل: فعٌل ماٍض، زيٌد: 

ا( وبنى الفعل للمجهول فقال: )نِيل(، ثم أناب المفعول  إليه، فحذف الفاعل )زيدا

 ُمناب الفاعل فرفعه فقال: )نِيل خيُر نائِل(.

 للمجهول ونائب فاعل.
ٌ

 إذا )نيَل خيُر نائِل( هذا فعٌل مبني

 (؟ هل يجوز أن ُيقال: )خيُر نائٍل نِيَل 

أن هذا جائز، ولكن ال تجعل )خيُر نائٍل( نائب فاعٍل ُمقدم، وإنما  الجواب:

تجعله مبتدأا، ونِيل( فعٌل ماض، والفاعل ضميٌر مسترت، نِيَل هو، ثم الجملة الفعلية 

 الخرب.

كما قلت يف: )جاء محمٌد( فعٌل وفاعل، فإذا قدمت )محمٌد( قلت: )محمٌد 

 ية.جاَء( صار مبتدأا، وجملة خرب
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، أصل الجملة [48إبراهيم:] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ): قال 

ا، وبنى  ُل اهلل األرَض(، فحذف الفاعل لكونه معلوما لغوياا واهلل أعلم: )يوم ُيبدِّ

ڻ ڻ ڻ )الفعل للمجهول، وأناب المفعول ُمناب الفاعل فرفعه، فقال: 

ُل: فعٌل ماٍض أم مضارع؟ يقبل )َلم( أم ال يق ،[48إبراهيم:] (ۀ ۀ بل ُتبدَّ

ا فو فعٌل مضارع ثم هو مرفوع،  ا فهو فعٌل ُمضارع، إذا  (ڻ ڻ))لم(؟ إذا
 للمجهول،  ؛[48إبراهيم:]

ٌ
فعٌل مضارٌع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو مبني

 واألرض: نائب فاعل.

 ،[6ال حريم:] (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ): -تعالى–وقال 

 للمعلوم، وواو الجماعة: فاعله، و
ٌ

لفظ الجاللة ال يعصون يعصون: هذا فعٌل مبني

 للمعلوم، فاعله  ؛[6ال حريم:] (ەئ ەئ)اهلل: المفعول به، 
ٌ

الفعل هنا مبني

ومفعوله: أما فاعله: فمسترت تقديره يعود إلى اهلل، وأما المفعول: ُهم، ما أمرهم 

 هو.

 للمعلوم، وواو الجماعة:  ؛[50النحو:] (ۇ ۆ ۆ)
ٌ

فعٌل مبني

ألن )ما( هنا موصولة بمعنى  ؛[50النحو:] (ۆ ۆ)فاعل، والمفعول به: 

هذا الفاعل  ؛[50النحو:] (ۆ)الذي، )يفعلون الذين ُيؤمرون، ثم قال: 

 للمجهول، أين نائب فاعله؟ واو الجماعة، وأصل العبارة لغوياا واهلل أعلم: 
ٌ

مبني

)ما يأمرهم اهلُل(، ثم حذف الفاعل فأناب المفعول ُمنابه، قلبه من ضمير نصب إلى 

 ضمير رفع.

 [36فاطر:] (ڭ ۇ ۇ ۆ): -تعالى–قال 
ٌ

؛ نجزي: هنا فعل مبني

فاعل أم مفعول؟  ؛[36فاطر:] (ۇ ۆ)للمعلوم أم المجهول؟ للمعلوم، 
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 مفعوٌل به، والفاعل مسترت تقديره: نحن، هذه قراءة الجمهور.

 للمجهول،  )كذلك ُيجَزى ُكُل  وقرأ بعض ال بعة:
ٌ

َكفور(، فُيجزى: فعٌل مبني

 ائب فاعل.وُكل كفور: ن

بعد أن عرفنا ذلك ُننبه إلى اسم المفعول، كـ )مطلوب، ومشروب، وُمكرم، 

 وُمستخرج(، اسم المفعول أخو اسم الفاعل.

أما اسم الفاعل كـ )ضارب، وشارب، وُمكِرم، وُمستخِرج(؛ اسم الفاعل ُيؤخذ 

من الفعل المبني للمعلوم، فضارب من ضرب، وُمستخِرج من )استخرج(، فاسم 

اعل يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم، يعني يرفع فاعالا وينصب مفعوالا به، الف

 وأشرنا إلى ذلك يف باب الفاعل.

أما اسم المفعول؛ كـ )مضروب، ومشروب، وُمكَرٍم، وُمستخَرج(، فهو مأخوٌذ 

من الفعل المبني للمجهول، و )مضروب( من َضرب أم ُضرب؟ المضروب الذي 

روب من ُضِرب، ومشروب من ُشِرَب، وُمسَتخرج من َضرب أم الذي ُضِرب، مض

 اسُتخِرَج، فهو يعمل عمله، أي يرفع فاعالا أم يرفع نائب فاعل؟ يرفع نائب فاعل.

فتقول: )زيٌد مكسورٌة يده(، كقولك: )زيٌد ُكسرت يدَه(، زيد: مبتدأ، مكسورٌة: 

سورة(، ألن خرب، يدُه: نائب فاعل، ما الذي رفعه؟ الذي رفعه اسم المفعول )مك

 اسم المفعول يعمل عمل فعله؛ كـ )ُكسرت(.

وتقول: )هنٌد ُمكرٌم أبوها(، فيكون كقولك: )هنٌد ُأكِرَم أبوها، فهنٌد: مبتدأ، 

 وُمكرٌم: خرب، وأبوها: نائب فاعل.

، بمعنى واهلل أعلم: )ذلك [103هود:] (ۀ ۀ ہ ہ ہ): قال 

ذلك:  ؛[103هود:] (ہ ۀ ۀ ہ ہ)يوٌم ُيجمُع الناُس له(، ذلك: مبتدأ، 

مبتدأ، يوٌم: خربه، مجموٌع: صفة ليوم، صفة لخرب، لُه: جاٌر ومجرور، الناُس: نائب 
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 فاعٍل السم المفعول مجموع.  

هذه المسألة األولى، والمسألة الثانية يف هذه األبيات هي: طريقة بناء الفعل 

ون ببناء الفعل للمجهول، وُيقال: بناء الفعل للمفعول، فالمتقدمون كانوا ُيعرب

 للمفعول، وابن مالك ومن أتى بعده استعملوا: بناء الفعل للمجهول.

من البيت  وبناء الفعل للمجهول أو للمفعول له طريقة بينها ابن مالٍك 

الثاين إلى البيت الثامن، أي يف سبعة أبيات، هذه الطريقة تتلخص يف أن بناء الفعل 

 للمجهول له قاعدتان: 

لى قاعدٌة عامة يجب أن ُتطبق يف كل األفعال، والقاعدة الثانية القاعدة األو

 قواعد خاصة تختص ببعض األفعال سينص عليها ابن مالك.

نبدأ بالقاعدة العامة التي يجب أن ُتطبق يف كل األفعال، ُيبينها ابن مالك 

 :بقوله 

ىىىىُمَمن  َوال ُمَ ِهىىىىو   ىىىىِو اض  ع 
ُِ  َفىىىىَىَوَل ال 

 

ِ ىىىر  فِىىى  َِ َكُوِصىىىو  بِىىىاآلِخرِ اك   ِ ُمِ ىىى

َُ َِحىىىىىا  ىىىىىُ  ِمىىىىىن  ُمَ ىىىىىاِرعم ُمن  َعل   َواج 

 

ي ىىىىىىِ  ُين َ َحىىىىىىَ 
 َكَين َ ِحىىىىىىِ ال َمُقىىىىىىول فِ

القاعدة العامة تقول: إذا أردت أن تبني الفعل الماضي للمجهول فإنك تضم  

أوله، وتكسر ما قبل آخره، فتبني )َضرب( للمجهول بقولك: )ُضرب(، و )َشرب، 

 ، ُأكَِل(، و )َدحرَج، ُدحِرَج(، و )َبعثر، ُبعثَِر(.ُشرب(، و )َأكَل 

فلهذا يقولون: تضم األول؛ يعني أول حرف، وتكِسر ما قبل اآلخر، لماذا لم 

يقولوا: تكِسر التالي؟ )ُضِرَب، ُأكَِل، ُشِرَب( لكي يشمل الثالثي والرباعي، 

، وُسداسياا، فقالوا والخماسي، والسداسي، فالفعل يأيت ُثالثياا، ورباعياا، وُخماسياا

 ما قبل اآلخر ليشمل الجميع.

أما الفعل الُمضارع فإنك تبنيه للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، فتقول 



 

 
e 

g h 

f  131 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

يف: )َيضرب، ُيضَرب(، ويف )َيْشَرب، ُيشَرب(، ويف )ُيَدحِرج، ُيَدْحَرج(، وهكذا، 

ا يف كالم ابن مالك.  وهذه القاعدة واضحة جدا

(، كقولك: )َوصل األمر إليَك(، ثم )ُوِصل إليك(، ُوِصَو : )مثَّل للماضي بقوله

 ومثَّل للمضارع بقوله: )ينتحي(، ُثم ُبني للمجهول فصار: )ُينَتَحى(.

 فإن سألت عن فعل األمر، ذكر ابن مالك الماضي والمضارع، واألمر؟ 

فعل األمر ال ُيبنى للمجهول؛ ألن فاعله واجب الذكر، ما ُيمكن أن  الجواب:

ا أن يفعل، فلهذا ال ُيبنى للمجهول، وال ُيتصور فيه تأ ا تأمر أحدا ، تأمر إذا مر مجهوالا

 البناء للمجهول.

 قول ابن مالك: )الَمُقول( يف قوله: 

َُ َِحىىىىىا ىىىىىُ  ِمىىىىىن  ُمَ ىىىىىاِرعم ُمن  َعل   َواج 

 

ي ىىىىىىِ  ُين َ َحىىىىىىَ 
 َكَين َ ِحىىىىىِ ال َمُقىىىىىىول فِ

 ي ان يف األلُية: ما ضبط الَمقول؛ هو هو بالجر أم بالرفع؟ روا 

 .المقوِل 

 .والمُقوُل 

 فالمقوِل: 

ي ِ  ُين َ َحَ
 َكَين َ ِحِ ال َمُقول فِ

ا قال:  ماذا يكون إعرابه؟ )َفَينَتِحي الَمُقُوِل( يكون صفةا لكلمة )ينتحي(، طبعا

)كينتحي( أراد اللفظة، ما أراد أنه فعل مضارع، أراد اللفظة، هنا تعامل مع اللفظ 

ا، فلهذا وصفها.فصار كلمة، صا  رت اسما

كقولنا: )ضرب(، فعٌل ماٍض، أعرب )ضرب فعٌل ماٍض(؛ ضرب: مبتدأ، 

وفعٌل: خرب، وماٍض: صفة الخرب، ضرب: كيف وقع مبتدأا وهو فعل، والمبتدأ ال 
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ا؟   يكون إال اسما

أن المراد بضرب هنا لفظها ال معناها، ال ُيريد )ضرب(،  الجواب عن ذلك:

ا على يريد هذه الكلمة اسما  ا، أو هذه كلمة مبتدأ، أو هذه الكلمة فعل، فصارت َعلما

ا، فلهذا وصفها: المقولي.  هذا المقول، فصارت اسما

 وإذا رفعت: 

ي ِ  ُين َ َحَ
 َكَين َ ِحِ ال َمُقوُل فِ

ُينَتَحى، المقوُل فيه ُينتَحى، ثم الجملة كلها حينئٍذ  صارو مب دأ ، والخبر:

 ي.مبتدأ، والخرب: صفة لينتح

هذه هي القاعدة العامة التي ُتطبق على ُكل األفعال، أما القواعد الخاصة فهي 

 أربع قواعد خاصة: 

القاعدة األولى: تتعلق بالفعل المبدوء بتاٍء زائدة، تتعلق بالفعل الماضي إذا 

َج، وتَغافَل، وتشاَرَك(.  كان مبدوءا بتاٍء زائدٍة، مثل ماذا؟ )تعلَّم، وتخرَّ

 يف هذه القاعدة الخاصة:  يقول ابن مالك

َِ ال َ ىىىىىىالِِ َتىىىىىىا ال َمَ اوَعىىىىىى   
 َوال َثىىىىىىانِ

 

ىىىىىىُ  بِىىىىىىالَ ُمنَاَوَعىىىىىى     َعل   َكىىىىىىاألََوِل اج 

ا، يقول: إذا كان الفعل   الحرف األول يف المبني للمجهول يكون مضموما

َج، وتغافل، وتشارك(، فإنك ُتطبق  َر، وتخرَّ مبدوءا بتاٍء زادة، كـ )تعلَّم، وتكسَّ

لقاعدة العامة وهي: ضم األول، وكسر ما قبل اآلخر، وُتضيف إلى ذلك: أنك ا

 تضم الحرف الثاين.

ا، فكيف  يقول: ا اجعل الثاين مضموما الثاين اجعله كاألول، األول مضموٌم إذا

ــ(؛ وتكسر  تبني )تعلََّم زيٌد النحَو(؟ )ُتُعلَِّم النحو(، )ُتُعـ(؛ تضم األول والثاين، )ُتُعلِّ
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ل اآلخر، تضم األول وتكسر ما قبل اآلخر على القاعدة العامة، ضممت الثاين ما قب

)ُتُعلِّم، وُتُخرج يف الجامعة(، )ُتُشورك يف هذا األمر(، )ُتُغوفل عن هذا الشيء(، 

 وهكذا.

(؛ المطاوعة يف النحو: هذا مصطلح َتا ال َمَ اوَع   وقول ابن مالك يف البيت: )

ا، فلعلنا نشرحه  ، المطاوعة يف النحو هو: قبول أثر الفعل.يأيت كثيرا

ر هذا شيٌء آخر،  ر أم لم يتكسَّ رت الباب، تكسَّ رته( أنا كسَّ كقولهم: )كسَّ

رته؛ قبِل هذا الفعل قبَِل أثر  ر، كسَّ ر( ُمطاوٌع لكسَّ ر(؛ يقول: )َتكسَّ ْرُتُه فتكسَّ )كسَّ

ر يعني قبل، هذا معنى المطاوعة، ه و قبول أثر الفعل، التكسير أم لم يقبل؟ تكسَّ

ر، حطَّمته فتحطم، علمته تعلَّم أم لم يتعلَّم؟ تعلَّم أثر علَّم، علَّمته  رته فتكسَّ كسَّ

فتعلَّم؛ أين المطاِوع يف )علَّمته فتعلَّم(؟ تعلََّم مطاوٌع علَّم، ماذا بينهما؟ بينهما 

 ُمطاوعة،فهذه المطاوعة.

ا ضم ا إال أن هذا الحكم المذكور يف البيق وهو: لحرف الثاين؛ ليس خاصا

بالفعل المبدوء بتاء الُمطاوعة، بل هو عاٌم يف كل فعٍل ماٍض مبدوٍء بتاٍء زائدة، سواء 

َر، وَتحطََّم( أم ليست بمطاوعة؛ كـ  َج، وتَكسَّ كانت المطاوعة كـ )تعلَّم، وتخرَّ

 )تغافل، وتعامى( ونحو ذلك.

يف الجميع، هذا الُحكم خاٌص  إال أنه ذكر األمر الشائع، وإال فإن الُحكم عامٌ 

 بالفعل الماضي المبدوء بتاٍء زائدة.

المضارع؛ هل ُعمر هذه القاعدة الخاصة لو قلنا يف )يتعلَّم محمٌد النحو(، 

كيف تبنيه للمجهول؟ )ُيَتعلَّم( بالفتح، تضم األول وتفتح ما قبل األخير، وما 

 سوى ذلك يبقى على حركاته.

َيَتَعلَّم( نفس الحركات ما ُتغيرها، ال ُتغير إال ما ُذكر يعني يف المبني للمعلوم )
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هنا، تضم األول وتفتح ما قبل اآلخر، )َيَتَعلَّم، ُيَتَعلَّم النحو(؛ الثاين ُضم أم لم  

 ُيضم؟ لم ُيضم، فلهذا خصصنا الُحكم بالفعل الماضي ُدون المضارع.

بالماضي؟  هل ابن مالك يف البيت خصص الُحكم بالماضي، أم لم ُيخصصه

 فكروا يف البيت.

 يقول: 

َِ ال َ ىىىىىىالِِ َتىىىىىىا ال َمَ اوَعىىىىىى   
 َوال َثىىىىىىانِ

 

ىىىىىىُ  بِىىىىىىالَ ُمنَاَوَعىىىىىى     َعل   َكىىىىىىاألََوِل اج 

نحن قلنا: الُحكم خاص بالماضي دون المضارع، من عنده الجواب؟ ُيريد  

 كاألول يعني كالحرف األول، ُيريد كالحرف األول. 

 (00:38:45)@ ال الب:

يتعلَّم، ُمطاوعة، الجواب: أنه ذكر أن هذا الُحكم خاٌص بالماضي،  :الشيخ

 لكن كيف نلمح ذلك؟ 

 َتا اْلُمَطاَوعة(، )تعلََّم( أين تاء المطاوعة؟ 
َ

َ التَّالِي
نلمح ذلك من قوله: )والثَّانِي

ا )َتعلَّم، ُتُعلَِّم(؛ لكن المضارع )َيَتعلَّم ( الحرف األول، والذي بعده هو الثاين، إذا

ا ال ينطبق  أين تاء المطاوعة؟ الثاين، فالذي بعده ليس الثاين، الثالث، ما يصلح، إذا

 هذا البيت إال على الماضي.

ليست هذه معلومة مهمة، لكن تعرف أن هذا الُحكم خاٌص بالفعل الماضي، 

ألن تاء المطاوعة ال تكون أوالا إال يف الفعل الماضي، فالحرف الذي بعد التاء يف 

 يكون األول أو الثاين؟ هو يقول: الثاين، الثاين ُضمه. الماضي

ا فالذي بعده الثالث، فهو  لكن يف المضارع )َيَتعلَّم(، فالمطاوعة هذا الثاين، إذا

 يقول: 
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َِ ال َ الِِ َتا ال َمَ اوَع   
 َوال َثانِ

ا فهذه القاعدة الخاصة األولى.  إذا

هبمزة وصٍل، كـ )انطلق،  القاعدة الخاصة الثانية تختص بالفعل المبدوء

 : استخرج، انكسر، احرنجم(، ونحو ذلك، يقول فيها ابن مالك

ىىىىىىوِ  ىىىىىىِث ال َوص   َوَثالِىىىىىىَث اَلىىىىىىِذي بَِهم 

 

ِلِ  ىىىىىىىىُ ح  َعَلنَىىىىىىىىُ  َكاس   َكىىىىىىىىاألََوِل اج 

يقول: إذا كان الفعل مبدوءا هبمزة وصل فإنك ُتطبق القاعدة العامة: تضم  

 ع ذلك تضم الحرف الثالث.األول، وتكسر ما قبل اآلخر، وم

فإذا أدرت أن تبني: )انطلق محمٌد يوم الجمعة(؛ فتبني )ُاْنُطلَِق يوم الجمعة(، 

تضم األول )ُا( على القاعدة العامة، )ُاْنــ( والنون ساكنة على القاعدة العامة أهنا يف 

لثالث، المبني للمعلوم ساكنة، )اِْنـ( ما ُنغير إال المنصوص عليه، )ُاْنُطـ( هذا ا

 )ُاْنُطلَِق يوم الجمعة(.

 )استخرج العمال الذهب(: )ُاْسُتْخِرَج الذهب(، وهكذا.

 )اِفَتتَح فالٌن المشروَع(: )ُاْفتَِتَح المشروُع(، وهكذا.

هذا الُحكم )ضم الحرف الثالث( قلنا يف الفعل المبدوء هبمزة وصل، هل 

 قيدناه بالماضي أم لم ُنقيده بالماضي؟ 

لماضي، نحن لم ُنقيده بالماضي، لكن هل هو خاٌص بالماضي أم لم ُنقيده با

 عاٌم للماضي والمضارع؟ 

خاٌص بالماضي؛ ألنك لو أدرت أن تبني المضارع من )َينطلق( أو  الجواب:

)َيستخرج(، تقول: )َيْسَتْخِرُج العمال الذهب(؛ ابِن للمجهول؛ تقول: )ُيْسَتْخَرج( 

 ا هذه القاعدة ال تشمل المضارع.بالفتح، )ُيْسَتْخَرج الذهب(؛ إذا 
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 هل نص ابن مالك على أن هذا الُحكم خاٌص بالماضي دون المضارع؟  

وِ نعم، يف قوله: ) ِث ال َوص  (؛ وهمز الوصل ال تكون إال يف الماضي، )انطلق، بَِهم 

استخرج(، لكن يف المضارع: )يستخرج، ينطلق(؛ تذهب، ال ُتوجد همزة وصل، 

ة وصل؟ )اِنطلق، استخِرج(؛ يف همزة وصل لكنه ال ُيبنى واألمر أليس فيه همز

 أصالا للمجهول.

القاعدة الخاصة الثالثة تتعلق بالفعل الماضي الُمعتل العين من الثالثي 

 والُخماسي.

الفعل الماضي الُمعتل العين من الثالثي والخماسي، فالثالثي كـ )قاَم، وصاَم، 

 اَر، وانقاَد(.وناَم، وباَع، وخاَف(، والخماسي: )اخت

الماضي واضح، الُمعتل العين، المعتل يعني حرف ِعلة، المعتل العين ماذا 

ُيريد بالعين؟ عين الفعل، ما عين الفعل؟ ما المراد بعين الفعل؟ عرف لي العين 

ا علمياا، نحن اآلن يف درس علمي، يف شرح )ألفية ابن  ا علمياا، أريده تعريفا تعريفا

 مالك(.

 ين؟ ما المراد بالع

 ( 00:45:25)@ ال الب:

 ال، وسط الكلمة هذا تعريٌف ليس بعلمي. الشيخ:

حرفها األصلي الثاين، قد يكون يف الوسط يف الثالثي، كـ )قام،  عين الكلمة هو:

ونام، وصام(، ولكنه قد يكون الحرف الثالث يف الرباعي، والحرف الرابع يف 

لسداسي، فلهذا العين: الخماسي، والحرف السادس أو الحرف الخامس يف ا

الحرف األصلي الثاين، كما أن الفاء الحرف األصلي األول، كما أن الالم هو 

 الحرف األصلي الثالث يف الكلمة.
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القاعدة الخاصة بالماضي المعتل العين من الثالثي والخماسي يقول فيها ابن 

 : مالك 

َِ ُأِعىىىىىّو 
ىىىىىِمم  َفىىىىىاُثالَثِ ِ ىىىىر  َأَو اش   َواك 

 

ُ ِمىىىىو  َعي نىىىى  وَ    َضىىىىمب َجىىىىا َكُبىىىىوَع َفاح 

َ نَىىىىب    وم ِخي ىىىىَف َلىىىىب ٌس ُيج   َوإِن  بَِشىىىىك 

 

ىىىىو َحىىىىّب    َوَمىىىىا لَِبىىىىاَع َقىىىىد  ُيىىىىَرى لِنَح 

ىىىىا َبىىىىاَع لَِمىىىىا ال َعىىىىي ُن َتِلىىىىِ  َُ
 َوَمىىىىا لِ

 

 َين َجِلىىىىِ 
َقىىىىاَد َوِشىىىىب  م َ ىىىىاَر َوان  ىىىىِ اخ 

 فِ

الخماسِ كى )انقاَد، يقول: ُمع و العين من الثالثِ؛ كى )قام، وقال، وباَع(، و 

 واخ اَر( في  ثالثة أوج ، لك في  ثالثة أوج : 

إخالص الكسرة، وهو أن تقلب األلف ياءا وتكسر ما  الوج  األول ُي مون :

 .قبلها، فتقول يف )قال(: )ِقيل(

 )قال محمٌد الحق(: )ِقيل الحق(.

، وهذه الياء (: )ِغيض الماُء(، قلبت األلف ياءا  قبلها كسرة. )غاض اهلُل الماءا

 وكذلك نقول يف )اختار، وانقاد(، نقول: )ُاختيَر، وُانِقيد(.

هذا الوجه األول، وهذه هي اللغة المشهورة عن العرب، وهي المشهورة يف 

 القراءات القرآنية، أغلب الُقراء قرأوا هبا.

، وتضم ما  الوجه الثاين ُيسمونه: إخالص الضم، وهو أن تقلب األلف واوا

(، ويف )باَع محمٌد البيَت(: )ُبوَع قبلها، فتق ول يف )قالم محمٌد الحق(: )ُقوَل الحقُّ

 البيُت(.

وكذلك يف )انقاد، واختاَر(: )اْنُقوَد، واْخُتوَر(، )انقاد محمٌد لألمر(: )اْنُقوَد 

 لألمر(.

 وهذه اللغة هي أقل هذه اللغات، وبعضهم ُيضعفها.
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 ماء(.)ِغيض الماُء(؛ على هذه اللغة: )ُغوَض ال 

 قلنا: هذه اللغة قليلة، وبعضهم ُيضعفها.

 قال الشاعر: 

 ليىىىىىَق وهىىىىىو ينُىىىىىُع شىىىىىيئ  ليىىىىىُق 

 

 ليىىىىىىَق شىىىىىىباب  ُبىىىىىىوَع فاشىىىىىى ريُق  

 وقال اآلخر:  

 ُحوَكىىىىىق  َعَلىىىىىَ نِيىىىىىَريِن إِذ  ُتَحىىىىىا ُ 

 

َ  والَ ُتَشىىىىىىىىىا ُ   َ ىىىىىىىىىبُِط الَشىىىىىىىىىو   َتخ 

ن، يعني طبقتين، هذه عباءة عنده قوية، والذي خاطها وحاكها حاكها على نيري 

(، أو يعني حاكها وخاطها بقوة وشدة واعتنى بذلك، حتى أنه 00:49:25)@أو 

إذا وضعها على جسمه ودخل داخل الشوك ال يضره الشوك، وال يستطيع أن 

 يخرتقها، هذا معنى البيت.

ثالثة أوجه، الوجه الثالث هو:  ههذا الوجه الثالث، الوجه الثالث، نحن قلنا في

 اإلشمام.

أو تنطق بالحركة بين الكسرة والضمة،  والمراد باإلشمام عند النحويين هو:

اإلشمام هو: النطق بحركٍة بين الكسرة والضمة، ليست ضمة خالصة، وال كسرةا 

 خالصة، وإنما هي حركٌة بينهما.

يقولون: إذا أدرت أن تبني )قال( للمجهول؛ يقولون: تجعل فمك كأنك ُتريد 

، فتجتمع عندك الضمة والأن تنطق بالواو أو ب سرة، كالضمة، ولكن تنطق ياءا

 فتقول: )ُقول(، ليست: )قيل، وال ُقول(، وإنما هي: )قيل(، )قيل الحق(.

)بيع، ُبوُع، ُبيع(، تحتاج إلى شيٍء من التمرين، أنا تمرنت  وكذلك يف )باع(:

ء السبعة عليها، تحتاج إلى شيٍء من التمرين، لكن القراء يعرفون ذلك، ألن القرا

يعني قراءة سبعية، بعض القراء السبعة قرأ هبا، قرأ هبا نافع، المدين، وابن عامٍر 
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 (ائ ائ ەئ ەئ وئ)الشامي، والكسائي الكويف، يف نحو قوله: 
قرأوا ، [27الملك:] (ٻ ٻ)، و )غيض األمر(، و )سيَئ(، [44هود:]

 باإلشمام.

ا، وإنما ُيسموهنا َروما  وم عند القراء، والقراء ال ُيسمون هذا إشماما ا، هذا هو الرَّ

لكن النحويون باإلشمام، أما اإلشمام عند القراء هو: أن تجعل الشفتين على شكل 

نطق والصوت، هو: ضم الشفتين كأنك تنطق لالحركة دون أن يبين ذلك يف ا

بضمة، لكن ال يظهر ذلك، وهو ليس عند حفص إال يف موضع يف ُيوسف، يف 

 ،[11يوسف:] (ۆ ۆ ۈ ۈ)، يقرأها: [11يوسف:] (ۆ ۆ ۈ ۈ)قولك: 

يضم الشفتين مع شدة النون؛ ألن أصل الكلمة يف اللغة: ما لك ال تأَمنُنَا، فالضمة 

ا، لكن ال  األولى حذفها، فسكنت النون، وبعدها نون، فحذفها، فصارت إدغاما

ا فأظهرها بشفتيه،   (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)ُيريد أن يحذف الضمة تماما
 شمام عند القراء وعند النحويين.هذا اإل ؛[11يوسف:]

القاعدة الخاصة الرابعة وهي األخيرة؛ تتعلق بالفعل الماضي الُمَضعَّف 

( ونحو  ، ومرَّ ، وَشدَّ ، وَهدَّ الثالثي، بالفعل الماضي الثالثي الُمَضعَّف، نحو: )َعدَّ

 ذلك، ثالثي ُمضعف، يعني أن المه وعينه من جنٍس واحد.

 : ويف ذلك يقول ابن مالك 

و َحّب   َوَما لَِباَع َقد  ُيَرى لِنَح 

األوج  ال ِ ذكرناها باَع؛ أي لُمع و العين، قد ُترى للُم َعف الثالثِ، نحو: 

)حَب(؛ أي أن الُعو الثالثِ الماضِ الُم عف إذا أدرو أن تبني  للمجهول فلك 

 في  ثالثة أوج : 

، ومُ  الوج  األول: ، وُردَّ (.إخالص الضم، فتقول: )ُعدَّ  رَّ
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 )عدَّ محمٌد المال(: )ُعدَّ الماُل(. 

 )َمرَّ محمٌد بزيٍد(: )ُمرَّ بزيٍد(.

 وهذه اللغة؛ أي إخالص الضم أوجبها ُجمهور النحويين.

(،  والوج  الثاين: ، وِردَّ ، وفِرَّ إخالص الكسر، فتقول يف بناءه للمجهول: )ِعدَّ

أ هبا يف بعض القراءات وهذه ُلغٌة لبعض العرب، لغٌة قليلة لبعض العرب، وُقر

ڀ ڀ ڀ ڀ ) ،(إلينا ِردَّت: )-تعالى–القرآنية الشاذة يف قراءة علقمة، يف قوله 

 ؛ قراءة شاذة.[28األنعام:] (ٺ ٺ

اإلشمام، وشرحناه قبل قليل، وهي أقل اللغات هنا، فإذا  الوج  الثالث هو:

(، وبإخال ( فإنك تقول بإخالص الضم: )ُردَّ (، أردت أن تُشمَّ )َردَّ ص الكسر: )ِردَّ

(؛ تضم الشفتين على هيئة الضمة ولكنك تنطق بكسرة.  وباإلشمام: )ُردَّ

ا فاألوجه الثالثة هذه جائزة على خالٍف، لكنها جائزة يف المعتل العين، ويف  إذا

الُمضعف، من حيث العموم، لكن ما الُمقدم يف ُمعتل العين: إخالص الضم أم 

 ر، فتقول يف )قال(: )ِقيل(.الكسر أم اإلشمام؟ إخالص الكس

 وما أضعف األوجه يف ُمعتل العين؟ أضعف األوجه الضم.

  :إًذا فرتتيب األوجه يف ُمعتل العني هكاا 

 :إخالص الكسر. أقواها 

 .ثم اإلشمام 

 .ثم إخالص الضم 

(؛ فإن أقوى هذه األوجه هو: إخالص الضم،  ، وردَّ أما الُمضعف كـ )عدَّ

 وأوجبه الجمهور.
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إخالص الكسر، وجاء يف قراءة شاذة، لكن كونه جاء يف قراءة  الثاين: والوج 

ا.  قرآنية ُيقويه، وإن كان يف قراءٍة سبعية أو عشرية جعله فصيحا

انتهينا من الكالم على المسألة الثانية يف هذه األبيات، فإن كان هناك من سؤال 

ا.  وإال قرآنا بقية األبيات وشرحناها أيضا

 (00:57:58)@ ال الب:

هذا البيت تركته عن عمد؛ ألنه قوٌل قال به ابن مالك وخالفه غيره يف  الشيخ:

ذلك، إن شئتم شرحته اآلن بسرعة، هو يقول يف ُمعتل العين كـ )قاَل، وباَع(، يجوز 

 فيه ثالثة أوجه: الضم، وإخالص الكسر، واإلشمام.

منعناه، فيبقى يقول: إال إذا سبَّب واحٌد منها اللبس منعناه، لو سبب الضم 

 الوجهان اآلخران فقط.

 فإذا َسبَّب الكسر اللَّْبس فإنه ُيمنع ويبقى الوجهان اآلخران جاهزين.

َ نَب   وم ِخي َف َلب ٌس ُيج   َوإِن  بَِشك 

لو قلت: )عاقني ُمحمد(؛ هذا ال يحدث إال عندما ُتسند الفعل  مثال ذلك:

حمٌد(؛ عاق: فعل، ومحمٌد: إليك، يعني إلى تاء المتكلم، إذا قلت: )عاقني م

فاعل، وياء المتكلم: مفعوٌل به، عاقني محمٌد؛ ابن للمجهول: ستحذف الفاعل 

)محمد(، وتبني الفعل للمجهول: )ِعيَق(، ثم تقلب ياء المتكلم من ضمير نصب 

إلى ضمير رفع، ما الذي ُيقابل ياء المتكلم من ضمائر رفع؟ تاء المتكلم، )ِعيق(، 

  ثم تاء المتكلم.

لو قلت مثالا يف )ذهَب(، اسندها إليك: )ذهبُت(، و )نجَح، َنجْحُت(؛ تاء 

المتكلم ُتوجب إسكان ما قبلها، كبقية الضمائر المتحركة، ضمائر الرفع 

 المتحركة.
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ن ما قبلها؛ أي آخر الفعل، ما  هنا اآلن:  )ِعيَق(؛ أسندها إلى تاء المتكلم؛ سُتسكِّ

ن القاف وهي ساكنة ستحذف الياء، سيكون حينئٍذ الفعل  قبلها، أي )ِعيَق(، سكِّ

مبنياا للمجهول وهو ُمسند إلى تاء المتكلم: )ِعْقُت(؛ المعنى )عاقني محمٌد(، 

 )ِعقُت(.

 )ِعْقُت( هنا اآلن هل التبس بشيٍء آخر؟ 

 (01:00:57)@ ال الب:

ا عن أمٍر من األمور فماذا  الشيخ: ا(، لو أنا الذي ِعقت محمدا )ِعقت محمدا

ا ستقول إذا أ قول؟ ُعقُت أم ِعقُت؟ عاَق، يعوُق، أم: عاق، يعيُق؟ عاَق، يعوُق، إذا

ا(، ما الذي يجوز يف البناء  أسندت األمر إليك وأنت فاعل: )ُعْقُت محمدا

للمجهول؟ قال لك: الكسر، تقول: )ِعْقُت( أنا، يعني أنا الذي عاقني ُمحمد، ولك 

 اإلشمام.

ل: ال؛ )ُعقُت( ال؛ ألنه سيلتبس بالُمسند والضم؟ هل لك )ُعْقُت(؟ يقو

 للفاعل.

ا وباعك سيدك فقلت: باعني ُمحمٌد،  عكس ذلك: )باَع(، يقول لو كنت مملوكا

ن األخير،  أردت أن تبني للمجهول ستقول: )بِْعُت(، يف )بِيَع(، )بِيَعُت(، ثم ُتسكِّ

 واألخير ساكن، والياء ساكنة، فحذفتها، صارت: )بِْعُت(.

ا )بِْعُت( طيب، )بِ  ْعُت( مبني للمجهول أم بِْعُت أنا بعُت؟ صار يف لْبس، إذا

يقول: نجعلها للمسند إلى الفاعل، فإذا أردت أن تبني للمجهول تقول: )ُبْعُت( 

 بإخالص الضم أو باإلشمام، هذا معنى قوله: 

َ نَب   وم ِخي َف َلب ٌس ُيج   َوإِن  بَِشك 

ور النحويين فإهنم ال يقولون بذلك، وإنما هذا الوجه الُمْلبِس يمنعه، أما جمه
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يقولون: ُتطبق هذه القواعد واللبس هنا ُمحتَمل، واللبس هنا ُيحتمل كما ُيحتمل 

 اللبس يف أبواب أخرى، والمعاين والسياقات والقرائن هي التي ُتبين األمر.

 (01:03:00)@ ال الب:

 والمنع يف هذا ضعيف. الشيخ:

 (01:03:06)@ ال الب:

الجمهور يقول: ال بد أن يدل السياق على المعنى، إذا لم يدل السياق  خ:الشي

على المعنى فالكلمة كلها ممنوعة، ال بد أن يكون يف سياق أو قرينة أو نحو ذلك، 

: )من باعَك بِعُت(، خالص، أو )من َعاقَك(؛ تقول: )ُعْقُت(،  كإن ُسئلت مثالا

 د أن يكون هناك قرينة تدل على المعنى.يعني عاقني أحٌد ال أريد أن ُأصرح به، ال ب

 (01:03:45)@ ال الب:

 يف المعتل العين؟ نعم، هذا قال، قال:  الشيخ:

َِ ُأِعىىىىىّو 
ىىىىِمم  َفىىىىاُثالَثِ ِ ىىىىر  َأَو اش   َواك 

 

ُ ِمىىىىو     َعي نىىىى  َوَضىىىىمب َجىىىىا َكُبىىىىوَع َفاح 

؛ ألن ا  لياء ال ُتسبق فقال: اِكِسر، )َقاَل(؛ اِكِسر القاف؛ ال بد أن تقلب األلف ياءا

 إال بفتح، صارت: )قِيَل(.

 هذا واضح، أنك تضم فتقول: )ُبوَع(؛ هذا الوجه الثاين.)َوَضمب َجا َكُبوَع( 

ِمم  )  (؛ اإلشمام هذا المعروف عند النحويين ذكرناه.َأَو اش 

)واكِسر ْأْو اشِمم( أم ُيقال: )واكِسر َأِو اشمم(؟ يعني  يف هذا البيق هو ُيقال:

)َأو( نفتحها أم نكسرها؟ يف هذا البيت: )َواْكِسْر َأْو اْشِمْم(؛ َأشِمم مبدوءة  الواو يف

هبمزة مفتوحة، الهمزة المفتوحة إذا كان قبلها ساكن يجوز لك أن ُتلقيها؛ أي 

تحذفها، وُتلقي حركتها على الساكن قبلها، فحينئٍذ ستقول: )َأَو(؛ ألن الُملقى عليه 
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 فتحة. 

ن أبوك؟( هذا ُيسمونه التحقيق، فإذا أردت أن ُتخفف ومثل ذلك لو قلت: )م

الهمزة بالحذف والنقل، فتنقل الحركة إلى الساكن قبلها فتقول: )مَن أبوك؟( هذه 

ُلغة فصيحة عند الحجازيين، الحجازيين يقولون: )مَن أبوَك(، والتميميين يقولون: 

 )مْن أبوَك(، ُيحققون الهمزة.

 (01:06:00)@ ال الب:

كذلك، أن تضم الشفتين كأنك ُتريد أن تنطق بضمة وواو، لكن تنطق  الشيخ:

 كسرة وياء، فتقول يف )اختاَر(: )ُاختيَر(.

 (01:06:25)@ ال الب:

ال، )أْو( ساكنة الواو، الحركة التي عليها منقولة ُملقاة من الحرف  الشيخ:

(، الفعل الذي بعدها، يعني )اِشمم أو َأشمم(؟ هي )َاشِمم(، ال ُيوجد )اِْشمم

)َاشمم( الفعل ُرباعي، وليس )إِشمم(؛ )إِْشمم( مِن )َشَمَم(، اإلشمام، تقول: 

ا(  ا(، )أعظم إعظاما إشمام؛ إفعال، ما الفعل من اإلفعال، أفعل إفعاالا )أكرم إكراما

 فهي أشمم.

 (01:07:20)@ ال الب:

 سداسي: )استخرج، استفهم، استخار(، سداسي عدة هذا. الشيخ:

 (01:07:33)@ ال الب:

 بعد ذلك:  ثم قال ابن مالك  الشيخ:

 وقابِىىىٌو ِمىىىن َظىىىرفم أو ِمىىىن َمهىىىَدرِ 

 

 أو َحىىىىىىرِف َجىىىىىىر  بِنِياَبىىىىىىةم َحىىىىىىرِي 

 وال ينىىىىوُب بعىىىىُض َهىىىىِذي إن ُوِجىىىىد   

 

 يف اللُىىىىِظ َمُعىىىىوٌل بِىىىىِ  وَقىىىىد َيىىىىرِد   

 



 

 
e 

g h 

f  145 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 وباّتُىىىىىاقم َقىىىىىد ينىىىىىوُب الَثىىىىىاِن ِمىىىىىن

 

 بىىىىىاِب َك ىىىىىا فيمىىىىىا ال ِباُسىىىىىُ  ُأِمىىىىىن 

 بىىىىاِب َظىىىىَن وَأَرى الَمنىىىىُع اشىىىىَ َهر يف 

 

 وال أرى َمنَعىىىىىى  إذا الَقهىىىىىىُد َظَهىىىىىىر 

َقىىىىىا   َوَمىىىىىا ِسىىىىىَوى النَا ِىىىىىِب ِمَمىىىىىا ُعل 

 

ىىىىىىُب َلىىىىىىُ  ُمَحَققىىىىىى    بِىىىىىىال َرافِِع النَه 

 ذكر يف هذه األبيات بعض أحكام نائب الفاعل، فبدأها بقوله:  

 وقابِىىىٌو ِمىىىن َظىىىرفم أو ِمىىىن َمهىىىَدرِ 

 

 َجىىىىىىر  بِنِياَبىىىىىىةم َحىىىىىىرِي أو َحىىىىىىرِف  

 وال ينىىىىوُب بعىىىىُض َهىىىىِذي إن ُوِجىىىىد   

 

 يف اللُىىىىِظ َمُعىىىىوٌل بِىىىىِ  وَقىىىىد َيىىىىرِد   

 بيق أن الذي ينوب عن الُاعو بعد حذف  هو: ليقول بعد أن قرر يف أو 

المفعول به، فيقول: هناك أشياء ُأخر قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه، كـ: الظرف؛ 

والمصدر؛ ُيريد بالمصدر: المفعول المطلق،  ظرف الزمان وظرف المكان،

(؛ أي َحريٌة أن بِنِياَبةم َحرِيوحرف الجر، ُيريد الجار والمجرور، فهذه قد تنوب )

 تنوب عن الفاعل بعد حذفه.

معة(، فتقول: )ُجلس يوم الُجمعة(.  فالظرف كقولك: )جلس محمٌد يوم الجا

ا مؤدباا(، وتبني: )ُجلس المصدر المفعول المطلق تقول: )جلس محمٌد ُجلوسا 

 جلوٌس مؤدٌب(.

)جلس محمٌد على الكرسي(، وتبني علن المجهول  الجار والمجرور تقول:

 وتقول: )ُجلس على الكرسي(.

ا فهذه الثالثة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه، لكن إن ُوجد المفعول به معها  إذا

الكأس(، أو )أكرمُت كقولك: )أخذ ُمحمٌد القلَم من زيٍد(، أو )شربت العصير من 

ا(. ا شديدا ا إكراما ا اليوَم(، أو )أكرمت زيدا  زيدا
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 إذا ُوجد المُعول ب  فما الذي ينوب منها؟  
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 يقول ابن مالك: 

 وال ينىىىىوُب بعىىىىُض َهىىىىِذي إن ُوِجىىىىد  

 

 يف اللُىىىىِظ َمُعىىىىوٌل بِىىىىِ  وَقىىىىد َيىىىىرِد   

ا فإذا ُوجد المفعول به فالُحكم ما قرره يف البيت األول وهو  : أن المفعول به إذا

: )أخذ زيٌد القلم اليوم(؛ )ُأخذ القلم  هو الذي ينوب عن الفاعل، فتقول مثالا

 اليوم(، القلُم: نائب فاعل مرفوع، واليوم: يبقى على إعرابه السابق.

ا(؛ ابن للمجهول؛ تقول: )ُركبت السيارة ُركوباا  )ركبت السيارة ركوباا ُمريحا

ا(.  ُمريحا

 اِر(؛ ابن للمجهول: )ُزرعت نخلٌة يف الدار(.)َزرعت نخلةا يف الد

گ گ گ گ ڳ ): ؛ قال وعلى هذا كتاب اهلل 

ُصرفت: مبني للمجهول، ونائب الفاعل: أبصارهم، وتِلقاء:  ؛[47األعراف:] (ڳ

 ظرف مكان، بقي منصوباا.

 ؛[35ال وبة:] (گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ): -تعالى–وقال 

ا المفعول به هو الذي ناب، أما الجار ُتكوى جَباُهُهم وُجنُوُبُهم؛ بالرفع، إذا 

 والمجرور هبا فبقي على حاله.

؛ ُتسأل: مبني [8ال كاثر:] (ہ ھ ھ ھ ھ): -سبحانه–وقال 

 (ہ ھ ھ ھ ھ)للمجهول، ويوَم: ظرف زمان، أين نائب الفاعل؟ 
ُتسأل؛ مختوم بالالم، هذا فعل مبني للمجهول، ماذا بعد الالم؟  ؛[8ال كاثر:]

؛ نون مشددة هذه نون التوكيد، يومئٍذ: هذا ظرف زمان، أين نائب الفاعل؟  ُتسألنَّ

نائب الفاعل هو: واو الجماعة المحذوفة، وأصل اآلية لغوياا واهلل أعلم: ُتسألون، 

ثم ُتسألون، واو الجماعة ساكنة، ثم نون، ودخلت نون التوكيد، نون التوكيد 
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ثالث نونات، فُحذفت هذه دنا نون الرفع فصارت نمِشددة عبارة عن نونين، وع 

 النون نون الرفع للتخلص من المتشاهبات.

سقطت نون الرفع وجاءت نون التوكيد ُمشددة، النون األولى ساكنة، والثانية 

ُمتحركة، النون األولى ساكنة، وواو الجماعة ساكنة، فحذفنا واو الجماعة 

، فنائ ب الفاعل: واو للتخلص من التقاء الساكنين، فصارت الكلمة: لُتسأُلنَّ

 الجماعة المحذوفة.

وما ذكرناه هنا من أن المفعول به يجب أن ينوب عن الفاعل مع وجود الظرف 

والمفعول الُمطلق والجار والمجرور هو مذهب البصريين، سوى األخفش، 

 وتابعهم على ذلك: الجمهور.

 وهنا  قوالن آخران يف الم ىلة: 

يد بن َمْسعدة، فهو ُيجير نيابة غير القول األول لألخفش تلميذ ِسيبويه؛ سع

المفعول به، لكن بشرط أن يتقدم على المفعول به، كأن تقول: )أخذُت اليوَم 

ا(، و )ُأخَذ اليوَم قلٌم(؛ كالهما جائز  ا(، فيجوز عنده أن تقول: )ُأخَذ اليوُم قلما قلما

 ألن الظرف هنا تقدم على المفعول به.

 واستدل على ذلك بقول الشاعر: 

 س ُمنيب ىىىىىىىىىا امىىىىىىىىىرٌ  منَبىىىىىىىىى ٌ لىىىىىىىىىي

 

 للهىىىىىىىىىالحاِو م نىىىىىىىىىا م ذنَبىىىىىىىىى  

 وإنمىىىىىىا ُيرضىىىىىىىِ المنيىىىىىىُب ربىىىىىىى ُ  

 

 مىىىىىىىىا داَم معني ىىىىىىىىا بىىىىىىىىذكرم قلَبىىىىىىىى  

، أي ما داَم ُيعنَى بذكٍر ما داَم معني ا بذكرم قلَب هكذا تقول األبيات، باء مفتوحة،  

باا، بقي قلبه، ُيعنَى؛ مبني للمجهول، قلَبه: كان المفعول به ومع ذلك بقي منصو

ا لم ُيرفع على أنه نائب فاعل، فنائب الفاعل: بذكٍر؛ الجار والمجرور،  منصوباا إذا

 هكذا استدل.
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ا بقوٍل آخر:   واستدل أيضا

ىىىىىىىَن بالعليىىىىىىىاِي إال سىىىىىىىيدا  لىىىىىىىم ُيع 

 

ِ  إال ُذو ُهىىىىىىدى   وال َشىىىىىىَُ َذا الَرىىىىىى

ا مبني للمجهول، ومع ذلك قال: إال لم ُيعَن بالعلياِي إال سيدا، ُيعنَ:   سيدا، إذا

 فنائب الفاعل: الجار والمجرور يف األبيات.

والقول الثالث يف المسألة للكوفيين، فُهم ُيجيزون أن ُتنيب ما شئت؛ المفعول 

له، أو الظرف، أو الجار والمجرور، أو المصدر، مع أن المفعول به هو المقدم، 

 لكنه ال ُيوجبونه.

ٻ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ)ويستدلون لذلك بقراءة أبي جعفر: 

، قراءة الجمهور العشرة ومنهم [14الجاثية:] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ا، ال شاهد فيها،  ؛[14الجاثية:] (ڀ ڀ)حفص؛ قرائتنا:  أي؛ ليجزي اهلل قوما

ا؛ ال شاهد فيها، وقرأ جعفر المدين من القراء  وقرأ بعض العشرة: لنجزي قوما

ا بما كانوا يكسبون، فُيجزى: فعٌل  ا: هو العشرة: لُيجزى قوما  للمجهول، وقوما
ٌ

مبني

ا لم ُينَب عن الفاعل، فنائب الفاعل هو: الجار والمجرور  المفعول به منصوباا، إذا

 )بما كانوا يكسبون(.

أما إذا لم ُيوجد يف الكالم مفعول به فإننا نرتك بقية هذا الدرس للدرس القادم 

 .بعد الحج إن شاء اهلل؛ ألن الدرس سيتوقف إن شاء اهلل يف الحج

 واهلل أعلم، وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمدم وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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 الدرس التماسع والثالثون 

﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد النبي الهادي 

 -أَما بعد:األمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

اهلل وبيَّاكم، وتقبل منا ومنكم ومن  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم

الُحجاج، الليلة هي ليلة االثنين، السابع والعشرين من شهر ذي الحجة، من سنة 

، ونحن يف جامع الراجحي، بحي ثالثين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 

الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس التاسع والثالثين، من 

 .[ ألُية ابن مالكشرح ]دروس 

ا أن ُيوفقنا لما ُيحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا  ونسأله  ا وأبدا دوما

 خالصة، وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم.

وهذا الدرس كما تعلمون هو آخر درٍس يف هذه السنة، فإن األيام تجري، 

ثم يزرع، ولكنه ال والسنوات تمضي، واإلنسان يف حياته يف مزرعة يزرع ثم يزرع 

ا فخير، يحصد ما زرعه إال حين يلقى ربه  ، فيجد ثمار ما زرع؛ إن خيرا

ا فال يلومن إال نفسه، كما قال ربنا  َيا »يف الحديث القدسي:  وإن شرا

يُكم  إَِياَها، َفَمن  َوَجَد َخ  ، ُثَم ُأَوف  ِهيَها َلُكم  َماُلُكم  ُأح  َِ َأع  َمِد ا َبن َآَدَم إَِنَما ِه ا َفَليح  ي ر 

 ُ  َ  ُ  .«اهللَ، َوَمن  َوَجَد َشي َر َذَلَك َفاَل َيُلَوَمَن إاَِل َن
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واإلنسان العاقل اللبيب يتأمل يف حياته ويف ُمضي أيامه قبل أن ينفد ُعمره ويقل 

 عمله ويندم، والت ساعة ّمندم.

بيات كنا توقفنا يا إخوان عند الكالم على باب نائب الفاعل، وشرحنا األ

على بناء الفعل للمجهول،  األولى إلى البيت الثامن، وفيها تكلم ابن مالك 

وبينا القاعدة العامة، والقواعد الخاصة لبناء الفعل للمجهول، ثم ُيكمل إمامنا ابن 

 : -عليه رحمة اهلل ورضوانه–الكالم يف باب نائب الفاعل فيقول  مالك 

 وقابٌِو ِمن َظىرفم أو ِمىن َمهىَدرِ .250

 

 أو َحىىىىىىرِف َجىىىىىىر  بِنِياَبىىىىىىةم َحىىىىىىرِي 

 وال ينوُب بعُض َهىِذي إن ُوِجىد  .251 

 

 يف اللُىىىىِظ َمُعىىىىوٌل بِىىىىِ  وَقىىىىد َيىىىىرِد   

 وباّتُىىاقم َقىىد ينىىوُب الَثىىاِن ِمىىن.252 

 

 بىىىىىاِب َك ىىىىىا فيمىىىىىا ال ِباُسىىىىىُ  ُأِمىىىىىن 

 يف باِب َظىَن وَأَرى الَمنىُع اشىَ َهر.253 

 

 َظَهىىىىىىروال أرى َمنَعىىىىىى  إذا الَقهىىىىىىُد  

َقىىا.254   َوَمىىا ِسىىَوى النَا ِىىِب ِمَمىىا ُعل 

 

ىىىىىىُب َلىىىىىىُ  ُمَحَققىىىىىى    بِىىىىىىال َرافِِع النَه 

 :يف هذه األبيات ذكر  

 بعض أحكام نا ب الُاعو

 : ففي البيت التاسع والعاشر وهما قوله 

 وقابِىىىٌو ِمىىىن َظىىىرفم أو ِمىىىن َمهىىىَدرِ 

 

 أو َحىىىىىىرِف َجىىىىىىر  بِنِياَبىىىىىىةم َحىىىىىىرِي 

 بعىىىىُض َهىىىىِذي إن ُوِجىىىىد   وال ينىىىىوُب  

 

 يف اللُىىىىِظ َمُعىىىىوٌل بِىىىىِ  وَقىىىىد َيىىىىرِد   

   :ذكر يف هاين البيتني أن الاي ينو: عن الفاعل بعد حافه أربعة أشياء 

 :المفعول به. األول 

 :الظرف؛ أي ظرف الزمان والمكان. والثاين 

 :المصدر؛ وُيريدون به عند اإلطالق: المفعول المطلق. والثالث 

 :جار والمجرور.ال والرابع 
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فذكر أن هذه األشياء األربعة تنوب عن الفاعل، أو نقول: إن هذه األشياء  

 األربعة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه.

 فالمفعول به كقولك: )أكرَم محمٌد األستاَذ(، ثم تقول: )ُأكرم األستاُذ(.

ا ا(، صاَم: فعٌل، محمٌد: فاعل، وشهرا : والظرف كأن تقول: )صاَم محمٌد شهرا

ا  هذا مفعوٌل به أم مفعوٌل فيه؟ يعني وقع الصيام عليه أم وقع الصيام يف زمانه؟ إذا

 فهو مفعول فيه، ظرف زمان، ثم تبني للمجهول فتقول: )ِصيَم شهٌر(.

(،  ونيابة المهدر؛ يعنِ المُعول الم لق كىن تقول: ا طويالا )جلسُت جلوسا

ا: مفعوٌل ُمطلق، طويالا  : صفة، ثم تبني للمجهول جلسُت: فعٌل وفاعل، جلوسا

 فتقول: )ُجلس جلوٌس طويٌل(.

)جلست على الكرسي(، ثم تبني للمجهول  ونيابة الجار والمجرور كىن تقول:

 فتقول: )ُجلس على الُكرسي(.

 فهذه األربعة قد تنوب عن الفاعل بعد حذفه.

ا يف هذين البيتين أن المفعول به متى ُوجد فهو الذي ينوب عن  وذكر أيضا

ا فالذي ينوب منها وجوباا: المفعول به، وإذا ال فاعل، فلو ُوجدت هذه األربعة معا

ُوجد المفعول به والجار والمجرور، أو ُود المفعول به والظرف، أو ُوجد المفعول 

 به والمصدر؛ فإن الذي ينوب من كل ذلك هو المفعول به ُوجوباا، وهذا قوله: 

 وال ينىىىىوُب بعىىىىُض َهىىىىِذي إن ُوِجىىىىد  

 

 اللُىىىىىىىىىىىىِظ َمُعىىىىىىىىىىىىوٌل بِىىىىىىىىىىىى ِ يف  

: )أكرم ُمحمٌد األستاذ اليوم(؛ فاألستاذ: مفعوٌل به، واليوَم: ظرف   فإذا قلنا مثالا

زمان، فإذا بنيت للمجهول وجب أن تقول: )ُأكرم األستاُذ اليوَم(، فاألستاَذ: نائب 

 فاعل، واليوَم: يبقى ظرف زمان.

ا شديدا  ا: مفعوٌل ُمطلق، فإذا أو إذا قلت: )أكرم محمٌد األستاَذ إكراما ا(؛ فإكراما
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ا(، وهكذا. ا شديدا  بنيت للمجهول تقول: )ُأكرم األستاُذ إكراما

 (.وَقد َيرِد  ثم ختم ابن مالك البيتين بقوله: )

 وال ينىىىىوُب بعىىىىُض َهىىىىِذي إن ُوِجىىىىد  

 

 يف اللُىىىىِظ َمُعىىىىوٌل بِىىىىِ  وَقىىىىد َيىىىىرِد   

ف والمصدر، والجار والمجرور؛ (؛ أن هذه الثالثة: الظروَقد َيرِد  ُيريد بقوله: ) 

قد تأيت مع المفعول به وهي التي تنوب عن الفاعل، وهذا يف شواهد قليلة، كيف 

عرفت أهنا قليلة؟ من إدخاله )قد( مع المضارع؛ ألن قد مع المضارع األصل فيها 

أهنا تدل على التقليل، وهذا مضطرد يف كالم المصنفين والماتنين، الذين يكتبون 

 لمصنفين إذا أدخلوا )قد( على المضارع فإهنم ُيريدون التقليل.المتون وا

وتُهيو ذلك أن ُيقال: إذا اج مع المُعول ب  مع الِرف أو المهدر أو الجار 

 والمجرور، أو اج معق كلها؛ فُيما ينوب حينئذم ثالثة مذاهب للنحويين: 

طبةا سوى ُوجوب إنابة المفعول به، هذا قول البصريين قا المذهب األول هو:

 األخفش.

البصريون وعلى رأسهم سيبويه وشيخه الخليل، سوى األخفش؛ ُيوجبون 

إنابة المفعول به، وهذا الذي قدمه ابن مالك وقرره يف البيت، وهذا هو الوارد يف 

الشواهد يف كالم العرب، يف القرآن الكريم، يف الحديث النبوي، يف الشعر والنثر 

 الُمحتج به.

؛ [47األعراف:] (گ گ گ گ): وله فمن ذلك مثالا ق

ُصرفت: مبني للمجهول، أبصارهم: هذا نائب الفاعل وقد كان مفعوالا به، وأصل 

الجملة لغوياا واهلل أعلم: )وإذا صرَف اهلُل(، أو: )وإذا صرفت المالئكة أبصارهم 

 ،[47األعراف:] (گ گ گ گ)تلقاء(، ُثم ُبني للمجهول فقيل: 

د مان مفعوالا به، وتلقاء: ظرف مكان؛ ألنه يدل على فأبصارهم: نائب فاعل وق
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مكان، ما الذي ُأنيب عن الفاعل؟ أبصارهم؛ فلهذا ُرفع، أما )تلقاَء(؛ فبقي  

 منصوباا على الظرفية.

 (گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ): -تعالى–ومن ذلك قوله 
، وأصل الجملة لغوياا واهلل أعلم: )فَتكوي المالئكُة هبا جباَهُهم(، ثم [35ال وبة:]

ُبني للمجهول فقيل: )ُتكوى هبا جباُهُهم(؛ اجتمع )جباههم( وقد كان مفعوالا به، 

ا يف القرآن  والجار والمجرور هبا، ومع ذلك ُأنيب المفعول به، هذا كثيٌر جدا

 الكريم.

وإذا ُأطلق األخفش يف النحو فالمراد به  والمذهب الثاين هو مذهب األخُش:

وسط وهو تلميذ سيبويه، وهو أشهر األخافشة هو: سعيد بن َمسَعدة، األخفش األ

 يف النحو، واألخافشة من النحويين قرابة اثني عشر، أشهرهم ثالثة: 

 سعيد بن َمسعدة؛ وهو تلميذ سيبويه. األخُش األوسط 

 :األخفش األكرب وهو من مشايخ سيبويه. والثاين 

 :األخفش األصغر، وُيقال: األخفش الصغير وهو: علي بن  والثالث

 يمان، من تالميذ الُمربد.ُسل

ا، أو الذي ال يرى يف الليل، أو الذي يضعف  واألخفش يعني الذي ال يرى جيدا

 نظره يف الليل، هذا ُيسمى األخفش.

األخفش ماذا يرى؟ األخفش ُيجيز نيابة غير المفعول به بشرط أن يتقدم، يعني 

: )أكرم محمٌد اليوم األ ستاذ(؛ فاليوم: لو ُوجد مفعول به وظرف، ووقلت مثالا

جاز، ولم يقل: يجب، جاز أن  فظرف، واألستاذ: مفعول به، يقول: إذا تقدم الظر

 ُتنيبه، فتقول: )ُأكرم اليوَم األستاَذ(.

أن ُتنيب المفعول به، فتقول:  ويجوو الوج  اآلخر ولعل  هو الُمقدم عنده:
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 )ُأكِرم اليوَم األستاُذ(.

ةا( فعند االخفش يجوز لك أن تقول: وإذا قلَت: )زرع محمٌد يف البيت نخل

 )ُزرَع يف البيِت نخلةا(، ماذا أنبت؟ الجار والمجرور؛ فلهذا نصبت.

لو أنبت )نخلة( يعني المفعول به، لو أنبت المفعول به ماذا كنت تقول؟ كنت 

تقول: )ُزرعت يف البيِت نخلٌة(؛ ألن الفاعل ونائب الفاعل هما اللَّذان ُيؤثران يف 

ا وتأنيثاا.الفعل تذكي  را

ولو أنبت الجار والمجرور كنت تقول: )ُزرع يف البيِت نخلةا(، هذا جائز 

عندهم، نحن عند األخفش قلنا: يجوز أن ُتنيب المفعول به، وأن ُتنيب غيره بشرط 

 أن يتقدم.

 (00:16:15)@ ال الب:

 نعم، يجوز كما قررناه من قبل. الشيخ:

 ا بقول الراجز: استشهد بعض النحويين لمذهب األخفش هذ

 لىىىىىىىىىيس ُمنيب ىىىىىىىىىا امىىىىىىىىىرٌ  ُمنََبىىىىىىىىى 

 

 للهىىىىىىىىىالحاو ُم نىىىىىىىىىا م ذنَبىىىىىىىىى  

 وإنمىىىىىىا ُيرضىىىىىىىِ الُمنيىىىىىىُب رَبىىىىىىى ُ  

 

 مىىىىىىىىا دام معني ىىىىىىىىا بىىىىىىىىذكرم قلَبىىىىىىىى ُ  

 به، واسم المفعول  معني ا: 
ٌ

 بالشيء(، فالشيُء معني
َ

هذا اسم مفعول من )ُعني

ول؟ قررنا يف يعمل عمل الفعل المبني للمعلوم أم عمل الفعل المبني للمجه

 الدرس الماضي أهني يعمل عمل الفعل المبني للمجهول.

ا )معنياا( يطلب نائب فاعل، بعده بذكٍر: جار ومجرور، وبعده قْلَبُه: وهو يف  إذا

 األصل مفعول به.

الشاعر ماذا أناب؟ أناب )بذكٍر(؛ فلهذا أبقى المفعول به منصوباا فقال: )ما دام 
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ا معنياا بذكٍر قلَبُه(، ولو   أناب المفعول به لكان يقول: )ما دام معنياا بذكٍر قلُبُه(، طبعا

يف األبيات هذا ما يصلح؛ ألن القافية يف كل األبيات الباء فيها منصوبة، يقول: 

ا  )امرؤ ُمنَبَُّه، متناٍس َذنَبُه، وإنما ُيرضي المنيُب ربَُّه( فلهذا ال بد أن تبقى الباء أيضا

 مفتوح يف كل القوايف.

 اآلخر:  وقال

ا ىىىىىىىَن بالعليىىىىىىىاِي إال سىىىىىىىيد   لىىىىىىىم ُيع 

 

ِ  إال ُذو ُهىىىىىىدى   وال َشىىىىىىَُ َذا الَرىىىىىى

 إال ُذو ُهدى(؛ يقول: )ُذو الُهدى يشفي ذا الَغي(  
ِّ

يقول: )وال َشفى َذا الَغي

 إال ُذو 
ِّ

يعني المهتدي يشفي ُيعالج الَغوي، هذا معنى قوله: )وال َشفى َذا الَغي

 ُهدى(.

، أين فاعله؟ يعني أين الشايف الذي فَشفى: فعل مبني لل معلوم، يحتاج فاعالا

 يضفي؟ )ُذو ُهدى(، والمفعول به المشفي: )ذا الَغي(.

كذلك يف الشطر األول أو يف البيت األول هذا إذا كان من الرجز فيكون األول 

 إال
ِّ

ُذو ُهدى(؛  بيتاا والثاين بيتاا، )لم ُيْعَن بالعلياء إال سيدا(؛ بيت، )وال َشفى َذا الَغي

 بيت آخر.

لم ُيْعَن بالعلياء إال سيدا، ُيعنَى: هذا مبني للمعلوم أم يف البيق األول يقول: 

ا سيحتاج إلى نائب فاعل، ماذا بعده؟ بعده: )بالعلياء( جار  للجهول؟ للمجهول، إذا

ا( ثم بنى: )لم ُيعن  ا: وقد كان مفعوالا به، يعني )عنيُت سيدا ومجرور، وبعده: سيدا

ا(، لو أناب المفعول به لكان يقول: )لم ُيعَن بالعبال (، ياء إال سيدٌ لعلياء إال سيدا

ا(، فمعنى ذلك أنه أناب الجار والمجرور.  لكنه أبقى المفعول به منصوباا )سيدا

ا( يف البيت أليست منصوباا على االستثناء؛ فمن ُيجيب؟   فإن قال طالب: )سيدا

َن بالعلياي إال سيدا  لم ُيع 
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خ، االستثناء الُمفرخ يف الحقيقة هذا ا ليس من االستثناء،  -كما قلنا–ستثناٌء ُمفرَّ

وإنما هو حصر أو قصر، يعني تأكيد، والمعنى: ُيعنَى بالعلياِء السيد، ُتريد أن ُتؤكد 

المسألة وتحصرها فتأيت بـ )إن( مع النفي، فتقول: )لم ُيعن بالعلياء إال سيٌد( فليس 

 س منصوباا على االستثناء، فهذا قول األخفش.هنا استثناء، يعني لي

والقول الثالث يف المسألة هو قول الكوفيين: إذ ُيجيزون نيابة ما شئت من هذه 

األربعة، وإن كان الُمقدم المفعول به، لكنهم يستحبون ذلك وال ُيوجبونه، فعلى 

 ذلك يجوز لك أن ُتنيب المفعول به أو ُتنيب غيره، سواٌء تقدم أم تأخر.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )وُيستشهد لهم بقراءة أبي جعفر: 

؛ القراء السبعة كلهم يقرأون اآلية [14الجاثية:] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ا:  ؛[14الجاثية:] (ڀ ڀ)بــ:  ا، وهو مبني للمعلوم، وقوما أي ليجزَي اهلل قوما

 مفعوٌل به، هؤالء السبعة.

ا كلهم يقرأون هكذا إال أبا جعفر  المدين، فأبو جعفر والعشرة؛ العشرة أيضا

 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)المدين هذا من القراء العشرة، وهو قرأ: 
ا(: مفعوٌل به، وبما كانوا: [14الجاثية:]  للمجهول، بعده )قوما

ٌ
؛ فُيجَزى: فعٌل مبني

ا( فمعنى ذلك أنه أناب الجار  جاٌر ومجرور، بما أنه أبقى المفعول به منصوباا )قوما

 جار والمجرور متأخر، مع أنه متأخر.والمجرور، هكذا قالوا، مع أن ال

 (00:24:05)@ ال الب:

ال، المعنى ما يتغير، المعنى ال يتغير، وسيأيت تنبيٌه على ذلك عندما  الشيخ:

 نتكلم على نيابة المفعول الثاين، المعنى ال يتغير، هي فقط أمور صناعية هنا.

لشواهد جاءت ال شك أن الغالبية الساحقة من ا والخالصة يف ذلك أن ُيقال:

على قول البصريين، ومن القواعد الُمقررة أنه ال ُيقاس على القليل، فلهذا ينبغي 
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ا هبذه الشواهد القليلة فإنه   أن ُيناب المفعول به متى ما ُوجد، أما إنابة غيره استشهادا

وقد ال يكفي، إال أن هذه الشواهد ُتنبئ عن الجواز القليل، كما قال ابن مالك: )

ني قد ورد يف بعض الشواهد القليل، وإتياهنا يف بعض الشواهد القليلة ال (، يعيرِد

يدل على الجواز الُمطلق، ومثال ذلك يف الشرع كثير، ومثال ذلك يف الحياة 

 الواقعي كثير.

: سنة مضطردة  قد يرد عن النبي  يعنِ يف األمور الشرعية مثال 

نة أن تفعل يف حياته، إال أنه قد يأيت حديٌث فيه خالف لهذه  السنة، فُيقال حينئٍذ: السُّ

كذا وكذا، وإذا فعلت يف أحياٍن قليلة هذا األمر الثاين فال بأس، فهذا داٌل على 

ا  الجواز، يعني أنه يجوز أن ُتخالف هذا األمر أحياناا قليلة، وأمثال ذلك كثيرٌة جدا

 يف الشرع.

القليل فإنه يدل على  فعلى هذا ُنقرر أن الذي ينبغي أن تقيس على الكثير، أما

، يعني لو قيل أحياناا.  أن هذا األمر جائز قليالا

ثالا من خمسين صفحة أو مائة صفحة، وأناب غير ميعني لو ألف إنساٌن كتاباا 

المفعول به يف موضع أو موضعين، ال نقول إن هذا خطأ، لكن لو أنابه يف الكتاب 

طأ، حتى ولو قيل إنه قد عشرين مرة فنقول: هذا خطأ أو صواب؟ نقول: هذا خ

، نقول: ورد قليالا فلماذا أكثرت منه أنت!  ورد قليالا

كإنساٍن مثالا ُيكثر من قراءة بعض اآليات يف الصالة عند من يقول: إن السنة أن 

تقرأ سورةا كاملة يف الركعة الواحدة، نعم، هذه السنة المضطردة الكثيرة عن النبي 

 ديث أنه قرأ آيات من سورة، يعني آيات قليلة عن الصحابة، جاء يف بعض األحا

ا. ، هذا وارد؛ لكنه قليٌل جدا  من سورة معينة مثالا

ا يقرأ آية أو آيتين فقط يف الركعة أو مثالا يف األسبوع يقرأ ما  فاإلنسان الذي دائما
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نقول: خمسين بالمائة، نقول: سبعين بالمائة؛ فهذا أخطأ أم أصاب؟ نقول: 

، ولو جاء يف حديٍث هذا األمر؛ ألن هذا يدل على الجواز أخطأت، خالفت السنة

 القليل، ما يدل على أن السنة أن تبقى هكذا.

، فلو أتى به  وهكذا ُيقال يف اللرة؛ أن األمر إذا جاء قليالا فينبغي أن يبقى قليالا

 األنسان قليالا ما ُنخطِّئه، ولو أراد الفصاحة يبقى على الكثير، لكنه لو أكثر من هذا

 القليل؛ أي قليٍل لو أكثر منه نقول: نعم وقعت يف الخطأ حينئٍذ.

فإن لم ُيوجد يف الكالم مفعوٌل به، وإنما ُوجد ظرُف، ومصدٌر، وجاٌر 

ومجرور، أو ُوجد ظرٌف ومصدٌر، أو ُوجد ظرٌف وجاٌر ومجرور، أو ُوجد مصدٌر 

ما شئت من غير وجاٌر ومجرور، فما الذي ُتنيبه حينئٍذ؟ فالجواب: لك أن ُتنيب 

تفضيل، ال نقول إن أحدها ُمقدٌم على اآلخر يف اإلنابة، هذه الثالثة إذا لم ُيوجد 

 المفعول به فلك أن ُتنيب أيها شئت من غير تقديم.

(، ثم بنيت للمجهول  ا طويالا : )جلسُت على الُكرسي جلوسا فلو قلت مثالا

(، و ا طويالا لك أن تقول: )ُجلس لجاز لك أن تقول: )ُجلس على الكرسي جلوسا

 جلوٌس طويٌل(، فُتنيب المصدر، كالهما فصيح، وكالهما متساوٍي 
ِّ

على الكرسي

 يف الفصاحة.

؛ أصل الجملة [13الحاقة:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ): قال 

(، يف الصوِر: جاٌر ومجرور،  واهلل أعلم: فإذا نفَخ الَمَلُك يف الصوِر نفخةا واحدةا

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )، ُبني للمجهول فقيل: ونفخةا: مفعوٌل ُمطلق، نفخ نفخةا 

فُأنيب المصدر، ولو ُأنيب الجار والمجرور لجاز فقيل:  ؛[13الحاقة:] (ڄ

.)  )ُنفخ يف الصور نفخةا واحدةا

، عندنا )فيه(: [68الثمر:] (ٺ ٺ ٿ ٿ): ويف اآلية األُخرى قال 
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ل جاٌر ومجرور، وعندنا )ُأخرى( ما إعراهبا؟ ُنعيدها لألصل اللغوي، األص 

اللغوي واهلل أعلم: )نفخ الَمَلُك فيِه(؛ يعني يف الصوِر، )نفخ المَلُك يف الصوِر 

 أخرى(.

 (00:31:38)@ ال الب:

صفٌة لماذا؟ لنفخة، أين نفخة؟ محذوفة، األصل اللغوي واهلل أعلم:  الشيخ:

: مفعوٌل ُمطلق، وأخرى: صفة  )فإذا نفَخ الملُك يف الصوِر نفخةا أخرى(، فنفخةا

ول المطلق، ثم ُحذف المفعول الُمطلق وُأنيب عنه صفته، وهذا سيأيت يف للمفع

المفعول الُمطلق: أن الصفة تنوب عن الموصوف، تنوب عن الموصوف يف كل 

 األبواب، ومنها: المفعول المطلق.

)ُنفخ يف الصوِر ُأخرى(؛ أنت اآلن يف اإلعراب  وعلَ ذلك لو أردنا أن ُنعرب:

إعراب )ُأخرى(؟ نقول: مفعوٌل ُمطلق، )إذا نفخ الملُك يف الصناعي ماذا تقول يف 

الصوِر ُأخرى(؛ ما إعراب )ُأخرى(؟ نقول: مفعوٌل مطلق أم صفة؟ نقول: مفعوٌل 

لت تقول: هي صفة المفعول الُمطلق نابت منابه وأخذت إعرابه.  ُمطلق، فإذا فصَّ

 (00:33:10)@ ال الب:

ا يكون يف المعنى، ال يكون يف اإلعراب التقدير يف المعنى، التقدير إنم الشيخ:

الصناعي، يف اإلعراب الصناعي تقول: )أخرى( مفعوٌل مطلق، أما يف المعنى فال 

 شك أنه صفة لمفعوٍل ُمطلٍق محذوف.

ما الذي ُأنيب عن  ؛[68الثمر:] (ٺ ٺ ٿ ٿ)ثم نعود إلى آياتنا: 

يف اآلية كالهما الفاعل: الجار والمجرور فيه أم المفعول المطلق )األخرى(؟ 

جائز، فيه: جاٌر ومجرور وال يظهر عليه الرفع، وأخرى: مختوٌم بألف فإعرابه ُمقدر 

للتعذر، فال تبين هل الحركة ضمة فهو نائب الفاعل، أو فتحة فهو مفعوٌل مطلق، 
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فلهذا يف اإلعراب يجوز أن تجعل )فيه( هو نائب الفاعل، و )أخرى( هو المفعول 

 جعل )فيه( جار ومجرور، و )أخرى( هو نائب الفاعل.المطلق، ويجوز أن ت

؛ ُأذن: [39الح :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ): وقال 

 للمجهول، نائب الفاعل: للذين ُيقاتلون، أذن للذين: هذا جار ومجرور، 
ٌ

فعٌل مبني

 للمجهول، أين نائب الفاعل: واو الجماعة، الذي كان 
ٌ

ا فعٌل مبني وُيقاتلون: أيضا

 من قبل.

هنا ما أصله؟ كان مفعوالا به، أعده إلى األصل اللغوي: ُأذن  نائب الفاعل

للذين ُيقاتلون، )ُأذن للذين ُيقاتِلُهم الكفاُر(؛ ُيقاتِل: فعل، والكفاُر: فاعل، وهم: 

مفعوٌل به، هذا المفعول به )هم( انقلب يف )ُيقاَتلون( إلى واو الجماعة، لماذا 

ضمير نصب عندما كان مفعوالا به، إلى قلبته إلى واو الجماعة؟ يجب أن تقلبه من 

ضمير رفع عندما صار نائب فاعل، ألن الضمائر ُمخصصة، الرفع له ضمائر، 

 والنصب له ضمائر أخرى.

؛ [71الثخرف:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ): -وقال تعالى

 للمجهول، أين ناب الفاعل هل هو )عليهم( الجار والمجرور، أم 
ٌ

ُيطاُف: مبني

 ور، أم كالهما جائز؟ كالهما جائز.)بصحاٍف( الجار والمجر

؛ أين نائب الفاعل [36فاطر:] (ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ): -تعالى–قال 

ا الكالم على أهل النار، هم يف النار  ے ۓ ۓ )بعد أن تتأملوا اآلية؟ طبعا

ُف اهلُل عنهم من عذاهبا(؛  ؛[36فاطر:] (ڭ ڭڭ ما األصل اللغوي؟ )وال ُيخفِّ

ا ماذا يكون )من( هنا: حرٌف زائد للداللة عل ا زائدا ى التوكيد والتقوية، إذا كان حرفا

 إعراب )عذاهبا(؟ 

َف اهلُل: فعٌل وفاعٌل،  دعنا يف األصو: ُف اهلل عنهم من عذاهبا(؛ ُيخفِّ )وال ُيخفِّ
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رف جار زائد، حعنهم: جاٌر ومجرور، من عذاهبا؛ أعرب )من عذاهبا(؟ مِن:  

، مجروٌر عذاهبا: مفعوٌل به، ما نقول اسم مجرور، نقو ل: مفعوٌل به منصوٌب محالا

لفظاا بِمن الزائدة؛ ألن األصل واهلل أعلم: )وال ُيخففُّ اهلل عنهم عَذاهبا( تقول: 

ُف اهلُل( هذا األصل، وتقول: )خففت من األمر(؛ هذه )مِن( زائدة.  )ُيخفِّ

فإذا تقرر ذلك فأين نائب الفاعل على قول الجمهور )عنهم( أم )من عذاهبا(؟ 

عذاهبا، وعند األخفش يجوز الوجهان؛ ألن الجار والمجرور ُمتقدم، وعند من 

 الكوفيين يجوز الوجهان، واهلل أعلم.

 يف أول البيتين:  وقول ابن مالك 

 وقابِىىىٌو ِمىىىن َظىىىرفم أو ِمىىىن َمهىىىَدرِ 

 

 أو َحىىىىىىرِف َجىىىىىىر  بِنِياَبىىىىىىةم َحىىىىىىرِي 

 ُكل جاٍر ومجروٍر ( يعني أنه ليس كل ظرٍف وال ُكل مصدٍر والوقابٌِو قوله: ) 

يجوز أن يقع، أو يجوز أن ينوب عن الفاعل، وإنما الذي ينوب من هذه الثالثة عن 

الفاعل هو الذي يقبل ذلك منها، ومتى يقبل ذلك منها؟ يقبل ذلك منها إذا كان 

ا، ُيمكن أن  ا، يعني إذا أنبتها عن الفاعل ويبقى المعنى على ذلك تاما معناها تاما

 حتاج إلى شيٍء آخر.تقف عليه، ما ي

: ا(؛ فعٌل وفاعٌل ومفعوٌل مطلق، هنا ابن  يعنِ لو قلنا مثال  )جلسُت جلوسا

 للمجهول، ماذا سُيقال؟ )ُجلَس جلوٌس(.

لي، أريد أن أقول لك جملةا مفيدة، فأقول:  ه)يا ُمحمد( انتب اآلن لو قلق لك:

لس نوم!، )جلس جلوس(، تقول: أعلم أنه جلس جلوٌس، يعني ُجلس قيام أو ُج 

جلس جلوس، أعرف، جملة غير مفيدة، ما الذي ُجلس؟ فقولك: )جلس 

ا  جلوٌس( جملة غير مفيدة، ألنك إذا قلت: )ُحلَس( ُعلم أن الذي ُجلس جلوسا

 وليس شيئاا آخر.
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ا( جملة ال تصح، ال تصح هذه الجملة، فكلمة )جلوٌس(  ا فـ )جلس جلوسا إذا

يابة، متى يكون قابالا للنيابة؟ إذا تم به المعنى هنا مصدر، ولكنه مصدٌر غير قابٍل للن

بحيث ُيوصف أو ُيضاف، لو ُوصف أو ُأضيف كُمَل معناه وتم وصحت نيابته عن 

 الفاعل.

(، ثم بنينا للمجهول فقلنا: )ُجلس جلوٌس  ا طويالا فلو قلت: )جلسُت جلوسا

 طويٌل( حينئٍذ فيه فائدة.

لس جلوُس المتعِب( مضاف أو )جلسُت جلوَس الُمتَعب(، ثم قلت: )ُج 

 ومضاٌف إليه، هنا فيه فائدة، استفدت شيئاا.

( فعٌل وفاعٌل وظرف زمان، ابن  وكذلك يف الِرف؛ لو قيو: )صام محمٌد ُمدةا

للمجهول: )ِصيم مدٌة(؛ هنا ما يصح؛ ألن الظرف هنا ال ُيفيد، ألنك إذا قلت 

زمان، هل هناك احتمال )ِصيم( ما الذي ِصيم؟ ال شك أن الذي َصيَم مدٌة من ال

آخر؟ صيم يعني صيم مدة من الزمان، ما يف فائدة يف قولك: )صيم ُمدة( أو: )صيم 

وقٌت( أو )صيَم زماٌن( هذه ُجمل ال فائدة منها فال تصح، وإنما تصح إذا ُوصفت 

أو ُأضيفت، يعني إذا تم هبا المعنى وكُمل، كأن تقول: )صيم ُمدٌة طويلٌة(، أو )صيَم 

(.وقٌت طو  يٌل(، أو )ِصيم وقت الحرِّ

)صيَم يوٌم( يصح أم ال يصح؟ يصح، هنا ما ُوصف وال ُأضيف، هنا يف صفة 

مفهومة مقدرة، )ِصيم يوٌم( يعني صيَم يوم واحٌد، كقولك: )ِصيَم يومان(؛ يعني 

صيم يوماِن اثنان، هنا صفة مفهومة، وكذلك )صيَم شهٌر( هنا يصح، يعني شهٌر 

 واحٌد.

ذلك فبقي أن تعلم أن المراد بنيابة الجار والمجرور عن الفاعل يف فإذا فهمت 

( أن النائب من الجار والمجرور هو المجرور 
ِّ

: )جلسُت على الُكرسي قولنا مثالا
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 فقط، هذا مذهب الُمحققين من النحويين كابن هشاٍم وغيره. 

ا، وهذا قوٌل ضعيف.  وقيل: إن النائب الجار والمجرور معا

ئب حرف الجر فقط، وهذا قوٌل باطل؛ ألن الحرف ال تدخله وقيل: إن النا

 األحكام اإلعرابية.

وهذه القضية تنبني على قضيٍة أخرى ُأحب أن ُأشير إليها اآلن بسرعة، وستأيت 

إن شاء اهلل بشيٍء من التفصيل يف الباب بعد القادم، وهو باب تعدي الفعل ولزومه، 

ا(، وهو: أن الفعل يتعدى إلى مفعوله يف نح ا( و )ضربُت زيدا و قولك: )أكرمُت زيدا

الفعل هنا تعدى إلى المفعول به، تعدى إليه بنفسه، الفعل هنا بنفسه يعني م دون 

 مساعدة شيٍء آخر تعدى إلى المفعول به فنصبه.

: )سلمُت على زيٍد(؛ الفعل هنا: سلَّم، التسليم وقع على من؟  فإذا قلنا مثال 

ا فالفعل  هنا وقع على زيد أم لم يقع على زيٍد يف قولنا )سلمُت وقع على زيد، إذا

على زيٍد(؟ يقع على زيد، إال أن الفعل هنا ضعيٌف ال يصل إلى المفعول به بنفسه، 

 فاحتاج إلى ُمقوٍي ُيقويه وُيوصله إلى المفعول به وهو: حرف الجر.

صل حرف الجر ما وظيفته مع الفعل الالزم؟ وظيفته مع الفعل الالزم أنه ُيو

ي الفعل إلى المفعول به.  الفعل إلى المفعول به، ُيعدِّ

)سلمُت على زيٍد(، زيٍد: مفعوٌل للفعل أم ليس مفعوالا  ذلك قولنا:فعلى 

للفعل؟ مفعوٌل للفعل، لكن مفعوٌل للفعل نفسه؛ يعني من دون مساعدة، أم وصل 

إلى هذا  إليه الفعل بمساعدة؟ وصل إليه الفعل بمساعدة، فلهذا ينسبون العمل

 المساعد، إلى حرف الجر.

لكن ال شك أن المعنى عندما تتدبر يف المعنى ال شك أن الفعل واقٌع على هذا 

ي واقٌع على مفعوله.  المجرور، واقٌع عليه كما أن الفعل المتعدِّ
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: )أخذُت الكتاَب( هنا األخذ وقع على الكتاب، وقولك:  فقولك مثال 

ا وقع على الُكرسي أم لم يقع على الُكرسي؟ )جلسُت على الُكرسي(؛ الجلوس هن

؟ مفعوٌل، الفرق  ا فالُكرسي مفعوٌل للجلوس أم ليس مفعوالا وقع على الُكرسي، إذا

ي فعٌل قوٌي يصل بنفسه، والالزم فعٌل ضعيٌف ال يصل إلى  بينهما: أن المتعدِّ

 مفعوله إال بحرف الجر.

لفعل الالزم، يعني فإذا تقرر ذلك علمنا أن المجرور بحرف الجر بعد ا

)محمد( يف )سلمت على ُمحمد(، و )الكرسي( يف )جلست على الُكرسي( 

 مفعوٌل به أم ليس مفعوالا به يف الحقيقة؟ مفعوٌل به.

فإذا تقرر ذلك كان قولك )سلمُت على محمٍد( ثم بنيت الُجملة للمجهول 

ى محمد(؟ فقلت: )ُسلَِّم على ُمحمٍد( كان النائب عن الفاعل )محمد( أم )عل

(، ثم )ُأكرَم محمٌد(؛ ألن الفعل واقٌع ا)محمد( فقط، كما تقول يف )أكرمٌت محمدا 

 على ُمحمد يف )أكرَم محمٌد(، ويف )ُسلَم على محمٍد(.

أن الذي ينوب عن الفاعل من الجار  إن المحققين يرون ُنلخص فنقول:

ليل من تعدي والمجرور هو المجرور فقط، لماذا قالوا ذلك؟ لما شرحناه قبل ق

 الفعل ولزومه.

 ظاهر بيت األلفية يف قول ابن مالك: 

 وقابِىىىٌو ِمىىىن َظىىىرفم أو ِمىىىن َمهىىىَدرِ 

 

 أو َحىىىىىىرِف َجىىىىىىر  بِنِياَبىىىىىىةم َحىىىىىىرِي 

ظاهر البيت يدل على أن ابن مالك يقول بالقول األول أن النائب: المجرور  

لثالث: حرف الجر فقط، أم الثاين: الجار والمجرور، أم الثالث: حرف الجر فقط؟ ا

ح به يف الُكتب النثرية كـ )شرح  فقط، وهو ال يقول بذلك؛ ألن القول الذي صرَّ

الكافية الشافية(، وكـ )التسهيل( أعظم كتبه، صرح بأن ُمراده: الجار والمجرور، 
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 يعني القول الثاين. 

 (00:51:50)@ ال الب:

(؟ من ُيجيب يا إخ الشيخ:
ِّ

 وان؟ كيف ُنعرب )ُجلس على الُكرسي

 (00:52:15)@ ال الب:

(؟  الشيخ:
ِّ

 دع )ُجلَس(، )على الُكرسي

 (00:52:24)@ ال الب:

 جاٌر ومجرور يف محل رفع نائب فاعل، ُمحاولٌة أخرى؟  الشيخ:

 (00:52:38)@ ال الب:

 تأمل أكثر، أنت قريٌب من اإلجابة لكن تأمل أكثر. الشيخ:

 (00:52:50)@ ال الب:

يلك، لكن يجب عليك أن تقول: إن هذا اإلعراب ال بأس، كقول زم الشيخ:

على قول الُمحققين، اإلعراب سيختلف باختالف هذه األقوال، فعلى قول 

المحققين الذين يرون أن نائب الفاعل هو المجرور فقط؛ فـ )على( حرف جر، و 

( هو نائب الفاعل فقط، نائب الفاعل مجروٌر لفظاا بـ )على(، مرفوٌع 
ِّ

)الكرسي

.  محالا

ا سيكون:  وعلى القول الثاين الذين يرون أن نائب الفاعل الجار والمجرور معا

ا نائب فاعٍل يف محلِّ رفع.  )على الُكرسي( جاٌر ومجرور، والجار والمجرور معا

 والقول الثالث قلنا أنه باطل.

 (00:53:55)@ ال الب:
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بالحلِّ على كل األقوال؛ التعلق هنا بالفعل، الجار والمجرور يتعلق  الشيخ:

( ما الذي حلَّ على الُكرسي؟ يعني وقع فيه؟ 
ِّ

فيه، تقول: )ُجلس على الُكرسي

 الجلوس، فـ )على الُكرسي( ُمتعلٌق بـ )جلس(.

 (.00:54:20)@ ال الب:

: ُنعيدها إلى األصل فنعم،  الشيخ: : )ُجلست الُقرفصاُء(، أوالا لو قلنا مثالا

ا إعادة الكالم إلى األصل ه ي التي ُتبين حقائق األمور، تستطيع أن اللغوي، دائما

ُتعيدها إلى األصل؟ )جلسُت القرفصاء( هذا األصل القريب، واألصل البعيد: 

)جلسُت الجلسَة القرفصاَء(، جلسُت: فعٌل وفاعل، الجلسَة: مفعوٌل مطلق، 

 والقرفصاَء: صفة.

كان لسُت القرفصاَء( ما إعراب )القرفصاَء( مفعوٌل ُمطلق، وقد جثم قلنا )

لسُت القرفصاُء( ألن جصفةا للمفعول الُمطلق، فعلى ذلك يجوز أن تقول: )

المفعول الُمطلق هنا يف األصل موصوف، يجوز أن تقول: )جلسُت القرفصاُء(، أو 

 )جلسُت جلستاِن(، يعني جلستان اثنتان.

: )صيَم رمضاٌن( آسف، )صيَم رمضاُن( ألن )رمضان(  أريد أن أسأل سؤاالا

 الصرف، )ِضيَم رمضاُن(؛ أعرب.ممنوٌع من 

 (00:56:00)@ ال الب:

 للمجهول، ورمضاُن؟  الشيخ:
ٌ

 فعٌل مبني

 (00:56:06)@ ال الب:

ال، رمضان ال يرتحل، رمضان: نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه  الشيخ:

 الضمة، وأصله؛ هذا سؤالي، وأنت أجبت، وأصله؟ 
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 (00:56:17)@ ال الب: 

 أم مفعوٌل ُمطلق؟  مفعول به، أم ظرف، الشيخ:

 (00:56:24)@ ال الب:

 وأصله؟ الشيخ:

 (00:56:26)@ ال الب:

: )صام المسلمون رمضان(، ما إعراب )رمضان( حينئٍذ؟ الشيخ:  مثالا

 (00:56:35)@ ال الب:

مفعوٌل به؟ أنت يف أول إعرابك قلت: ظرفاا، لماذا عدلت عنه إلى  الشيخ:

فيه، أم مفعوٌل به؟ يعني )صام  المفعول به، )رمضان( ظرف، يعني مفعوٌل 

ا مفعوٌل فيه،  المسلمون رمضاَن(؛ الصيام وقع على رمضان، أم وقع يف رمضان؟ إذا

فهو ظرف زمان، )صاَم( هذا فعٌل الزم، فـ )صام المسلمون رمضاَن( هذا ظرف 

 زمان.

 بعد ذلك:  ثم قال ابن مالك 

 وباّتُىىىىىاقم َقىىىىىد ينىىىىىوُب الَثىىىىىاِن ِمىىىىىن

 

 ا ال ِباُسىىىىىُ  ُأِمىىىىىنبىىىىىاِب َك ىىىىىا فيمىىىىى 

 يف بىىىىاِب َظىىىىَن وَأَرى الَمنىىىىُع اشىىىىَ َهر 

 

 وال أرى َمنَعىىىىىى  إذا الَقهىىىىىىُد َظَهىىىىىىر 

ا آخر لنائب الفاعل وهو: إنابة أو ُحكم نائب الفاعل   ذكر يف هذين البيتين ُحكما

 مع ُوجود أكثر من مفعول.

مفاعيل:  لو ُوجد يف الجملة مفعوالن؛ أول وثاٍن، أو ُوجد يف الجملة ثالثة

، وثالث، ووجود أكثر من مُعول ال ُي هور يف العربية إال يف ثالثة أبواب:   أول، وثانم

 ،تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخرب. باب ظن وأخواتها 
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 :باب كسى وأخواهتا، تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ  والباب الثاين

 والخرب.

 :المفاعيل. والباب الثالث 

ا فكالمنا اآل ن عن نائب الفاعل يف هذه األبواب الثالثة، إذا حذفت الفاعل إذا

 هل ُتنيب المفعول األول، أم الثاين، أم الثالث؟ 

أما المفعول األول فإنابته جائزٌة باتفاق، وأما المفعول  الجواب أن ُيقال:

 الثالث فإنابته ممتنعة، وأما المفعول الثاين فإنابته جائزٌة إذا ُأمن اللَّبس.

د نقول: أما المفعول األول فإنابته جائزٌة باتفاق، وأما المفعول الثالث ُنعي

 فإنابته ممتنعة، وأما المفعول الثاين فإنابته جائزة إذا ُأمن اللبس.

: )كسوُت الفقيَر ثوباا(؛ هذا من باب كسى، ابن للمجهول؛ الجائز  فإذا قلنا مثال 

المفعول األول، ويجوز أن ُتنيب  والُمقدم أن تقول: )ُكسي الفقيُر ثوباا( فُتنيب

 الفقيَر ثوٌب(.
َ

 المفعول الثاين فتقول: )ُكسي

 الفقيَر ثوٌب( هل يقع عندك َلْبس؟ 
َ

إذا قلت لك: )ُكسي الفقيُر ثوباا( أو )ُكسي

 ما يقع عندك لْبس.

فإن قلت لي: كيف أعرف المفعول األول من الثاين؟ )الفقير( األول، و )ثوباا( 

 نا أن هذا األول، وهذا الثاين؟ الثاين، كيف عرف

المفعول األول ال يجوز أن ُتقدمه أو ُتؤخره، يجوز أن ُتقدم الثاين على األول، 

تقول: )كسوُت ثوباا الفقير( لكن تعرف األول: المفعول األول هو الفاعُل يف 

المعنى، والمفعول الثاين هو المفعول به يف المعنى، يعني: )كسوُت الفقيَر ثوباا(؛ 

لفقير: هو الفاعل ألنه اآلِخر، وثوباا: هو الثاين؛ ألنه المأخوذ، المفعول به، ا

 فالمفعول األول هو الفاعل يف المعنى، والثاين هو المفعول به يف المعنى.
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ا( ثم بنيت للمجهول؛ لكانت إنابة األول هي   ا قائما ولو قلت: )ظننُت زيدا

ا(، وجاز إنا ا قائٌم(؛ وال األولى، فتقول: )ُظنَّ زيٌد قائما بة الثاين فُيقال: )ُظنَّ زيدا

 يحدث لْبٌس عندك.

ا المسألَة سهلةا(، ثم بنيت للمجهول كان األولى  وإذا قلُت: )أعلمُت محمدا

والُمقدم أن ُتنيب األول فتقول: )ُأعلم محمٌد المسألة سهلةا(، وجاز إنابة الثاين 

ا المسألُة سهلةا(.  فُيقال: )أعلم محمدا

س يف إنابة الثاين فإن إنابته حينئٍذ ُممتنعة، اللْبس يحدث عندما ال فإن حدث لبْ 

تعرف المفعول األول من الثاين، عندما ال تعرف اآلخر، يعني الفاعل من المفعول، 

ا(،  ا(، أنت عندك )عمرو(، تملك )عمروا ا عمروا ُيمثلون لذلك بنحو: )أعطيت زيدا

ا بأن ُتهديه هذا الرجل  ا(؛ أين أردت أن ُتكرم زيدا ا عمروا فقلت: )أعطيُت زيدا

ا(،  ا(، وأين المفعول الثاين المأخوذ؟ )عمروا المفعول األول؛ يعني اآلخر؟ )زيدا

ا(، هنا يجب أن ُتقدم األول وتؤخر الثاين، أعطيُت؛ هذا  ا عمروا هنا: )أعطيت زيدا

ا(. ا عمروا  مبني للمعلوم، )أعطيت زيدا

 زيدٌ  ابن للمجهول:
َ

عمرٌو(؛ فاألول هو الذي ُبني  يجب أن تقول: )أعطي

ا عمرٌو(؛ لكان األول هو عمرٌو، وكان  للمجهول، ألنك لو قلت: )ُأعطي زيدا

ا( هو المفعول الثاين الُمقدم، هنا ال يجوز إال أن ُتنيب األول، أنت ماذا ُتريد؟  )زيدا

 ما األول عندك؟ األول هو الذي ُتنيبه حينئٍذ عن الفاعل.

 سألة.هذا هو الراجح يف الم

ا، بلْبٍس أو من دون لْبٍس،  ( ُمطلقا وبعض النحويين منع إنابة الثاين يف )باب ظنَّ

ا، ونحن أجزناها بعدم اللبس.  يف باب ظن؛ منعها ُمطلقا

 وبعض النحويين أجاز نيابة الثالث عند عدم اللْبس، هذه أقواٌل ضعيفة.
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ا أما القول الراجح يف المسألة فهو الذي قدمناه: أن األول ت جوز إنابته مطلقا

 باتفاق، والثاين تجوز إنابته عند عدم اللْبس، والثالث إنابته ممتنعة

 أما إمامنا ابن مالك فإنه يقول: 

 وباّتُىىىىىاقم َقىىىىىد ينىىىىىوُب الَثىىىىىاِن ِمىىىىىن

 

 بىىىىىاِب َك ىىىىىا فيمىىىىىا ال ِباُسىىىىىُ  ُأِمىىىىىن 

ا فالثاين يف باب )كسى( يقول: إنابة الثاين يف باب )كسى( عند عدم اللبْ   س إذا

هذه جائزة باتفاق، كالمه صحيح أم غير صحيح؟ صحيح، إنما الخالف يف باب 

.)  )ظنَّ

(؛ يف هذين البابين؛ باب )ظن(، وباب )أرى( يف باِب َظَن وَأَرىثم قال: )

( إنابة الثاين األشهر  يقول: يف هذين البابين المنع اشتهر عند النحويين، يف باب )ظنَّ

نوب، وكذلك الثالث يف باب )أرى(، الثالث يف باب عند النحويين أن الثاين ال ي

ا المشهور عند النحويين منع إنابته.  )أرى( يقول: أيضا

يف باب )ظن( ويف باب )أرى( يقول: المشهور عند النحويين: مع إنابة الثاين يف 

، ومع إنابة الثالث يف باب )أرى(، وأنت يا ابن مالك؟   باب ظنَّ

 يقول: 

 الَقهُد َظَهر وال أرى َمنَع  إذا

 يعني ُيجيز المسألة عند عدم اللْبس

 نقف بعد ذلك عند بعض الشواهد: 

 (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ): قال 
 للمجهول، أين نائب الفاعل يا [269البقرة:]

ٌ
؛ الفعل: )ُيؤَتى( وهو فعٌل مبني

 ؟[269البقرة:] (ى ائ ائ)إخوان، 
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 (01:07:47)@ ال الب: 

 )ومن ُيؤت أنت(؟  الشيخ:

 .)ومن ُيؤت الحكمة(؛ نائب الفاعل: اهلل  ال الب:

، أصل الجملة لغوياا: )ومن ُيؤتِِه اهلُل ال، اهلل هو الفاعل  الشيخ:

الحكمَة(، ثم بنينا للمجهول فصارت الجملة: )ومن ُيؤَت الحكَمة(؛ ضميٌر مسترٌت 

 تقديره: هو، يعود إلى: من؟ من ُيؤَت الحكمة، والحكمَة: مفعوٌل ثاٍن.

يعني فقد آتاه  ؛[269البقرة:] (ەئ ەئ وئ وئۇئى ائ ائ )

ا(، فهو: مفعول أول صار نائب  ا، ثم ُبني للمجهول: )فقد ُأويت هو خيرا اهلل خيرا

ا: المفعول الثاين.  فاعل، وخيرا

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ): وقال 

نائب  ؛[75الُرقان:] (ۓ ڭ ڭ)، [75الُرقان:] (ۆ

جزيهم اهلل الغرفَة(، أين الفاعل: واو الجماعة، واألصل اللغوي: )أولئك ي

المفعول األول ـ )َيجزي(؟ )ليجزيهم اهلُل الغرفَة(؛ المفعول األول: هم، يجزيهم، 

 والثاين: الغرفة.

يعني قلب  ؛[75الُرقان:] (ۓ ڭ ڭ)ثم بنى للمجهول: 

)ُهم( من ضمير نصب إلى ضمير رفع )واو الجماعة(، أما )الغرفة( المفعول الثاين 

 فبقيت منصوبة.

 كذلك واو الجماعة. :[75الُرقان:] (ۇ)

 (ٿ ٿ ٹٹ)؛ وتأملوا يف هذه اآلية يا إخوان: قال 
تأملتم فيها نسأل؟ هنا أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل: األنفس،  ،[128الن اي:]
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: مفعوٌل به.  والشحَّ

السؤال: ما الذي ُأنيب عن الفاعل؛ المفعول األول أم المفعول الثاين؟ يعني ما 

ٿ ٿ )للغوي لهذه الجملة؟ ما معنى هذه اآلية واهلل أعلم؛ األصل ا

  ؟[128الن اي:] (ٹٹ

(، فإن )حضَر( فعٌل  أصو الجملة لروي ا واهلل أعلم: حَّ )أحضَر اهلُل األنفَس الشُّ

متعٍد، تقول: )حضَر محمٌد الدرَس(، يعني جاء إليه، وتقول: )حضرت األنفُس 

(؛ يعني جاءت إليه. حَّ  الشُّ

ا فاأل ينا )حضرت( بالهمزة وقلنا: إذا (؛ ثم عدَّ حَّ ول: )حضرت األنُفُس الشُّ

ا الدرَس(؛ يعني جعله  (، كقولك: )أحضَر األستاُذ محمدا حَّ )أحضَر اهلٌل األنفَس الشُّ

ٿ ٿ )يحضر، جعله يجيء إلى الدرس، ثم ُبني للمجهول فقيل: 

اعل، لكن فُأحضرت: مبني للمجهول، واألنفُس: نائب ف ؛[128الن اي:] (ٹٹ

ح: المفعول الثاين،  كانت المفعول األول أم الثاين؟ كانت المفعول األول، والشُّ

 هذا هو قول الجمهور.

ح هو  وقال بعض العلماي: حُّ األنفَس(، الشُّ إن المعنى واهلل أعلم: )حضر الشُّ

ينا الفعل بالهمزة فقيل: )أحضَر اهلُل الش حَّ الذي حضر األنفس يف هذا المقام، ثم عدَّ

ح(: المفعول األول، و )األنفس( على ذلك: الثاين؛ على  األنفَس(، يعني )الشُّ

 ذلك، المفعول األول ألنه الذي يحضر الفاعل.

ثم قِيل: )ُأحضَر الشحَّ األنفُس(؛ يعني ما الذي ُأنيب عن الفاعل؟ األول أم 

 .[128الن اي:] (ٿ ٿ ٹٹ)الثاين؟ الثاين، ثم ُقّدم فقيل: 

نى: كالهما جائز، فإن قيل بالقول الثاين صارت اآلية دليالا على من حيث المع
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إنابة المفعول الثاين، وهذا يستدل به من أجاز إنابة المفعول الثاين، وإن قيل بقول  

 الجمهور وهذا هو الظاهر فيكون ذلك من إنابة المفعول األول.

 بقوله:  ويف آخر الباب يختم إمامنا ابن مالك 

َقىىىىىاَوَمىىىىىا ِسىىىىىَوى ال  نَا ِىىىىىِب ِمَمىىىىىا ُعل 

 

ىىىىىىُب َلىىىىىىُ  ُمَحَققىىىىىى    بِىىىىىىال َرافِِع النَه 

ذكر يف هذا البيت أن باقي المفاعيل مما لم ُينَْب عن الفاعل فإنه يبقى على  

نصبه، لو كان عندنا مفعوالن مثالا أنبنا أحدهما ُمناب الفاعل، والثاين ُنبقيه على 

بنا األول؛ ماذا نفعل بالثاين والثالث؟ ُنبقيهما نصبه، ولو كان عندنا ثالثة مفاعيل فأن

 على النصب، وهذا قوله: 

َقىىىىىا  َوَمىىىىىا ِسىىىىىَوى النَا ِىىىىىِب ِمَمىىىىىا ُعل 

 

 ..........................بِال َرافِِع؛  

ُب َلُ  ُمَحَقق يعني مما ُأنيب عن الفاعل فارتفع، ماذا له؟ )   (.النَه 

  وننظر بعد ذلك إلى شواهد ُأخرى:

 ؛ نائب الفاعل هنا: الشمس.[9القيامة:] (ڭ ڭ ڭ): قال 

؛ أين نائب الفاعل؟ ضميٌر [4النجم:] (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ): -سبحانه–قال 

مسترت، متى نجعل الفاعل أو نائب الفاعل مسترتاا؟ إذا تقدم الفاعل أو نائب الفاعل 

 يف المعنى.

 ؛[36هود:] (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)قال: 

 (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)ية؛ تأملوا يف اآل
 للمجهول، أين نائب الفاعل؟  ،[36هود:]

ٌ
: فعٌل مبني

َ
ېئ ېئ ىئ ىئ )أوحي

 .[36هود:] (ىئ ی ی ی ی

نائب الفاعل ذكرنا يف أول الدرس أنه يأخذ جميع أحكام الفاعل، ومن أحكام 
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ا، الفاعل أول ك  مة يف تعريف الفاعل: هو اسم، هللالفاعل أنه ال يقع إال اسما

اسٌم؟ أنا سؤالي: هل  ؛[36هود:] (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)قولنا: 

هذا اسم؟ ال، ونعم،  [36هود:] (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی)هو اسم؟ 

من تؤيدون؟ ال تحد عن الجواب؛ اسم أم ليس باسم؟ إن قلتم: أنه ليس باسم 

 فليس بنائب فاعل.

 اسم. ال الب:

 ليس باسم. ال الب:

شرحناه أكثر من مرة يا إخوان أن االسم نوعان:  الجواب: هو اسم؛ لما الشيخ:

 اسٌم صريٌح، واسٌم مؤول.

ل من مصدرٍ   فالصريح االسم المعروف، والمؤول هو ما انسبك، يعني ما َتأوَّ

 ، (؛ هذه أنَّ ېئ ېئ ىئ )وصلته، والحروف المصدرية أشهرها: )أن، وما، وأنَّ

 .[36هود:] (ىئ ىئ ی ی ی ی

ا َمْن ): -تعالى–قال   ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه)َفَأمَّ
َ

ا7ُأوتِي  (( َفَسْوَف ُيَحاَسُب ِحَساباا َيِسيرا

 (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ)، الفعل: ُأويت، أين نائب الفاعل؟ [8االنشقاق:]
فُأويت هو، وكتاَبُه: المفعول الثاين، من آتاه اهلل كتابُه، آتاه: الهاء  ؛[19الحاقة:]

 ب الفاعل.مفعول أول، وكتاَبُه: الثاين، أنبنا األول َمنا

أين نائب الفاعل؟ ضميٌر مسترت،  ؛[8االنشقاق:] (ڇ ڇ ڍ ڍ)

 ُيحاِسُب ُهَو.

 ؛ أي ُكورت هي.[1ال كوير:] (ٱ ٻ ٻ): -تعالى–قال 



 

 
e 

g h 

f  176 
 ح ألفية ابن مالكشر

؛ انكدرت هي، ما إعراب )هي( يف: [2ال كوير:] (ٻ پ پ) 

 انكدرت؛ فاعل أم نائب فاعل؟ هنا فاعل؛ ألن انكدرت مبني للمعلوم.

 ؛ هي نائب فاعل.[3ال كوير:] (پ ڀ ڀ)

 هذا ما يتعلق بباب نائب الفاعل، إن كان من سؤال فلنستمع إليه، تفضل.

 (01:19:22)@ ال الب:

ال؛ ألهنم أوجبوا إنابة المفعول به عند وجوده، وُيريدون بالمفعول به  الشيخ:

 هو: المفعول به الصريح، ال بد.

 (01:19:53)@ ال الب:

ابن مالك أجاز الثاين إذا ُأمن اللْبس، ووافقناه نعم، هذا قول ابن مالك،  الشيخ:

 على ذلك، وأجاز إنابة الثالث عند أمن اللبس، وخالفناه يف ذلك.

 (01:20:18)@ ال الب:

(: ) الشيخ: َ َهر  نعم، هو قوله يف باب )ظنَّ (، ما الذي اشتهر من وَأَرى المنُع اش 

( منعوا الثاين، ويف )أرى(: منعوا ال ا يف كتبه المنع؟ يف )ظنَّ ثالث، وأجاز، طبعا

ل ذلك ونص عليه.  األخرى فصَّ

 (01:20:48)@ ال الب:

االتفاق الذي نقله ابن مالك يكون يف باب )َكَسى(، وهذا من باب  الشيخ:

ا دليٌل عليه، هذا ليس دليالا على مسألٍة خالفية.  )َكَسى( فهو أيضا

 هل من سؤال؟ ال سؤال، أين السائل؟ تفضل.

 (01:21:33)@ ال الب:
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هذا شرحناه يف المحاضرة الماضية، الفعل الثالثي إذا كانت عينه ُمعتلة  الشيخ:

 فإنه فيه ثالث ُلغات، ُيقال فيه: )ِصيَم، وُصوَم، وباإلشمام(، هذا خالصة.

 (01:22:09)@ ال الب:

ز  الشيخ: المفعول الثالث، ال، إنابته فيه خالف، قلنا فيه خالف ابن مالك َجوَّ

ْحناه.إنابته إذ ا، وهذا الذي رجَّ  ا ُأمن اللْبس، وجمهور النحويين يمنعونه ُمطلقا

عون األلفية، إن شاء اهلل  أنا بعد الصالة ُمستعجل؛ فلهذا أعتذر من الذين سُيسمِّ

 إلى األسبوع القادم.

 ال الم عليكم ورحمة اهلل وبركات 
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 الدرس األربعون 

﷽ 

 

ة والسالم على نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصال

 وأصحابه أجمعين. 

 أما بعد...

 فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم. 

م من سنة إحدى  -ليلة االثنين-يف هذه الليلة  الرابع من شهر اهلل المحرَّ

، نعقد وثالثين وأربعمائٍة وألف يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض

 ]ألُية ابن مالك[الدرس المتّمم لألربعين من دروس شرح  -بحمد اهلل وتوفيقه-

  نسأل اهلل  ا وأن ينفع به؛ إنه على كل شيٍء ا مباركا أن يجعله شرحا

 قدير. 

أما موضوعنا يف هذه الليلة فهو باٌب نحويٌّ طريٌف ظريف، يسميه النحويون 

لنحو على كثرة وروده يف الكالم ، وهو من ألطف أبواب ا]باب االش رال[

ا.   الفصيح؛ فقد ورد يف القرآن العظيم يف شواهد كثيرٍة جدًّ

يف هذا الباب؛ إذ عقد الباب على  يف البداية نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك 

 :اثني عشر بيتاا، قال فيها 

ع ال  َشىَرو  .255
َمُر اسمم سابٌق فِ  إن  ُم  

 

ىىىىىِب لُِِىىىىىِ  أو    ال َمَحىىىىىو  عنىىىىىُ  بنَه 
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ىىِمَرا.256  فالَ ىىابُِق ان ِهىىب ُ  بُعىىوم ُأض 

 

ِهىىىىىَرا  ىىىىىقم لَِمىىىىىا قىىىىىد  ُأظ 
ىىىىىا ُمَوافِ  َح  م 

 والنهُب َح  ٌم إن  َتاَل ال ىابُق َمىا.257 

 

ىىىىىِو كىىىىىإن  وَحي ُثَمىىىىىا  ىىىىىَ ص  بالُع   َيخ 

 وإن  تىىىال ال ىىىابُق مىىىا باإلب  ىىىدا.258 

 

ىىىىىىُ  َأَبىىىىىىَدا  َع الَ ِثم  ىىىىىىَ ص  فىىىىىىالرف   َيخ 

 كىىذا إذا الُعىىُو َتىىال مىىا لىىم  َيىىرِد  .259 

 

 مىىىا قبىىىُو َمعمىىىوال  لَِمىىىا بعىىىُد ُوِجىىىد   

وم ِذي َطَلب  .260  ٌب قبَو فِع   واخ  ِيَر َنه 

 

 وبعىىىىىَد مىىىىىا إيىىىىىالُ ُه الُعىىىىىَو َشَلىىىىىب   

ىىوم علىىَ.261   وبعىىَد عىىاطفم بىىال َفه 

 

ىىىىىىىىىَ ِقر  أَواَل   ىىىىىىىىىوم ُم   ع 
 معمىىىىىىىىىوِل فِ

ىال  ُمخ  .262  ع 
 َبىَراوإن َتاَل المع ىوُف فِ

 

ن  ُمَخَيىىىىىَرا  َُ
 بىىىىىِ  عىىىىىن اسىىىىىمم فىىىىىاع  ِ

ىىُع يف شيىىرِ الىىذي َمىىَر َرَجىىح  .263   والرف 

 

َعىىىو  وَدع  مىىىا لىىىم  ُيىىىَبح     فمىىىا ُأبىىىيَح اف 

ِف َجىىىر  .264   بَحىىىر 
ىىىُو مشىىىرولم  وَفه 

 

ىىىىىىىىرِي  ىىىىىىىىوم َيج   أو بإضىىىىىىىىافةم كَوص 

ا ذا َعَمىو  .265   ُ ى  وَسو  يف ذا الباِب َوص 

 

ىىىىىِو إن  لىىىىىم  يكُ   ع 
ُِ  مىىىىىانٌع َحَهىىىىىو  بال

َقىىىىىىىٌة حاصىىىىىىىلٌة بَ ىىىىىىىىابِعِ .266   وُعل 

 

َقىىىىىىةم بىىىىىىنُِس االسىىىىىىِم الواقىىىىىىعِ    كُعل 

 ]باب االش رال[  

م بمقدمة  قبل أن نشرع يف شرحه ويف شرح أبيات ابن مالٍك يف األلفية فيه، أقدِّ

 تبيِّن ما يريده النحويون بباب االشتغال أو بالنصب على االشتغال. 

حقيقته هو حلٌّ لمشكلٍة واجهت النحويين يف بعض النصب على االشتغال يف 

أساليب العربية، فوضعوا هذا الباب حالًّ لهذه المشكلة، ونبدأ بالمشكلة من أولها 

ا"حتى نصل إليها، وننظر إلى هذه الجملة:  هذه جملٌة فعلية،  "أكرمت محمدا

 فيها.جملٌة واحدة فعلية، مكونة من فعٍل وفاعٍل ومفعوٍل به، هذه ال إشكال 

ا أكرمُت "ثم ننظر إلى الجملة الثانية، وهي:  ا مكونة من "محمدا ، هذه أيضا

ا جملٌة واحدٌة فعلية.   مفعوٍل به مقدم ومن فعٍل وفاعل، فهي أيضا

، فمحمٌد بالرفع "محمٌد أكرمته"ثم ننظر بعد ذلك إلى الجملة الثالثة، وهي: 
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ء مفعوٌل به، والجملة الفعلية مبتدٌأ مرفوع، وأكرمته هذا فعٌل والتاء فاعل والها 

محمٌد "من الفعل والفاعل والمفعول به خرب المبتدأ. إذن.. فجملة  "أكرمته"

 هذه جملٌة اسميٌة كربى يف داخلها جملٌة فعليٌة صغرى.  "أكرمته

 أعيد ذلك: 

، أخربنا هنا "أكرمته"، فـ محمٌد المبتدأ، والخرب "محمٌد أكرمته"إذا قلنا: 

هي جملٌة فعلية صغرى  "أكرمته"ة، فالجملة الفعلية الواقعة خرباا بالجملة الفعلي

خرب،  "أكرمته"مبتدأ و "محمدٌ "دخلت يف الجملة االسمية الكربى المكونة من 

 والُجمل قد تتداخل؛ يدخل بعضها يف بعض.

ا أكرمته"ثم ننظر بعد ذلك إلى  ، وكل هذه األساليب واردة وجائزٌة يف "محمدا

 العربية. 

ا أكرمته"ل الرابع: المثا  . "محمدا

 ُنعرب: 

مفعوٌل به؛ فهذه جملٌة  "الهاء": أكرم فعٌل، والتاء فاعٌل، والضمير "أكرمته"

 . "أكرمته"فعلية مكونة من فعٍل وفاعٍل ومفعوٍل به 

ا"و  ا أكرمته"ما إعرابه يف  "محمدا ؟ هل يمكن أن نقول إنه مبتدأ؟ ال؛ "محمدا

ل إنه مفعوٌل به لهذا الفعل أكرمته؟ ال؛ ألن الفعل ألنه منصوب، هل يمكن أن نقو

 إنما يقع على شيٍء واحد. 

 ؟ما الحوإذن.. 

 (00:7:57@) طالب:

ا مفعوالا به لفعٍل  الشيخ: الحل: باب االشتغال، وذلك بأن تجعل محمدا
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ا أكرمته، فإذا كان التقدير  محذوٍف من جنس المذكور. والتقدير: أكرمت محمدا

ا أ ا أكرمته"كرمته، فقولنا: أكرمت محمدا جملة أم جملتان؟ جملتان.  "محمدا

اسميتان أم فعليتان أم اسمية وفعلية؟ جملتان فعليتان، وهنا يبين الغرض والفائدة 

من االشتغال، يف بعض األساليب العربية يف القرآن الكريم يأيت االشتغال وأحياناا ما 

دته: التأكيد والتقوية والمبالغة، يأيت. إذن ال شك أن لالشتغال فائدة وغرض، وفائ

 االشتغال يف العربية من أساليب التأكيد والمبالغة. 

ا" ويمكن أن تقول: ، هذا مجرد إخبار بإيقاعك اإلكرام على "أكرمت محمدا

ا أكرمت"محمد، وإذا قلت:  ا مجرد إخباٍر عن إيقاع اإلكرام "محمدا ، فهو أيضا

محمٌد " -انتبهوا يا إخوان يف المثال- "محمٌد أكرمته"على محمد، وإذا قلت: 

؟ يف "محمٌد أكرمته"اإلكرام هنا أوقعته على محمد مرة أم مرتين يف  "أكرمته

فوقع عليه، ويف جعل  -ضمير محمد-أوقعنا اإلكرام على الهاء  "أكرمته"

خرب محمد إيقاٌع آخر؛ فقد أوقعت اإلكرام على محمد مرتين، إال أن  "أكرمته"

 ة وقع بالجملة الفعلية ومرة وقع بالجملة االسمية. اإلكرام هنا مر

ا أكرمته"ويف أسلوب االشتغال  ا "وهي على تقدير  "محمدا أكرمت محمدا

، فيها إيقاٌع لإلكرام على محمد مرتين ولكن بجملتين فعليتين، والفعل "أكرمته

ا"يفيد التكرار،  ا، وإنما هذا "أكرمت محمدا  ليس مجرد إخبار عن إكرامك محمدا

ا"بياٌن لمبالغتك وتأكيد لهذا األمر، لفعل، يمكن أن تقول  أو  "أكرمت محمدا

ا أكرمت" ، فإذا أردت أن تؤكد وتبالغ هناك أساليب كثيرة فيها القَسم ويف "محمدا

ا أكرمته"، وأساليب كثيرة، من هذه األساليب: "قد" ؛ كأنك أردت أن "محمدا

ا"تقول  ا، أكرمت محمدا عن تكرار الفعل إلى االستغناء ، فعدلت "أكرمت محمدا

بالثاين عن التصريح باألول، فجمعت جملتين هبذه الطريقة، هذا هو أسلوب 

 االشتغال. 
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ف االشتغال على ذلك   اآلن فهمت أسلوب -إذن.. فإذا أردنا أن نعرِّ

أن يتقدم اسٌم منصوب،  االش رال م َ ي حقق ويحهو يف الجملة؟ -االشتغال

لفعل متصٌل بضمير االسم المتقدم السابق، فماذا يحدث؟ ويأيت بعده فعل، هذا ا

عن نصب  -بنصبه مفعوالا به-يحدث أن هذا الفعل سيشتغل بنصب هذا الضمير 

هذا االسم المتقدم، يقولون: اشتغل الفعل، اشتغل يعني: انشغل، اشتغل الفعل 

 بنصب الضمير عن نصب اسمه الظاهر. 

ا من لفظ االشتغال، لكان فلو أردنا أن نعطي لكل جزٍء من هذه  األجزاء اسما

الفعل هو المشغول والضمير هو المشغول به، واالسم السابق هو المشغول عنه، 

 وهذه أمور واضحة. 

ف النحويون االش رال م اسٌم ويتأخر عنه  االش رال:فيقولون:  ويعر  أن يتقدَّ

م أو يف سببية.   فعٌل قد عمل يف ضمير ذلك االسم المتقدِّ

إن -سنشرحه بعد قليل  "أو يف سببية"ي شرحناه قبل قليل، وقولهم: هو الذ

 شاء اهلل. 

ا ضربته"فإذا قلنا:  فإن الفعل ضرب اشتغل بنصب الضمير عن نصب  "زيدا

 زيد. 

ا مررت به"وإذا قلنا:  ؟ الذي حدث: أن الفعل اشتغل فما الذي حدأ "زيدا

عن نصب اسمه السابق هبذا الضمير، وإن شئت قلت: اشتغل بنصب هذا الضمير 

م. فإن قال قائل كيف تقول اشتغل بنصب الضمير وهو فعٌل متعدٍّ بحر  فالمتقدِّ

ه ولم ينصبه-جر  ا مررت به، الهاء يف  -يعني جرَّ منصوٌب للفعل  "به"مررت زيدا

بالجواب؛ ألنني شرحت ذلك يف الدرس الماضي  كمطالبأم مجروره؟ أنا سأ

 الظاهر.
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 .(00:15:56@) طالب:

 أنت ما حضرت الدرس الماضي، لكن اجتهاد طيِّب.  لشيخ:ا

رنا بما قلناه يف الدرس الماضي؟  َمن يجيب؟ من يذكِّ

 (00:16:14@) طالب:

ا مررت به"نعم، هو يف المعنى مفعول الفعل،  الشيخ: المرور هذا الفعل،  "زيدا

اآلن  فعل المرور وقع على َمن؟ وقع على زيد، كما لو قلنا: جلست على الكرسي،

جر ومجرور، لكن يف المعنى الجلوس وقع على ماذا  "على الكرسي"يف اإلعراب 

الجلوس؟ هذا الفعل وقع على ماذا؟ على الكرسي، إذن.. فالكرسي مفعوٌل 

للجلوس أم ليس مفعوالا للجلوس؟ يعني تأثر بالجلوس، تأثر بالفعل، مفعوٌل 

 للفعل. 

ا ومررت بزيدٍ  هذا فعٌل  "أكرمت"؟ الفرق: أن لكن ما الفرق بين أكرمت زيدا

ى بنفسه إلى المفعول، و ا تعدَّ الزم،  "مررت"قوي يتعدى إلى مفعوله بنفسه، أيضا

 ما معنى الزم؟ ال يتعدى إلى مفعوله بنفسه. 

ال يتعدى إلى مفعوله "هم يقولون:  "ال يتعدى إلى مفعوله"إذن.. فقولهم 

هو إقرار هذا مفعوله، إال أن المشكلة  هذا فيه إقرار بأنه مفعوله أم ال، فيه "بنفسه

ي بحرف الجر.  ى إلى مفعوله بنفسه فقوِّ  يف الفعل ضعيف ما يتعدَّ

ى بحرف جر فإنه حينئٍذ داخٌل على مفعوله؛ فلهذا تجد  إذن.. فالفعل إذا تعدَّ

أن ما دخل عليه حرف الجر يأخذ أحكام المفعول به، كما ذكرنا يف الباب السابق 

، لو قلنا: جلست على الكرسي، ثم قلنا: ُجلس على الكرسي. اعو[]باب نا ب الُ

ا أم حرف الجر  "على الكرسي"أين نائب الفاعل؟ هل  فقط أم  "على"معا

المجرور فقط؟ ثالثة أقوال، وقول المحققين: أنه المجرور فقط؛ ألنه المفعول؛ 
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ا ثم ُضرب زيدٌ "فهو كالمفعول يف قولنا:   دليل يدل  ، فهناك أكثر من"ضربت زيدا

على ما قلناه اآلن، وهو أن الفعل إذا تعدى بحرف جر فإن ما دخل عليه حرف 

ا تعود إلى هذه  الجر هو مفعوٌل لهذا الفعل يف الحقيقة، وسيأيت مسائل كثيرة أيضا

 المسألة. 

ا مررت به"فـ  ا منصوٌب بماذا؟ بفعٍل،  "زيدا هذا من االشتغال، يعني أن زيدا

ر هذا الفعل؟ لن  ره من لفظ المذكور، ال يكون من لفظ المذكور، يكون من قدِّ تقدِّ

ر فعالا مناسباا من حيث  ر من اللفظ؛ ألن مرَّ الزم، فقدِّ جنس المذكور، هنا ما تقدِّ

، يقول:  ا مررت به"المعنى يكون بمعنى المرور مثالا . "جاوزت زيدا  مثالا

 (00:19:59@) طالب:

 . "زيٌد مررت به" ال، يمكن أن ترفع زيد، فتقول: الشيخ:

 (00:20:14@) طالب:

ا مررت به"إذا قلت:  الشيخ: ر فعالا متعدياا بنفسه، وإال  "زيدا نعم، ال بد أن تقدِّ

ا بماذا؟  ستنصب زيدا

 (00:20:23@) طالب:

وقولهم قبل قليل يف التعريف: اشتغل بضمير ذلك االسم أو بسببية.  الشيخ:

ا أكرم"المراد بسببية: نحو قولك:  هذا فعل، نصبب ماذا؟  "أكرمت"، "ت أباهزيدا

نصب األب، واألب اتصل وأضيف إلى الهاء، هذه الهاء عائدة إلى االسم 

اشتغل بنصب ضمير االسم السابق  "أكرم"المنصوب السابق، يعني أن الفعل هنا 

أم اشتغل بنصب اسٍم مضاٍف إلى االسم السابق؟ هذا يسمى سببي، السبب لكل 

مى سبب؛ فلهذا الحبل يسمى سبب، أسباب، األمور التي رابط بين شيئين يس

تحمل مثالا تسمى أسباب؛ ألهنا رابطة مثالا بين السقف واألرض، أي رابط بين 
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، األب هو الذي ربط حينئٍذ بين "أكرمت أباه"نفي  "أباه"شيئين يسمى سبب، و

ا أكرمت أباه"اسم المتقدم وضميره، فمرادهم بسببية نحو قولك:   أو "زيدا

 ، ونحو ذلك. "السيارة أصلحت نورها"

ا أكرمت أباه"كيف نعرب   ؟ "زيدا

ا" ر له فعالا ناصباا، ستكون  "زيدا ا أكرمُت "هذه مفعول به، قدِّ أكرمُت زيدا

 . "أباه

ا ضربت أخاه" ونحو ذلك لو قلنا: ر فعالا ناصباا "زيدا ا اشتغال، قدِّ ، هذا أيضا

ر من لفظ المذك ا؟ هل يصح أن تقدِّ ا ضربت أخاه"ور لزيدا ؟ يعني هل "ضربُت زيدا

ا أم ضربت أخاه"هذا صحيح أن  ؟ ضربت أخاه، إذن.. ما يصح أن "ضربت زيدا

ا"تقول  ر فعالا مناسباا، تقول:  "ضربت زيدا ا، قدِّ ا "وأنت ما ضربت زيدا أهنت زيدا

 ؛ ألن ضرب األخ إهانٌة لزيد، ونحو ذلك. "ضربت أخاه

كيف تتمسك بالمعنى إلى أقصى درجة، ومع  يعني انظروا إن اللغة العربية

ذلك تتعامل مع هذه المعاين بكل أريحية وسالسة، وهذه من خصائص اللغة 

العربية: أهنا تستطيع أن تعبِّر عن أدق المعاين التي يف نفس اإلنسان؛ بسبب كثرة 

ألفاظها وبسبب كثرة أساليبها وتفننهم فيها من حيث التقديم والتأخير والحذف 

ذلك، هذه األمور للتعبير بدقة عن معاين النفس، بخالف كثيٍر من اللغات؛  ونحو

فإن ألفاظها قليلة وأساليبها قليلة، تريد أن تعبِّر عن حبك لفالن ما لك إال أسلوب 

ا. انتهينا، ما يف أسلوب آخر، كاللغة اإلنجليزية؛ ما  واحد: أن تقول: أنا أحب محمدا

أنا أحب  I,m love ،I love الناا، ماذا يقولون؟تستطيع أن تعبِّر إال أن أحب ف

ا، أحب  فالناا، ما يف أسلوب آخر عندهم، أما يف العربية أووه! أنا أحب محمدا

ا،  ا، واهلل إين ألحب محمدا ا أحبه، إين أحب محمدا ا أحب، محمدا ا، محمدا محمدا

ا بحسب المعنى، إن أردت لمجرد اإلخبار، إن أردت التأ كيد أساليب كثيرة جدًّ
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القليل، إن أردت التأكيد القوي، إن أردت الرد على سؤال، يعني أساليب كثيرة  

ا للتعبير عن هذه المعاين الدقيقة.   جدًّ

كما ذكرنا يف أول األمثلة قبل نصل إلى مشكلة -ويجوز يف أسلوب االشتغال 

م أن ترفعه على االبتداء كما جاز لك -االشتغال أن  يجوز لك يف هذا االسم المتقدِّ

ا أكرمته"تنصبه على االشتغال، فقولك:  هذا منصوب على االشتغال، ويجوز  "زيدا

كما شرحنا ذلك يف -، فيكون جملة اسمية مبتدأ وخرب "زيٌد أكرمته"لك أن تقول 

ا "وكذلك يف األمثلة األخرى: يف  -البداية ا مررت به، زيٌد مررت به، زيدا زيدا

 ن المعنى الدقيق يختلف كما عرفنا. ، إال أ"أكرمت أباه، زيٌد أكرمت أباه

 يا إخوان: -ثم نتوقف بسرعة عند بعض الشواهد واألمثلة 

؟  "البيُت بنيته"  . "البيَت بنيتهُ "اجعلها اشتغاالا

 ؟ "أنت أحبك"اعرب لي  "أنت أحبك"لو قلت 

 مبتدأ.  "أنت"

؟  "أحبك"و  جملة فعلية فعل وفاعل ومفعول خرب، اجعلها اشتغاالا

 (00:26:51@) طالب:

 نعم، أحسنت!  الشيخ:

 ،"أحبك إياك" نصب ضمير إلى "أنت" الرفع ضمير ستقلب ،"إياَك أحبك"

 -ما سبق يف األمثلة السابقةك– بالهاء يقع االشتغال أن إلى بيان المثال هذا ويف

ياء المتكلم؟ يمكن -، وهل يقع بالياء "إياك أحبك"ف، كما رأيت اآلن اويقع بالك

 "أكرم"يعني: أكرمني أكرمني، ثم احذف الفعل األول  "ي أكرمنيإيا"أن تقول: 

فيبقى الضمير المنفصل وحده، فستقلبه إلى ضميٍر منفصل؛ لكي يستقل ويقوم 
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 . "أكرمني أكرمني"، يعني يمكن أن يقع االشتغال "إياي أكرمني"بنفسه، فيكون: 

 (00:28:13@) طالب:

ر، ما التقدير يف "إياك أحبك" الشيخ: ؛ "أحبك أحبك"؟ "إياك أحبك" قدِّ

، وإذا حذفت الفعل ستجعل  رت الفعل ستجعل الضمير متصالا ألنك إذا قدَّ

 العربي.  األسلوبالضمير منفصل، هذا 

هذا اشتغال، أعده إلى جملة اسمية، يعني ارفعه باالبتداء ماذا  "إياي أكرمني"

 ستقلبه إلى ضمير رفع.  "أنا أكرمني"تقول؟ 

 (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ): قال 
)ورسٌو قد نَصب، ويجوز يف اللغة أن تقول:  )قد(هذا اشتغال، و [164الن اي:]

 . قههناهم عليك من قبو(

: وفرقنا قرآناا فرقناه، إال -واهلل أعلم-المعنى [106اإلسراي:] (ڀ ڀ)

أنه ال يجوز يف اللغة أن تجمع بين الفعل المحذوف والفعل الظاهر، كما سيأيت بعد 

 قليل. 

فيها اشتغال؟ ما فيها اشتغال، اقلبها إلى  [1النور:] (ٱ ٻ)قال تعالى: و

 (ڀ ڀ)، انظر اآلن.. هنا ما يف اشتغال، وقال: )أنثلناها(أسلوب اشتغال؟ 
اشتغال، لماذا هنا اشتغال وهنا ما يف اشتغال؟ مع إن االشتغال  [106اإلسراي:]

ل وهنا ال يتطلب االشتغال لو جائز هنا وهنا، ال بد أن المعنى يتطلب هنا االشتغا

 تأملت فيه. 

 (چ چ)، [56العنكبوو:] (چ چ)قال تعالى: 
ا. [41البقرة:] (ک ک)، [40البقرة:]  ، هذا اشتغال أيضا
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 اشتغال أم ليس باشتغال؟  [36األنعام:] (پ پ پ)وقال تعالى:  

 (00:31:03@) طالب:

ابه تقديري، فإن إعر )الموتَ(نعم، أحسنت! هنا اآلية تحتمل؛ ألن  الشيخ:

رت على  رت عليه فتحة، فهو  )الموتَ(قدَّ ة، فمبتدأ ليس باشتغال، وإن قدَّ ضمَّ

 اشتغال. 

 (00:31:25@) طالب:

، يقول: أين الضمير الذي اشتغل [56العنكبوو:] (چ چ) الشيخ:

 به الفعل؟ يعني نصبه الفعل؟ أكمل اآلية، ال تقف.

، [56العنكبوو:] (چ چ): -واهلل أعلم-أصل اآلية لغويًّا 

وياء المتكلم على الفعل يجوز  ،[41البقرة:] (ک) ،[40البقرة:] (چ)

ا يف القرآن، حذف ياء المتكلم إذا اتصلت بالفعل، ويوقف  حذفها، وهذا كثير جدًّ

يعني: أهانني  [15الُجر:] (ڱ)، [16الُجر:] (ہ)على نون الوقاية؛ كـ 

يعني:  [32نمو:ال] (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)وأكرمني. وكقوله تعالى: 

ا.  حتى تشهدوين، وهكذا آيات كثيرة جدًّ

 (00:32:38@) طالب:

ال، ال، هذا قرأه، الُقراَّء قرأوا هنا بحذف الياء، يعني إذا أردت أن تقرأ  الشيخ:

ا فاحذف الياء، تقول:  وإن  [56العنكبوو:] (چ چ)وصالا أو وقفا

 وصلت تكسر النون كسرة فقط من دون إسفاف الياء، نعم. 

ا باسم، هذا جائز وإن كان أقل؛ كقوله  وقد ُتحذف ياء المتكلم إذا اتصلت أيضا

 .... .تعالى:
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 (00:33:11@) طالب:

ڱ )نحن ليس يف ياء المتكلم، هذه ياء المنقوص، يف قوله تعالى:  الشيخ:

؟ خاف هو وعيد، )وعيد(ما إعراب  [14إبراهيم:] (ڱ ں ں ڻ ڻ

ا؟ يعني وقف إذن.. المفعول به، لماذا ما قال و  (ڻ ڻ)خاف وعيدا
ن باأللف  ،[14إبراهيم:] ا"أليس الوقوف على المنصوب المنوَّ لماذا  "أكرمُت زيدا

 (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ)ما قال وخاف وعيدا؟ ألن اآلية: 
بسم اهلل الرحمن  )وخاف وعيِد(؛ فلهذا لو وصلت لكسرت الدال [14إبراهيم:]

 .الرحيم

 : مددنا األرض مددناها. يعني [19الحجر:] (ٹ ٹ)وقال تعالى: 

، كل ذلك [5النحو:] (ۆ ۆۈ)، [27الحجر:] (ۇ ۇ)

 على االشتغال.

 أي: يدخلون جنات عدٍن.  [23الرعد:] (ڑ ک ک): وقال  

وكل ذلك يجوز فيه الرفع على االبتداء والنصب على االشتغال من حيث 

 الصناعة النحوية. 

 -واهلل أعلم-المعنى  [12اإلسراي:] (ڳ ڱ ڱ ڱ)وقال تعالى: 

هذه جملة اسمية أو فعلية؟ هذه جملتان [12اإلسراي:] (ڳ ڱ ڱ ڱ)

، واهلل أعلم -واهلل أعلم-فعليتان، والمعنى  : وفصلنا كل شيٍء فصلناه تفصيالا

 بمراده. 

ا آتيناه.  [74األنبياي:] (ٿ ٿ)وقال تعالى:   أي: وآتينا لوطا
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َماَء َبنَْينَاَها بَِأْيدٍ )وقال تعالى:    (( َواألَْرَض َفَرْشنَاَها47َوإِنَّا َلُموِسُعوَن ) َوالسَّ

 كل ذلك على االشتغال.  [48-47الذارياو:]

فعٌل ماٍض،  )أعَد(، [31اإلن ان:] (ژ ڑ ڑ ک ک)وقال تعالى: 

ا(مفعوٌل به.  )عذاب ا(جارٌّ ومجرور،  )لهم( ژ ) )الِالمين(صفة. و )أليم 

؟ هذا منصوٌب على مين()الِالما إعراب  [31اإلن ان:] (ڑ ڑ ک ک

االشتغال، لكن الفعل نصب ضميره مباشرة أم بحرف الجر؟ بحرف الجر، وهذا 

ر  -واهلل أعلم-والتقدير  -كما عرفنا-جائز  ر  )أعد للِالمين(اآلن ال تقدِّ وإنما تقدِّ

ا، أو و : وأهان الظالمين أعدَّ لهم عذاباا أليما ر مثالا د فعالا مناسباا متعديًّا؛ كأن تقدِّ توعَّ

ف الظالمين، أو نحو ذلك من المعاين المناسبة، واهلل أعلم.   الظالمين، أو وخوَّ

ا:  أي: وتحبون أخرى، هذا  [13الهف:] (ۇئ ۇئۆئ)وقال تعالى أخيرا

مفعول به  )أخرى(التقدير هنا الزم أم ليس بالزم؟ هذا التقدير إن قلنا إن 

ر عل رنا فتحة، لكن يمكن أن نقدِّ يها ضمة؛ ألن إعراهبا تقديري، منصوب، يعني قدَّ

 فيمكن أن يكون على الوجهين. 

 (00:37:31@) طالب:

نعم، يختلف المعنى، وقلنا ذلك: إن جعلته على االشتغال صارت  الشيخ:

ر صارت جملة اسمية ُمخرب عنها بجملة فعلية.   جملتين فعليتين، وإن لم تقدِّ

ان؛ ألن نعم، هنا يحتمل الوجه [13الهف:] (ۇئ ۇئۆئ)يف اآلية 

 إعراهبا تقديري.  )أخرى(

 (00:37:58@) طالب:

المعنى؟ اآلن المعنى يحتمل، يعني درجة بالتأكيد، هل يريد درجة  الشيخ:
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قوية وال درجة متوسطة وال مجرد إخبار؟ والمعنى اإلجمالي واحد؛ أن تقول 

ا كريمٌ "أو  "محمٌد كريمٌ " ا"، أو "إن محمدا ا كريما  ، المعنى"واهلل إن محمدا

اإلجمالي يف الجميع واحد؛ وهو اإلخبار عن محمد بالكرم، لكن الذي يختلف 

ا"، تريد تقوية: "محمد كريم"قوة التأكيد، أنت يف مجرد إخبار:  ا كريما ، "إن محمدا

ا كريم"تريد المبالغة ورد اإلنكار والشك:  واهلل "، يمكن أن تقول "واهلل إن محمدا

ا لكريم  . "إن محمدا

 فقال يف أول كالمه على االشتغال:  يات ابن مالك ثم نعود إلى أب

ىىىال  َشىىىَرو   ع 
ىىىَمُر اسىىىمم سىىىابٌق فِ  إن  ُم  

 

ىىىىىِب لُِِىىىىىِ  أو ال َمَحىىىىىو     عنىىىىىُ  بنَه 

ىىىىىِمَرا   فالَ ىىىىىابُِق ان ِهىىىىىب ُ  بُعىىىىىوم ُأض 

 

ِهىىىىىَرا  ىىىىىقم لَِمىىىىىا قىىىىىد  ُأظ 
ىىىىىا ُمَوافِ  َح  م 

(يقول:   لضمير، المضمر ماذا يريد بمضمر؟ يريد بالمضمر ا )إن م مر اسمم

 هو الضمير هنا. 

يقول: إذا وجدت ضمير اسٍم سابق، يف اسم سابق، وهذا االسم السابق رأيت 

، شغله عن أن ينصب هذا  ا بعد ذلك، هذا الضمير ماذا فعل؟ شغل فعالا له ضميرا

يعني: فاالسم  )فال ابق(االسم المتقدم، ماذا تعمل هبذا االسم السابق؟ يقول: 

بمعنى:  )ُأضمرا(يعني: بفعٍل مضمٍر محذوٍف، هنا  ُعوم ُأضمرا()انهب  بالسابق 

 محذوف. 

ا( يعني: أن االسم السابق المنصوب منصوب بفعٍل محذوف، هذا  )ح م 

يعني ال يجوز  )ح م(الفعل المحذوف حذفه واجب أم جائز؟ يقول حذفه واجب 

ح به وبالفعل الظاهر بعده فتقول:  ا أكرمته"أن تصرِّ وأنت تريد  "أكرمت زيدا

ا أكرمته"االشتغال، وإنما تقول:   وال تجمع بين الفعلين.  "زيدا

) ا موافقم (، )ح م  يعني:  )موافقم لما قد ُأظهرا(صفة لفعٍل، أي: بفعٍل  )موافقم
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ره إما من لفظه   من جنس الفعل المذكور، من جنس الفعل الظاهر، من جنسه، فتقدِّ

ا أكرمته يعني: أكرمت زي ا إذا أمكن، فزيدا ره من معناه كـ زيدا ا أكرمته، أو تقدِّ دا

ا مررت به.   مررت به يعني: جاوزت زيدا

 ثم اعلم بعد ذلك.. أن نهب االسم علَ االش رال علَ خم ة أق ام: 

 : ما يجب نصبه على االشتغال. فالق م األول

 ما يجب رفعه على االبتداء.  والق م الثاين:

 النصب والرفع، والنصب أرجح.  : ما يجوز فيه الوجهان:والق م الثالث

 : ما يجوز فيه الوجهان، والرفع أرجح. والق م الرابع

 : ما يجوز فيه الوجهان على السواء. والق م الخامس

 إن شاء اهلل. -فسيذكر ابن مالك لنا هذه األقسام الخمسة كلها 

 عندك سؤال؟

 (00:42:11@) طالب:

(إعراب  الشيخ: م،  يف البيت: هذا مفعوٌل  )فعال  (به مقدَّ ما قال  )شَرو فعال 

 شغله، لكن نصب...

 (00:42:38@) طالب:

(هو يقول:  الشيخ: هذا المراد، عن جر  )إن م مر اسمم سابقم شرو فعال 

، فالفعل هو المفعول به هنا، لكنه تقدم، لكن  ومجرور، يعني: شغل هو فعالا

يعني: انصب  هب ()فال ابق انالنصب على االشتغال يف البيت الثاين يف قوله: 

 السابق انصبه. 
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ا  ذكرنا هذه األقسام الخمسة، وننظر يف كالم ابن مالك؛ ألن سيذكرها قسما

ا، فقال ابن مالك    يف القسم األول، قال: قسما

 والنهىىىُب َحىىى  ٌم إن  َتىىىاَل ال ىىىابُق َمىىىا

 

ىىىىىِو كىىىىىإن  وَحي ُثَمىىىىىا  ىىىىىَ ص  بالُع   َيخ 

يجب نصب هذا   رال، يقول:يف هذا البيق ذكر وجوب النهب علَ االش 

االسم المتقدم على االشتغال. متى؟ إذا وقع هذا االسم بعد ما يختص بالفعل، 

هذا االسم المنصوب على االشتغال وقع بعد أداة، هذه األداة ال يقع بعدها إال 

فعل، واألدوات التي ال يقع بعدها إال فعل مثل: أدوات الشرط، والتحضيض 

ا مما ال يقع بعده إال فعل: أدوات "أال"، والعرض "هالَّ " ؛ هذه واضحة. وأيضا

، "هل"االستفهام إذا وقع بعدها اسٌم وفعٌل سوى الهمزة، أدوات االستفهام مثل: 

 : هل حضر "لو جاء بعدها اسم وفعل حينئٍذ ال بد أن تقدم الفعل، فتقول مثالا

مثل  وال تقول هل أبوك حضر؟ هذا ال يجوز عند جمهور النحويين، "أبوك؟

ما لو وقع بعدها اسمين، ما يف إشكال، هل أبوك حاضر؟ أو هل  (00:45:14@)

حاضٌر أبوك؟ إنما يف الفعل، لكن لو وقع بعد أداة االستفهام اسم وفعل، فالفعل ال 

 بد أن يلي أداة االستفهام سوى الهمزة؛ فالهمزة ال يجوز فيها الوجهان كما سيأيت. 

إن "أدوات الشرط معروفة، مثل: -لشرط فعلى ذلك.. لو قلت مثالا يف ا

 "من وما ومهما ومتى"التي مثَّل هبما ابن مالك، وأدوات الشرط مثل:  "وحيثما

 تعرفون أدوات الشرط. 

ا أكرمته"تقول:  "إن"نىخذ  ، هذه جملة فعلية: فعل وفاعل "إن أكرمت محمدا

ا يعني  م محمدا ملة، لالشتغال يف هذه الج (00:46:11@)ومفعول به، قدِّ

ا أكرمَته أكرمُته"ستقول:  ا أكرمته"أصل الجملة:  "إن محمدا ؛ "إن أكرمت محمدا

ا"يعني يريد فقط فعل الشرط اللي هي  ، اقلبها إلى أسلوب "أكرمت محمدا

ا أكرمَته أكرمُته"اشتغال، ستقول:  ا أكرمَته"هنا  "إن محمدا الواقعة فعالا  "محمدا
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ا وقعت بعد للشرط، هنا يجب أن تنصب على االشتغال  ، وإن "إن"؛ ألن محمدا

ر للتقدير يف  إن "أداة الشرط ال يكون بعدها إال فعل، فيجب أن يكون التقدير قدِّ

ا أكرمَته أكرمُته ا أكرمَته أكرمُته، يجب.  "محمدا  التقدير: إن أكرمت محمدا

 : الكالم اآلن على فعل الشرط،  "متى تدرس النحو تستفد"وكأن تقول مثالا

 "النحو"، هنا "متى النحو تدرسه تستفد"و، اقلبه إلى أسلوب اشتغال: تدرس النح

أداة شرط هنا  "متى"منصوب على االشتغال، يجب أن تنصبه على االشتغال؛ ألن 

 . "متى تدرس النحو تدرسه تستفد"ال بد أن يكون بعدها فعل، يعني 

ا"تقول:  ،"هاَل "ال ح يض بى  لب إلى ، لو أردت أن تق"هالَّ أكرمت محمدا

ا أكرمته"االشتغال ستقول:  ا هنا؟ ليس لك إال "هالَّ محمدا ، ماذا لك يف محمدا

ا أكرمته"وجوب النصب على تقدير  ال يقع بعدها  "هالَّ "؛ ألن "هالَّ أكرمت محمدا

 إال فعل. 

ا"تقول:  ،"أال"والعرض بى  أال "ثم تقلبه إلى أسلوب اشتغال:  "أال زرت زيدا

ا زرته  . "زيدا

ا؟"، تقول: ُهامواالس  جاء بعدها الفعل ثم  "هل"، "هل أكرمت محمدا

ا؟"االسم،  ا أكرمته؟"اقلبه إلى اشتغال:  "هل أكرمت محمدا ، وال "هل محمدا

يجوز لك أن تقول هل محمٌد أكرمته؟؛ ألنك لو قلت محمٌد صار مبتدأ، فهو لياء 

ا أكرمته؟ على ت هل "قدير االستفهام، وعندك فعل، فيجب أن تقول: هل محمدا

ا أكرمته؟  . "أكرمت محمدا

  :: وهو وجوب الرفع، قال فيه ابن مالك الق م الثاين

 وإن  تىىىىىىال ال ىىىىىىابُق مىىىىىىا باإلب  ىىىىىىدا

 

ىىىىىىُ  َأَبىىىىىىَدا  َع الَ ِثم  ىىىىىىَ ص  فىىىىىىالرف   َيخ 

 كىىىىذا إذا الُعىىىىُو َتىىىىال مىىىىا لىىىىم  َيىىىىرِد   

 

 مىىىا قبىىىُو َمعمىىىوال  لَِمىىىا بعىىىُد ُوِجىىىد   
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 ، ولفظها:]ألُية ابن مالك[وهي األشهر يف ُنسخ يف البيت الثاين رواية أخرى 

 كىىىىذا إذا الُعىىىىو تىىىىال مىىىىا لىىىىم يىىىىرد

 

 مىىىىا قبلىىىى  معمىىىىوال مىىىىا بعىىىىُد ُوجىىىىد 

ومعناهما واحد، ذكر ابن مالك لنا يف هذين البي ين موضعين يجب فيهما رفع  

 االسم ال ابق: 

أن يقع االسم  الموضع األول: -هو شبي  بوجوب النهب-الموضع األول 

ق بعد أداٍة، هذه األداة ال يليها إال اسم. إذن.. يجب أن تجعل هذا االسم الساب

 مبتدأا لكي يلي هذه األداة اسم. 

 األدواو ال ِ يجب أن يليها اسم: 

الظرفية التي بمعنى وقت، ال، إذا الفجائية  "إذا"مثل: إذا الفجائية، ليست 

 الدالة على مفاجئة. 

 ومثل: الم االبتداء. 

، هذا مثاله المشهور، تقول: "خرجُت، فإذا زيٌد يضربه عمٌرو" :تقول مثال  

، القراءة مبتدأ مرفوع وال تنصب هنا على "قرأُت، فإذا الثقافة وجدهتا يف القراءة"

 االشتغال. 

وكذلك الم االبتداء؛ لو قلنا: محمٌد أحبه، يجوز لك فيها االشتغال؟ نعم، 

ا أحبه، لكن لو قلنا: لمحمٌد  أحبه، هذه الم االبتداء الداخلة على تقول: محمدا

، هنا يجوز لك االشتغال والَّ يجب الرفع؟ يجب الرفع؛ "لمحمٌد أحبه"المبتدأ 

 ألن الالم الم تدخل على المبتدأ. 

 (00:52:06@) طالب:

فإهنم  "إن"اسمها الم االبتداء، ومعناها: التوكيد، إال إن دخلت بعد  الشيخ:
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إن محمدا "لخرب ويسموهنا الالم المزحلقة، مثل: يؤخروهنا عن االبتداء إلى ا 

 . "لمجتهد

: إذا جاء بين هذا -رفع االسم السابق- الموضع الثاين الذي يجب في  الرفع

االسم السابق وبين الفعل جاء بينهما أداة، هذه األداة ال يعمل ما بعدها فيما قبلها، 

تي لها الصدارة، يعني إذا يف أدوات يف اللغة العربية حاجزة، يسموهنا األدوات ال

قد يتقدم عليها شيء آخر  -البداية يف جملتها-جاءت ال بد أن تكون هي يف البداية 

لكن ليس من جملتها ما يف إشكال، لكن جملتها هي ال يجوز أن يتقدم عليها شيء 

منها، األلفاظ واألدوات التي لها الصدارة؛ هذه األدوات التي لها الصدارة ال 

مل شيٌء بعدها يف شيٍء قبلها، مثل: أدوات االستفهام، ومثل: أدوات يمكن أن يع

النافية؛ هذه أدوات لها الصدارة، فإذا جاءت بين االسم  "ما"الشرط، ومثل: 

 المتقدم وبين الفعل، ال يمكن حينئٍذ أن تنصب هذا الفعل باالشتغال. 

:  مثال ذلك: وهل " مبتدأ، "محمدٌ " "محمٌد هل أكرمته؟"لو قلنا مثالا

 جملة فعلية خرب.  "أكرمته؟

مبتدأ، هل يجوز أن نجعله  "محمدٌ "هنا فعل وفاعل ومفعول به، و  "أكرمته"

مفعوالا به بفعٍل محذوف؟ لو نصبناه على االشتغال لكان مفعوالا به، أين ناصبه؟ 

ر والَّ الفعل الذي بعد أداة االستفهام؟ ما الذي سينصب هذا  هو الفعل المقدَّ

مرفوع على االشتغال؟ الفعل الظاهر والَّ فعل محذوف؟ هو الفعل االسم ال

المحذوف، هذا الفعل المحذوف ما الذي دلَّ عليه؟ دلَّ عليه الظاهر، وأداة 

االستثناء حاجز، ال يمكن أن ينفذ منها شيٌء بعدها إلى ما قبلها حتى ولو إشارة؛ 

لة جديدة ما لها أي عالقة فهو ال يعمل فيما قبلها وال يشير إلى شيء؛ ألن هذا جم

محمٌد هل "بما تقدم، وإال ما كان لها الصدارة، كذا العرب تفعل، فتقول: 

هنا ال يجوز إال الرفع؛ لوجود أداة الصدارة أو الحاجز بين االسم السابق  "ضربتُه؟
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 وبين الفعل. 

 : ، طيب.. محمٌد "محمٌد إن تكرمه ُأكرمهُ "وكذلك يف الشرط، لو قلت مثالا

أ مرفوع، هل يصح أن تجعله منصوباا على االشتغال ويكون الفعل ُتكرمُه مبتد

 داالًّ على هذا الفعل المحذوف؟ ال يجوز.  "إن"الذي بعد 

من القسم األول: وجوب النصب، وانتهينا من القسم  -يا إخوان-نحن انتهينا 

هان: الق م الثالث: وهو ما يجوو في  الوجالثاين: وجوب الرفع، ثم ننتقل إلى 

  :. وفيه يقول ابن مالك النهب والرفع، والنهب أرجح

ىىوم ِذي َطَلىىب   ع 
ىىٌب قبىىَو فِ  واخ  ِيىىَر َنه 

 

 وبعىىىىَد مىىىىا إيىىىىالُ ُه الُعىىىىَو َشَلىىىىب   

ىىىىوم علىىىىَ   وبعىىىىَد عىىىىاطفم بىىىىال َفه 

 

ىىىىىىىىىَ ِقر  أَواَل   ىىىىىىىىىوم ُم   ع 
 معمىىىىىىىىىوِل فِ

   والنصب أرجح-ذكر هنا ثالثة مواضع جيوز فيها الوجهان- : 

 إذا كان الفعل طلبيًّا، بأن دلَّ على أمر أو هني أو دعاء.  ضع األول:المو

، وهذا قوله: "فعالا طلبيًّا"الفعل إذا دلَّ على أمٍر أو هنٍي أو دعاٍء يسمى 

) وم ِذي َطَلب  ع 
ٌب قبَو فِ ا أكرمه"؛ كقولك: )واخ  ِيَر َنه  ، ويجوز: محمٌد "محمدا

ا ال تضربهمحم"أكرمه، واألرجح هو النصب، وتقول:  ، "محمدٌ "، ويجوز "دا

يا اهلُل "، وتقول: "اللهمَّ عبُدك ارحمهُ "، ويجوز "اللهمَّ عبَدك ارحمهُ "وتقول: 

 . "فضُلك ال تحرمنا منهُ "، ويجوز: "فضَلك ال تحرمنا منه

 والموضع الثاين الذي ي رجح في  النهب: 

بعدها الفعل يقول: إذا وقع هذا االسم السابق بعد أداة، هذه األداة يقع 

واالسم، لكن األغلب: أن يقع بعدها فعل؛ فلهذا ننصب االسم لكي يكون 

ةا بفعل على األغلب فيها، مثل:  منصوباا بفعٍل محذوف، فتكون األداة حينئٍذ متلوَّ

همزة االستفهام، سبَّقنا الكالم على أدوات االستفهام، وأهنا إذا ُتليت بفعٍل واسٍم 
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لنا: سوى الهمزة، همزة االستفهام إذا ُتليت بفعٍل واسٍم فيجب أن يتلوها الفعل، ق 

ا، يجوز أن تأيت بالفعل أوالا فتقول: أضربت  مثل: أجاء محمد، أو أأكرمت محمدا

ا؟ أو أن تأيت باالسم فتقول: أمحمٌد ضربته؟ لكن األكثر يف همزة االستفهام  محمدا

ا؟ فإن بنيت على أن يليها الفعل، فلهذا األفضل واألكثر: أن تقول: أضربت  محمدا

ا ضربته؟ ويجوز لك الرفع؟ نعم يجوز، فتقول: أمحمٌد  االشتغال ستقول: أمحمدا

 ضربته؟ 

 (1:00:7@) طالب:

.  الشيخ:  نعم، يكون مبتدأ فتكون الهمزة متلوةا باسم، هذا جائز قليالا

إذا وقع هذا االسم السابق بعد  الموضع الثالث الذي ي رجح ب  النهب:

 عاطف هذا بعد جملة فعلية. عاطف، وال

ا أكرمته"مثل:  ا أكرمُته، الواو هذه عاطفة؛ عطفت "جاء محمٌد وزيدا ، وزيدا

ا أكرمته"على ماذا؟ على جملة فعلية، يجوز أن تنصب فتقول:  على  "وزيدا

، أيهما "جاء محمٌد وزيٌد أكرمته"االشتغال، ويجوز أن ترفع على االبتداء فتقول: 

لماذا كان النصب هنا أرجح؟ ألنك إذا نصبت صارت  أرجح؟ يقول: النصب،

م،  الجملة فعلية أو اسمية؟ صارت فعليةا معطوفةا على فعلية، والتوافق هو المقدَّ

 صارت جملة اسمية.  "زيدٌ "وإذا قلت: 

 والواو؟ طالب:

 حرف عطف، عطفت جملة على جملة. الشيخ:

 (1:1:38@) طالب:

عطفت الجملة الثانية  "وزيٌد أكرمته جاء محمدٌ "ال، ال، هنا عطف،  الشيخ:

على األولى، االستئناف إذا كان ما يف عالقة بينهما، تكون استئنافية أو تكون حالية، 
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 لكن هنا ال، جملتان، عطفت الثانية على األولى. 

ويف ذلك  الق م الرابع: ما يجوو فيها الوجهان: الرفع والنهب، والرفع أرجح،

  :يقول ابن مالك 

َبىىىىَراوإن َتىىىى ىىىىال  ُمخ  ع 
 اَل المع ىىىىوُف فِ

 

ن  ُمَخَيىىىىىَرا  َُ
 بىىىىىِ  عىىىىىن اسىىىىىمم فىىىىىاع  ِ

إذا وقع هذا االسم السابق بعد عاطف، هذا العاطف عطف على ماذا؟  يقول: 

ا أكرمته"عطف على جملٍة اسميٍة مخربٍ عنها بفعل؛ كأن تقول:  ، "محمٌد جاء وزيدا

ا أكرمُته، "جاء" محمٌد جاء، محمٌد مبتدأ، والخرب الجملة الفعلية ، ثم قلت: وزيدا

ا أكرمته، ولك أن ترفع  فتقول: وزيٌد  -وهو األرجح-لك أن تنصب فتقول: وزيدا

ح هنا الرفع؟ ألنك إذا رفعت ترى الجملة االسمية، فعطفت  أكرمُته، لماذا رجَّ

زوا النصب؛ ألن الجملة االسمية السابقة  الجملة االسمية على جملٍة اسمية، وجوَّ

 ها رائحة الفعل؛ ألن الخرب فعل. هنا في

، تنصب على االشتغال أو "الكتاُب يفيد قارئه، والجهل يرتكه العاقل"وتقول: 

ترفع أم الوجهان جائزان؟ جائزان، واألرجح الرفع؛ ألن الجملة السابقة جملة 

، فرتفع لتكون جملة اسمية معطوفة على جملة "الكتاب يفيُد صاحبه"اسمية 

يفيُد الكتاُب قارئُه، "الجملة األولى فعلية، يعني لو قلنا:  اسمية، ولو كانت

م واألرجح؟ النصب، لتكون جملة فعلية  "والجهل يرتكه العاقل فما المقدَّ

معطوفة على جملٍة فعلية، يعني أن األرجح: هو ما يجعل المعطوف والمعطوف 

 عليه من جنٍس واحد، يا اسمية أو فعلية. 

 (1:4:44@) طالب:

إذا وقع االسم بعد عاطٍف على جملٍة اسمية مخربٍ عنها بفعل، كما قال  الشيخ:

 ابن مالك قال: 



 

 
e 

g h 

f  200 
 ح ألفية ابن مالكشر

َبىىىىَرا  ىىىىال  ُمخ  ع 
 وإن َتىىىىاَل المع ىىىىوُف فِ

 

ن  ُمَخَيىىىىىَرا  َُ
 بىىىىىِ  عىىىىىن اسىىىىىمم فىىىىىاع  ِ

 يعني اسم ُأخرب عنه بفعل. 

 (1:05:07@) طالب:

ا أكرمته"قلنا: إذا قلت  الشيخ: األرجح؛  ، إن رفعت كان"محمٌد جاء وزيدا

لكي تعطف جملةا اسمية على جملٍة اسمية، وإن نصبت يجوز والَّ ما يجوز؟ 

زه؟ كون المبتدأ مخرٌب عنه بالفعل، يعني هذه جملة اسمية، نعم  يجوز، ما الذي جوَّ

 جملة اسمية، لكن فيه رائحة الفعل؛ ألن الخرب فعل. 

 (1:5:53@) طالب:

ا أكر"لو قلت  الشيخ: هنا ماذا  "وزيٌد أكرمُته"أو  "مَتهمحمٌد مجتهٌد وزيدا

 يجوز لك؟ يجوز الرفع والنصب، إال أن النصب ضعيف، ليس جائز.

 (1:06:18@) طالب:

 هذا هنا ضعيف، هذا ألنه سيدخل حينئٍذ يف القسم... آخر األقسام.  الشيخ:

 ما يجوز فيه الوجهان والرفع أرجح...  الق م الخامس:

يف القسم الرابع؟ القسم الرابع: ما يجوز فيه  نعيد القسم الرابع.. ماذا قلنا

ر القسم الرابع.  م هذا القسم وأخَّ  الوجهان على السواء، ابن مالك قدَّ

هو ما يجوز فيه الوجهان على السواء، وهو الذي شرحناه قبل  يف الق م الرابع:

قليل: إذا عطفت على جملة اسمية مخرب عنها بفعل، فحينئٍذ لك يف هذا االسم أن 

ترفع مراعاةا للجملة االسمية، ويجوز لك أن تنصب مراعاةا للخرب الذي هو فعل، 

هنا يجوز لك الوجهان على السواء من دون ترجيح، إما أن تعطف على الجملة 

 الكربى أو تراعي الجملة الصغرى. 
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أما الق م الخامس: فهو ما يجوو في  الوجهان والرفع أرجح، يقول في  ابن 

 مالك:

ىىىىُع   يف شيىىىىرِ الىىىىذي َمىىىىَر َرَجىىىىح  والرف 

 

َعىىىو  وَدع  مىىىا لىىىم  ُيىىىَبح     فمىىىا ُأبىىىيَح اف 

يعني يقول كل مسألة بعد ذلك ال تدخل يف وجوب النصب وال وجوب الرفع  

محمٌد "وال رجحان النصب وال االستواء فإن الرفع فيها هو األرجح؛ كقولك: 

أداة ال يليها إال  ليست من مواضع الوجوب، لم يتقدم "محمٌد أكرمته"، "أكرمته

الفعل، وليست من أدوات وجوب الرفع، لم تتقدم أداة ال يليها إال اسم، وليست 

محمٌد "من مواضع رجحان النصب؛ ألن الفعل هنا ليس طلبيًّا وإنما ماضي 

 ، وليست من االستواء يعني: لم تتقدم عليها جملة اسمية والخرب فعل. "أكرمته

؟ الرفع والنصب، إالَّ أن الرفع "حمٌد أكرمتهم"إذن.. ما الذي يجوز لك يف 

 أْولى. 

 لماذا كان الرفع أْولى؟ قالوا: ألن الرفع حينئٍذ ال يحتاج إلى تقدير. 

ا أكرمته"وإذا نصبت  ستحتاج إلى تقدير محذوف، وما ال يحتاج إلى  "محمدا

 تقدير مقدٌم على ما يحتاج إلى تقدير. 

ملحوظة  أو األقسام الخمسة نقول  فإذا انتهينا من هذه الحاالت الخمس

 ما الثالثة الجواز حاالت إن: نقول–، وهي: أنه ما سوى حاالت الوجوب... مهمة

م قصٌد يقصد إليه، للمتكل كان فإن النحوية؛ الصناعة حيث من هو فيها ذكرناه

 -ما يريده-فالبالغة والفصاحة حينئٍذ تقتضي أن يراعي المتكلم ما يقصد إليه 

كان المتكلم يقصد التأكيد والمبالغة يف هذه األقسام الثالثة: االستواء، أو يعني إذا 

 -تأكيد األمر-رجحان الرفع، أو رجحان النصب، إذا كان يقصد المبالغة والتأكيد 

فحينئٍذ نقول: األفصح لك واألكثر واألْولى: أن تنصب أو ترفع أو الوجهان 
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ألفصح النصب؛ لكي يكون الكالم مستويان؟ نقول: ال، هنا األفضل واألْولى وا 

د، وإذا كان المتكلم ال يقصد ذلك وإنما يقصد مجرد اإلخبار، يريد  جملتين، فتؤكِّ

فقط مجرد أن يخرب عن إكرامه لمحمد، فاألفصح حينئٍذ واألْولى الرفع أم 

 النصب؟ الرفع، حتى ولو كان الكالم من مواضع رجحان النصب. 

: الفعل هنا طلبي، ما أفضل واألْولى  "رمهمحمد أك" يعنِ لو قلنا مثال 

واألفصح للمتكلم؟ نقول: إن كان يقصد مجرد اإلخبار فيرفع، وإن كان يقصد 

التأكيد فاألفصح له واألحسن أن ينصب، وإن كان ال يقصد شيئاا من ذلك فيجوز 

 لك يف النحو أن ترفع وأن تنصب، إال أن األفصح يف الصناعة النحوية أن تنصب. 

هذا من مواضع رجحان الرفع،  "محمٌد أكرمته"، "محمٌد أكرمته"يف وكذلك 

ا أكرمته"تقول: ال، إذا كنت تقصد التأكيد فالنصب هنا أفصح  ، كما يف "محمدا

فعل ماضي، ومع  )خلقها(هنا  [5النحو:] (ۆ ۆۈ)آليات التي قرأناها: 

لتأكيد، وإذا ذلك.. نصب على االشتغال؛ ألن المعنى هنا يناسبه االشتغال، يعني ا

محمٌد "كنت تريد مجرد اإلخبار فاألفصح واألفضل واألْولى أن ترفع، فتقول: 

، فإن لم تقصد شيئاا من ذلك ففي الصناعة النحوية يجوز لك الرفع "أكرمته

 والنصب، إال أن الرفع أفضل لكي تتخلص من التقدير. 

ب رعة، قال ابن يبقَ لنا ثالثة أبياو ليس فيها شِي جديد، فلعَلنا نشرحها 

 مالك بعد ذلك: 

ِف َجىىىىىر    بَحىىىىىر 
ىىىىىُو مشىىىىىرولم  وَفه 

 

ىىىىىىىىرِي  ىىىىىىىىوم َيج   أو بإضىىىىىىىىافةم كَوص 

يقول: االشتغال لكل األحكام السابقة يجري، سواٌء كان الضمير متصالا  

ا أكرمه"بالفعل كـ  ا ُمرَّ به"، أو كان متصالا بحرف الجر كـ "زيدا ، أو كان "زيدا

ا أكرم أباه" متصالا بمضاٍف إليه، نحو: ، الحكم يف كل ذلك واحد من حيث "زيدا

وجوب النصب أو وجوب الرفع أو جواز الوجهين، يقول األحكام واحدة يف كل 
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 ذلك. 

 ثم يقول ابن مالك: 

ا ذا َعَمىىىىو    ُ ىىىى  وَسىىىىو  يف ذا البىىىىاِب َوص 

 

ىىىىِو إن  لىىىىم  يىىىىُك مىىىىانٌع َحَهىىىىو    ع 
ُِ  بال

، يقول يف هذا البيت: كل األمثلة السابقة ا  لتي ذكرناها كان الناصب فيها فعالا

التي يسميها -ويف حكم هذا الفعل األسماء المشتقة العاملة عمل الفعل 

الوصف األوصاف: هي األسماء المشتقة التي  -باألوصاف والمفرد: وصف

تعمل عمل الفعل، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبَّهة وصَيغ 

قة العاملة عمل فعلها أو األوصاف، وهذه تعمل عمل المبالغة، هذه األسماء المشت

فعلها؛ يعني ترفع الفاعل كفعلها وتنصب المفعول به كفعلها. يقول: حكمها 

فيجوز لك  "محمد أنا أكرمته"كحكم الفعل يف االشتغال، فإذا قلت يف الفعل: 

ا أنا أكرمته"االشتغال  ، كذلك لو أتيت "محمٌد أنا أكرمته"، والرفع "محمدا

، أكرم ُيكرم فهو ُمكرم، فتقول حينئٍذ باالشتغال: "ُمكرم"الوصف مِن أكرم وهو ب

ا أنا ُمكرمه" ، يجوز لك الوجهان؛ ألن "محمٌد أنا ُمكرمه"، وبالرفع: "محمدا

 الوصف كالفعل يف العمل. 

الفقيَر أنا "، وتنصب على االشتغال فتقول: "الفقيُر أنا كسوته"وتقول: 

 . "كسوته

 عل مِن َكسى يكسو فهو كاٍس، كذلك كاٍس كَسْسهاهات اسم الف

، وتنصب على االشتغال "الفقيُر أنا كاسيهِ "يف الفعل، تقول:  (1:16:37@)

 . "الفقيَر أنا كاسيهِ "فتقول: 

أن األوصاف التي تعمل عمل فعلها وهي أسماء تأخذ حكم الفعل  الخالصة:

 . ]باب االش رال[يف 

( يُك )إن لم  وقوله يف آخر البيت:  ، يقول: إذا كان هناك مانع يمنع مانٌع َحَهو 
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فحينئٍذ ما تعمل عمل الفعل يف االشتغال كما  -عمل فعلها-عمل هذه األوصاف  

أهنا ال تعمل عمل الفعل يف غيره، وهذا سيأيت بيانه وتفصيله عندما نتكلم على 

متى  األسماء العاملة عمل فعلها، يتكلم عن اسم الفاعل واسم المفعول، نعرف

 تعمل عمل الفعل ومتى ال تعمل عمل الفعل. 

ا يقول ابن مالك   : وأخير 

َقىىىىىىىىىىىٌة حاصىىىىىىىىىىىلٌة بَ ىىىىىىىىىىىابِعِ   وُعل 

 

َقىىىىىىةم بىىىىىىنُِس االسىىىىىىِم الواقىىىىىىعِ    كُعل 

ا أكرمه"يقول: سواٌء قلت   ا أكرم أباه"أو قلت:  "محمدا ، يعني سواءا "محمدا

يقول: الحكم  -ةكما شرحنا يف البداي-الفعل اشتغل بضميره أو اشتغل بسببه 

 واحد. 

َقٌة حاصلٌة بَ ابِِع( َقةم يعني: مضاف إلى اسٍم يتعلق باالسم السابق  )وُعل  )كُعل 

يعني: كالضمير العائد إلى االسم السابق مباشرة، وهذا  بنُِس االسِم الواقِع(

]باب شرحناه بأمثلته من قبل، هذا كل ما يتعلق هبذا الباب الظريف الطريف 

. ، وماالش رال[  ا ذكرت من شواهده القرآنية إال قليالا

 هل هناك من سؤال يا إخوان؟

  (1:18:47@)يقول ابن مالك  طالب:

(قول ابن مالك:  الشيخ: َعو  وَدع  ما لم  ُيَبح  ، هذا من الحشو، يعني )فما ُأبيَح اف 

]ألُية ابن فقط إلكمال البيت، وإال ليس فيه حكٍم نحوي، وهذا من النوادر يف 

: الكلمات التي ما الحشو يعنِنادر.  ]ألُية ابن مالك[، يكون الحشو يف مالك[

ا نحوية.   تحمل أحكاما

 (1:19:15@) طالب:

 نعم، يف مسائل الجواز قلنا: األفصح واألبلغ: أن تأخذ بالمعنى...  الشيخ:
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 ربعون األو ماد الدرس احل

﷽ 

 

محمد وعلى آلـه وأصـحابه الحمد هلل رب العالمين، الصالة والسالم على نبينا 

 أجمعين. 

 أما بعد...

ــاكم يف ليلــة االثنــين، الثــامن عشــر مــن شــهر المحــرم مــن ســنة  ــاكم اهلل وبيَّ فحيَّ

ونحــن يف جــامع  ملسو هيلع هللا ىلصإحــدى وثالثــين وأربعمائــٍة وألــف مــن هجــرة المصــطفى 

الــدرس  -بحمــد اهلل وتوفيقــه-الراجحــي يف مدينــة الريــاض يف حــي الجزيــرة نعقــد 

أن  ، ونســأل اهلل  ]ألُيىىة ابىىن مالىىك[عــين مــن دروس شــرح الحــادي واألرب

ـا وأن يلقـي فيـه الربكـة وأن  يجعـل أعمالنـا كلهـا خالصـة وأن يجعـل شـرحنا مفهوما

 واآلخرة؛ إنه على كل شيٍء قدير. ينفعنا به يف الدنيا

ي الُعو ولثومى [على باب  -يا إخوان-توقفنا عند الكالم  بعـد أن انتهينـا  ]تعد 

إن -، فكالمنـا يف هـذا الـدرس ]االش رال[الماضي من الكالم على باب  يف الدرس

ي الُعو ولثوم [سيكون على باب  -شاء اهلل  .  ]تعد 

من أبياو، وهىِ أحىد عشىر بي  ىا، قىال  ويف البداية نقرأ ما قال  ابن مالكم 

: 

ىِو ال ُمَعىَدى َأن  َتِهىو  .267 ع 
ُِ  َعالََمُة ال 

 

ىىىىَدر بِىىىى ِ   ىىىىُو َعِمىىىىو   َهىىىىا َشي ىىىىرِ َمه   َنح 
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ُعوَلىُ  إِن  َلىم  َينُىىب  .268   ُ  َفان ِهىب  بِىِ  َم

 

ُو ال ُكُ ىىىىب    ىىىىُو َتىىىىَدَبر   َعىىىىن  َفاِعىىىىوم َنح 

 َوالَِوٌم َشي ىىىىُر ال ُمَعىىىىَدى َوُحىىىى ِم  .269 

 

َعىىىىىىاِل ال َ ىىىىىىَجاَيا َكىىىىىىنَِهم     ُلىىىىىىُثوُم َأف 

َعن َ َ ىا.270  َعَلَو وال ُمَ اِهِ اق   َكَذا اف 

 

َِاَفىىىىىىة  َأو  َدَنَ ىىىىىىاَوَمىىىىىىا اق     َ َ ىىىىىىَ َن

 َأو  َعَرَضىىى  َأو  َطىىىاَوَع ال ُمَعىىىَدى.271 

 

َ ىىىىىىىىىىىَدا   َكَمىىىىىىىىىىىَدُه َفام 
 لَِواِحىىىىىىىىىىىدم

ِف َجىىىىىر  .272   َوَعىىىىَد الَِوَمىىىى  بَِحىىىىر 

 

ُمن َجىىىىىىر    ىىىىىىُب لِل   َوإِن  ُحىىىىىىِذف  َفال نَه 

ىىىىىىِ َأَن َوَأن  َيَ ىىىىىىرِدُ .273 
ىىىىىىال  َوفِ  َنق 

 

ىىىن َلىىىب سم َكعَ    ِجب ىىىُق َأن  َيىىىُدواَمىىىع  َأم 

ن َ َكَمىن  .274  ُو َسب ُق َفاِعوم َمع   َواألَص 

 

ىىَ  ال ىىَيَمن     ِمىىن  َأل بُِ ىىن  َمىىن  َواَرُكىىم  َن  

ىىىُو لُِموِجىىىبم َعىىىَرا.275  ىىىَثُم األَص   َوَيل 

 

ىىىِو َح  َمىىى  َقىىىد  ُيىىىَرى  ُ  َذاَ  األَص   َوَتىىىر 

 َأِجىث  إِن  َلىم  َيِ ىرّ .276 
َلةم َف َف    َوَحذ 

 

ِف َمىىىا ِسىىىي َق َجَواَبىىى  َأو  ُحِهىىىر  كَ    َحىىىذ 

ىىىىَذُف ال نَاِصىىىىُبَها إِن  ُعِلَمىىىىا.277   َوُيح 

 

َ َثَمىىىىىىىا  ُفىىىىىىىُ  ُمل  ُن َحذ   َوَقىىىىىىىد  َيُكىىىىىىىو 

 يف هذه األبيات على  يتكلم  

ي الُعو ولثوم   تعد 

ا يف هذا الباب الكالم على المفعول به؛ فلهذا لـن يعقـد للمفعـول  وسيذكر أيضا

  المفاعيل؛ ألن الكالم عليه سيكون يف هذا الباب. به باباا يف

 من حيث ال عدي واللثوم ق مان:  -كما تعرفون يا إخوان-واألفعال 

ي. األول  : الفعل المتعدِّ

 : الفعل الالزم. والثاين

ي فالُعُو  : هو ما يصل بنفسه إلى مفعوله، أي: ال يحتاج إلى حرف جر، الم عد 

، وضـرب، وأخـذ، وأكـل، وشـرب، وسـمع، "مٌد أبـاهأكرم مح"نحو: أكرم، تقول: 

ي والفعل الواقع والفعل المجاوز.   وأبصر، وغير ذلك. ويسمى الفعل المتعدِّ

مـات "ويشـمل مـا لـيس لـه مفعـوٌل بـه، نحـو:  والنوع الثاين: هو الُعو الىالوم:
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ونحو ذلك، ويشـمل مـا يتعـدى إلـى مفعولـه  "محمد، وجاء محمد، وذهب محمد

مــررُت بمحمــد، وذهبــت بمحمــد، وصــليت يف المســجد، "حــو: بحــرف الجــر، ن

 .  "وعجبت من زيد، وغضبت على زيد

الفعــل الــالزم هــو الــذي ال يصــل إلــى  ولهىىذا يقىىول بع ىىهم يف الُعىىو الىىالوم:

مفعوله بنفسه، أو هو الذي ال ينصب مفعوالا به، فإذا قلنا إن الفعل الالزم هـو الـذي 

يشـمل النـوعين السـابقين، سـواٌء لـيس لـه مفعـول ال ينصب مفعوالا به، فإنـه حينئـٍذ 

 أصالا أو له مفعول ولكنه وصل إليه بحرف الجر. 

ى  -يف بــاب نائــب الفاعــل-وقــد ذكرنــا مــن قبــل  أن الفعــل الــالزم إذا لــم يتعــدَّ

نعني الفعل الالزم الـذي لـيس لـه مفعـوٌل بـه؛ كـذهب محمـد، وجـاء، -بحرف جر 

للمجهول؛ ألنه ليس هناك ما ينوب عن الفاعل هذا ال يمكن أن ُيبنى  -ونام، ومات

مـررت بزيـد، "بعد حذفه، أما الفعل الالزم الذي يتعدى إلى مفعوله بحرف جر؛ كـ 

ُمـرَّ بزيـد، وُغضـب "، فهذا يمكـن أن ُيبنـى للمجهـول، فتقـول: "وغضبت على زيد

ونحو ذلك، فإذا ُبني للمجهول فقد سبق الكالم على أن الذي ينوب عن  "على زيد

الفاعل حينئٍذ عند المحققين هو المجرور فقـط؛ ألن المجـرور يف الحقيقـة هنـا هـو 

 مفعوله، إال أن الفعل ضُعف عن أن يصل إلى مفعوله بنفسه، فُقوي بحرف الجر. 

ــر  وي ىىمَ هىىذا الُعىىو الىىالوم: ــل غي ــر، والفع ــل القاص ــالزم، والفع ــل ال الفع

 المتعدي. 

 ق مان: إذن.. فاألفعال من حيث ال عدي واللثوم 

  .متعٍد 

  .والزم 

ا ثالثاـا؛ وهـو القسـم  وهذه قسمة الجمهور، وزاد بعض العلماء كابن هشام قسما



 

 
e 

g h 

f  208 
 ح ألفية ابن مالكشر

أي: األفعـال الناقصـة؛  ]كىان وأخواتهىا[الذي ال يوصف بتعدٍّ وال لزوم، يعني باب  

فهــي ال توصــف بأهنــا متعديــة وال بأهنــا الزمــة، إال أهنــم يقولــون: إهنــا يف حكــم 

 مها يف حكم الفاعل وخربها يف حكم المفعول به. المتعدية؛ ألن اس

ا يف هذه القسـمة؛ وهـي األفعـال التـي  ا رابعا وزاد بعض العلماء كابن مالك قسما

ـا  وهـذه هــي أفعــاٌل قليلــة  -يعنــي يف وقــٍت واحــد-تتعـدى بنفســها وبحــرف جــر معا

ــد "، تقــول: "شــكر، ونصــح"ســماعية؛ كـــ  شــكرُت لزيــد وشــكرته، ونصــحُت لزي

 .  "ونصحته

فــإن قيــل بعــد ذلــك كيــف نميــز بــين النــوعين المتعــدي والــالزم؟ كيــف يكــون 

 التمييز بينهما؟ 

 : فالجواب علَ ذلك يف بيق ابن مالكم األول؛ إذ قال

ىىىىِو ال ُمَعىىىىَدى َأن  َتِهىىىىو   ع 
ُِ  َعالََمىىىىُة ال 

 

ىىىىُو َعِمىىىىو    ىىىىَدر بِىىىىِ  َنح   َهىىىىا َشي ىىىىرِ َمه 

 -يعنـي هـاء الضـمير-هاء، هذه الهـاء هو أن تصل به  )عالمة الُعو المعَدى(فـ  

تعود إلى غير مصدر الفعل، كأن تقول: الباب فتحته، أو القلـم أخذتـه، أو المسـجد 

اتصـلت بـه الهـاء،  "أكـرم"الفعـل  "محمد أكرمته"بنيته، أو محمد أكرمته. فقولك: 

وهذه الهاء عائدة إلى محمد، ليسـت عائـدة إلـى مصـدر أكـرم وهـو اإلكـرام. إذن.. 

الهاء تدل علـى أن الفعـل هنـا متعـدي، وقيَّـدنا الهـاء أو وقيَّـد ابـن مالـك الهـاء فهذه 

ــل  ــر المصــدر؛ ألن هــاء المصــدر تتصــل بالفعــل الــالزم وتتصــل بالفع بكوهنــا لغي

: الجلوس جلسته، والقيـام قمتـه. وهـذان فعـالن الزمـان، مـا  المتعدي، فتقول مثالا

ــد الهــاء"الكرســي جلســته"تقــول  ــو أردت أن تعي ــول  ، ل ــا تق ــر المصــدر م ــى غي إل

يعنـي:  "الجلـوس جلسـته"، لكن الجلـوس جلسـته؛ ألن معنـى "الكرسي جلسته"

ــا؛ ألن الضــمير بمعنــى مرجعــه؛ كأنــك قلــت  ــا، أو "جلســت جلوسا جلســت جلوسا

، وهذا جائز؛ فلهذا اشرتط أن تكون هـذه الهـاء غيـر راجعـٍة إلـى "جلست الجلوس
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 المصدر. 

ا هبـذه العالمـة بـين الفعـل المتعـدي والفعـل الـالزم، وبعد أن ميَّز ابن مالـٍك لنـ

ذهــب يــتكلم بعــد ذلــك علــى حكــم الفعــل المتعــدي وحكــم الفعــل الــالزم، فبــدأ 

 :  بالكالم على الفعل المتعدي، فقال 

ُعوَلىىىىُ  إِن  َلىىىىم  َينُىىىىب    ُ  َفان ِهىىىىب  بِىىىىِ  َم

 

ُو ال ُكُ ىىىىب    ىىىىُو َتىىىىَدَبر   َعىىىىن  َفاِعىىىىوم َنح 

ي حكمـه: أنـه ينصـب مفعولـه بنفسـه، يصـل إلـى مفعولـه يقول: الفعل المتعـد 

، تــدبرُت: فعــٌل وفاعــل، والكتــَب: "تــدبرت الكتــب"بنفســه فينصــبه؛ كــأن تقــول: 

 مفعوٌل به. 

ا"وتقــول:  ــا، وأبصــرُت عمــرا ا، وأخــذُت قلما ا، وأكرمــُت زيــدا ، "بنيــُت مســجدا

 وهكذا، تجد أن هذه األفعال قد وصلت بنفسها إلى مفاعيلها ونصبتها. 

وال يكــون ذلــك إال مــع الفعــل المبنــي -فــإن نــاب هــذا المفعــول عــن الفاعــل 

، فإن المفعـول بـه حينئـٍذ "ُبني المسجُد، أو ُتُدبِّرت الكتُب "كأن تقول:  -للمجهول

ا.  ا؛ ألنه سينوب عن الفاعل وُيعرب نائب فاعٍل مرفوعا  يكون مرفوعا

 ثالثة أنواع:  -كما تعرفون-واألفعال الم عدية 

: الفعل المتعدي إلى مفعوٍل واحد، كاألمثلة السابقة: أكرمـُت ع األولفالنو -

ا.  ا وبنيت مسجدا  زيدا

 :  وهذا النوع علَ دربين: الفعل المتعدي إلى مفعولين؛ والنوع الثاين -

]ظىَن : ما ينصـب مفعـولين أصـلهما المبتـدأ والخـرب، وهـذا بـاب الدرب األول

ا ق وأخواتها[ ا. ودرسناه، تقول: ظننت محمدا  ائما

: ما ينصب مفعـولين لـيس أصـلهما المبتـدأ والدرب الثاين مما ينهب مُعولين
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ــاب   ــذا ب ــرب، وه ــاب  ]أع ىىَ وأخواتهىىا[والخ ــال  ]ك ىىَ وأخواتهىىا[أو ب أي: أفع

 ، ، وكسـوته ثوباـا، وملَّكتـه بيتاـا، ووهبتـه مـاالا ا مـاالا : أعطيت زيدا اإلعطاء، تقول مثالا

مته النحو وع ، وفهَّ ]أع ىَ لمته المسألة؛ كـل هـذه األفعـال مـن بـاب ومنحته جائزةا

يعنـي:  "ملَّكتـه مـاالا "؛ ألن المفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخرب، تقول: وك َ[

، ثم ال تقول محمٌد ماٌل، وهكذا.  ا ماالا  ملَّكت محمدا

الفعـل المتعـدي لثالثـة مفاعيـل؛ وهـو  والنوع الثالث من األفعال الم عدية: -

 بق شرحه من قبل. وس ]أعلم وأرى[باب 

وبعد أن ذكر ابىن مالىك حكىم الُعىو الم عىدي، ذهىب يىذكر لنىا حكىم الُعىو 

 الالوم وشيئ ا من أنواع ، فقال: 

 َوالَِوٌم َشي ىىىىىىىىُر ال ُمَعىىىىىىىىَدى َوُحىىىىىىىى ِم  

 

َعىىىىىىاِل ال َ ىىىىىىَجاَيا َكىىىىىىنَِهم     ُلىىىىىىُثوُم َأف 

َعن َ َ ىىىىا  َعَلىىىىَو وال ُمَ ىىىىاِهِ اق   َكىىىىَذا اف 

 

َ َ ىىىىىىَ نَ    َِاَفىىىىىىة  َأو  َدَنَ ىىىىىىاَوَمىىىىىىا اق 

 َأو  َعَرَضىىىىىىى  َأو  َطىىىىىىىاَوَع ال ُمَعىىىىىىىَدى 

 

َ ىىىىىىىىىىىَدا   َكَمىىىىىىىىىىىَدُه َفام 
 لَِواِحىىىىىىىىىىىدم

بيَّن يف هذه األبيات حكم الفعل الالزم، ثم ذكـر شـيئاا مـن أنـواع الفعـل الـالزم،  

أي: ال يتعـدى إلـى المفعـول بـه –فُحكم الفعل الالزم: أنه يلزم الفاعل وال يتعـدى 

أنواع الُعىو وذكر بعض أنواع الفعل الالزم؛ فمن  -ما شرحنا هذا من قبلبنفسه، ك

  الالوم ال ِ ذكرها ابن مالك لنا هنا:

: أفعال ال جايا؛ يعنـي: األفعـال التـي تـدل علـى سـجيَّة يف اإلنسـان، علـى  أوال 

طبيعة يف اإلنسان، يعني وصف ثابت أو دائم ولكنـه لـيس بحركـة، لـيس مـن أفعـال 

هـذا نســميه سـجيَّة؛ كــالكرم، كـالجود، ونحــو  -نــي أفعـال الحــواسيع-الحركـات 

 ذلك. 

شُرف، وكُرم، وظُرف، وجُبن، وشـُجع، وجُشـع، وَنِهـم؛ هـذه  ومن أمثلة ذلك:
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 كلها أفعال تدل على سجية؛ فهي أفعاٌل الزمة. 

ــه مضــمومة مثــل:   عين
ٍّ

ــه  "كــُرم وظــُرف"وكــل فعــٍل ثالثــي  عين
ٍّ

أي فعــٍل ثالثــي

م؛ فـإن كانـت عينـه مفتوحـةا أو مكسـورةا فقـد يكـون متعـديًّا وقـد مضـمومة فهـو الز

ا، قـد يكـون متعـديًّا نحـو:  هـذا الزم،  "جلـس"هـذا متعـدي،  "ضـرب"يكون الزما

ـا "شربُت المـاء"وكذلك مكسور العين؛ قد يكون متعديًّا كشرب  ، وقـد يكـون الزما

ـا،  كطِرب، إذا كان مفتوح العين أو مكسور العين قد يكـون متعـديًّا وقـد يكـون الزما

ا.   أما الثالثي المضموم العين فهذا ال يكون إال الزما

الفعــل الــذي علــى وزن  النىىوع الثىىاين مىىن أنىىوع الىىالوم ال ىىِ ذكرهىىا ابىىن مالىىك:

َعَلَو  )َكَذا، قـال: "افعلَّل أو افعملل" َعن َ َ ا( وال ُمَ اِهِ اف  ، فالفعـل إذا كـان علـى اق 

؛ وكـذلك إذا كـان علـى وزن فهو الزم، مثل )افعلَو(وزن  ، اشـمئزَّ ، اطمـئنَّ : اِقشـعرَّ

ــَل " ـــ  "اِفَعْمَل ــك ب ــن مال ــه اب ــل ل َعن َ َ ىىا(ومث ــا، )اق  ــا، واِْفَرْنَقَع ــذلك: اِْحَرْنَجَم ، وك

إذا رفض القياد، رفـض أن ينقـاد  "اقعنسسا البعير"يقال:  )اقعن  ا(واِْحَرْمَبا. نعم، 

ع، و"إحرنجما"معك، و قـت،  "افرنقع": تجمَّ احرمـب "افرنقعت اإلبل يعنـي: تفرَّ

ا للقتال. "الديك  إذا انتفش استعدادا

يقول: الفعل الـذي  والنوع الثالث من األفعال الالومة ال ِ ذكرها ابن مالك لنا:

َ َ َ )َوَمايدل على نظافة أو دنس أو عرض، قال:  َِاَفة   اق  ا( َأو   َن  .  َدَنَ ا أو عرض 

 مثل: نُظف، وطُهر، ووُضأ.  فالفعل الذي يدل على نظافة

كـ نُجس، ودنِس، وقـُذر، ووِسـخ؛ هـذه  "نجاسة"والفعل الذي يدل على دنس 

ا، أو  "دنس البيت"كلها أفعال الزمة، تقول:  يعنـي: صـار  "وِسـخ البيـت"صار دنسا

ا، وكذلك: قُذر ونُجس.   وسخا

ر الوصف العارض، يعني: الوصـف غيـ وما دَل علَ عرض، والمراد بالعَرض:
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الــدائم، بخــالف أفعــال الســجايا؛ فالســجية تــدل علــى وصــٍف دائــٍم أو غالــب، أمــا  

يعنـي: وصـٌف غيـر ثابـت، لكـن لـيس مـن أفعـال  "هذا أمٌر عارض"العرض تقول: 

الحركة من أفعال الحواس، وإنما هو وصف معنوي، مثل: مِرض، وكِسل، ونِشط، 

، ونحو ذلك؛ هذه كلها أفعاٌل الزمة.  واحَمرَّ

ـا  لرابع الذي ذكره لها لنا ابن مالك من أنواع الُعو الالوم:النوع ا ما كان مطاوعا

( )َأو  َطاَوعَ لفعٍل متعدٍّ إلى مفعوٍل به واحد، قال:   .  ال ُمَعَدى لَِواِحدم

المىىىراد والمطاوعــة كنــا شــرحناها مـــن قبــل ونعيــدها اآلن بســـرعة، فنقــول: 

على شيء، هذا الشي إما أن يقبل  : هو قبول أثر الفعل؛ إذا أوقعت الفعلبالم اوعة

يعنـي  (00:19:16@)"مطـاوع"أثر الفعل أو ال يقبله، فإن قبِل أثر الفعـل سـميناه 

 استجابته لهذا الفعل سميناها مطاوعة. 

، هو اسـتجاب "كسرُت الباب"كأن توقع الكسر على الباب فتقول:  مثال ذلك:

. إذا تــأثر بالكســر مــا أثــره؟ تــأثَّر بالكســر أم مــا تــأثر؟ تــأثره يســمى مطاوعــة. طــب.

 انكسر، إن استجاب وطاوع انكسر. 

 إذن.. كسرت الباب فانكسر. 

 ؛ ألن انكسر هو أثر كَسر. "انكسر مطاوٌع لكَسر"يقولون: 

: حطمت الغصـن فـانحطم، صـرفته فانصـرف، هـذا الـذي يسـميه  وكذلك مثال 

ا لفعٍل متعدٍّ   إلى مفعوٍل واحد. بالمطاوعة، فيقول هنا: إذا كان الفعل مطاوعا

ــل:  ــد مث ــوٍل واح ــدٍّ لمفع ــل متع ــه، صــرفته"إذا كــان الفع ــرته، حطمت ــإن  "كس ف

، هذا متعدي لمفعول واحـد،  ا تنقص مفعوالا ا، المطاوعة دائما مطاوعه سيكون الزما

ـا، وهـذا سـيأيت يف عـدة أوزان  المطاوعة تنقص مفعول سيكون حينئـٍذ سـيكون الزما

فهو الزم، مثـل: انكسـر،  "انفعل". ما كان على وزن كما قلنا: كسرته فانكسر. إذن.
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 الزم.  "انفعل"انفتح، انتصر، انقشع؛ هذه كلها أفعاٌل الزمة، الذي على 

ــه فتــدحرج" وكىىذلك: ــدحرج "دحرجت ، دحرجــت الحجــر فتــدحرج. إذن.. ت

ـا الزم،  "تفعلـل"مطاِوع دحرج، إذن.. فالفعل الـذي علـى وزن  مثـل: تـدحرج أيضا

ق مثــل: تــدحرج الحجــ ق، ال، تفــرَّ ــل"ر، تبعثــر، تبعثــرت األوراق، تفــرَّ لــيس  "تفعَّ

 تفعلل، لكن تبعثر وتدحرج وتزلزل؛ هذه أفعال الزمة. 

 (00:21:57@) طالب:

ل ليست تفعلل، انظر للثالثي، هـذه مـن فـكَّ ثالثـي مـا  الشيخ: كت تفعَّ ال، تفكَّ

 تكن على تفعلل. 

وإال -كىر لنىا شىيئ ا مىن أشىهر أنواعى  وبعد أن بَين لنا ابن مالكم حكم الىالوم وذ

ا للالوم  قال ابن مالك بعد ذلك كل : -فهنا  أنواع أخرى أي  

ِف  الَِوَم  َوَعَد    َجر   بَِحر 

أال يتعـدى، هـذا حكمـه األصـلي، فـإذا  نعم، بعد أن ذكر لنىا أن الىالوم ُحكمى :

ك تعديه بحرف فإن -يعني إذا أردت أن تذكر معه مفعوالا -أردت أن ُتعديه لمفعول 

الجــر؛ ألنــه ضــعيف، ال يصــل بنفســه إلــى مفعولــه، فــإذا أردت الفعــل فقــط تقــول: 

فإذا أردت أن تـذكر المجلـوس عليـه سـتقول: جلـس محمـٌد علـى  "جلس محمد"

فعـٌل ضـعيٌف ال يصـل بنفسـه  "جلـس"الكرسي، فالكرسي مفعـوٌل لجلـس، إال أن 

ي بمساعد  ِف  الَِوَم  )َوَعَد ك: وهذا قول ابن مال -وهو حرف الجر-فُعدِّ ( بَِحر   َجىر 

(فقوله:  ، إال أنه ال يصل إليـه بنفسـه ولكنـه يصـل بمسـاعد  )وعد  يعني أن له مفعوالا

 وهو حرف الجر. 

، فزيـٌد مفعـول أم لـيس بمفعـول؟ انظـر: سـتقول أنـه "مـررُت بزيـدٍ "فإذا قلت: 

ا به؟ ممرور مفعول. إذن.. فهو مفعوله.   ممرور، أليس ممرورا



 

 
e 

g h 

f  214 
 ح ألفية ابن مالكشر

 ، الكرسي مجلوٌس عليه، مجلوس يعني مفعول. "جلست على الكرسي"و 

 ، فزيٌد مذهوٌب به، يعني مفعول. "ذهبت بزيد"و

 ، فالقاعة مخروٌج منها، فهي مفعول، وهكذا. "خرجُت من القاعة"و 

 ثم قال ابن مالكم بعد ذلك:

ِف َجىىىىىىىر    َوَعىىىىىىىَد الَِوَمىىىىىىى  بَِحىىىىىىىر 

 

ىىىىىىُب لِل مُ    ن َجىىىىىىر  َوإِن  ُحىىىىىىِذف  َفال نَه 

 حر الجر. )وإن ُحذف(  

ُب  ُحِذف   َوإِن   ُمن َجر   َفال نَه   لِل 

ىىىىىىىىىىِ َأَن َوَأن  َيَ ىىىىىىىىىىرِدُ 
ىىىىىىىىىىال  َوفِ  َنق 

 

ىىىن َلىىىب سم َكَعِجب ىىىُق َأن  َيىىىُدوا   َمىىىع  َأم 

ذكر يف هذا البيت ونصف البيت ذكر لنا: أن حـرف الجـر الـذي ُيعـد الفعـل قـد  

 وحذف  علَ نوعين: ُيحذف، 

ِب حذٌف سما .  ع  ال يقاس عليه؛ بل يوقف معه على النقل، وهذا الذي قال: نقالا

ِب مَ ردٌ  )َوفِىِ َأَن ُيقاس عليـه، وهـذا الـذي قـال فيـه:  والنوع الثاين: حذٌف قياس

 . َوَأن  َيَ رُِد(

لكن ُينبِّه يف البداية إلى أن حـرف الجـر هـذا الـذي يقـد ُيحـذف هـذا هـو حـرف 

ا فيوصل الفعـل الـالزم الجر الذي يوصل الفعل إ لى مفعوله، سواٌء كان الفعل الزما

إلى مفعوله، أو كان متعدياا ألكثر من مفعول، فإنه قد يصل بنفسه إلى األول ويصـل 

إلى الثـاين بحـرف جـر، فُيحـذف حـرف الجـر؛ ولهـذا سـنمثِّل يف األمثلـة سـتجد أن 

ي قــ يـة؛ ألن حتـى المتعـدِّ د يتعـدى بحـرف جــر، نمثِّـل بأفعـال الزمـة وبأفعــال متعدِّ

 : ا"فتقول مثالا ، "أكرمـُت أبـي يف المسـجد"، وتقـول: "خفُت من زيٍد، وخفُت زيـدا

ا جار ومجرور، وتقول:  ا يف البيت"هذا يف مفعول به وفيه أيضا ، فتـأيت "رأيُت محمدا
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ا علـى حقـي"بمفعول به وجـار ومجـرور، وتقـول:  يـه إلـى "أشـهدُت محمـدا ، فتعدِّ

د ذلك جـار ومجـرور، فـالكالم علـى حـذف الجـار يشـمل مفعول أول، ثم تذكر بع

 كل ذلك. 

ا نقال  قلنا:  ا سـنذكر حذف الجر إما أن ُيحذف سماع   إذا
ٌّ

 نقلـي
ٌّ

، وبما أنـه سـماعي

 شيئاا من كالم العرب يف ذلك؛ ألنه ال ُيقاس عليه، فمن ذلك قول جرير: 

 تمىىىىىىرون الىىىىىىدياَر ولىىىىىىم تعوجىىىىىىوا

 

َِ إذن حىىىىىىىىىرامُ    كالمكىىىىىىىىىم علىىىىىىىىى

فحذف حرف الجـر. لـو ذكـر حـرف الجـر لكـان يقـول:  "تمرون بالديار"يريد  

فيُجر، لكن هنا حذف حرف الجر، عندما حذف حرف الجر مـاذا  "تمرون بالديارِ "

حدث؟ الذي حدث أن الفعل وصـل إلـى المفعـول بـه بنفسـه، هـذا سـماعي، لكـن 

ى الشاعر عندما حذف حر الجر ماذا حدث؟ الذي حدث أن الفعل وصل بنفسـه إلـ

المفعـول بــه فنصــبه، إذن.. فحــرف الجــر إذا ُحـذف مــاذا يحــدث للمجــرور بعــده؟ 

تمــرون الــدياَر ولــم "ينتصــب؛ ألن الفعــل حينئــٍذ سيصــل بنفســه وينصــب، فقــال: 

 ولم تمروا بي.  "تعوجوا
ّ

 ولم تأتوا إلي
َّ

 يعني: ولم تعوجوا إلي

 وقال عمر بن أبي ربيعة: 

 َشِ ىىىىىَبق أن نِىىىىىرو نحىىىىىو ن ىىىىىايم 

 

 فننىىىىىِ مىىىىىررَن ال ريىىىىىقلىىىىىيس يعر 

 .  "مررن بالطريق"يريد:  

س:   وقال المتلمِّ

 آليىىىُق حىىىَب العىىىراق الىىىدهَر أطعمىىى ُ 

 

 والحىىىب يىكلىىىى  يف القريىىىة ال ىىىىوُ   

حلفته، أقسمت، يقـول: حلفـت علـى حـب العـراق، أقسـمت علـى  آليُ   يعنِ: 

حب العراق، آليت على حب العراق، لكنه حذف حرف الجـر، فعنـدما حـذف حـر 

ــر ــى" الج ــال:  "عل ــب، فق ــه فنص ــل بنفس ــل الفع ــدهر "وص ــراق ال ــب الع ــت ح آلي
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؛ ألن النعمان منعـه مـن أن يـأيت للعـراق ويقـرتي ويشـرتي، فغضـب وقـال: "أطعمه 

 آليت أالَّ آيت إلى العراق وأشرتي من حبه، دعوا السوس يأكل حبه.

وأقل من هذا أن ُيحذف حـرف الجـر ويبقـى  -قلنا هذا سماعي-وأقل من هذا 

ا، ومن ذلك قول الفرزدق: جره  ، هذا قليٌل جدًّ

 إذا قيىىىىىىَو أي النىىىىىىا  شىىىىىىر قبيلىىىىىىةم 

 

 أشىىىارو كليىىىبم بىىىاألكف األصىىىابعُ  

 أي: أشارت إلى كليٍب.  

 وقيل ألعرابي: كيف أصبحت؟ فقال: خيٍر والحمد هلل، يعني: بخيٍر. 

 يعنـون: ال "ال ُيقـاس عليـه"قلنا: هذا كله سماعي ال يقاس عليه، عندما يقـول: 

تقيس األفعال األخرى عليه، لكن المسموع.. لكن هذا المسموع الذي جاء فصيح 

ويجوز أن تستعمله يف كالمك، يعني لك أن تقول: مـررت الطريـق، مـررت الـديار، 

مررت القصيم، مررت البلد، لكن ما تقيس األفعـال األخـرى عليهـا غيـر مـرة، هـذا 

ا فصـيح ويمكـن أن تسـتعمله، ال مرادهم بعدم القياس هنا، أما المسموع نفسـه فهـذ

 بأس يف ذلك. 

 (00:30:24@) طالب:

 هنا ال تقس، قلنا: ال تقيس.  الشيخ:

 (00:30:27@) طالب:

وال تحذف، نحن قلنا: حذف حر الجر هنـا  "سافرُت إلى المدينة"قل:  الشيخ:

ت إليـه،  سماعي، يوقف مع السماع وال يقاس عليه، ُتستعمل هذه األفعال فيما تعـدَّ

 عني: الديار. ي

 (00:30:46@) طالب:
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هذه هـي أشـهرها؛ فلهـذا قـال: يمكـن  )مَر(يف أبيات قليلة وردت، منها  الشيخ:

 أن تستعملها متعديةا بنفسه إلى الديار، إلى البلدان، إلى األماكن. 

 (00:31:00@) طالب:

 الطريق مكان، األماكن يعني، ُيرجع إلى األماكن، نعم األماكن، مـررت الشيخ:

ـع يف مـرر، كلمـة  هـذه  )مىَر(البيت، مررت الطريق، مررت المدرسة، وبعضهم توسَّ

ا.  ا، فتقول: مررُت زيدا يها بنفسها سماعا  يمكن أن تعدِّ

هو الحذف القياسي المطَّـرد الـذي ُيقـاس  والنوع الثاين من حذف حرف الجر:

ــا:  ــرفين، وهم ــل ح ــون إال قب ــذا ال يك ــه، وه ــددة و  "أنَّ "علي ــاكنة،  "أنْ "المش الس

 بشرط: أمن اللبس. 

تريد: خفت من أن تتأخر، يعني لـك أن تقـول: خفـت  "ِخفت أْن تتأخر"تقول: 

ح بحرف الجر وأن تحذفه.   من أن تتأخر، وخفت أن تتأخر، فتصرِّ

 يعني: فرحُت بأن نجحت.  "فرحُت أْن نجحت"وتقول: 

 عجبت من أنك مرتدد.  "عجبُت أنك مرتدد"

رته أنه ناجح" رته بأنه ناجح.  "بشَّ  يعني: بشَّ

يريـد: عجبـت مـن أن يـدوا، أي:  َيىُدوا( َأن   )َعِجب ىُق ومن ذلك مثال ابن مالك: 

 من أن يدفع الدية. 

-المراد  [18آل عمران:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)ومن ذلك قوله تعالى: 

 : شهد اهلل بأنه. تقول: شهدتُّ بالحق، فشهد اهلل بأنه. -واهلل أعلم

-المعنى  [63األعراف:] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڱ)وقال تعالى: 

 : أو عجبتم من أن جاءكم ذكٌر من ربكم. -واهلل أعلم
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ح  "أنَّ وأن"إذن.. فحذف حرف الجر قبل   هذا مطَّرٌد يقاس عليه، لك أن تصرِّ

 بحرف الجر ولك أن تحذف حرف الجر. 

 (00:33:14@) طالب:

ل،  الشيخ: ومـا دخلـت عليـه اسـٌم  "أنْ "وما دخلت عليـه و  "أنَّ "هذا اسم مؤوَّ

ل، يأخذ حكم االسم الصريح.   مؤوَّ

 بشرط: أمن اللبس.  "أنَّ وأنْ "قلنا: إنما يجوز حذف حرف الجر قبل 

  ما معنى بشرط أمن اللبس؟ 

ــا، تعــرف أن المــراد  ، أو أن المــراد هــو "مــن"أي: أن يكــون حــرف الجــر متعيِّنا

ر"؛ كاألمثلة السابقة، فتقول: "على"أو  "عن" ، معـروف أن حـرف "ته أنه نـاجحبشَّ

ـرته مِـن والَّ علـى والَّ يف!  ـرته بأنـه نـاجح، فتقـول: بشَّ الجر هنا متعيِّن وهو البـاء: بشَّ

متعيِّن أنه الباء، فإن لم يتعيَّن؟ قالوا: ال يجوز أن ُيحـذف؛ وذلـك أن بعـض األفعـال 

ى يجوز أن تتعدى بأكثر من حرف جر، ولها مـع كـل حـرٍف مـن حـروف الجـر معنـا

، فتقـول: "رِغـب": الفعـل ومىن أشىهر ذلىكيختلف عن معناها مع الحرف اآلخر، 

، فرغبـت يف األمـر: أردتـه، ورغبـت عـن األمـر "رغبت يف األمر ورغبت عن األمر"

 أي: انصرفت عنه ورفثته ولم أرده. 

ا"، تقـول: "رِغـب"مـع  "أنْ "أو بــ  "أنَّ "فإذا أتيت بـ  ، مـا "رغبـُت أن أزور زيـدا

رغبت يف زيـارة أو رغبـت عـن زيارتـه؟ إذن.. مـا يجـوز؛ ألن حـرف الجـر المعنى؟ 

ح  ــا، واإللبــاس مرفــوع يف اللغــة، هنــا ال بــد أن تصــرِّ غيــر متعــيِّن، هــذا يســبِّب إلباسا

 .  "رغبت عن أن أزوره"أو  "رغبت يف أن أزوره"بحرف الجر، تقول: 

 [127الن اي:] (ى ى ائ): فإن قيل: ما تقولون يف قوله 

راد ترغبون يف نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن؟ األمران محتمالن، ومع هل الم
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 واإلجمال:ذلك حَذف حرف الجر، نقول: هذا ليس بإلباس، هذا يسمونه إجمال، 

واهلل -أن يكون المعنيان مرادين؛ ولهذا قال جمهرٌة من المفسرين: إن معنى اآلية 

يعني: وترغبون يف نكاحهن؛ : أن المعنى قائم على إرادة الحرفين، -أعلم بمراده

لجمالهنَّ ومالهن أو ترغبون عن نكاحهن؛ لذمامتهن وفقرهن. كال المعنيين مراد، 

سواٌء أردتم هذا أو أردتم هذا، كالهما مراد باآلية، وجمع بين هذين المعنيين 

حت بحرف الجر لكان معنى اآلية أحد  بحذف حرف الجر، يعني لو أن اآلية صرَّ

ر، فيقول: ترغبون يف أن هذين المعنيين و انتفى اآلخر، فكان يجب حينئٍذ أن يكرِّ

تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن. فكيف تجمع بين المعنيين حينئٍذ؟ فجمع 

بين المعنيين بحذف حرف الجر، يقول: إن الحكم شامل لهذه الصورة وشامل 

ا من بالغة القرآن، فهذا يسمونه   ."إجمال"لهذه الصورة. فهذا أيضا

 ماذا عند  يا أخِ؟

 (00:37:11@) طالب:

األقــرب إلــى المعنــى تعــود إلــى المفســرين، أمــا نحــن يف درس النحــو  الشىىيخ:

اآلن، لكن المعنى كما يذكره النحويون أن اآلية هنا ُتحمل على المعنيين، المعنيـان 

مرادان، يعنـي أن الحكـم صـادق علـى األمـرين، سـواٌء أردتـم نكـاحهن؛ لجمـالهن 

 أو رغبتم عن نكاحهن؛ لذمامتهن وفقرهن؛ فالحكم ثابت. ومالهن، 

 َمن يذكر اآلية كاملة؟ تفضل اقرأها..

ۉ )، [127الن اي:] (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ)

وترغبون يف نكاحهن؛ لمالهن وجمالهن، أو ال  [127الن اي:] (ۉ ې

مامتهن وفقرهن، فالمعنى محمول أو وهن أجورهن وترغبون عن نكاحهن؛ لدتؤت

على المعنيين يف اآلية، يعني لو إنسان فعل هذا األمر أو فعل هذا األمر، مقبول 



 

 
e 

g h 

f  220 
 ح ألفية ابن مالكشر

 كالهما داخل يف حكم اآلية.  

ُب  ُحِذف   )َوإِن  وقول ابن مالك:  ( َفال نَه  ُمن َجر   -بفتح الفاء-، أصله: ُحِذَف لِل 

ن الفاء؛ لُيدغم فيها الفاء  )ُحِذَف(ألنه فعل ماض مبني على الفتح،  ولكنه سكَّ

، وهذا يسمونه يف أحكام الصوتيات أو )وإن حذف  فالنهب للمنجر(التالية 

: أن يأيت حرفان اإلدشام الكبيرالتصريف أو التجويد يسمونه باإلدغام الكبير، هذا 

ك، فال يوجد شرط اإلدغام، يعني  من جنس أو متماثالن أو متقاربان أولهما متحرِّ

تدغم إال بإسكان األول، فإن كان  شرط اإلدغام: أن يسكن األول، ما يمكن أن

ا فيجوز يف اللغة  ن هذا األول من  -يف النثر، يجوز يف الكالم والنثر-مفتوحا أن تسكِّ

ا، وهذا جاء يف قراءة أبي عمرو البصري، وهي  ا كبيرا أجل اإلدغام، ويسمى إدغاما

َب ذه"قراءة سبعية ويجوز لك يف الكالم، يعني يجوز أن تقول مثالا يف الكالم: 

 ، كالهما جائز وفصيح. "ذهْب بكرٌ "وأن تقول:  "بكرٌ 

، وقراءة الجمهور: )وترى النا   سكارى(ومن قراءة أبي عمٍرو البصري: 

 .[2الح :] (ٹ ٹ ڤ)

  بعد ذلك: ثم قال ابن مالكم 

ن ىىىَ َكَمىىىن   ىىىُو َسىىىب ُق َفاِعىىىوم َمع   َواألَص 

 

ىىَ  ال ىىَيَمن     ِمىىن  َأل بُِ ىىن  َمىىن  َواَرُكىىم  َن  

 ثالثة أق ام:  م عديسبق أن ذكرنا: أن الُعو ال 

  .ي لمُعول  الم عد 

  .والم عدي لمُعولين 

  .والم عدي لثالثة مُاعيو 

ي:  إما يتعدى لمفعول، أو لمفعولين، أو لثالثة.  الُعو الم عد 
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المتعدي لمفعولين والمتعدي لثالثـة مفاعيـل كيـف نرتِّـب هـذه المفاعيـل؟ مـا 

يتقدم؟ كيف نعرف أن هذا هو األول وهذا هو الثاين؟ فإذا عرفنا الذي يتقدم؟ أيهما 

أن هذا األول وهذا الثاين، ما حكم تقديم األول وتقديم الثاين؟ فقال ابن مالٍك هنـا: 

ُو  ن َ( َفاِعوم  َسب ُق  )َواألَص   . َمع 

قلنا: إنه دربان: إمـا أن  الم عدي الثنينال يدخل معنا، و فالم عدي لواحدإذن.. 

، ولـم يـتكلم عليـه ]ظَن وأخواتها[ى الثنين أصلهما المبتدأ والخرب، فهذا باب يتعدَّ 

هـو حكـم  ]ظىَن وأخواتهىا[ابن مالٍك هنا؛ ألن حكم المفعول األول والثاين يف باب 

المبتدأ والخرب مـن حيـث التقـديم والتـأخير، قلنـا: المبتـدأ والخـرب يجـوز أن يتقـدم 

م المبتـدأ، المبتدأ ويتأخر الخرب، ويجوز أن  م الخـرب، ويف مواضـع يجـب أن تقـدِّ تقدِّ

ــى  ــه عل ــرب تطبِّق ــدأ والخ ــاه يف المبت ــذي قلن ــرب، ال م الخ ــدِّ ــب أن تق ــع يج ويف مواض

 .  ]ظَن وأخواتها[المفعول األول والثاين يف باب 

؛ ألن أصلهما ]أعلم وأرى[وكذلك تطبِّقه على المفعول الثاين والثالث يف باب 

ا"ي نحو: المبتدأ والخرب، فف ا قائما م األول فتقـول: "ظننُت زيدا ظننـُت "، لك أن تقدِّ

ا ا قائما م الثاين فتقول:  "زيدا ا"ولك أن تقدِّ ا زيدا  .  "ظننُت قائما

: م المب دأ، ف قول مثال  م األول كما يجب أن تقد  ا " وقد يجب أن تقد  ظننـت زيـدا

ا، والثـاين: أخـاك. هنـا ي"أخاك م األول وأن ، أين المفعول األول؟ زيـدا جـب أن تقـدِّ

ر الثـاين، كمـا أن قولـك:  زيـٌد مبتـدأ، وأخـوك الخـرب، وال يجـوز  "زيـٌد أخـوك"تؤخِّ

 "أخـوك"صـار المبتـدأ المتقـدم  "أخـوك زيـدٌ "بينهما التقديم والتأخير، فـإن قلـت: 

 والمتأخر هو الخرب. 

يف كمـا تقـول  "ظننـُت يف الـداِر صـاحبها" وقد يجب تقديم الثىاين؛ كىىن تقىول:

؛ ألن يف المبتدأ ضمير يعود إلى الخرب، يعني أن "يف الداِر صاحبها"المبتدأ والخرب: 

والمفعـول الثـاين والثالـث يف بـاب  ]ظىَن وأخواتهىا[حكم المفعول األول الثـاين يف 
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 هو حكم المبتدأ والخرب.  ]أعلم وأرى[ 

وهـو ، ]أع ىَ وك ىَ[يبقى الكالم على حكم المفعول األول والثـاين يف بـاب 

ُو الذي نص عليه ابن مالٍك يف هذا البيت فقال:  ن ىَ( َفاِعىوم  َسىب ُق  )َواألَص  ، يعنـي: َمع 

والمفعول الثاين هو المفعول  -أي اآلخر-أن المفعول األول هو الفاعل يف المعنى 

، فــالمفعول "أعطيــُت المســكيَن ريــاالا "فــإذا قلــت:  -أي المــأخوذ-بــه يف المعنــى 

؛ ألنــه المــأخوذ. مــا "ريــاالا "ه اآلخــذ، والمفعــول الثــاين: ؛ ألنــ"المســكين"األول: 

م المفعول األول وهو الفاعـل يف المعنـى،  م منهما؟ يقول: األصل: أن تقدِّ الذي تقدِّ

ر الثاين.   وتؤخِّ

؛ ألنه آخـذ الثـوب، "الفقير"، فالمفعول األول "كسوُت الفقيَر ثوباا"فإذا قلت: 

   هو الثاين؛ ألنه المأخوذ. "ثوباا"و 

، فالطالـب "منحـُت الطالـَب الجـائزة"، أو "منحُت الطالـَب جـائزةا "فإن قلت: 

 األول؛ ألنه آخذ الجائزة، والجائزة الثاين؛ ألهنا المأخوذة. 

مــُت أخــي النحــو"فــإذا قلــت:  ، فــاألول أخــي؛ ألنــه الفــاهم الــذي يفهــم، "فهَّ

 والنحو الثاين؛ ألنه المفهوم. 

( ن  )َأل بُِ ىومن ذلك قول ابن مالك:  ىَ  ال ىَيَمن  فعـل  ( ىن  )ألب، فــ َمىن  َواَرُكىم  َن  

 أمر، والفاعل واو الجماعة المحذوفة. 

اسـم موصـول بمعنـى الـذي، ألبسـوا الـذي زاركـم  "َمن"، "ألبسوا َمن زاركم"

 نسج اليمن. 

؛ )من واركم(مفعول، أيهما األول؟ األول:  )ن   اليمن(هذه مفعول، و  )َمن(

-كما قال ابن مالـك-الثاين؛ ألنه الملبوس. واألصل    اليمن()ن ألنه الالبس، و 

م المفعول األول الذي هو الفاعل يف المعنـى كاألمثلـة السـابقة، ويجـوز أن  : أن يقدَّ
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م الثاين، فتقول:  أعطيُت رياالا المسكين، وكسوت ثوباا الفقير، ومنحـُت جـائزةا "تقدِّ

 .  "الطالب

 ثم قال ابن مالكم بعد ذلك:

ىىىىى ىىىىىُو لُِموِجىىىىىبم َعىىىىىَراَوَيل   َثُم األَص 

 

ىىىِو َح  َمىىى  َقىىىد  ُيىىىَرى  ُ  َذاَ  األَص   َوَتىىىر 

م  -]أع ىَ وك ىَ[يف باب -بعد أن ذكر أن المفعولين   األصـل فيهمـا: أن تقـدِّ

وتـؤخر الثـاين، قـال: يجـوز أن تأخـذ هبـذا األصـل  -وهو األول-الفاعل يف المعنى 

 ديم األول أو موجٌب لتقديم الثاين. وأن تعكس هذا األصل ما لم يأِت موجب لتق

ىىَثمُ  ىىُو  )َوَيل  ــاين،  )األصىىو(، َعىىَرا( لُِموِجىىبم  األَص  ــأخير الث أي: تقــديم األول وت

 يقول: هذا قد يجب يف بعض المواضع. 

ِو َح  َم  َقد  ُيَرى( َذا َ  )َوَتر  ُ  يعني: قد يكـون تقـديم الثـاين وتـأخير األول  األَص 

 واجباا يف مواضع ُأخر. 

لم يذكر لنـا هـذه المواضـع، قـد يجـب هـذا األمـر  -كما رأيتم-لكن ابن مالك 

أن ابـن مالـك يرمـي  نوقد يجب هذا األمر، وليس هذا مـن شـأن ابـن مالـك، أتظنـو

مــن أفضــل المنظومــات وأدقِّهــا، وإنمــا  ]ألُيىىة ابىىن مالىىك[ه؟! نــالكــالم علــى عواه

همين فقط، أيـن ذكـر ابـن مالـك أجمَل ابن مالٍك الكالم هنا؛ ألنه ذكره من قبل للفا

 ذلك؟ 

 (00:47:33@) طالب:

 ال، يف األلفية، يذكر يف كتاب آخر!  الشيخ:

 (00:47:40@) طالب:

 ]ظىَن[ال، يف نائب الفاعل، ال، هـذا يف المفعـول األول والثـاين يف بـاب  الشيخ:
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 قلنا: تأخذ حكم المبتدأ الخرب، واألصل يف األخبار أن تؤخر.  

 (00:47:54@) طالب:

ال، يف باب الفاعل، عندما تكلم علـى الفاعـل قـال: األصـل يف الفاعـل:  الشيخ:

 .  "أكرَم زيٌد األستاذ"أن يأيت بعد الفعل ويتأخر المفعول به، تقول: 

طيــب.. وقلنــا: إن المفعــول األول هنــا يف حكــم الفاعــل، والمفعــول الثــاين يف 

ــاب  ــاين يف ب ــه، المفعــول األول والث ــث  ع ىىَ وك ىىَ[]أحكــم المفعــول ب مــن حي

م وأن  التقــديم والتــأخير يأخــذان حكــم الفاعــل والمفعــول بــه، يعنــي يجــوز أن تقــدِّ

أكـرَم زيـٌد األسـتاَذ، وأكـرَم "كمـا يجـوز لـك أن تقـول:  -كما قلنا قبل قليـل-تؤخر 

 .  "األستاَذ زيدٌ 

ــاالا " وقىىد يجىىب تقىىديم األول يف مواضىىع، منهىىا: نحىىو قولىىك: ــَك ري ، "أعطيت

المفعـول الثـاين.  "ريـاالا "عـٌل، والتـاء فاعـل، والكـاف مفعـول أول، و ف "أعطيتَك "

الفاعل ضـمير والمفعـول اسـٌم ظـاهر، فـإذا  "أخذُت "، "أخذُت رياالا "مثل قولك: 

ا وجب تقديم الفاعـل، وهنـا  ا ظاهرا ا والمفعول به اسما أعطيتـَك "كان الفاعل ضميرا

 فيأخذ الحكم نفسه. المفعول األول ضمير، والثاين اسٌم ظاهر،  "رياالا 

فعــٌل  "أعطيــُت "، "أعطيــُت موســى عيســى"ويجــب تقــديم األول يف نحــو: 

 وفاعل، موسى األول عيسى الثاين. 

؛ لعـدم وجـود دليـل "أخـذ موسـى عيسـى" كما يجب تقديم الُاعو يف قولىك:

 اإلعراب فيهما. 

ا يف نحو: ب ، كمـا يجـ"ما أعطيُت المسـكين إال ثوباـا" ويجب تقديم األول أي  

؛ ألن المفعول به محصوٌر فيـه، "ما أخذ المسكيُن إال ثوباا"تقديم الفاعل يف قولك: 

ر.  ا يجب أن يؤخَّ  والمحصور فيه دائما
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، ومثـل ذلـك "أعطيُت الجائزَة صـاحبها" ويجب تقديم المُعول الثاين يف نحو:

فعـول ؛ ألنه اتصل بالفاعل ضميٌر يعـود إلـى الم"أخَذ الجائزَة صاحبها"يف الفاعل: 

 به. 

، ومثـال ذلـك يف "مـا أعطيـُت ثوباـا إال المسـكينَ " ويجب تقديم الثاين يف نحىو:

؛ ألن الفاعـل محصـوٌر فيـه، والمحصـور فيـه "ما أخـذ ثوباـا إال المسـكينُ "الفاعل: 

ر.   يجب أن يؤخَّ

فلهذا اك َُ ابن مالكم باإلشارة؛ ألن الم ىلة ُذكرو من قبو. وبعد ذلك يقول 

  :ك إمامنا ابن مال

 َأِجىىىث  إِن  َلىىىم  َيِ ىىىرّ 
ىىىَلةم َف َف    َوَحىىىذ 

 

ِف َمىىىا ِسىىىي َق َجَواَبىىى  َأو  ُحِهىىىر     َكَحىىىذ 

–، فالفضـلة )ف لة(هنا يتكلم على حذف المفعول به، ونبدأ أوالا بشرح قوله:  

وجمعهـا: ُعَمـد، فالُعَمـد مـا ال يسـتغني بنـاء  "العمـدة"خالف  -وجمعها: فضالت

ــه  ــة عن ــ-الجمل ــوا ذل ــوانافهم ــا إخ ــطالح  -ك ي ــتكلم باص ــون، ن ــن اآلن نحوي نح

النحويين، يعني نتكلم بحسب الصناعة النحوية ال نتكلم بحسـب المعـاين المطلقـة 

البالغية، عندك بناء اآلن، تريد أن تبني شـيئاا، تريـد أن تبنـي جملـة، مـا األمـور التـي 

لكـي  يجب أن توجد لكي تبني جملـة؟ الجملـة االسـمية مـا الـذي يجـب أن يوجـد

تبنـي هبــا الجملــة االســمية؟ مبتــدأ خــرب؛ فالمبتــدأ والخــرب ُعمــدة، مــا ســوى المبتــدأ 

 والخرب يف الجملة االسمية فضالت. 

 "محمـٌد جـالٌس يف البيـت قبـل أمـس مـع أخـي"، ُعَمـد "محمٌد جالٌس "تقول: 

 ال يكـون إال بالمبتــدأ -بنـاء الجملـة االسـمية-هـذه كلهـا فضـالت، يعنـي أن البنــاء 

، ما سوى ذلك فضالت، ليس أنه فضالت إن ليس له أهميـة يف المعنـى، ال؛ والخرب

 أن بناء الجملة ال يستغني عن هذه العمدة. 
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والعمدة من األسـماء يف الجملـة الفعليـة: الفاعـل أو نائبـه، مـا يمكـن أن تكـون  

ومــا ســوى ذلــك يســمى  "قــام زيــد"جملــة فعليــة إال بفاعــل أو نائبــه، فــأن تقــول: 

 مفعول به فضلة أم عمدة؟ فضلة. فضالت، فال

َف فلهذا قال:  َلةم  )َوَحذ  ( َف    يعني: المفعول به.  َأِجث 

والىدليو علىَ كذلك لو كان الفعل متعدياا، نعم ُيعد فضلة، المفعول بـه فضـلة، 

يمكــن أن  -كمــا ســيأيت بيانــه اآلن-مــا نحــن فيــه: أنــه يمكــن أن ُيحــذف  أنىى  ف ىىلة:

ه إنمـا يكـون مـع المتعـدي، فـدل ذلـك علـى أنـه تحذف المفعـول بـه، والمفعـول بـ

فضــلة؛ ألن العمــدة مــا يمكــن أن ُتحــذف، الفاعــل ال يمكــن أن ُيحــذف، كيــف 

الجملــة! العمــدة كــالعمود الــذي تقــوم عليــه  (00:54:05@)تحذفــه؟! تحــذف 

 وعمدة.  )ف لة(الخيمة، لو سقط ذهبت الخيمة، فهذا معنى 

ُيحذف، يجوز أن ُيحذف، وإنمـا ُيحـذف أن المفعول به قد  فذكر يف هذا البيق:

المفعول بـه بالشـرط العـام للحـذف يف اللغـة العربيـة وهـو العلـم بـه؛ فكـل مـا كـان 

ا جاز حذفه، ومن ذلك: المفعول به،   :  فمن األمثلة علَ ذلكمعلوما

 أي: محمٌد الذي أحبه.  "محمٌد الذي أحب"أن تقول: 

   أي: بما تعملونه. [153آل عمران:] (ې ې ۉ ۉ)

 ما فعلَت بالتفاحة؟ تقول: أكلت أو أكلتها. 

ا، ماذا تقول له؟  ـا"، قـال: "ُكـل"قولك لمن يرى طعاما ُكـل مـن "أو  "ُكـل طعاما

 .  "الطعام

: -واهلل أعلم-المعنى  [118المؤمنون:] (ىئ ىئ ىئ ی)وقال تعالى: 

 اغفر لي وارحمني. 
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ما : -واهلل أعلم-المعنى  [3ال حَ:] (ڃ ڃ چ چ چ)وقال تعالى: 

ودَّعك وما قالك، فحذف. لماذا حذف؟ أسباب الحذف؟ ال نتعرض لها اآلن، 

 لكن المفعول به هنا محذوف. 

أي: إال تذكرةا لمن يخشى ربه  [3ط :] (چ ڇ ڇ ڇ)وقال تعالى: 

 أو لمن يخشى اهلل. 

 أي: فإن لم تفعلوه.  [24البقرة:] (ېئ ېئ ىئ)وقال تعالى: 

َمن؟ ما ُذكر،  )ألشلبن( [21المجادلة:] (ىث يث حج)وقال تعالى: 

 محذوف، أي: ألغلبن الكفار أو ألغلبن أعدائي. 

ا إذا دلَّ  ا، وإنما يكون معلوما إذن.. فالمفعول به يجوز أن ُيحذف إذا كان معلوما

 عليه دليٌل لفظي أو دليٌل معنوي. 

 -انتبهوا لذلك-وقد ُيحذف المفعول به أو أحد المفاعيل؛ لعدم إراداته أصالا 

ا ثم أحيانا  ا على عدم إرادة المفعول به، يعني ليس هو مرادا ا يكون الكالم قائما

ا من األصل.   ُحذف كما رأينا قبل قليل، ال، وإنما هو ليس مرادا

ا محمد فقد أعطى وأكثر" فمن ذلك: قولهم: أما "ما معنى هذه الجملة  "أمَّ

إكثار، فالمراد: ؟ يعني: أما محمد فقد حصل منه إعطاٌء و"محمٌد فقد أعطى وأكثر

، فالفعالن هنا  ا أصالا إثبات الفعل؛ أنه يعطي ويكثر، أما المفعول به فليس مرادا

 الزمان. 

 : ر مثالا رة، فنقدِّ أما محمٌد فقد أعطى غيره شيئاا وأكثَر "وقيل: المفاعيل مقدَّ

 . "العطاء

-5الليىىو:] (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ)قــال تعــالى: 
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مــا المعطــي والمتقــي، فأمــا الــذي يحصــل منــه إعطــاٌء فأ :-واهلل أعلــم-المعنــى  [7 

 واتقاٌء فسنيسره لليسرى. 

فأمـا مـن أعطـى المسـتحقين حقـوقهم  وقيو: إن المُاعيو محذوفة، وال قىدير:

 واتقى ربه. 

 (ڌ ڎ)، [5ال حَ:] (ڌ ڌ ڎ ڎ)وقال تعالى: 
ير غ "اإلعطاء"هذا مفعول، أين الثاين؟ المفعول الثاين  )يع يَك( ،[5ال حَ:]

: فسوف يأتيك عطاٌء من ربك لك فرتضى به. -واهلل أعلم-موجود، فمعنى اآلية 

وقيل: المفعول محذوف، والتقدير: لسوف يعطيك ربك ما يرضيك فرتضى به. 

وهذه أمور بالغية ُتناقش يف البالغة أكثر من مناقشتها يف النحو، إال أهنا على 

 فاعيل. المعنى األولى أعلى بالغةا من تكلُّف هذه الم

: حتى -واهلل أعلم-المعنى  [29ال وبة:] (گ گ گ)وقال تعالى: 

يحصل منهم إعطاء الجزية. إذن.. فال يراد المفعول به، وقيل التقدير: حتى 

ر المفعول به.   يعطوكم الجزية، فيقدَّ

َف ابن مالك ماذا قال يف البيت؟ قال:  َلةم  )َوَحذ  يعني: إن  َلم  َيِ ّر( َأِجث  إِن   َف  

ا يف المعنى فإن حذفه  ا يف المعنى، فإن سبَّب حذفه ضررا لم يسبب حذفه ضررا

  ممتنع، مثل ماذا يا ابن مالك؟ قال:

 َأِجىىىث  إِن  َلىىىم  َيِ ىىىرّ 
ىىىَلةم َف َف    َوَحىىىذ 

 

ِف َمىىىا ِسىىىي َق َجَواَبىىى  َأو  ُحِهىىىر     َكَحىىىذ 

ــا علــى  الجىىوابَمــن ضــربت؟ يجــب أن يكــون  يف ال ىىؤال لىىو ُسىىئلق:  محتويا

ا"مفعول به، فتقول: ال ا"أو تقـول:  "ضربُت زيـدا يعنـي مـا يمكـن أن تقـول يف  "زيـدا

؛ ألن حذف المفعول به هنا ُملبِس وُمفسـد "ضربُت "تقول:  "َمن ضربت؟"جواب 

 للمعنى. 
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ا على الحصر. مثـال ذلـك: أن تقـول:  )أو ُحهر(  مـا"أو كان معنى الكالم قائما

ا مـا "فقلـت:  -يعنـي حـذفت زيـد وإال- ، لـو حـذفت المفعـول بـه"ضربُت إال زيدا

ـا، وأنـت ال  "ما ضربُت "فسد المعنى الذي تريده؛ ألن  "ضربت  للضرب مطلقا
ٌ

نفي

ا، يعنـي تريـد حصـر الضـرب يف زيـد؛  تريد هذا المعنى، أنت تريد ما ضربت إال زيدا

 فلهذا حذف المفعول به هنا ممتنع. 

 ثم قال يف البيت األخير:

ىىىىىىىَذُف ال نَاِصىىىىىىىُبهَ   ا إِن  ُعِلَمىىىىىىىاَوُيح 

 

َ َثَمىىىىىىىا  ُفىىىىىىىُ  ُمل  ُن َحذ   َوَقىىىىىىىد  َيُكىىىىىىىو 

فــذكر يف هــذا البيــت حــذف الناصــب للمفعــول بــه، أي: الفعــل الــذي ينصــب  

 أي: األسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل. –المفعول به أو االسم العامل عمله 

ـا ؛ وحذف الناصب للمفعول بـه جـائز بالشـرط السـابق؛ وهـو: أن يكـون معلوما

 :  أو دليٌل معنوي، ومن مواضع حذفـه: يف السـؤال مـثالا
ٌّ

بحيث يدل عليه دليٌل لفظي

ا"فإذا قيل: َمن أكرمت؟ يمكن أن تقول يف الجواب:  ح بالفعـل  "أكرمُت زيـدا فتصـرِّ

ا"الناصب، ويمكن أن تحذفه فتقول:   ؛ لوجود الدليل المقالي يف السؤال. "زيدا

، فـالمعنى: "أهـالا وسـهالا "العـرب:  قـول -وهي كثيـرة-ومن مواضع الحذف 

، فحذف األفعال؛ ألهنا معلومة.   أتيت أهالا ووطئت سهالا

نُ  )َوَقد   ثم قال ابن مالك: ُف ُ  َيُكو  َ َثَما( َحذ  أي: قد يكون حذف هـذا الناصـب  ُمل 

، ]بىىاب االشىى رال[واجباــا يف بعــض المواضــع، منهــا: موضــٌع ذكرنــاه يف بــاٍب ســابق 

واجب الحذف كما قلناه يف الباب السـابق،  ]باب االش رال[يف  فناصب المفعول به

ا أكرمتـه"تقول:  ا أكرمتـه؛ فهـذا مـن مواضـع  "زيدا وال يجـوز أن تقـول أكرمـُت زيـدا

 وجوب حذف الفعل. 

 "ومن المواضع التي ستأيت يف باب النداء تقول: 
ِ
أي: أدعو عبـد اهلل،  "يا عبد اهلل
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ح بالفعل.    فال يجوز أن تصرِّ

أي: احـذر  "األسـد األسـد"باب التحـذير، يف بـاب التحـذير تقـول:  ذلك:ومن 

 األسد. 

 أي: اطب العلم العلم.  "العلم العلم" ومن ذلك: باب اإلشراي، تقول:

ومن مواضع الحذف الواجب: األمثلة التي جاءت عـن العـرب بحـذف الفعـل 

، وكقـولهم: أي: أرسل الكالب على البقر "الكالب على البقر"الناصب؛ كقولهم: 

ا وسوء كيلة؟" ا وسوء كيلة؟ والكيلة بكسر الكاف.  "أحشفا  أي: أتجمع حشفا

َذُف ال نَاِصُبَها(وقول ابن مالك يف هذا البيت:  نجد فيه أنه جمع يف الكلمـة  )َوُيح 

اإلضافة؟ فهل هـذا خطـأ مـن ابـن  )الى(، وهل ُتجامع )ال نَاِصُبَها(واإلضافة  )الى(بين 

ــاذا؟ ــك أم م ــافة مال ــافة يف اإلض ــامع اإلض ــوز أن تج ــي: يج ــولة، وه ــذه الموص ! ه

ـا،  اللفظية، نعم، سيأيت ذلك يف اإلضافة اللفظية: أال تجامع اإلضـافة المعنويـة مطلقا

ا  اســم فاعــل، أو اســم -أمــا يف اإلضــافة اللفظيــة يعنــي مــا كــان المضــاف فيــه وصــفا

ألن اإلضـافة هنـا لفظيـة اإلضـافة؛  )الىى(فيجوز أن تجـامع  -مفعول، أو صفة مشبَّهة

زيـٌد الضـارب "وتقـول:  "زيـٌد ضـارب الرجـلِ "غير حقيقة؛ فلهذا يمكن أن تقول: 

؛ فكـل ذلـك جـائز، وهـذا "أنا المكرمـك"وتقول:  "أنا ُمكرمك"، وتقول: "الرجلِ 

ي الُعو ولثوم [آخر الكالم على باب   إن شاء اهلل تعالى.  ]تعد 

سيكون آخـر درٍس يف هـذا  -بإذن اهلل-لقادم إلى أن الدرس ا -يا إخوان-وننبِّه 

 الفصل، نستمع إلى األسئلة إن كان هناك أسئلة.

 ]األسئلة[

 (1:05:25@) :سؤال

ر، يعنـي  الجواب: نعم، المفعول به فضلة؛ أنه يمكن أن ُيحـذف، ُيحـذف ويقـدَّ
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عني يبقى يف التقدير، يمكن أن ُيحذف لكنه يبقى يف التقدير، فبقاءه يف أصل التقدير ي

ر إذا كــان  -كمــا رأيــت-ال بــد أن تقــدره المبتــدأ والخــرب، أمــا المفعــول بــه  قــد يقــدَّ

ر، يمكـن أن تحـذف  المعنى يعنـي يسـاعد علـى ذلـك ويطلـب ذلـك، وربمـا ال يقـدَّ

، هنـا [5الليىو:] (ہ ہ ہ ھ)المفعول به وال تحتاج إليـه كمـا قلنـا يف األخيـر 

؛ ألن المراد بالفعل هنا الزم،  ُحذف المفعول به، وليست هناك حاجة لتقديره أصالا

 يعني: فأما من يحصل منه إعطاء واتقاء. 

 (1:06:20@) سؤال:

الــذي ذكرتــه هــو المشــهور عنــد النحــويين. فهــل عنــدك تخريجــاٍت  الجىىواب:

أخرى؟ هم يذكرون أن هذا من باب اإلجمـال ولـيس مـن بـاب اإللبـاس، وإن كـان 

يـة علـى ابـن مالـك، لكـنهم ردوا عليـه اعرتض باآل ]أوضح الم الك[ابن هشام يف 

ا ُيعرتض به على ابن مالك.   بأن اآلية فيها إجمال وليس فيها إلباس، فال تكون أمرا

 (1:06:52@) سؤال:

الفعـــل الماضـــي إذا اتصـــل بـــواو الجماعـــة فهـــو عنـــد البصـــريين  الجىىىواب:

ر؛ كأن تقول:   على فتٍح مقدَّ
ٌّ

م اتصلت ث "ذهَب "فاألصل:  "ذهبوا"والجمهور مبني

، فهـو مبنـي علـى فـتٍح "ذهُبـوا"فحصل ثقل، فقيـل:  "ذهبْوا"به واو الجماعة فصار 

ر منــع مــن ظهــوره الضــمة المجلوبــة لمناســبة الــواو. إذن.. مبنــي علــى الفــتح  مقــدَّ

ر، وٌينسب إلى بعض الكوفيين  مبني على "أهنم يقولون:  -كمذهٍب تعليمي-المقدَّ

ا بالظاهر. "الضم  أخذا

 (1:07:40@) سؤال:

  واو الجماعة ال تخرج عن ثالثة أعاريب:نعم، واو الجماعة فاعل،  الجواب:

. األكثر -  : أن تكون فاعالا
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 : أن تكون نائب فاعل يتخذ فعٍل مبني للمجهول. والثاين - 

ا للناسخ إذا اتصلت بـ والثالث -  ."كان وأخواهتا": أن تكون اسما

  (1:07:59@) :سؤال

يف  "ذهـَب "ى كل حال، وإنما الخالف يف إعـراب بال، الواو فاعل عل الجواب:

ثـم أتينـا بضـمة غطَّـت الفتحـة أو هـي مـن األصـل ضـمة  "ذهـَب "هل هي  "ذهُب "

 ؟ "ذهُب "

 (1:08:17@) سؤال:

م، ال،  )وحذف ف لةم أجث(ال،  الجواب:    . واهلل أعلم.)وحذَف(مفعول به مقدَّ

 عين.وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجم
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 الدرس الثماني واألربعون
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين. 

 أما بعد...

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وأهالا وسهالا ومرحباا بكم، وحيَّاكم اهلل 

 وبيَّاكم. 

الخامس والعشرين من شهر  -االثنينليلة -وبارك فيكم يف هذه الليلة الطيبة 

م من سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة وألف يف جامع الراجحي يف حي  المحرَّ

الدرس الثاين واألربعين من  -بحمد اهلل وتوفيقه-الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد 

.   ]ألُية بن مالك[دروس شرح   رحمةا واسعةا

لصةا، وأن يجعل هذا أن يجعل أعمالنا مباركةا وخا نسأل اهلل 

ا وأن يطرح فيه الربكة وأن يفعنا به يف الدنيا واآلخرة؛ إنه  ا مفهوما الشرح واضحا

 على كل شيٍء قدير. 

هو درٌس لطيٌف يف أوله ويف ُمجمله، ولكن يف  -يا إخوان-درسنا يف هذه الليلة 

 -هللإن شاء ا-تفصيالت الجمهور شيئاا من التفصيل الطويل الممل، ولكننا سنرى 
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 أن النهاية ستكون هنايةا طيبة؛ ألننا سنرجح قوالا آخر.  

 عن  -إن شاء اهلل-موضوعنا اليوم 

 باب ]ال ناوع يف العمو[

باب التنازع يف -وهو يف ُمجمله مِن ألطف أبواب النحو وأظرفها، وهذا الباب 

الذي سبق أن شرحناه يف الدرس قبل الماضي؛ فهو  ]االش رال[هو كباب  -العمل

  حقيقته حلٌّ لمشكلٍة لغوية، حلٌّ وضعه النحويون لمشكلٍة لغوية. يف

يف هذا  قبل أن نقف على هذه المشكلة وحلِّها نقرأ ما قاله ابن مالك 

 يف ثمانية أبيات، يقول فيها رحمة اهلل عليه: الباب، ويف هذا الباب عقده 

مم َعَمو  .278 ِ اس 
َ َ َيا فِ  إِن  َعاِمالَِن اق 

 

َواِحىىىىىىِد ِمن ُهَمىىىىىىا ال َعَمىىىىىىو   َقب ىىىىىىُو    َفِلل 

ىىَره  .279  ىىِو ال َبه  َلىىَ ِعن ىىَد َأه   َوال َثىىاِن َأو 

 

ىىىىَره    َ ىىىى  َشي ىىىىُرُهم  َذا َأس  َ ىىىىار َعك   َواخ 

َمىىَو فِىىِ َضىىِمي رِ َمىىا.280  ِمىىِو ال ُمه   َوَأع 

 

 َتنَاَوَعىىىىىىىاُه َوال َ ىىىىىىىِثم  َمىىىىىىىا ال ُ ِثَمىىىىىىىا 

ِ ىىىىىنَاِن َوُيِ ىىىىىِي اب نَا.281   َكىىىىىاَكُيح 

 

َ ىىىىىىَدَيا َعب ىىىىىىىَداَكا   َوَقىىىىىىد  َبَرىىىىىىىَ َواع 

ِمىىالَ .282   َوالَ َتِجىىَي َمىىع  َأَول َقىىد  ُأه 

 

ِهىىىىىىىالَ   ىىىىىىىع أو  ىىىىىىىَمرم لَِري ىىىىىىىرِ َرف   بُِم  

َفُ  ال َثم  إِن  َيُكن  َشي ىَر َخَبىر  .283   َبو  َحذ 

 

ىىىىىىُ  إِن  َيُكىىىىىىن  ُهىىىىىىَو ال َخَبىىىىىىر    َرن   َوَأخ 

ِهىىىرِ ان  َيُكىىىن  َضىىىِمي  .284   ٌر َخَبىىىَراَوَأظ 

 

ىىىىىىىَرا    َُ  لَِري ىىىىىىىرِ َمىىىىىىىا ُيَ ىىىىىىىابُِق ال ُم

ُِنَىىىىىانِِ َأَخىىىىىا.285  ىىىىىُو َأُظىىىىىن  َوَي  َنح 

 

ىىىىَرا  َأَخىىىىَوي ِن فِىىىىِ ال َرَخىىىىا  ىىىىَدا  َوَعم   َوي 

إن التنازع هو حلٌّ وضعه النحويون لمشكلٍة لغوية، دعونا  :-يا إخوان-قلنا  

 اهلل تعالى. نبدأ بالمشكلة من أولها حتى نصل إليها إن شاء 

 . "جاء محمٌد وذهب"نحن نقول يف الكالم: 

 : فعٌل ماٍض. "جاء"فـ 

 . "جاء": فاعل "محمدٌ "و
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فعٌل ماٍض، وفاعله بعده وهو ضميٌر  "ذهب": الواو حرف عطف، و"وذهب"

 يعود إلى محمد. هذه الجملة ال مشكلة فيها.  "هو"مسترتٌ تقديره 

ا:   . "محمٌد جاء وذهب"ونقول أيضا

 محمٌد: مبتدأ. فـ 

 والواو عاطفة.  -أي: جاء هو–وجاء: فعٌل ماٍض فاعله مسترٌت بعده 

ا  وذهب: فعٌل ماٍض، فاعله مسترتٌ بعده، أي: محمٌد جاء هو وذهب هو. أيضا

 هذه الجملة ال مشكلة فيها. 

، هنا تقع المشكلة، "جاء وذهب محمد" ثم يجوو لك أن تقول يف الكالم:

ح به فاعٌل لـ جاء أم فاعٌل لـ ذهب؟ من حيث هذا االسم ال "محمد"و ظاهر المصرَّ

ا ال يكون إال من فاعٍل واحد، يعني ال  المعنى فاعٌل لهما، إالَّ أن الفعل عقالا وواقعا

ا، يمكن، لكن ال  يمكن أن يكون هناك فاعالن لفعٍل واحد؛ قد يفعالن فعالا مشرتكا

ا يف الوقت نفسه ويف المكان نفسه، هذا يفسد عقليًّا، ما يمكن،  يفعالن فعالا واحدا

ا.   يف وقت واحد ويف زمان واحد ال بد أن يكون الفاعل واحدا

ا فاعل لـ جاء، فأين فاعل ذهب؟ سنقول: ضمير مسترت،  فإن جعلنا محمدا

ضمير مسترت يعود إلى من؟ إلى محمد. عاد إلى متقدم أم عاد إلى متأخر؟ عاد إلى 

 على متأخر؛ يعود على المتقدم.  متأخر، مشكلة، الضمير ال يعود

، نجعل محمٌد فاعل لـ ذهب الفعل الثاين. طيب.. "جاء وذهب محمدٌ "

أين فاعله؟ ضمير مسترت يعود إلى محمد، يعني يعود إلى  "جاء"والفعل األول 

متأخر. مشكلة! هذه من المواضع التي أجاز فيها النحويون عود الضمير إلى 

يجوز فيه أن يكون فاعالا  -وهو محمد-االسم الظاهر متأخر، فاتفقوا على أن هذا 

فاعالا لألول فتجعل فاعل  "محمد"لألول وأن يكون فاعالا للثاين، لك أن تجعل 
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ا مسترتاا، ويجوز أن تجعل   فاعالا للثاين وتجعل فاعل األول  "محمد"الثاين ضميرا

ا مسترتاا، ويسمون هذا  ، لماذا "لعملأسلوب التنازع يف ا"حينئٍذ  األسلوبضميرا

م عامالن وهما  سموه بأسلوب التنازع؟ ألنه تأخر هنا معمول وهو الفاعل، وتقدَّ

، وهما يطلبان هذا المعمول، كلٌّ منهما يطلب هذا "جاء وذهب"الفعالن 

 . "باب التنازع"المعمول، تنازعاه، فسمي الباب 

ا ننظر يف أمثلٍة أخرى:  دعونا أيضا

 . "ا وأكرم  اح رمق محمد  "يمكن أن تقول: 

 فاحرتمت: فعٌل وفاعل. 

ا: مفعوٌل به.   ومحمدا

 وأكرمته: فعٌل والتاء فاعل والهاء مفعوٌل به، وال مشكلة يف هذه الجملة. 

ا اح رم   وأكرم  "ولك أن تقول:   . "محمد 

 فهذا على أسلوب االشتغال. 

ا وأكرمق"ولك أن تقول:   . "اح رمق محمد 

ا: فعٌل وفاعل   ومفعوٌل به. احرتمت محمدا

 وأكرمت: فعٌل وفاعل. 

وسبق الكالم على أن المفعول به  -أي: وأكرمته–محذوف  أين مُعول ؟

ا ال مشكلة يف كل ذلك.   يجوز أن ُيحذف إذا دل عليه دليل، أيضا

 . "محمٌد اح رمق وأكرمق"ويمكن أن تقول: 

 فـ محمٌد: مبتدأ. 
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 واحرتمُت: فعٌل وفاعل، والمفعول به محذوف. 

 كرمُت: فعٌل وفاعل والمفعول به محذوف، كل ذلك جائز وال مشكلة فيه. وأ

ا"ويجوز أن تقول:   . "اح رمق وأكرمق محمد 

ا" وهنا تقع المشكلة عندما تقول: ؛ ألن الفعلين "احرتمُت وأكرمُت محمدا

ا مفعوالا به لألول  "احرتمت وأكرمت" ا، فستجعل محمدا كالهما طالبان لمحمدا

؟ إن جعلته لألول فأين المفعول الثاين؟ ضمير "أكرمت"ثاين أم لل "احرتمت"

ا مفعوالا لألول فأين مفعول الثاين؟ ضمير  يعود إلى متأخر، وإن جعلت محمدا

يعود على متأخر، فالمشكلة موجودة على كل حال، فهذه من المواضع التي يجوز 

ز النحويون واتفقوا على أن هذا المفعول  أن يعود الضمير فيها إلى متأخر، وجوَّ

 الظاهر يجوز لك أن تجعله لألول ويجوز أن تجعله للثاين. 

ف  ف التنازع، بعد ذلك كيف نعرِّ ثم بعد ذلك... أو قبل ذلك، دعونا نعرِّ

 التنازع بعد هذه المقدمة؟ 

  :ميكن أن نقول يف تعريف التنازع 

م عامالن يطلبانه.  ال ناوع:  هو أن يتأخر معموٌل ويتقدَّ

ا هذ ا مفهوم، لكن ال بد أن تنص عليه يف التعريف: أن يتأخر معمول وأن طبعا

م عامالن يطلبانه، هذا هو التنازع، كما رأينا قبل قليل: إما أن يتأخر فاعل  يتقدَّ

ويتقدم فعالن يطلبانه، أو يتأخر مفعول به ويتقدم فعالن يطلبانه، سواٌء كان هذان 

ا العامالن يطلبانه من جهة أم يطلبانه من ج هتين، سواٌء كان العامالن يطلبانه جميعا

 من جهٍة واحدة؛ كجهة الفاعل. 

، كـ  يعنِ: ا  "جاء وذهب محمدٌ "كالهما يطلبه فاعالا كالهما يطلبان محمدا

 .  فاعالا
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، كـ   ا من جهة المفعول، كالهما يطلبانه مفعوالا احرتمت "أو يطلبانه جميعا

ا  . ، كال الفعلين يطلبانه مفعوالا "وأكرمت محمدا

، فأكرمت "أكرمت وأهانني محمدٌ "أو كانا يطلبانه من جهتين مختلفتين، مثل: 

ا على أنه فاعل أو مفعول؟ على أنه مفعول، وأهانني   -أنا المفعول-يطلب محمدا

 وأهانني يطلب محمد على أنه فاعل أو مفعول؟ فاعل. 

ا من جهة أ و من إذن.. فهذان العامالن المتقدمان الفعالن يطلبان محمدا

جهتين؟ من جهتين. التنازع يحدث سواٌء كان العامالن يطلبان المعمول من جهة 

 أم من جهتين. 

ماذا ستفعل به؟ ستجعل  "أكرمق وأهاننِ محمٌد " هذا المثال األخير:

فاعل ألهانني أم ستجعله مفعوالا به لـ أكرمت؟ إن جعلته فاعالا لـ أهانني  "محمد"

ى المتأخر، وإن جعلته مفعوالا به ألكرمت ضمير عائد عل "أكرمت"فمفعول 

ضمير يعود على متأخر، فالمشكلة موجودة. وقلنا: أجاز  "أهانني"ففاعل 

النحويون يف هذا الباب يف مواضع معيَّنة يمكن أن يعود الضمير إلى متأخر يف هذا 

، قلنا: واتفقوا على أنه يجوز لك أن تجعل المعمول لألول أو ]باب ال ناوع[الباب 

أكرمُت وأهانني "للثاين، فإن جعلته للثاين هنا فستجعله فاعالا وترفعه، وتقول: 

أكرمُت "، وإن جعلته لألول فستجعله مفعوالا به منصوباا، فستقول: "محمدٌ 

ا ، وبعد أن اتفقوا على أنه يجوز أن تجعله لألول أو تجعله للثاين "وأهانني محمدا

 عله لألول أم أن تجعله للثاين؟ اختلفوا يف األْولى؛ ما األْولى: أن تج

 أما البصريون؛ فاختاروا أن تجعله للثاين؛ ألنه أقرب؛ ألنه األقرب للمعمول. 

 وأما الكوفيون؛ فاختاروا أن تجعله لألول؛ ألنه المتقدم. 

باتفاق، لكن االختالف يف األْولى، وأكثر  -كما قلنا-والوجهان جائزان 
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 الشواهد جاءت على قول البصريين. 

المذهبين الجائزين هنا: اختيار البصريين، واختيار  -يا إخوان-نريد أن نتأمل 

 الكوفيين! 

، محمد فاعل للثاين "جاء وذهب محمدٌ " علَ اخ يار البهريين إذا قلنا:

ذهب، أصل الجملة األصيل ليس محمد فاعالا لهما يف المعنى، أصل الجملة 

جاء محمٌد وذهب "األصيل، األصيل: جاء محمٌد وذهب محمٌد، هذا األصل 

جاء محمٌد " -يعني عند البصريين والكوفيين-هذا األصل عند الجميع  "محمدٌ 

، البصريون ماذا يقولون؟ العرب ماذا فعلت يف هذا المثال؟ "وذهب محمدٌ 

جاء وذهب "البصريون يقولون: العرب حذفت الفاعل األول، فصارت الجملة: 

، "جاء هو"سم الصريح ووضعنا مكانه الضمير ، فالفاعل األول حذفنا اال"محمدٌ 

، يف "جاء محمدٌ "معطوف على  "وذهب محمدٌ "إذن.. فعلى قول البصريين: 

احذف محمد األولى، ترى الجملة الثانية معطوفة  "جاء محمٌد وذهب محمدٌ "

 على الجملة األولى، هذا النظام الواضح يف الجملة. 

، هم "جاء محمٌد وذهب محمدٌ " أما علَ قول الكوفيين؛ فاألصو عندهم:

لألول أو للثاين؟ لألول،  "جاء وذهب محمد"اآلن يجعلون محمد الصريح يف 

جاء "وذهب الذي يف الوسط هذا أين فاعلها؟ محذوف ومكانه ضمير، يعني: 

 . "وذهب"ويف الوسط  "محمد

 سىعيد:

، الكوفيون كيف يرون أن العرب "جاء محمٌد وذهب محمدٌ "أصل الجملة: 

حذفنا  "جاء محمٌد وذهب محمدٌ "لت يف هذه الجملة؟ الكوفيون يقولون: فع

، ترى يف الجملة ماذا إلى هذه المرحلة عندما حذفنا فاعل "ذهب"فاعل الثاين وهو 
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وجعلناها  "وذهب"، ثم أخذنا "جاء محمٌد وذهب"؟ صارت الجملة: "ذهب" 

  ."جاء وذهب محمد"معرتضة بين الفعل والفاعل، فصارت: 

ظاهر أن العرب فعلت ما يقوله البصريون أم فعلت ما يقوله الكوفيون؟ ما وال

 الظاهر؟ 

أن العرب فعلت ما يقوله البصريون، يعني حذفت الفاعل األول  الِاهر:

وانتهى األمر، ولم تحذف الفاعل الثاين ثم تأخذ الجملة وتجعلها معرتضة بين 

 الفعل والفاعل. 

ثال على اختيار البصريين ماذا تفعل؟ اجعل ولهذا كما قلت لك: كيف هذا الم

ثم احذف األول وضع مكانه ضميره، وإذا  "ذهب محمد وذهب محمد"الجملة 

قلت لك كيف الجملة على اختيار الكوفيين؟ فاجعل الفاعل لألول ثم اجعل 

الجملة الثانية معرتضة بينهما، وهذا األمر يتضح أكثر مع المثنى والجمع، يف 

 يتضح؛ ألن الضمير مسترت.  المفرد ربما ال

ذهب "، "جاء وذهب المحمدون"لكن لو أتينا بالمثنى أو الجمع، لو قلنا 

 . "وجاء المحمدون

 . "ذهب"على اختيار البصريين: المحمدون فاعل للثاين 

 ؟ ضمير. "جاء"أين فاعل األول 

الجمع الضمير سيسترت هنا والَّ يربز؟ ما يسترت إال مع المفرد، لكن مع المثنى و

جاؤوا وذهب "يربز مع المثنى ألف االثنين ومع الجمع والجماعة، أبرزه هنا؟ قل 

، "جاؤوا وذهب المحمدون"هكذا تقول عند البصريين، تقول:  "المحمدون

 المتأخر؟ تقول: هذا من المواضع التي ُاستثنيت.  (@00:23:08)تقول: 

ثم نعرتض  "محمدونجاء ال"وعند الكوفيين ماذا نقول على التنازع؟ نقول: 
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 . "جاء وذهبوا المحمدون"، ثم نعرتض بينهما، فتقول: "وذهبوا"بالجملة 

ا بالمثنَ ، فعند البصريين سنقول: "جاء وذهب المحمدان": لو قلنا: نمث و أي  

، "جاء وذهبا المحمدان"، وعند الكوفيين سنقول: "جاءا وذهب المحمدان"

 :وهذا هو قول ابن مالك 

ىىىمم َعَمىىىو  إِن  َعىىىاِمالَ  ىىىِ اس 
َ َ ىىىَيا فِ  ِن اق 

 

َواِحىىىىىىِد ِمن ُهَمىىىىىىا ال َعَمىىىىىىو     َقب ىىىىىىُو َفِلل 

ف التنازع الذي عرفناه قبل قليل:   مم َعَمو  قبُو( َعاِمالَنِ  )إِن  هنا عرَّ ِ اس 
َ َ َيا فِ  اق 

 يعني: عامالن يقتضيان العمل يف معموٍل متأخر. 

َواِحدِ  ( ِمن ُهَما )َفِلل  العمل إنما يكون ألحد العاملين، وال يكون يقول:  ال َعَمو 

 لهما. 

 ثم قال:

ىىىىَره   ىىىىِو ال َبه  َلىىىىَ ِعن ىىىىَد َأه   َوال َثىىىىاِن َأو 

 

ىىىىَره    َ ىىىى  َشي ىىىىُرُهم  َذا أس  َ ىىىىار َعك   َواخ 

هنا بيَّن االختيار؛ فالبصريون يختارون الثاين؛ لقربه، والكوفيون يختارون  

مه.   األول؛ لتقدُّ

 (@00:25:16) طالب:

، وهذا مما ُأخذ على الشيخ/ )ذا ُأسره(؟ ال، خطأ، هي "ذا َأسره" شيخ:ال

ا األزهري شارح  وله كتاب اسمه  ]أوضح الم الك[خالٍد األزهري، تعرفون خالدا

، أعرب األلفية كلها كلمةا كلمة، ومن األشياء التي ذكرها: أن ]إعراب األلُية[

األدنون، وهذا ُأخذ عليه؛ ألن  : أقرباء الرجل"األَسره"بالفتح، وقال:  "َأسره"

فهي  "األَسره"، أما )ُأسره(الكلمة هبذا المعنى يف كل المعجمات العربية بالضم 

 بمعنى القوة. 

يف بعض النُسخ فُيقبل على أنه ذا قوة ليس على أنه بمعنى  "ذا َأسره"فلو جاء 
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 . )ُأسره( 

َ ارومعنى البيت  َ   )َواخ  ( َذا َشي ُرُهم   َعك  َره  ا غيرهم حالة  أس  يعني: اختار عكسا

يعني: واحد قوة، فالذي يؤخذ  "ذا َأسره"كوهنم مجموعة من العلماء، وإن قلت: 

 بالفتح بمعنى: أهل الرجل األدنين.  "َأسره"أن تجعل 

، جاء يف بعض النسخ )ذا ُأسره(، )ُأسرة(المعنى والضبط الذي يف النسخ 

ر بأنه بمعنى "َأسره" -يعني ليست نسخ عالية-القليلة  ، ُيذكر هذا، لكن ال ُيفسَّ

 . )ُأسره(

نعود ونقول: إن النحويين اتفقوا على أنه يجوز أن تجعل هذا المعمول 

المتأخر لألول أو للثاين، جعلناه لألول ماذا نفعل بالثاين المهمل؟ لو جعلناه للثاين 

اهر معموالا له وينتهي ماذا نفعل باألول المهمل؟ الفعل الذي ُتعمله تجعل هذا الظ

يجوو لك في  أمره، الفعل اآلخر المهمل الذي لم ُتعمله ما حكمه؟ الجواب: 

  وجهان:

: أن ُتعمله يف ضمير المعمول الظاهر، أن ُتعمله يف ضمير، هذا الوج  األول

 الضمير يعود إلى المعمول الظاهر. 

 يه. : أن تجعل معموله محذوفاا لداللة الظاهر علوالوج  الثاين

 ن ب ق ذلك علَ اخ يار البهريين الذين ُيعملون الثاين: 

 كيف نعرب على اختيار البصريين؟  "جاي وذهب محمٌد "

 الثاين.  "ذهب"نقول: محمٌد فاعل 

 يعود إلى محمد، هذا وجه.  "هو"وهو ضميٌر مسترتٌ تقديره  "جاء"أما فاعل 

لظاهر عليه، وهذه من ويجوز أن تقول إن فاعله هنا محذوف بداللة الفاعل ا
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 المواضع التي يجوز فيها حذف الفاعل؛ لداللة الظاهر عليه. 

جاء وذهب "وإذا جئنا إلى الجمع فنقول على اختيار البصريين.. يف 

ماذا تقول على اختيار البصريين؟ إما أن ُتعمل المهَمل يف الضمير  "المحمدون

 -ل معموله محذوفااتجع-، وإما أن تحذف "جاؤوا وذهب المحمدون"فتقول: 

 . "جاء وذهب المحمدون"فتقول: 

، "جاءا وذهب المحمدان"وكذلك يف المثنى.. نقول على اختيار البصريين: 

ا فتقول:   . "جاء وذهب المحمدان"أو تجعل معمول األول محذوفا

 وكيف تقول على اختيار الكوفيين؟ 

لألول  ، محمٌد على اختيار الكوفيين فاعل"جاء وذهب محمدٌ "نقول: 

 أو محذوف.  "محمد"ضمير مسترت يعود على  "ذهب"، وفاعل "جاء"

هذا على  "جاء وذهبوا المحمدون"ويف الجمع نقول على اختيار الكوفيين: 

 . "جاء وذهب المحمدون"االضمار، وعلى الحذف نقول: 

على االضمار،  "جاء وذهبا المحمدان"ويف المثنى نقول عند الكوفيين: 

 . "اء وذهب المحمدانج"وعلى الحذف: 

يضربانه من وجهين، ماذا نقول على اختيار  "أكرمُق وأهاننِ محمد"

 البصريين؟ فماذا تقول؟ 

 (@00:31:34) طالب:

ماذا نقول على اختيار البصريين؟ َمن  "أكرمُت وأهانني محمدٌ "ال،  الشيخ:

 يحاول؟ 

تكلم؟ َمن أكرمُت فأهانني محمٌد، هذا على االضمار أم على الحذف؟ َمن ي
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 يجيب؟ 

 (@00:32:00) طالب:

على  "أكرمت وأهانني محمدٌ "هذا على الحذف؟ يعني اآلن إذا قلت  الشيخ:

ماذا تطلب؟ أين  "أكرمُت "فاعل لـ أهانني، طيب..  "محمدٌ "اختيار البصريين 

المفعول به؟ يجوز الوجهان: إما أن تضمر المفعول به، وإما أن تحذفه، فإذا 

اأضمرته ي-أضمرته  أكرمتُه وأهانني "فإذا أضمرته فتقول:  -عني أتيت به ضميرا

 كال الوجهين جائز.  "أكرمُت وأهانني محمدٌ "، وإذا حذفت تقول: "محمدٌ 

ا"وعلى اختيار الكوفيين ماذا نقول؟ يقول:  ا "أكرمُت وأهانني محمدا ، محمدا

 مفعول به لـ أكرمت. أين فاعل أهانني؟ مسترت، هنا مسترت. 

ماذا نقول على  "أكرمت وأهانني المحمدون"، "المحمدون"مع ننتقل للج

ل.  مذهب البصريين أو على اختيار البصريين؟ المسألة تحتاج إلى تأمُّ

ضمار أو الحذف؟ هذا  هذا على اال "أكرمُت وأهانني المحمدون"

. وعند "أكرمتُهم وأهانني المحمدون"على الحذف، وعلى اإلضمار ستقول: 

 ألول... الكوفيين ُنعمل ا

 (@00:34:19) طالب:

هذا على اإلضمار، وعلى  "أكرمُت وأهانوين المحمدين"ممتاز!  الشيخ:

 الوجهان جائزان.  "أكرمُت وأهانني المحمدين"الحذف: 

ننظر لشيٍء من الشواهد.. وإن لم أجد وقتاا كافياا لجمع شواهد كثيرة، لكن 

 : ]ال ناوع[جمعت بعض الشواهد يف باب 

لما طلبوا منه أن  [96الكهف:] (جح مح جخمج ): قال 
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ا، لماذا؟  يبني السد قال: آتوين القدر النحاس، آتوين القطر، هاتوا القطر، آتوين قطرا

ا  يعني: آتوين هذا النحاس  [96الكهف:] (مج جح مح جخ)ألُفرغ قطرا

ا، هاتوا النحاس ألُفرغ هذا النحاس عليه،  لكي أفرغه عليه بين الجبلين؛ ليكون سدًّ

ا(ماذا؟  )آتوين(، ()آتوين ماذا يفرغ عليه؟  [96الكهف:] (جح مح)، )ق ر 

ا(  . )ق ر 

ا(إذن..  ا، ويطلبه )آتوين(هنا معمول متأخر يطلبه  )ق ر  ، )ُأفرغ(، آتوين قطرا

  .[96الكهف:] (جح مح جخ)

إذن.. تأخر معمول وتقدم عامالن يطلبانه، وكالهما يطلبانه من جهة أو 

 به، لك أن تجعله لألول ولك أن تجعله للثاين.  جهتين؟ من جهة، وهي المفعول

اآلية اآلن إن  [96الكهف:] (مج جح مح جخ)إن جعلناه لألول 

حت به؟ آتوين أفرغه )ُأفرغ(جعلناه لألول أين مفعول  ؟ ضمير أو محذوف. لو صرَّ

ا.   عليه قدرا

؟ محذوف أو مضمر، إن )آتوين(فأين مفعول  )ُأفرغ(وإن جعلته للثاين 

ا. أضمرته آتون  يه ُأفرغ عليه قطرا

حنا اآلن قلنا: إن  أيهما أف و: االضمار أو الحذف؟ نحن قلنا فيما رجَّ

الوجهين جائزان، إال أن االضمار يف الفاعل هو األفضل واألحسن؛ ألنه عمدة، 

 -وهو الحذف-وسيأيت أن الجمهور يوجبون ذلك إيجاباا ويمنعون الوجه الثاين 

د عليه هو أن الوجهين لكن الذي اخرتناه وهو الذي ن ريد اآلن أن نؤسس عليه ونقعِّ

 جائزان. 

جائزان.. أيهما أفضل وأحسن وأفصح؟ مع الفاعل األفضل اإلضمار؛ أن 

تذكره على أنه ضمير، وإذا كان مفعول به فاألفضل الحذف وعدم الذكر؛ ألنه 
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 فضلة، إال أنه يجوز يف هذا الحذف؛ لشواهد ستأيت، ويجوز يف اآلخر الذكر 

 لشواهد سوف تأيت. 

 . [7الجن:] (گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)وقال سبحانه: 

المصدرية مع  )أن(المصدرية، و )أن(هذه  [7الجن:] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ) 

ل، يعني اسم ُيعرب، إعرابه هنا: مفعول به؛ ألنه  ما دخلت عليه هذا مصدر مؤوَّ

ا أن لن يبعث اهلل ؟ وأهنم ظنو)ظنن م(أم مفعول به لـ  )ظنوا(المظنون، مفعول به لـ 

ا أم   نعم، كالهما جائز.  ؟[7الجن:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)أحدا

إذن.. فهذا تنازع؛ تنازعاه من جهٍة واحدة من جهة المفعول به، لك أن تجعله 

لألول ولك أن تجعله للثاين، وكما رأيتم ُحذف؛ ألن قلنا: األفضل واألفصح 

 للمفعول به أن ُيحذف. 

 قال الشاعر: 

 جىىىُف األخىىىالي إننىىىِجُىىىوين ولىىىم أ

 

 لريىىىىر جميىىىىوم مىىىىن خليلىىىىِ مهمىىىىو 

، وهي يف المعنى "األخالء"عندنا هنا  "جفوين ولم أجُف األخالءَ " الشاهد: 

 . "أجُف "ومفعول  "جفوين"يتنازعها جفوين وأجُف؛ ألهنا فاعل 

الشاعر هنا ماذا فعل؟ جعلها للفعل األول فاعالا أم جعلها للفعل الثاين 

؟ جعلها ل ، هذا اختيار البصريين. عندما جعلها للثاين مفعوالا لفعل الثاين مفعوالا

ا  مفعوالا به ماذا فعل بالفعل األول؟ أضمر فاعله أم حذف؟ أضمر، أتى به ضميرا

جفاين ولم أجُف "أتى بواو الجماعة، ولو حذف سيقول  "جفوين"فقال: 

 . "األخالء

 وقال الشاعر أو الشاعرة: 
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 سىىىىىىىىىىىىىا و بنىىىىىىىىىىىىىا يف قومنىىىىىىىىىىىىىا

 

 ِف مىىىىىىىن شىىىىىىىر  سىىىىىىىماع وليكىىىىىىى 

 بُعكىىىىىىىىىان يعشىىىىىىىىىِ النىىىىىىىىىاظرين 

 

 إذا هىىىىىىىىىىم لمحىىىىىىىىىىوا شىىىىىىىىىىعاع  

يعشيهم أي: يعميهم، يعشي الناظرين: يعمي  "بعكاظ يعشي الناظرين" 

أي: ُيعمي  "يعشي الناظرين شعاعه"الناظرين، ما الذي يعمي الناظرين؟ شعاعه، 

 الناظرين شعاعه. 

 . "ظرينيعشي النا"إذن.. ما إعراب شعاعه؟ فاعل ليعشي 

لمحوا ماذا؟ لمحوا شعاعه. إذن.. فكلمة  "إذا هم لمحوا"ثم قالت: 

 . "لمحوا"و "يعشي"التي يف آخر البيت تنازعها  "شعاعه"

 بعكىىىىىىىىىان يعشىىىىىىىىىِ النىىىىىىىىىاظرين

 

 إذا هىىىىىىىىىىم لمحىىىىىىىىىىوا شىىىىىىىىىىعاع  

لألول أو للثاين؟ جعلت لألول، يعني اختيار  "شعاعه"الشاعرة جعلت  

؟ "لمحوا"لكوفيين. ماذا فعلت بالثاين المهمل البصريين أو الكوفيين؟ اختيار ا

، أضمرت والَّ حذفت؟ حذفت، ولو أضمرت لجاز، وكانت  يطلب الشعاع مفعوالا

 ال.  "إذا هم لمحوه شعاعه"تقول 

 ويقول اآلخر: 

 تعُىىىىىىق بىىىىىىاألرطَ لهىىىىىىا وأرادهىىىىىىا

 

 رجىىىىىاٌل فبىىىىىَذو نىىىىىبلهم وكليىىىىىب 

ا أو نحو ذلك م  هؤالء  ن الهيد، يقول:ي كلم علَ صيد أو أن يهيدوا بقر 

ق باألرطى أي: استرت، األرطى شجرة  -أي استرتوا-الرجال تعفقوا باألرطى  تعفَّ

ق الرجال، َمن  معروفة، استرتوا تحت األرطى وأرادوها، َمن الذي استرت؟ تعفَّ

ق؛ وكذلك ألرادها،   الذي أرادها؟ الرجال. إذن.. فالرجال فاعل لتعفَّ

 تعُىىىىىىق بىىىىىىاألرطَ لهىىىىىىا وأرادهىىىىىىا

 

 رجىىىىىاٌل فبىىىىىذو نىىىىىبلهم وكليىىىىىب 

 ؟ هو فاعل... دعوه حتى نراجعه. "رجاٌل "اآلن ما إعراب  "رجاٌل " 
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نأخذ البيت اآلخر.. أنا أقول: ما وجدت وقتاا؛ فلهذا ما اخرتت كثيرة  

 وواضحة. 

 قال: 

 إذا كنىىق ترضىىي  ويرضىىيك صىىاحٌب 

 

ا فكىىن يف الريىىب أحُىىظ للعهىىدِ    جهىىار 

تعود إلى َمن؟ تعود إلى متأخر، قلنا: هذا  "ترضيه"الهاء يف  "إذا كنت ترضيه" 

زوه يف باب التنازع.   جوَّ

فيه، صاحب،  هذا متنازعٌ  "صاحٌب "، "ضيك صاحٌب إذا كنت ترضيه وير"

 "إذا كنت ترضي صاحباا"يطلبه األول ويطلبه الثاين، لو جعلته لألول قلت: 

 "يَك صاحٌب إذا كنت ترضيِه ويرض"فنصبت، ولو جعلته للثاين كنت رفعت: 

اللي يسميه -فاعل، الشاعر جعله لألول أو للثاين؟ جعله للثاين فاعالا فرفعه، األول 

إما أن ُتضمر له معموله المفعول أو تحذفه. الشاعر أضمر أو حذف؟  -الُمهمل

ولو حذف لجاز، فكأنه يقول: إذا كنت ترضي ويرضيك  "ترضيه"أضمر فقال 

 صاحٌب. 

اتفقوا على أن المعمول  :-يا إخوان-ىلة فنقول نعيد الخالصة يف هذه الم 

المتأخر يجوز أن تجعله لألول وأن تجعله للثاين، واختلفوا يف األْولى؛ فإن جعلته 

ألحدهما فماذا تعمل باآلخر المهمل؟ قلنا: يجوز ولك فيه حينئٍذ وجهان: إما أن 

ا-تضمر له معموالا  ن تجعل والوجه الثاين: أ -يعني أن تجعل معموله ضميرا

معموله محذوفاا لداللة الظاهر عليه، هذا هو األيسر يف هذا الباب، وجاءت عليه 

بعض الشواهد كما رأينا قبل قليل، وإن كانت هذه الشواهد تختلف كثرةا وقلةا يف 

فلهم يف  بعض مسائل هذا الباب. أما جمهور النحويين ومنهم ابن مالك 

 ذلك تفصيالت. 
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 :  قال ابن مالكم 

َمىىىىَو فِىىىىِ َضىىىىِمي رِ َمىىىىاَوأَ  ِمىىىىِو ال ُمه   ع 

 

 َتنَاَوَعىىىىىىىاُه َوال َ ىىىىىىىِثم  َمىىىىىىىا ال ُ ِثَمىىىىىىىا 

ِ ىىىىىىىىىنَاِن َوُيِ ىىىىىىىىىِي اب نَاَكىىىىىىىىىا   َكُيح 

 

َ ىىىىىىَدَيا َعب ىىىىىىىَداَكا   َوَقىىىىىىد  َبَرىىىىىىىَ َواع 

يقول: الفعل المهمل ماذا تفعل به؟ يقول: َاعمل هذا المهمل يف  ماذا يقول؟ 

ضميٍر يعود إلى الظاهر. هذا يجوز أو يجب؟ ضمير ما تنازعاه؛ يعني: اعمله يف 

إذن.. فهذا عنده من باب الوجوب؛ فعلى ذلك هو يوجب  )وال ثم ما ال ثما(يقول: 

 اإلضمار وال يجيز الحذف. 

على  "جا وا وذهب المحمدون"فعلى ذلك.. تقول على مذهب البصريين: 

وتقول على ، "جاء وذهب المحمدون"اإلضمار، وال يجوز أن تقول على الحذف 

جاء وذهب "، وال يجوز أن تقول "جاي وذهبوا المحمدون"اختيار الكوفيين: 

 . "المحمدون

أو  "جاؤوا وذهب المحمدون"اإلضمار؛ إما أن تقول:  يعنِ ماذا يجوو؟

؛ هذا الجائز عندهم على اختيار البصريين أو "جاء وذهبوا المحمدون"تقول: 

 الحذف فإهنم ال يجيزونه.  الكوفيين، لكن ال بد من اإلضمار، أما

 أمثل  : 

يف المثال فاعل لألول  )ابناكا(ابناكا مثنى ابن،  )يح نان وي ِي ابناكا(قال: 

جعله للثاين على اختيار  )يح نان وي ِي ابناكا(؟ )ي ِي(أم للثاين  )يح نان(

يحسن "البصريين. ماذا فعل باألول؟ أضمر له فاعالا ألف االثنين، وال يجوز عنده 

 . "ويسيء ابناكا

  والمثال الثاين:

َ َدَيا َبَرَ َوَقد    َعب َداَكا َواع 
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 فاعل، فاعل األول أو الثاين؟ فاعل األولى على اختيار الكوفيين.  )عبداكا( 

، فقال:  وال يجوز  )اع ديا(وماذا فعل بالفعل الثاين المهمل؟ أضمر له فاعالا

 . "بغى واعتدى عبداك"عنده أن تقول 

زنا اإلضمار والحذف، وقلنا: إن اإلضمار هو األفضل  -قليل قبل-ونحن  جوَّ

 واألفصح مع الفاعل، والحذف هو األفضل واألفصح مع المفعول به. 

 ما يف أوامر.  )وال تجِي(: ثم يقول ابن مالك 

ِمىىىىىالَ   َوالَ َتِجىىىىىَي َمىىىىىع  َأَول َقىىىىىد  ُأه 

 

ِهىىىىىىىالَ   ىىىىىىىع أو  ىىىىىىىَمرم لَِري ىىىىىىىرِ َرف   بُِم  

 ماذا نُعو؟ 

َفىىىُ  ال ىىىَثم  إِن  َيُكىىىن  َشي ىىىَر َخَبىىىر  َبىىى  و  َحذ 

 

ىىىىىىُ  إِن  َيُكىىىىىىن  ُهىىىىىىَو ال َخَبىىىىىىر    َرن   َوَأخ 

يقول: إذا جعلت هذا المعمول المتأخر لألول أو الثاين، الفعل المهمل منهما:  

ا حكمه حكم  ا، أو نائب فاعٍل مرفوع، نائب الفاعل دائما إما أن يطلب فاعالا مرفوعا

ا فاعل أو يطلب منصوباا؟ الفاعل؛ إما أن ي  طلب مرفوعا

ال تضمر له إال المرفوع، يقول: إذا جعلت المعمول  ماذا ت مر ل ؟ يقول:

ماذا تفعل باألول المهمل؟  -على اختيار البصريين-المتأخر، إذا جعلته للثاين 

ا  ا، وإما أن يطلب منصوباا، إما أن يطلب فاعالا مرفوعا يقول: إما أن يطلب مرفوعا

أن تضمره، وإما أن يطلب مفعوالا منصوباا فال يجوز... فماذا تفعل به؟ إذا فيجب 

ا يجب أن ُيضمر، هذا قوله:   طلب فاعالا مرفوعا

ِمىىىىىالَ   َوالَ َتِجىىىىىَي َمىىىىىع  َأَول َقىىىىىد  ُأه 

 

ِهىىىىىىىالَ   ىىىىىىىع أو  ىىىىىىىَمرم لَِري ىىىىىىىرِ َرف   بُِم  

 . "جا وا وذهب المحمدون"إذن.. تقول:  

 تفعل بالمنصوب: تضمره أم تحذفه؟ يقول: إذا كان يطلب منصوباا، ماذا 

َفىىىُ  ال ىىىَثم  إِن  َيُكىىىن  َشي ىىىَر َخَبىىىر    َبىىىو  َحذ 

 

ىىىىىىُ  إِن  َيُكىىىىىىن  ُهىىىىىىَو ال َخَبىىىىىىر    َرن   َوَأخ 
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أكرمُت وأهانني "إذا كان مفعوالا به فيجب أن تحذفه، فإذا قلت:  يعنِ:

ب؟ مرفوع األول هذا ماذا يطل "أكرمت"المحمدون فاعل ألهانني،  "المحمدون

أو منصوب؟ منصوب، منصوب مفعول به أم خرب؟ مفعول به، ال يجوز أن 

 تضمره. 

أكرمتهم "وال يجوز  "أكرمُت وأهانني المحمدون"يعني ماذا تقول؟ تقول: 

 ، ال تضمر األول إذا كان يطلب مفعوالا به. "وأهانني المحمدون

]كان ني يف باب إذا كان يطلب منصوباا لكن ليس مفعوالا به وإنما خرب، يع

المفعول الثاين أصله الخرب، هذا  ]ظن[منصوبه خرب، ويف باب  ]كان[، باب وظن[

)وأخرن  يقول:  ]ظن[أو باب  ]كان[الذي يقصد، يعني إذا كان المنصوب يف باب 

:  ]كان[يعني يف باب  إن يكن هو الخبر( ا وكان محمٌد "لو قلت مثالا كنت صديقا

ا ا وكان محمٌد "بل الحذف وقبل التنازع، هذا األصل األصيل ق "صديقا كنت صديقا

ا اآلن اجعل الجملة على التنازع على اختيار البصريين، ماذا حدث فيها  "صديقا

على اختيار البصريين؟ سنجعل الثاين هو العامل، واألول نحذف منه الخرب، 

ا"فتقول:  كنُت وكان محمٌد "حذفت خرب األول،  "كنُت وكان محمٌد صديقا

، اآلن.. المهمل األول أو الثاين؟ األول، األول يطلب منصوباا. منصوباا "اصديقا 

 مفعول به والَّ خرب؟ خرب. ماذا تفعل به إذا كان المطلوب خرباا؟ 

َفىىىُ  ال ىىىَثم  إِن  َيُكىىىن  َشي ىىىَر َخَبىىىر    َبىىىو  َحذ 

 

ىىىىىىُ  إِن  َيُكىىىىىىن  ُهىىىىىىَو ال َخَبىىىىىىر    َرن   َوَأخ 

ا وتؤخره، فتقول: يعني: إذا كان الخرب ال بد أن تج  كنُت وكان "عله ضميرا

ا إياه ا، "محمٌد صديقا ا إياهُ "، إياُه يعني صديقا لماذا  "كنُت وكان محمٌد صديقا

أوجب إضمار المنصوب هنا ولم يجز حذفه؟ ألنه خرب، والخرب عمدة. لماذا 

 أوجب تأخيره؟ لكي ال يعود على متأخر. 

قد يعود على متأخر، لكن كل ما هنا يف مخالفة ألصل الباب؛ وهو أن الضمير 
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 قالوه يف هذه المسألة أمور قياسية ليس فيها سماع.  

حناه  فلك أن  -وهو جواز اإلضمار والحذف-أما عن المذهب الذي رجَّ

ا إياه": -كما أوجب الجمهور-تضمر فتقول  ولك أن  "كنت وكان زيٌد صديقا

ا"تحذف هذا المنصوب فتقول:  ا تدل على ، صد"كنُت وكان زيٌد صديقا يقا

ا.  ا وكان زيٌد صديقا  المحذوف، يعني: كنت صديقا

ا ": األصل: ]ظن[نقول يف باب  ]ظن[وكذلك يف باب  ظنَّني محمٌد صديقا

ا ا صديقا اجعل الجملة على التنازع على اختيار البصريين. ستقول:  "وظننُت محمدا

ا" ا صديقا  . "ظنني وظننُت محمدا

ا صد"القول الثاين:  اظننُت محمدا  . "يقا

 ظننُت: فعٌل وفاعل. 

ا: مفعول أول وثاين.  ا صديقا  محمدا

األولى هذا المهمل ماذا يطلب؟ يطلب المفعول الثاين، يعني  "ظنني"

أم نضمره؟ على مذهب الجمهور: يجب  (@00:58:59)منصوباا وأصله خرب، 

ا إياهُ "أن ُيضمر فنقول:  ا صديقا  ، حذف، لك أن تقول هذا"ظنني وظننُت محمدا

ا.  "ظنني وظننُت محمد..."ولك أن تحذف فتقول:  ا صديقا  أي: ظنني صديقا

ا كويف-أما الحذف؛ فهذا مذهب الكسائي ومذهب هشاٍم الضرير   -وهو أيضا

ومذهب السهيلي وهو من علماء األندلس؛ وهؤالء أوجبوا الحذف، والجمهور 

لوجهين، وإن أوجب اإلضمار، والذي يرتجح عند كثيٍر من المتأخرين هو جواز ا

كانت أكثر الشواهد المسموعة جاءت على قول البصريين والجمهور، لكن هناك 

شواهد جاءت على قول الكسائي ومن أخذ بقوله؛ فليس لنا بعد ذلك أن نوجب 

زت  أو يجوز يف -هذا القول وال أن نوجب هذا القول، وإنما نقول: إن العرب جوَّ
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-يختلف من حيث الكثرة؛ فاإلضمار  كل ذلك؛ لورودهم عنها، وإن كان -لغتها

ا لكنه األكثر يف المرفوع، وهو األفصح، والحذف وهو جائز ولكن  -وإن كان جائزا

 أي المفعول به. -هو األكثر واألفصح يف المنصوب الفضلة 

  هذا الباب ببيتين، يقول فيهما: ثم يختم ابن مالك 

ِهىىىىىرِ ان  َيُكىىىىىن  َضىىىىىِمي ٌر َخَبىىىىىَرا  َوَأظ 

 

ىىىىىىىَرا لَِري ىىىىىىىرِ     َُ  َمىىىىىىىا ُيَ ىىىىىىىابُِق ال ُم

ُِنَىىىىىىىانِِ َأَخىىىىىىىا  ىىىىىىىُو َأُظىىىىىىىن  َوَي  َنح 

 

ىىىىَرا  َأَخىىىىَوي ِن فِىىىىِ ال َرَخىىىىا  ىىىىَدا  َوَعم   َوي 

  . ا، ومن وضوحها قد تكون صعبةا  المسألة هنا واضحة جدًّ

 ؟ ماذا يقول ابن مالك 

أي - يقول: إذا جعلنا المعمول الظاهر ألحد الفعلين، الفعل اآلخر سنضمر له

ا كاألمثلة السابقة إن لم يكن هناك مانع، لكن إذا كان  -سنجعل معموله ضميرا

هناك مانع بحيث إن هذا الضمير الذي سنقدره معموالا ال يمكن أن يطابق، ال أن 

 . ]ظن وأخواتها[يطابق مرجعه، وال أن يطابق المتكلم، وهذا يحدث يف نحو باب 

 : اأظن المحمدين صديقين، و"نقول مثالا ، أعيد: "يظنني المحمدان صديقا

ا" اآلن.. نريد أن نجعل  "ظننت المحمدين صديقين، وظنَّني المحمدان صديقا

ا سيتنازعان الخرب  ا أو صديقين-العبارة على التنازع. طبعا ماذا  -وهو صديقا

: إما على اختيار الكوفيين أو البصريين، فسنقول: ظننت  -ستقول؟ سنقول مثالا

، ثم حذفت الفعل "ظننت وظنني المحمدين صديقين" -أعمل ظننت األول

المحمدين صديقين هذان  "ظننت وظنني المحمدين صديقين"اآلخر يف الوسط، 

هذا نصب ياء المتكلم  "ظنَّني". "ظننت"معموالن ألي فعل؟ لظننت، لألول 

هذا المهمل يطلب مفعول ثاين،  "ظنني"مفعول أول، أين المفعول الثاين؟ اآلن.. 

ا؟ يطلب منصوباا، وهذا المنصوب مفعول به والَّ يعني  يطلب منصوباا أو مرفوعا
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أصله خرب؟ أصله خرب، ال بد أن تقدر الضمير عندهم على قول الجمهور، ال بد أن  

ا.  ره ضميرا ا، قدِّ ر  "ظننت وظنني الزيدين قائمين، وظنني إياه"تقدره ضميرا فستقدِّ

إياه، إياه تعود إلى صديقين، إياه  ظنني "ظننت وظنني المحمدين قائمين إياه"

إياهما ظننت وظنني المحمدين "مفرد وصديقين مثنى، ما يصلح، هل تقول: 

، ظنني "ظنني"إياهما، إياهما توافق الصديقين بس تخالف ياء المتكلم  "صديقين

ا؛ ألنه إما  فيخالف  إياهإياهما ال تصلح، فهنا الضمير ال يمكن أن تأيت به ضميرا

أو يخالف ياء المتكلم، ماذا تفعل يا ابن مالك يا أيها الجمهور؟ ال بد أن الصديقين 

ا.  ا ظاهرا ا، تأيت باسما ا ظاهرا ح به اسما ح بالمفعول به، البد أن تصرِّ  تصرِّ

، أضمر يعني: هات "وأضمر"؟ خالف )وأظهر(ما معنى  )وأظهر(يقول: 

ا، يعن ا ظاهرا ا، أظهر يعني: هات لالسم اسما ي يجب أن تقول: الكلمة ضميرا

ا"  هذا على مذهب وجوب اإلضمار.  "ظننُت وظنني المحمدين صديقين صديقا

ظننُت وظنني "وعلى مذهب جواز الحذف: لك أن تقول هذا، ولك أن تقول: 

ظننُت "، فيكون التقدير حينئٍذ من معنى الظاهر، يعني "المحمدين قائمين

 . "المحمدين قائمين وظنني المحمدان قائمان

 ل ابن مالك: ومثا

ُِنَىىىىىىىىىىىىانِِ َأَخىىىىىىىىىىىىا  َأُظىىىىىىىىىىىىن  َوَي

 

ىىىىَرا  َأَخىىىىَوي ِن فِىىىىِ ال َرَخىىىىا  ىىىىَدا  َوَعم   َوي 

ا أخوين   ا وعمرا ا أخوين،  -هذا كالمه يقوله-يقول: أظن زيدا ا وعمرا أظن زيدا

ا.   ويظناين أخا

ا  )يِناين( اجعلها يف الوسط على اختيار الكوفيين؟ فستقول: أظن ويظناين زيدا

ا أ  خوين. وعمرا

ا )يِناين(أين المفعول الثاين لـ  لم يطابق "إياه"؟ إن أخرهتم يف األخير ضميرا



 

 
e 

g h 

f  255 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

، ماذا تفعل؟ )يِناين(لم يوافق ياء المتكلم  "إياهما"أخوين، وإن قدرته ضمير 

ا، يعني تقول: أظن ويظناين  ا ظاهرا ا، تجعله اسما ا ظاهرا يقول: يجب أن تقدره اسما

ا، و ا أخوين أخا ا وعمرا ا زيدا ا ظاهرا ا-إن جعلته اسما ا ليس ضميرا ا ظاهرا لك  -اسما

ا أخوين.  ا وعمرا ا زيدا  أن تؤخره ولك أن تقدمه، تقول: أظن ويظناين أخا

ا أخوين" وعلَ مذهب الحذف نقول: ا وعمرا ، فهذا ما "أظن ويظناين زيدا

 ، وكما رأينا هو باب ظريٌف ]ال ناوع يف العلم[باب  -يا إخوان-يتعلق هبذا الباب 

لطيف يف مجمله، وهو حلٌّ لمشكلٍة ُلغوية، ولكن يف تفصيالته عند الجمهور شيٌء 

من اإلطالة، وعلى مذهب جواز اإلضمار والحذف فالباب كله مضطرٌد على قوٍل 

 واحد. 

 هو هنا  من سؤال؟

 (@1:9:22) سؤال:

نعم، هم بعض المتأخرين؛ ألن المعروف عن المتقدمين: إما  الجواب:

أو وجوب الحذف، ابن مالك أشار يف  -وهو قول الجمهور-ار وجوب اإلضم

؛ كـ التسهيل، أشار إلى جواز الوجهين، يعني هو الذي ]األلُية[بعض كتبه غير 

 رجحه كثيٌر من المتأخرين.

 (@1:09:56) سؤال:

ا األصل يف لغة العرب: االختصار واإليجاز وعدم التكرار،  الجواب: طبعا

جاء محمٌد "لى: اإليجاز وعدم التكرار، بدل ما تقول  مهمته األوالا الضمير أص

ا ، فهذا من أوجه االختصار يف "جاء محمٌد وأكرمته"تقول:  "وأكرمت محمدا

 اللغة، بدل ما تكرر جملتين تحذف فاعل أحدهما أو تضمره. 

 (@1:10:35) سؤال:
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 نعم، هذا الذي قاله، ماذا قال يف البيت الثاين؟ الجواب: 

ِمىىىىىالَ َوالَ َتِجىىىىىَي َمىىىىى  ع  َأَول َقىىىىىد  ُأه 

 

ِهىىىىىىىالَ   ىىىىىىىعم أو  ىىىىىىىَمرم لَِري ىىىىىىىرِ َرف   بُِم  

ه بعد ذلك بالمنصوب إذا كان   فخصَّ وجوب اإلضمار هنا بالرفع، ثم خصَّ

 خرباا. 

 (@1:11:25) سؤال:

جاء "ال، أوجب الحذف يف الباب كله، كذلك، يعني عندهم تقول:  الجواب:

لشواهد على ذلك، ولكن شواهد ، نعم، استشهدوا ببعض ا"وذهب المحمدون

 قليلة، يعني يمكن أن نقول: أهنا تكملة للجواز؛ أن تقول: تكملة للوجوب. 

ال، ما ترتقي أن تكون هي األفصح واألكثر، فكيف ترتقي إلى أن توجب 

 المسألة؟! 

 فهذه أبياو لعلنا ننِر فيها، ونخ م بها درو  هذا الُهو:

 يقول قاتل محمد بن طلحة: 

 َقىىىىىىىَوام بَيىىىىىىىاِو َرب ىىىىىىى  وَأشىىىىىىىَعَث 

 

ىىلم   قليىىِو األََذى فيمىىا َتىىرى العىىيُن ُم  

ِح َجي ىىَب َقِميهىى ِ   ِر الىىَرم  ىىُق بِهىىد   َهَ ك 

 

ىىىىىىمِ   َُ  َفَخىىىىىىر َصىىىىىىريع  للَيىىىىىىَدي ِن ولِل

ْم َشي ىىَر أَن َلىىيَس تابِعىى    َعلىىَ َشي ىىرِ شىى

 

 َعلَيىىىى  وَمىىىىن  ال َي  َبىىىىِع الَحىىىىَق َيِِلىىىىم 

 مُح شىىىىاجرٌ والىىىىرّ  "حىىىىم"ُيىىىىَذك رين  

 

 قبىىىَو الَ قىىىُدِم؟ "حىىىم  "َفَهىىىالَ َتىىىال  

جليل قاتل مع علي وقاتل ضد علي  ◙محمد بن طلحة صحابي  

فقاتِله قال هذه األبيات؛ وهي أبياٌت جميلة وقفنا عنده، أما حسابه فعند  ◙

 . اهلل 

 نقف عند هذه األبيات، يقول: 

 وَأشىىىىىىىَعَث َقىىىىىىىَوام بَيىىىىىىىاِو َرب ىىىىىىى 

 

ىىلمقليىىِو األَذَ    ى فيمىىا َتىىرى العىىيُن ُم  
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 ؟"أشعَث "لماذا نصب أشعَث؟ ما إعراب  "وأشعَث "

 (@1:13:42) طالب:

 هذه مجرورة ليست منصوبة.  الشيخ:

، وقال بعض "ُربَّ "، وُربَّ أشعث، فأشعث مجرورة بـ "ُربَّ "ال، هذه 

، يسموهنا  ورة: ، هي مجر"واو ُربَّ "النحويين: مجرورة بالواو القائمة مقام ُربَّ

، مجرورة وعالمة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة؛ ألن أصله  ، أو بواو ربَّ إما بـ ربَّ

 . "َأفعل"ممنوع من الصرف على 

فيما "هذه صفة ثانية،  "قليل األذى"، "بآيات ربه"هذه صفة  "وأشعث قوامٍ "

ا صفة ثالثة.  "ترى العين مسلم  هذه أيضا

، إن جعلتها "الذي"؟ موصولة، بمعنى "ما"ما نوع  "فيما ترى العين"يف قوله: 

ا، فيكون تقدير الكالم: قليل األذى فيما  "الذي"موصولةا بمعنى  فستقدر لها عائدا

تره العين، ويجوز وجٌه آخر: أن تجعلها مصدريةا؛ فال تحتاج إلى تقدير عائد، 

  ويكون تقدير الكالم: يف رؤية العين مسلم.

ِح َجي َب قَ  ُق ل  بالَرم   ِميه ِ َهَ ك 

 ما الجيب؟ 

ْمِح َجْيَب َقِميصهِ " يعني: طعنته بالرمح يف جيب قميصه، أين  "َهَتْكُت له بالرَّ

الجيب؟ الجيب: فتحة العنق، هذه الفتحة التي يدخل فيها العنق، هذا هو الجيب 

يف اللغة، أما الذي توضع فيه األشياء يف الثوب يمين ويسار وهنا؛ هذا ال يسمى يف 

المكان الذي ُيخبأ  -"مخبأة"تخفيف -، وإنما يمكن أن نسميه بمخباة اللغة جيباا

، وقد يكون له "مخباةٌ "، ثم يؤنث "مخبا"فيه األشياء، مخبأ ثم يخفَّف فيكون 

 أسماء أخرى وأنا ال أدري، لكنه ال يسمى يف اللغة جيباا. 
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ِح َجي ىىىَب َقِميهىىى ِ   ىىىُق لىىى  بىىىالَرم   َهَ ك 

 

ىىىىىىمِ  َفَخىىىىىر َصىىىىىىريع  للَيىىىىىَدي نِ   َُ  ولِل

ا لليدين وللفم؟ يعني: سقط على وجهه.    ما معنى فخر صريعا

ا.  ا؟ حال، فخرَّ حالة كونه صريعا ا، ما إعراب صريعا  فخر صريعا

ْم َشي َر أَن َليَس تابِع   َعلَ َشي رِ ش

هذا استثناء،  "َعلى َغْيِر شٍئ َغْيَر أَن َليَس تابِعًا عليًّا"الثانية؟  "غيرَ "ما إعراب 

 ، هذا استثناء. "إال"ُيستثنى هبا كـ  "يرَ غ"

ا" ا  "غيَر أن ليس تابعا ا؟ خرب ليس. أين اسم ليس؟ هو، ليس تابعا ما إعراب تابعا

 عليًّا.

 وَمن  ال َي  َبِع الَحَق َيندم

؟ استفهام أم شرط أم اسم موصول؟ شرطية، معنا على الشرط "َمن"ما نوع 

 ."يندم"الجواب: ، و"يتبع"فعلها وجواهبا، أين فعلها؟ 

 والّرمُح شاجرٌ  "حم"ُيَذك رين 

رين "والرمح شاجرٌ "ما معنى  والّرمُح شاجٌر، عندما طعنه اخرتقه  "حم"؟ ُيَذكِّ

يعني: أنه اخرتقه ونشب  "شاجرٌ "الرمح وخرج من الجهة األخرى، فالمعنى العام 

؛ لكي ال وار: إهنا خشبة توضع يف فم الفصيل، يف فم الح"شـاجرٌ "فيه، واألصل يف 

 . "شاجر"يرضع من أمه، فتنشب يف الفم، فُسمي كل ما ينشب بـ 

 والّرمُح شاجرٌ  "حم"ُيَذك رين 

؟ ماذا يريد بـ "يذكرين حم"؟ أي صورة؟ ماذا يريد بقوله: "حم"ماذا يريد بـ 

 هذا قول.  (@1:19:05)؟ "حم"

؟ يعني: يذكره ؟ ماذا يذكره"يذكرين حم"نسمع القول اآلخر: ماذا يريد بقوله: 
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؛ يريد القرآن كله، "حم"أو السورة  "حم"فقط، سورة  "حم"ال يريد  "حم"اهلل، 

ا  ويكفي بالقرآن عن اهلل عن الدين، يعني يذكرين بالقرآن برب القرآن، فذكر جزءا

 وأراد الكل. 

 والّرمُح شاجرٌ  "حم"ُيَذك رين 

الجملة، جملة ؟ الرمح شاجٌر مبتدٌأ وخرب يف "الرمح شاجرٌ "ما إعراب 

 يف هذه الحالة. "حم"جملة حالية، يذكرين  "والرمح شاجرٌ "

 قبَو الَ قُدِم؟ "حم"َفَهالَ َتال 

اسم أم فعل أم حرف؟ حرف ماذا؟ حرف تحضيض، وحروف  "هالَّ "

 التحضيض خاصة بالفعل، وهي دخلت مع الفعل، ما يدخل اسم. 

 قبو ال قدم؟ "حم"فهاَل تال 

؟ مضاف إليه، هذا آخر ما تيسر يف النظر يف هذه األبيات. "التقدم"ما إعراب 

 واهلل أعلم. 

 وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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 الدرس الثمالث واألربعون

﷽ 

 

الحمــد هلل رب العــالمين، والصـــالة والســالم علـــى نبينــا محمـــد وعلــى آلـــه 

 وأصحابه أجمعين. 

 أما بعد...

عليكم ورحمـة اهلل وبركاتـه، وأهـالا وسـهالا ومرحباـا بكـم، وحيَّـاكم اهلل  السالم

ليلة االثنين، الخامس عشر من شهر ربيٍع األول مـن -وبيَّاكم يف هذه الليلة المباركة 

 .سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة وألف من هجرة المصطفى 

-نعقـد  نحن مجتمعون يف جـامع الراجحـي بحـي الجزيـرة يف مدينـة الريـاض،

[ ]ألُيىة ابىن مالىكالدرس الثالث واألربعين مـن دروس شـرح  -بحمد اهلل وتوفيقه

 عليه رحمة اهلل.

، انتهينـا مـن "المفعـول المطلـق"قبل اإلجازة عند بـاب  -يا إخوان-كنا توقفنا 

بـاب المفعـول "نبـدأ بـالكالم علـى  -إن شـاء اهلل-الكالم على باب التنـازع، واآلن 

 .  "المطلق

   :ناسبة الطيبة أن يبدأ الدرس هبذا البابومن الم

 "لقباب المُعول الم "
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 ألنه من ألطف أبواب النحو ومن أكثرها استعماالا يف القديم والحديث.

يف هـذا البـاب؛ إذ  ويف البداية نقـرأ مـا قالـه شـيخنا وإمامنـا/ ابـن مالـك 

 :فيها  عقده يف اثني عشر بيتاا، قال

 ان منالمهدر اسم ما سوى الثم.286

 

 مىىىىدلولِ الُعىىىىو كىىىىىمنم مىىىىن أمىىىىن 

 بمثلىى  أو فعىىو أو وصىىفم ُنهىىب.287 

 

 وكونىىىىىى  أصىىىىىىال  لهىىىىىىذين ان خىىىىىىب 

ىىىا بىىىين أو عىىىدد.288  ا أو نوع   توكيىىىد 

 

 ك ىىىىىرو سىىىىىيرتين سىىىىىير ذي رشىىىىىد 

 وقىىىد ينىىىوب عنىىى  مىىىا عليىىى  دل.289 

 

 كجىىىىد كىىىىو الجىىىىد وافىىىىرح الجىىىىذل 

 ومىىىىىا ل وكيىىىىىدم فوحىىىىىد أبىىىىىدا.290 

 

 داوثىىىىىىىن واجمىىىىىىىع شيىىىىىىىره وأفىىىىىىىر 

 وحىىىذف عامىىىو المؤكىىىد ام نىىىع.291 

 

 ويف سىىىىىىىىىىىواه لىىىىىىىىىىىدليوم م  ىىىىىىىىىىىع 

 والحىىىذف حىىى ٌم مىىىع آوم بىىىدال.292 

 

 مىىىىىن فعلىىىىى  كنىىىىىدال  اللىىىىىذ كانىىىىىدال 

 ومىىىىىىا ل ُهىىىىىىيوم كإمىىىىىىا منىىىىىىا.293 

 

 عاملىىىىىىى  ُيحىىىىىىىذف حيىىىىىىىث عنىىىىىىىا 

 كىىىىىذا مكىىىىىرٌر وذو حهىىىىىرم ورد.294 

 

 نا ىىىىىب فعىىىىىوم السىىىىىم عىىىىىينم اسىىىىى ند 

ا.295   ومنىىىىى  مىىىىىا يدعونىىىىى  مؤكىىىىىد 

 

 أو شيىىىىىىىىىىره فالمب ىىىىىىىىىىدالنُ ىىىىىىىىىى   

َِ ألىىىىٌف عرفىىىىى.296   نحىىىىو لىىىى  علىىىى

 

ىىىىا صىىىىرفا   والثىىىىان كىىىىابنِ أنىىىىق حق 

 كىىىذا  ذو ال شىىىبي  بعىىىد جملىىى .297 

 

ىىىىىىىا بكىىىىىىىاي ذاو ع ىىىىىىىل    كلىىىىىىىِ بك 

 : المفعول به، وله، وفيه، ومعه، والمطلق. -كما تعرفون-المفاعيل خمسة  

اب التعــدي وهــو بــ-فقــد ســبق الكــالم عليــه يف بــاٍب ســابق  أمىىا المُعىىول بىى ؛

بقيت أربعة مفاعيل، بدأ ابن مالٍك اآلن بالكالم علـى المفعـول المطلـق،  -واللزوم

ا إن شاء اهلل تعالى.  وستأيت بقية المفاعيل تباعا

ف ابن مالٍك لنا المصدر، فقال:   يف أول بيٍت يف هذا الباب عرَّ

 المهىىدر اسىىم مىىا سىىوى الثمىىان مىىن

 

 مىىىىدلولِ الُعىىىىو كىىىىىمن مىىىىن أمىىىىن 
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ما تعريف المصـدر يـا إخـوان؟ هـذا مـن أهـم المهمـات يف النحـو؛  ر()المهد  

 لكثرة الحاجة إليه.

 ما المراد بالمهدر؟ 

 من األسماء.  المهدر

لكِ نعرف المهدر ال بد أن نعرف الكلماو ال ِ تدل علَ الحدأ والُعو يف 

:  اللرة؛ هنا  ثالثة أنوع من الكلماو  كلها تدل علَ حدأم وفعوم

الكلمات التي تدل على حـدٍث وزمـان هـذا الحـدث؛ وهـي التـي : النوع األول

هـي الكلمـة التـي تـدل علـى حـدٍث  الُعىو:تسمى يف اصـطالح النحـويين بالفعـل. 

 وزمانه، الحدث يعني الفعل. 

، هذه الكلمة تدل علـى شـيئين: تـدل علـى وقـوع الـذهاب، "ذهب"فإذا قلت: 

فهـم منهـا الـذهاب أو ال ت "ذهـب"، إذا قلـت "الـذهاب"هذا الفعـل، هـذا الحـدث 

تفهــم منهــا الــذهاب؟ نعم،وتفهــم أن الــذهاب كــان يف الماضــي. إذن.. فــدل علــى 

 ودل على زمانه وهو الماضي.  -وهو الذهاب–الحدث 

 :والفعل كما تعرفون ثالثة أقسام 

 : وهو ما دل على حدٍث يف الزمان الماضي.الماضِ -

 مستقبل.: وهو ما دل على حدث يف الحاضر أو الوالم ارع -

 : وهو ما دل على حدٍث يف الزمان المستقبل.وفعو األمر -

: هـي الكلمـات التـي تـدل علـى النوع الثاين من الكلماو ال ِ تدل علَ حىدأ

حــدٍث وصــاحبه، وهــي التــي تســمى يف اصــطالح النحــويين بالوصــف، تســمى 

 بالوصف وُتجمع على أوصاف، والوصـف غيـر الصـفة؛ الصـفة هـذا إعـراب مثـل:
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خرب، فاعل، نعت، صفة، ال، هذا وصف، الوصف، وهـي التـي تسـمى  ،دأنعت، مبت

باألســماء المشــتقة العاملــة عمــل فعلهــا، أو بعــض األســماء المشــتقة العاملــة عمــل 

فعلهــا؛ كاســم الفاعــل واســم المفعــول والصــفة المشــبهة وصــيغ المبالغــة واســم 

 الفاعل؛ هذه نسميها أوصافاا.

 هذه األوصاف، ما تعريف الوصف؟

 وهِ علَ ق مين:الكلمة التي تدل على حدٍث وصاحبه،  صف يف النحو:الو

  :ما دل على حدٍث وفاعله. الق م األول 

تدل على حدث وصـاحب هـذا الحـدث، وصـاحبه هـو فاعلـه، وتشـمل: اسـم 

 الفاعل، وصيغ المبالغة، والصفة المشبَّهة، واسم التفضيل؛ كل هذه أوصاف. 

، فقولنـــا: "ب، وُمكـــرم، ومســـتخرجراحـــم، وضــار"فاســم الفاعـــل كقولنـــا: 

تفهـم الحـدث وهـو الرحمـة، راحـم يعنـي فيـه  "راحم"عندما تسمع كلمة  "راحم"

رحمة. إذن.. فكلمة راحم تدل على الحدث الرحمة أم ال تدل؟ تـدل، وهـذا الـذي 

؛ هـذا  سـميته بـراحم مـا عالقتـه بالحـدث بالرحمـة؟ زمـان الرحمـة؟ ال، لـيس فعـالا

 و مفعوله؟ فاعله؛ ولهذا يسمونه اسم فاعل. صاحب الرحمة. فاعله أ

 : ما دلَّ على حدٍث وفاعله.اسم الُاعو

اب، مِنحـار، عنـدما تسـمع  اب ومِنحار، مِنحـار، درَّ وكذلك صيغ المبالغة؛ كدرَّ

تفهم الحـدث وهـو النحـر أن فيـه نحـر أو ال تفهـم؟ نعـم، وأن هـذا الـذي  "مِنحار"

 ر؟ فاعله، صاحبه. سميناه بمنحار ما عالقته بالحدث النح

أي الصفة المشبهة باسم الفاعـل؛ كجميـل، وصـعب،  وكذلك الهُة المشَبهة:

 "صـعب"، عندما تسمع كلمـة "هذا شيٌء جميل، وهذا شيٌء صعب"عندما تقول: 

تفهم الحدث وهي الصـعوبة، يف صـعوبة، وهـذا الشـيء مـا عالقتـه بالصـعوبة؟ هـو 
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 الذي صُعب، يعني فعله.  

محمــٌد هــو "األجمــل واألصــعب،  يو؛ عنىىدما تقىىول:وكىىذلك اسىىم ال ُ ىى

تفهـم الحـدث وهـو الجمـال؛ أن فيـه جمـال،  "األجمـل"، عنـدما تسـمع "األجمـل

وتفهم أن هذا الذي سميناه باألجمل ما عالقته بالحدث الجمال؟ هو الـذي جُمـل، 

 يعني هو الذي فعل الجمال، فاعله. 

 عوله. : ما دل على حدٍث ومفوالنوع الثاين من األوصاف 

 وهذا يشمل اسم المفعول؛ كمرحوم، ومضروب، وُمكرم. 

 -وهـو الرحمـة-تفهـم الحـدث  "مرحـوم"منذ أن تسمع  "مرحوم"فإذا قلت: 

ا ما عالقته بالحـدث الرحمـة؟ فاعلـه أو  يعني فيه رحمة، وهذا الذي سميناه مرحوما

و دَلىىق عىى "مرحىىوم"فكلمىىة مفعولــه؟ هــذا مفعولــه، الرحمــة وقعــت عليــه. إذن.. 

 : على الحدث الرحمة، وعلى مفعول الرحمة. شيئين

 كم ذكرنا من نوع؟ نوعين: 

 الفعل؛ وهو ما دل على حدٍث وزمانه.  األول:

 الوصف؛ وهو ما دل على حدٍث وصاحبه.  والثاين:

هي الكلمات التي تدل علـى  النوع الثالث من الكلماو ال ِ تدل علَ الحدأ:

 مجرد الحدث. 

وال تــدل علــى شــيٍء آخــر، يعنــي ال تــدل علــى زمــان  تــدل علــى الحــدث فقــط

الحدث وال تدل على صاحب الحدث، والكلمات التي تـدل علـى مجـرد الحـدث 

 فقط هي التي تسمى يف اصطالح النحويين بالمصدر. 

 الكلمـات التـي تـدل علـى مجـرد الحـدث، ال تـدل إال علـى حـدث فالمهدر:
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 .  "ب، وقيام، وذهابضرب، ورحمة، وجلوس، وأكل، وشر"فقط؛ كقولنا: 

ــت:  ــإذا قل ــرٌب "ف ــع يف  "ض ــرب وق ــرب، تفهــم أن الض ــدث الض تفهــم أن الح

الماضي أو يف الحال أو يف االستقبال؟ ال. الضرب هذا الذي سميناه الضرب فاعـل 

الضــرب أو مفعــول الضــرب والَّ هــو الضــرب؟ هــو نفســه الضــرب. إذن.. فكلمــة 

تـدل  -يعنـي الفعـل-جرد الحدث الضرب ال تدل إال على شيٍء واحد، تدل على م

 على الفعل بمعناه اللغوي، تدل على الفعل فقط. 

ــموهنا  ــون؟ يس ــميها النحوي ــاذا يس ــرد الحــدث م ــى مج ــدل عل ــي ت فالكلمــة الت

 المصدر. 

 ابن مالك يف هذا البيت وازن لنا بين المصدر والفعل، فقال:

 المهىىدر اسىىم مىىا سىىوى الثمىىان مىىن

 

 مىىىىدلولِ الُعىىىىو كىىىىىمن مىىىىن أمىىىىن 

: يــدل علــى الُعىىو يىىدل علىىَ شىىيئين، الفعــل لــه مــدلوالن، )مىىدلولِ الُعىىو(  

 الحدث، ويدل على الزمان. 

يقول: المصدر يدل فقط على واحـد مـن مـدلولي الفعـل وهـو الحـدث. يعنـي 

ا هو أراد بـذلك أن  ف لنا الحدث! طبعا انظر كيف ابن مالك أخذ لفة طويلة لكي يعرِّ

يســتطيع أن يقــول المصــدر مــا دلَّ علــى مجــرد  يــوازن بــين المصــدر والفعــل، وإال

[ أو يفعـل النحويـون، أوضح الم الكهشام مثالا يف ]ابن الحدث وينتهي كما فعل 

ا يف األلفية على ما يسمى بالنحو التعليمـي أو التقـابلي؛  لكن ابن مالك أحرص كثيرا

، البـد أن إنك تفهم العالقة بين هـذه األشـياء، يعنـي ال تفهـم هـذا وينتهـي األمـر، ال

 اآلن عرفنا المراد بالمصدر.  ،تقابله بما يشاهبه وتفهم الفرق بينهما

 باب المفعول المطلق.  ال ؤال: بابنا باب المهدر أم باب المُعول الم لق؟

ف المصدر.  ف لنا المفعول المطلق، عرَّ  ابن مالك ما عرَّ
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ف ابـن مالـك المصـدر يف أول بـاب  المفعــول  مـا عالقتنـا بالمصـدر؟ لمـاذا عــرَّ

 المطلق؟

 (00:14:10@) طالب:

ــق الشىىيخ: ا، المفعــول المطل ــق ُيشــرتط أن يكــون مصــدرا  ألن المفعــول المطل

يعني... نعم، اسم من األسماء؛ فهو اسم من األسماء، لكن األسـماء كثيـرة، ال يقـع 

ا إال المصدر، أو ما ينوب منابه مما سـيأيت ذكـره بعـد قليـل، فلهـذا بـدأ  مفعوالا مطلقا

 ريف المصدر. بتع

ف المفعـول المطلـق ألمكـن لنـا  أما تعريف المُعول الم لق؛ فلو أردنا أن نعـرِّ

: هو المصدر المنصوب بعد فعٍل مـن لفظـه أو المُعول الم لقأن نقول يف تعريف 

 معناه. 

ا"كقولك:   .  "جلست جلوسا

 فعٌل وفاعل.  جل ق:

ا:  هذا مصدر.  جلوس 

فنــا المصــدر قبــل قليــل، هــذا ب-نســينا أن نقــول يف تعريــف المصــدر  عــد أن عرَّ

ا تعليميًّـا للمصـدر، يعنـي  التعريف العلمي الجامع المانع الضابط، لكن هناك تعريفا

 -سهل؛ يمكن أن يأيت به اإلنسان دون تفكيٍر طويل أو يستفيد مـن غيـر متخصصـين

ــل. إذا أردت أن  ــث للفع ــريف الثال ــو التص ــدر ه ــف المصــدر: المص يقــول يف تعري

ف الفعـل ثـالث تصـريفات،  تستخرجه بسرعة: هو التصـريف الثالـث للفعـل. صـرِّ

المصدر يقع التصريف الثالث، تقول: ضَرَب يضرُب ضرباا، وذهـَب يـذهُب ذهاباـا، 

ا، هبذا التصريف وهبذه الطريقة تستخرج المصدر.   وجلَس يجلُس جلوسا

مـن  نعود إلى تعريف المفعول المطلق: قلنا: هو المصدر المنصـوب بعـد فعـلٍ 
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ا هذا هـو المصـدر، وقـد وقـع بعـدجلس،  ا، فجلوسا لفظه أو معناه؛ كجلست جلوسا

 وقع بعد فعٍل من لفظه. 

 .  "ضربت ضرباا"وكذلك: 

 .  "سرت سير زيدٍ " "وكذلك

 سرُت: فعٌل وفاعل. 

 سيَر: مفعوٌل مطلٌق منصوب وهو مضاف. 

 وزيٍد: مضاٌف إليه. 

 .  "أكلت أكلتين"وكذلك: 

 ل. أكلُت: فعٌل وفاع

مفعــول بــه؟ ال، هــو المصــدر؛ ألن األكلتــين هــو فعلــك، أكلــت، مــاذا  أكل ىىين:

مـا شـاء –فعلت؟ ما الفعل الذي فعلته؟ األكل، هو يقصد األكل، لكن لم تأكل مـرة 

 أكلت مرتين.  -اهلل

 .  "أكلت أكلتين"

 أكلتين: مفعوٌل مطلٌق منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مثنى. 

أي: يشــرتط يف المفعــول المطلــق أن يكــون  "لمصــدرا"قولنــا يف التعريــف: 

ا، وسبق ذكر ذلك.   مصدرا

هــذا ُحكمــه اإلعرابــي، فــالمفعول المطلــق  "المنصــوب"وقولنــا يف التعريــف: 

 كبقية المفاعيل ُحكمه النصب. 

 بعد فعٍل أي: فعٍل ماٍض أو مضـارٍع أو أمـٍر، أو مـا يف حكـم وقولنا يف ال عريف:
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ا يف النحو  إذا قيل: الناصب فعل، العامل فعـل، قبلـه فعـل، يرفعـه فعـل.  الفعل، دائما

 ُيراد بذلك: الفعل وما يف ُحكم الفعل. 

ا، الـذي يف حكـم الفعـل، مـاذا نريـد  اوم الذي يف حكم الفعل؟ هذا رددناه كثيـرا

 ؟ أسماء األفعال. "يف حكم الفعل"بقولنا 

  (@00:19:05) طالب:

 ،وهي األوصاف التـي ذكرناهـا قبـل قليـلاألسماء العاملة عمل فعلها،  الشيخ:

الـــذي يف حكـــم الفعـــل األســـماء العاملـــة عمـــل فعلهـــا؛ كاألوصـــاف، والفاعـــل، 

 والمفعول، والصفة المشبَّهة، وصيغ المبالغة؛ كلها تعمل عمل الفعل. 

ـا تعمـل  وكذلك المصدر؛ فالمصدر من األسماء العاملة عمل فعلها؛ فهـي أيضا

 عمل الفعل. 

 : ا"تقول مثالا ا كثيرا  .  "المؤمن يشكر هلل شكرا

 يشكُر: فعٌل مضارٌع. 

ا: مفعوٌل مطلق.   وشكرا

ا: صفة.   وكثيرا

ا"وتقول:  ا كثيرا  .  "المؤمن شاكٌر هلل شكرا

ا: هـذا مفعـول مطلـق، وقـع بعـد قولنـا  ا كثيـرا ، يعنـي بعـد فعـل أو "شـاكرٌ "شكرا

 وصف؟ بعد وصف؛ ألنه اسم فاعل. 

 .  "اهلل يجب على المؤمن شكر"وتقول: 

 يجب: فعل مضارع. 
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 على المؤمن: جاٌر ومجرور. 

 أين الفاعل؟ الذي يجب، يجب على المؤمن شكر اهلل. 

 شكر: فاعل، وهو مضاف حرف جار مضاٍف إليه. 

ا: مفعـوٌل مطلـق وقـع بعـد  ا كثيـرا ا، شكرا ا كثيرا يجب على المؤمن شكر اهلل شكرا

 شكر اهلل، يعني بعد مصدٍر مثله. 

 ل ابن مالك يف األبيات السابقة: ويف ذلك يقو

 بمثلىىىى  أو فعىىىىو أو وصىىىىفم ٌنهىىىىب

 

 وكونىىىىى  أصىىىىىال  لهىىىىىذين ان خىىىىىب 

يقول: المفعول المطلق حكمه النصب، لكـن  )بمثل  أو فعو أو وصفم ُنهب(  

 : ينهب  ثالثة أشيايما الذي ينصبه؟ يقول: الذي 

ا.  إما الُعو؛ ا كثيرا  نحو: المؤمن يشكر هلل شكرا

ا. ؛ نأو الوصف ا كثيرا  حو: المؤمن شاكٌر هلل شكرا

ا. أو مثل  ا كثيرا  ؛ يعني مصدٌر مثله؛ نحو: يجب على المؤمن شكر اهلل شكرا

 :  )وكون  أصال  لهذين ان خب(وقوله يف الشطر الثاين: 

 أي: المصدر.  )وكون (

 يعني: الفعل والوصف المذكورين يف الشطر األول.  )أصال  لهذين(

يف المسألة خالفاا: ما األصل يف االشتقاق؟ ما األصل الـذي يعني: أن  )ُان خب(

ُاشتقت منه األسماء؟ فاللغة العربية لغٌة اشتقاقية ُيؤخذ بعضها مـن بعـض؛ فكتـاب، 

وكتيبة، ومكتب، ومكتبة، وُكتب، وَكَتَب، ويكتب، ُاكتب وكتابة؛ هذه كلهـا كلمـات 

واحـد. مـا هـذا األصـل مستقلة أو تعود إلى أصـٍل واحـد؟ كلهـا مـأخوذة مـن أصـٍل 

اخ لُىوا يف الذي ُأخذت منه كل هذه المشتقات؟ األصل، المنبع، يسـمونه الجـذر، 



 

 
e 

g h 

f  270 
 ح ألفية ابن مالكشر

 :  ذلك 

: إن المصـدر الـذي نإن المصدر المصـدر، يقولـو :نفجمهور البهريين يقولو

ا، يعنـي كـل ننبعت منه كل هذه المشتقات هو المصدر؛ ويقولو : ولذا سمي مصدرا

 منه، وهذا هو المشهور عند كثيٍر من النحويين. المشتقات تصدر منه، تنبع 

قالوا: إن األصل: الفعل الماضي، نعم، فضرب ُيؤخذ وقال الكوفيون بالعكس 

 منه كل المشتقات، المصدر وغير المصدر. 

كالهمــا أصــل؛ فالمصــدر أصــل، والماضــي أصــل؛ كــلٌّ أصــل  وقىىال آخىىرون:

تقلة وهـذه كلمـة مسـتقلة، برأسه، وهذا القول ظاهر الضعف، يعنـي هـذه كلمـة مسـ

 وواضح أهنما كالهما يعودان إلى شيٍء واحد. 

فقالوا: إن المصدر أصـل األفعـال، ومـن األفعـال  وقال آخرون قوال  ل  وجاهة،

ــال:  ــذ األفع ــدر تؤخ ــرب المص ــن الض ــرب، وم ــل: الض ــاف، فاألص ــذ األوص تؤخ

ضـــارب، ومضـــروب، ومضـــرب، "ضـــرَب، يضـــرب، اِضـــرب. أمـــا األوصـــاف 

اب،  إلى آخره، فهذه تؤخذ من األفعال.  "وضروب وضرَّ

 فأقوى األقوال يف هذه المسألة: قول البصريين والقول األخير. 

وبعــُد.. فــإن الخــالف يف هــذه المســألة قليــل الفائــدة، وذكرنــاه ألن ابــن مالــك 

 ذكره، وواضح أن ابن مالك هنا أخذ بقول البصريين. 

هو المصدر المنصوب بعد فعٍل مـن "، "من لفظه أو معناه" وقولنا يف ال عريف:

مــن لفظــه كاألمثلــة الســابقة:  "مــن لفظــه أو معنــاه"، نريــد بقولنــا: "لفظــه أو معنــاه

ا وضربت ضرباا، وقولنا:  ـا، "من معناه"جلسُت جلوسا : قمـت وقوفا ؛ كأن تقول مثالا

ــي يتصــرف يف كالمــه، ــا، العرب ــا، يجــوز، ويجــوز قمــت وقوفا  مــا تقــول قمــت قياما

ا"جائز،  "اجلست جلوسا " ا"جـائز. مـا إعـراب  "جلست قعودا  جلسـت"يف  "قعـودا
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ا ؟ مفعوٌل مطلق. مفعول مطلق جـاء بعـد فعـٍل مـن لفظـه أو فعـٍل مـن معنـاه؟ "قعودا

 فعٍل من معناه. 

ا، فرحُت طرباا، سخطت سخطاا، سـخطت غضـباا، " ا، فرحُت مرحا فرحُت فرحا

ا  ؛ كل ذلك جائز. "سخطت جزعا

حفظـه اهلل وأمـده -كما يقول شيخنا أبو بكر الجزائـري - فإن قال طالُب ُبهلول

يقــول: البهلــول هــو: الرجــل الســيد المنتبــه، ولــيس  "ُبهلــول" -بالصــحة والعافيــة

ا يف األشـعار  البهلول هو الغبي أو المجنون، هذا معناه يف اللغة؛ فلهذا تجـدون كثيـرا

 مدح الكرماء بالبهاليل. 

ا وبقيـة المفاعيـل فإن قال طالٌب منتبه: لَم سمي الم فعول المطلق مفعوالا مطلقا

ت بحرف جر  ؟ أمـا المفعـول "مفعوٌل به، مفعوٌل له، مفعوٌل معه، مفعوٌل فيـه"ُخصَّ

 المطلق فسمي المفعول المطلق. 

 (@00:28:02) طالب:

ما يقع عليه. انتبه! نعم، ما يقع عليه مفعول به، إذن.. دقِّق العبـارة، مـاذا  الشيخ:

 تقول؟

 (@00:28:19) طالب:

 أنه فعـل الفاعـل، مفعـول المطلـق هـو فعـل الفاعـل، هـو نفـس الفعـل، الشيخ:

المفعــول المطلــق ألــم نقــل أنــه المصــدر، الحــدث؛ فهــو نفــس الفعــل الــذي وقــع، 

ـا" ـا هـذا اسـم منصـوب بعـد فعـل، أي اسـم منصـوب بعـد "جلست جلوسا ، جلوسا

 يأيت بعد الفعل.  الفعل ينكشف إعرابه بمعرفة عالقته هبذا الفعل، أي اسم

 : ا"فإذا قلت مثالا ، مـا عالقـة زيـٍد بالفعـل الـذي قبلـه؟ مـا الفعـل "أكرمـت زيـدا

 المذكور هنا؟ الفعل المذكور اإلكـرام، إذن.. مـا عالقـة زيـد بـاإلكرام؟ وقـع عليـه،
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 مفعول به.  

ا له" ا احرتاما ما عالقة االحرتام بـاإلكرام؟ ُفعـل اإلكـرام مـن أجـل  "أكرمت زيدا

 ام. االحرت

ا اليوم" ما عالقة اليوم باإلكرام؟ دل على زمانه؛ ألن مفعـول فيـه،  "أكرمت زيدا

 ظرف زمان. 

 العالقة؛ عالقة االسم المنصوب بالفعل هي التي تبيِّن اإلعراب. 

ا" ا إكراما  .  "أكرمت زيدا

ـا وأكرمـت"هل هناك عالقة بـين قولنـا  ال ؤال األول: ؟ يعنـي يف عالقـة "إكراما

واإلكــرام أو لــيس يف عالقــة؟ يف عالقــة. مــا نــوع هــذه العالقــة؟ عالقــة  بــين اإلكــرام

ــة؛ ألن  ــدة بشــيء معــيَّن أم عالقــة...؟ هــذه مطلــق، بينهمــا مطلــق عالق خاصــة مقيَّ

اإلكــرام هــو اإلكــرام، بينهمــا عالقــٌة مطلقــة، بينهمــا مطلــق عالقــة؛ ألن هــذا مصــدر 

ا عالقـةا مقيَّـدة، يعنـي معيَّنـة، الفعل، اإلكرام هو نفسه الفعل، وليست العالقة بينهمـ

يعني محددة، يعني مقيَّدة بشيٍء معيَّن وقع عليه أو وقع فيه أو وقع من أجله، بينهمـا 

 .  "المفعول المطلق"مطلق عالقة؛ فسمي 

   : ثم يقول ابن مالك

 كِ رو سيرتين سير ذى رشد=توكيدا  أو نوع  بين أو عدد

 أي: فوائده، أي: األشياء-لمطلق أغراض المفعول ا  ذكر يف هذا البيت

 التي من أجلها يأيت العربي بالمفعول المطلق. 

لماذا يأيت العربي بالمفعول المطلق يف كالمه؟ ال شـك أنـه لفائـدة، لغـرض، مـا 

هذه األغراض؟ ذكر ابن مالٍك لنا يف هذا البيت أهنـا ثالثـة أغـراض أو ثالثـة فوائـد؟ 
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غـراض؟ ثـالث فوائـد، سـتؤنَّث مـع المـذكر ثالثة أغراض. ثالث فوائـد أو ثـالث أ

ر مع المؤنث؛ ألن العدد يخالف.   وتذكِّ

 إذن.. هنا  ثالثة أشراض: 

ـا؛ كسـرت سـيرتين، األول ى أو مجموعا : بيان عدد الفعل؛ إذا كان المصـدر مثنـا

ا. هذه مفاعيل مطلقـة دلَّـت  ودقَّت الساعة دقتين، وضربه ضرباٍت، وسافرت أسفارا

 على عدد الفعل. 

ا أو منعوتاا، نحو:  والررض الثاين: بيان نوع الفعل. متى؟ إذا كان المصدر مضافا

ا، أكلت أكل الجائعِ "  .  "أكلت أكالا سريعا

 : توكيد الفعل. والررض الثالث

متى نقول إن الغرض من المفعول المطلق هو توكيد الفعـل؟ انتبهـوا يـا إخـوان 

لة شـائعة يف أبـواب النحـو ومسـائله ويف هنا! المسألة تحتاج إلى انتباه، مع إن المسأ

كل العلوم؛ قد يغفل عنها الطالب.. متى نقول إن الغرض من المفعول المطلق هـو 

ـا،  التوكيد؟ يقولون: إذا جاء المصدر غير مضاٍف وال منعوٍت وال مثناى وال مجموعا

ا، أو كلَّمتـه "يعني يخرج عـن الغـرض األول والثـاين؛ كـأن تقـول:  حصـدت حصـدا

ا، أو ضربته ضربااتكلي  ونحو ذلك، فلم ُيضف ولم ُينعت ولم يثنى ولم ُيجمع.  "ما

ا ال يخرج عـن معنـى التأكيـد، فـإذا قلـت:  أكلـت أكـالا "والمفعول المطلق دائما

ا  ما فائدة المفعول المطلق هنا يف الحقيقة؟ التوكيد وبيان النوع.  "سريعا

 ؟ التوكيد وبيان العدد. "سرت سيرتين"وإذا قلت: 

ا"وإذا قلت:   ؟ فالتوكيد فقط. "سرت سيرا

 إذن.. ما معنى الغرض التوكيد؟ يعني: التوكيد فقط، وليس معنى ذلـك أن بيـان
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النوع وبيان العدد ال يدالن على التأكيد، ال؛ هما يـدالن علـى بيـان العـدد والتأكيـد،  

ى آخـر  لكن التأكيد هذا معناى مضطرد، ثابت للمفعول المطلـق، فـإذا جـاء معـه معنـا

ز عليه، وُترك معنـى التأكيـد؛ ألنـه معنـى معـروف وثابـت يف كـل أمثلـة المفعـول  ُركِّ

 المطلق. 

 فإذا جاي المُعول الم لق لررض ال ىكيد فقىط، لىيس لرىرضم آخىر، فهنىا قيىو:

 غرضه وفائدته التأكيد، يعني التأكيد فقط. فننتبه لذلك يا إخوان. 

: مـا الغـرض؟ التوكيـد وبيـان العـدد  "سـرت سـيرتين سـريعتين" ويف قولنا مثال 

وبيان النوع. نعم، المفعول المطلق بيَّن كل ذلك، فسيرتين: سير قبـل أن ُيجمـع دلَّ 

 على التأكيد، وسيرتين بالتثنية دلَّ على العدد، وعندما ُوصف بيَّن النوع. 

هذه األغراض التي ذكرها ابن مالك، وهناك غرٌض رابـٌع لـم يـذكره ابـن مالـك 

عـض النحـويين، وسـنحتاج إليـه؛ ألنـه سـيحل مشـكلةا يف األبيـات القادمـة، وذكره ب

ــان  ــن اإلتي ــد م ــون القص ــد يك ــه؛ ق ــن فعل ــا ع ــق نائبا ــول المطل ــيء المفع ــي: مج وه

ـا  بالمفعول المطلق هو أن ُيجعل مكان فعله، أن ُيناب ُمناب فعلـه؛ كـأن تقـول: قياما

لمصائب؟ يعني: اصـرب علـى ما معنى صرباا على ا "صرباا على المصائب"أو صرباا، 

المصائب، وليس المعنى اصـرب صـرباا علـى المصـائب؛ ألن صـرباا هنـا قامـت مقـام 

الفعل، الغرض من المصدر هنا: أن العربي يقيمه ُمقام الفعل، يعني يأيت به بدالا عن 

يعني اصرب على المصائب، فـإذا أردت أن تجمـع  "صرباا على المصائب"الفعل، فـ 

 "صرباا علـى المصـائب"لمصائب صرباا حسناا. وإذا أتيت به وحده قل: اصرب على ا

ــا مــن -فغرضــك  ــٍذ: أن يقيمــه مقــام الفعــل، هــذا غــرض أيضا غــرض العربــي حينئ

بعــد  -إن شـاء اهلل-أغـراض المفعـول المطلـق، وسـيأيت مزيـد شـرٍح لهـذه المسـألة 

 قليل.
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 : ثم قال ابن مالكم 

 وقىىىىىد ينىىىىىوب عنىىىىى  مىىىىىا عليىىىىى  دل

 

 وافىىىىرح الجىىىىذل كجىىىىد كىىىىو الجىىىىد 

يعـود إلـى مـاذا؟ إلـى المصـدر، وقـد ينـوب  )عن (الضمير يف  )وقد ينوب عن (  

عن المصـدر، ينـوب عـن المصـدر يف مـاذا؟ ينـوب عـن المصـدر باالنتصـاب علـى 

 المفعول المطلق. 

انظـر! هـذه قاعـدة -كل مـا دلَّ علـى المصـدر...  يقول ابن مالك يف هذا البيق:

لمصدر يجوز أن ينوب عنه فينتصب على المفعول المطلـق، كل ما دل على ا -كليَّة

ا.   يعني: ُيعرب مباشرة مفعوالا مطلقا

)كجد كىو الجىد : -أو شيئين-وذكر لنا مما يدل على المفعول المطلق نوعين 

)جىد كىو ذكر المضـاف إلـى المصـدر،  )جد كو الجد(، ففي قوله: وافرح الجذل(

ا، ثـم أتـى بكلمـ الجد( )جىد كىو ة فأضـافها إلـى المصـدر فقـال: األصـل: جـدَّ جـدًّ

مـا إعراهبـا؟ مفعـوٌل مطلـق منصـوب وعالمـة نصـبه  )كىو(فعل أمر،  )جَد(، الجد(

 مضاٌف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.  )الجد(الفتحة، وهو مضاف، و

ا ومــن  )كىىو(كيــف ينتصــب  فىىإن قلىىق: علــى المفعــول المطلــق ولــيس مصــدرا

ا؟ نقــول: هنــا انتصــب علــى المفعــول شــروط المفعــول المطلــق أن يكــون مصــ درا

المطلق؛ ألنه دل على المصـدر. كيـف دل علـى المصـدر؟ بإضـافته إلـى المصـدر، 

وكــذلك كــل مــا يضــاف إلــى المصــدر، هــذا أســلوب عربــي شــائع، ســأذكر بعضــها 

ا.  رونا ببعض األمثلة أيضا  ولعلَّكم تذكِّ

ىا: ـا، هـذا المصـدر، ل كو بعىض قولىك، وأي   كـن أكـرم أبـاك أكـرم أبـاك إكراما

 أحسن إكراٍم. ما إعراب أحسن إكراٍم؟ أحسن مفعول مطلق، وإكراٍم مضاف إليه. 

 .  "ضربته أبشع ضرٍب "
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 (@00:42:21) طالب: 

 (@42:35)نحن اآلن نتكلم عن المضاف إلـى المصـدر، مـا أضـفت  الشيخ:

 إلى المصدر، هذا شيء آخر، ال أريد أن تضيف إلى المصدر. 

، ضربته أقوى سوٍط، ما يصلح، أين مصـدر الضـرب؟ "عاِستمع أحسن استما"

 "ضـربته أقـوى ضـرِب "ما قلنا ضربته كل الضرب، ضربته أقوى ضرٍب، لـو قلـت: 

ضـربته ذلـك "مفعـول مطلـق؛ ألنـه أضـيفت للمصـدر، لـو تقـول:  "أقوى"صارت 

أين المفعـول المطلـق؟ اسـم اإلشـارة، وهـو مضـاف، والضـرب مضـاٌف  "الضرب

 ة، لكن ما تدخل يف هذه النقطة، وهي المضاف إلى المصدر. إليه. أمثلتك صحيح

مـا كـان مـن معنـاه،  واألمر الثاين الذي ذكره ابن مالك مما يىدل علىَ المهىدر:

اِفـرح "شـدة الفـرح، لـو قـال:  )الجذل(، )افرح الجذل(وهذا سبق، ومثَّل له بقوله: 

ا جـذالا  "جـذالا افـرح "، )افىرح الجىذل(النتصب المصدر بفعله؛ لكـن قـال:  "فرحا

ف مـا يف إشـكال، افـرح الجـذل،  مفعول مطلق منصوب وهو نكرة، ويجـوز أن تعـرِّ

ـا أو قـم  ا الضـرب، ومثَّلنـا قبـل قليـل ب، اقعـد جلوسا اضرب ضرباا، أو اضرب زيـدا

 وقوفاا ونحو ذلك. 

 (@44:16) طالب:

 سرت سيرتين، سـيرتين.. مـا عالقـة سـيرتين بسـرت؟ هـو نفسـه فعلـه، الشيخ:

هـذا مفعـول مطلـق، مـا مصـدره،  "سـير"معناه؛ هذا من لفظه، سير، كلمـة  ليس من

ا.   سرت سيرا

األشياء التي تنوب عن المصدر يف االنتصاب على المفعـول المطلـق ال يعرهبـا 

النحويون نائب مفعوٍل مطلق كما يفعلون مع نائب الفاعل، وإنمـا يعربوهنـا مباشـرةا 

 عن المفعـول المطلـق، وإنمـا النيابـة وقعـت مفعوٌل مطلق؛ ألن النيابة هنا ما وقعت
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عن ماذا؟ النيابة وقعت عن المصدر، يعني جاءت كلمة أخرى فنابت عـن المصـدر 

وقالت: ابتعد أنا سأنتصب على المفعول المطلق، فنابت عنه، وهـي انتصـبت علـى 

المفعول المطلق، فهي نفسـها انتصـبت علـى أهنـا مفعـول مطلـق، ليسـت نائبـة عـن 

ز بعضــهم المفعــول ال فيقــول: نائــب مفعــوٍل  -بعــض المتــأخرين-مطلــق، ويتجــوَّ

ز البعيـد  ز البعيد، ال يصل إلى حد الخطأ، لكن من التجوُّ مطلق. لكن هذا من التجوُّ

 ومن مخالفة إعراب وُعرف النحويين. 

   (@46:15) طالب:

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ )أحسنت!  الشيخ:

  .[3يوسف:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

المصـدر يف االنتصـاب علـى المفعـول المطلـق أشـياء كثيـرة،  والذي ينوب عن

ا: صـفة المصـدر؛  ا أشياء أخرى، فمنها أيضا ذكر ابن مالٍك شيئين، سنذكر نحن أيضا

، يجـوز أن "انتظرتـك طـويالا "كأن تقـول:  ا طـويالا ، أصـل العبـارة: انتظرتـك انتظـارا

، ولـك أن تختصـر؛ ألن اللغـة ال ا طـويالا عربيـة لغـة اختصـار، تقول انتظرتـك انتظـارا

ــه فتنصــبها علــى المفعــول المطلــق، فتقــول:  فتحــذف المصــدر وُتنيــب صــفته ُمناب

 "طــويالا "فعـل، والتـاء فاعـل، والكـاف مفعـوٌل بـه، و "انتظـر"، "انتظرتـك طـويالا "

 مفعوٌل مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة. 

ا"  ."اسمتعت إليك كثيرا

ا مفعوٌل مطلق، أي: استمعت إليك ا  ا. كثيرا ا كثيرا  ستماعا

.  "ضحكت قليالا " ا قليالا  أي:: ضحكت ضحكا

ويجوز يف الصفة هنا أن ُتعرب ظرفاا، يعني مفعوالا فيه، وسيأيت ذلـك يف الكـالم 

 "انتظرتـك طـويالا "، علـى تقـدير "ظـرف الزمـان والمكـان"على باب المفعول فيه 



 

 
e 

g h 

f  278 
 ح ألفية ابن مالكشر

  .  أي: انتظرتك وقتاا طويالا

ا" ا أو حيناــا أي: اسـتعم "اسـتمعت إليـك كثيـرا ا أو وقتاـا كثيـرا ا كثيـرا ت إليـك زمنـا

ا، ونحو ذلك.   كثيرا

يجـوز أن تجعلـه مـن  األسـلوبهـذا أسـلوب شـائع، هـذا  األسلوبإذن.. هذا 

ا، ويجـوز أن تجعلـه مـن الظـرف إن  رت المحـذوف مصـدرا المفعول المطلق إذا قدَّ

رت المحذوف ظرفاا، وهـذا وارد يف القـرآن بكثـرة  ەئ  ې ې ى ى ائ ائ)قدَّ

مـن حيـث األصـل  -واهلل أعلـم-تقدير اآليـة  [88البقرة:] (ەئ وئ وئ ۇئ

يعني: يؤمنون قلـيالا  [88البقرة:] (وئ وئ ۇئ)اللغوي يعني: يؤمنون إيماناا... 

، مـا التقـدير واهلل أعلـم؟ يجـوز أن  مها، يعنـي يؤمنـون قلـيالا رة، قـدِّ ما، يؤمنون مـؤخَّ

ر يؤمنون وقتاا قليالا فيكـون تقول يؤمنون إيماناا قليالا فيكون مفعوالا مط ا، وأن تقدِّ لقا

ر للغوض عن المعنى الدقيق واألقرب واألنسب لآلية.   ظرفاا، وهنا يأيت دور المفسِّ

يف االنتصـاب علـى المفعـول  -أي مـن نيابـة الصـفة عـن المصـدر-ومن ذلـك 

انتبهوا لهـذه األسـاليب يـا إخـوان! هـذا الـذي - "جلست مثل زيدٍ "المطلق قولك: 

نا اآلن، هذه األساليب؛ لكـي نفهمهـا ونسـتطيع أن نعرهبـا، يعنـي لـيس الغـرض يهم

من المفعول المطلق أن تفهم المفعول المطلق، أنتم فهمتمـوه وانتهيـتم مـن قبـل يف 

شــرح المختصــر والمتوســط، نحــن نريــد أن نقــف علــى أســاليب العــرب ونفهمهــا 

 ونستطيع أن نعرهبا. 

 . "جل ق مثو ويدم "

 فاعو. جل ُق: فعٌو و

 مثو: مُعوٌل م لق. 
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ـا مثـل جلـوس  "جلست مثل زيدٍ "ما أصل هذه العبارة؟  يعنـي: جلسـت جلوسا

ـا مثـل جلـوس زيـٍد، فياعـد  زيٍد، هذا األصل، ويمكن أن تقول ذلك: جلسـت جلوسا

هذا ِعيًّا منك، نعم، هي أشياء جائزة من حيث األصـل اللغـوي، لكـن إطالـة الكـالم 

ره  وأن تختصـره يعـد عيًّـا عنـد العـرب، العـرب لغـتهم قائمـة وأنت تستطيع أن ُتقصِّ

 على اإليجاز واالختصار. 

ـا مثـل جلـوس زيـد" اخ هر هذه العبارة ال ويلة: ، تسـتطيع أن "جلست جلوسا

تختصرها قليالا فتقول: جلست مثل جلوس زيد، فمثل: مفعول مطلق، هي الصفة، 

ت إعرابـه. ولـك أن تبـالغ صفة المفعول المطلق المحذوف، لكن نابت منابه فأعرب

يف الحذف فيكـون ذلـك أبلـغ وأفصـح، فتقـول: جلسـت مثـل زيـٍد، وال تسـتطيع أن 

 تعرب هذا المثال ونحوه حتى تفهم أصله. 

 (@00:51:25) طالب:

 ذكرنا أن مما ينوب عن المصدر يف االنتصاب علـى المفعـول المطلـق: الشيخ:

 صفة المصدر. 

ـا عـن المصـدر يف ا النتصـاب علـى المفعـول المطلـق: عـدده؛ ومما ينـوب أيضا

؛ فضـربته: فعـٌل وفاعـل ومفعـوٌل، "ضربته خمـس ضـرباٍت "وذلك يف نحو قولك: 

 كذلك؟ صحيح؟ إعرابي صحيح؟ 

انتبه معي.. ضربته خمس ضـرباٍت، ضـربته: فعـٌل وفاعـٌل ومفعـوٌل. صـحيح؟ 

 أين الفاعل وأين المفعول؟ 

 (@00:52:31) طالب:

، ٍوهو... والمفعول؟ضربته: فعٌل وفا الشيخ:    عل ومفعوالا

 أين الفاعل؟ 
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 (@00:52:59) ال الب: 

 ، ضـربُت "َضـَرَب "الفاعل التاء، ضربته يف ضرَب، ينتهـي بالبـاء الفعـل  الشيخ:

ر  هذه تاء الفاعل، تاء المتكلم، وهي فاعل، أنا الفاعل، تائي، ضربت أنـا، لمـاذا تقـدِّ

ا فهـو أنا وضميري موجود؟ ما تقـدر إال إذا كـان ال ضـمير مسـترتاا، أمـا إذا كـان بـارزا

الهـاء هـو المفعـول بـه، ضـربته خمـس  "ضـربته"فاعل، والهـاء  "ضربُت "الفاعل، 

مفعوٌل مطلٌق منصـوب وعالمـة النصـب الفتحـة وهـو مضـاف،  "خمس"ضرباٍت، 

 وضرباٍت مضاٌف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة. 

ر.  فضربته خمُس والَّ خمسة؟ ضربته خمَس أو خمسة؟  ضربة مؤنث تذكِّ

 (@00:53:53) طالب:

ــت الشىىيخ:  إي، ال، ضــربته خمــس ضــرباٍت، ورنَّ الجــرس ثــالث رنــاٍت، ودقَّ

 الساعة عشر دقاٍت. 

، أو ذهبـت إليـه مـرتين، أو ذهبـت إليـه  ا قولك: ذهبـت إليـه مـرةا ومن ذلك أيضا

ا، أو ذهبــت إليــه ذات مــرٍة. انظــر أســاليب العــ رب! مــا مــراٍت، أو ذهبــت إليــه مــرارا

 أكثرها وأوسعها! 

ا أو مراوم أو ذاو مرةم؟   ما إعراب ذهبق إلي  مرة أو مرتين أو مرار 

 ذهبُت: فعٌل وفاعل. 

 إليه: جارٌّ ومجرور. 

: مفعوٌل مطلق.   مرةا

مفعـوٌل مطلـق؛ وكـذلك يف البـواقي، علـى تقـدير: ذهبـت إليـه مـرةا أي:  مرتين:

ة فعلة  ، واسم الهيئة فِعلة. ما معنى ذهبت إليـه مـرةا؟ذهبت إليه ذهبةا، اسم المرة، مرَّ
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 يعني ذهبت إليه ذهبةا. وذهبت إليه مرتين يعني: ذهبت إليه ذهبتين، وهكذا. 

والبواقي: أن ُتعرب ظـرف زمـان، األظهـر يف مـرة يف  "مرة ومرتين"واألظهر يف 

 : أن ُتعرب ظرف زمان. األسلوبنحو هذا 

 .  "ذهبت إليه مرةا "

 عل. ذهبُت: فعل وفا

 إليه: جارٌّ ومجرور. 

: ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة.   مرةا

 .  "ذهبت إليه ذات مرةٍ "وكذلك 

 فـ ذات: ظرف وهو مضاف. 

 ومرٍة: مضاٌف إليه. 

ا ومرةا " والمرة من قولهم: ،  "مرَّ الزمان يمر مرَّ ـا اسـم مـرَّ هذا الفعـل، فهـي أيضا

ا يف باب المفعول فيه.  وسيأيت "مرَّ الزمان يمر مرةا أو مرتين"  كالٌم عليها أيضا

ا: نوعه، نـوع  ومما ينوب عن المصدر يف االنتصاب على المفعول المطلق أيضا

 المصدر. 

هذا مفعـول مطلـق، واضـح،  "ضربُت ضرباا"المصدر قد يكون له أنواع، مثل: 

؟ مفعوٌل مطلـق. فيقـول: "ضربته ركالا "الضرب له أنواع، لو قلت:   ما إعراب ركالا

 االنتصاب على المفعول المطلق.  ركالا نابت عن ضرباا يف

ا"  كذلك.  "ضربته صفعا

ا" ـا"، يقول: جئت مجيئاا، هذا مفعـول مطلـق، لكـن "جئت ركضا  "جئـت ركضا
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، "مشـيت مشـياا"؛ كل ذلك من أنـواع المجـيء، "جئت سعياا"، أو "جئت مشياا"أو  

 المشي.  نعم، هذا نوع، الهرولة من أنواع "مشيت هرولةا "لكن 

ا" الجلوس لـه أنـواع، قـد تقـول: جلسـت الُقرفصـاء، تعرفـون  "جلست جلوسا

ا وتضم  كمـا يفعـل -القرفصاء؟ تمثيلها أسهل من وصفها، وهي: أن تجلس مجتمعا

ا وتضم قدميك بيديك، إما بيديك وإما عن القمـا،، ويقـال:  -األخ تجلس مجتمعا

، وهـي جلسـة مشـهورة عنـد نبـي محتبياا، االحتباء: القرفصاء؛ وهي كانت جلسـة ال

العــرب؛ تجلســها وال تســتعيبها، وهــي الجلســة التــي كــان يجلســها ســماحة الشــيخ 

 يف أكثر دروسه.  (@00:58:41)

، لكن القتل أنواع، نعوذ باهلل منه، ما أشد أنواع القتـل؟ نعـم.. هـو "قتلته قتالا "و

ال: قتلتـه صـرباا. القتل صرباا، يعني: أن ُيحبس حتى يموت من الجوع والعطش، يقـ

هذا أسلوب شائع وواضح: أن يأيت نـوع المصـدر فيقـع موقعـه؛ كهـذه األمثلـة التـي 

يف اللرىة العربيىة وقىع فيى  خىالٌف  األسىلوبهذا قلناها اآلن، وهي كثيرة وواضحة، 

هي أقوال متقاربة ومتداخلـة وِذكرهـا هنـا - بين النحويين يف إعراب  علَ ثالثة أقوال

 :  -قة بين هذه األبوابيبيِّن لنا العال

أنه مفعوٌل مطلق، وناصبه الذي نصبه هو الفعل الذي قبله؛ ألنـه  فالقول األول:

صـرباا مفعـوٌل  "قتلتـه صـرباا"من معنى فعله، وهذا الذي قررناه يف هذا البـاب اآلن، 

 ؛ ألنه من معناه. "قتل"مطلق، ما الذي نصبه؟ الذي نصبه الفعل 

ٌر مـن لفظـه، والتقـدير يف هو مفعوٌل مطل وقال آخرون: جئـت "ق، وناصـبه مقـدَّ

ا ا، ثم حـذفنا هـذا العامـل لداللـة "ركضا ا ركضا ا أو جئت راكضا : جئت أركض ركضا

 المفعول المطلق عليه. 

رة. حـال، خرجنـا مـن بـاب المفعـول المطلـق إلـى وقال آخرون:  هو حاٌل مقـدَّ
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لــة، يؤولوهنـا باســ رة، مؤوَّ جئــت "ٍم مشـتق؛ فتقــدير بـاب الحــال، ولكنهـا حــاٌل مقـدَّ

ا ـا، و "ركضا ، و"مشـيت هرولـةا "أي: جئـت راكضا : "قتلتـه صـرباا": مشـيت مهـروالا

ا.   قتلته مصبورا

 ، وكلها تعود إلى معناى متقارب. األسلوبوهذه الثالثة أقوال مشهورة يف هذا 

ا:  آلته.  ومما ينوب عن المهدر يف االن هاب علَ المُعول الم لق أي  

لى ذلك: ضربته سـوطاا، وسـوطاا مفعـوٌل مطلـق؛ ألنـه مـن آالت ومن األمثلة ع

 الضرب. 

مصـدر فعــٍل  وممىا ينىوب عىن المهىدر يف االن هىىاب علىَ المُعىول الم لىق:

آخر، تأيت بمصدر لفعٍل آخر، هذا الفعل اآلخر يشبه فعـل المصـدر المنتصـب علـى 

 المفعول المطلق. 

 غتسل، هذا مفعول مطلق. فاغتساالا مصدر ا "اغتسلت اغتساالا "فإذا قلت: 

 ، فغسالا مصدر غسل. "غسلت اإلناء غسالا "وإذا قلت: 

انظــر مــاذا فعلــت أو مــاذا فعــل العربــي:  "اغتســلت ُغســالا " ويجىىوو أن تقىىول:

فُغســالا نصــبه علــى أنــه مفعــول مطلــق، مــا الــذي نصــبه؟ نصــبه  "اغتســلت ُغســالا "

ـل بمصـدر اغتسـل؟ ال، مصـدر فعـٍل  ، "َغَسـل"آخـر وهـو اغتسل، طيب.. هـل ُغسِّ

 وغسل ُيشبه اغتسل. 

ا"وكــذلك قولــك:  ا، كســرت البــاب تكســيرا ، يمكــن أن تقــول "كســرته تكســيرا

ا" ا"، وتقــول: "كَســرت البــاب كســرا ــرت البــاب تكســيرا كســرت "، ثــم تقــول: "كسَّ

ا  هذا جائز.  "الباب تكسيرا

ــأت ــول: توض ــأ؟ ال، تق ــدر توضَّ ا مص ــوءا ا. هــل وض ــوءا ــأت وض  وتقــول: توضَّ
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ا مصــدر توضــ  ا؟ وضــوءا ــأت وضــوءا ــأَ "أا، لكــن توضَّ ــأ يف "وُض ــأ ُيشــبه توضَّ ، ووُض

 الحروف. 

فهذه أشهر وأهم األشياء التي تنوب عن المصدر يف االنتصـاب علـى المفعـول 

هو معرفة هـذه األسـاليب، وأهنـا داخلـٌة يف بـاب  -يا إخوان-المطلق، والذي يهمنا 

 المفعول المطلق. 

ــو ــض الش ــد بع ــف عن ــا نق ــريم.. دعون ــد األخ الك ــدأ عن ــاب.. نب ــذا الب اهد يف ه

 ؟ [164الن اي:] (چ چ چ ڃ)استخرج لي المفعول المطلق: 

ا. طالب:    تكليما

   ؟[56األحثاب:] (ڇ ڇچ چ ) الشيخ:

ا. طالب:  تسليما

 چ چ ڃ)هذا أمـر منصـوب بمـاذا؟ مـا الفعـل الـذي نصـبه؟  الشيخ:

 .  [56األحثاب:] (ڇ ڇ چ چ

   .)صل وا( طالب:

ا(، [56األحىىثاب:] (ڇ ڇچ چ )، )سىىل موا( خ:الشىىي  )ت ىىليم 

ا(، فإن سـألت: لِـَم قـال )سل موا(؟ )سل موا(أو  )صلوا(نصبها  ولـم  )سىل موا ت ىليم 

د  ؟ يعني أكَّ ا(يقل صلوا تصليةا أو صلوا صالةا ؟ )صىلوا(ولـم يؤكـد  )سىلموا ت ىليم 

لـذلك.. عنـدما تقـرأ فنقول: ابحث ذلك يف كتب التفسير؛ لتعرف السـر، لكـن انتبـه 

ــد الفعــل الثــاين ولــم يؤكــد  [56األحىىثاب:] (ڇ ڇچ چ ) لــَم أكَّ

 األول؟ هذا أكيد فيه سر، ابحث عنه.
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 أين المفعول المطلق؟ [52الُرقان:] (ۆ ۇ ۇ ڭ)

ا( ا. )كبير   ، جاهدهم جهادا

ا( ال الب:  .  )جهاد 

   ما الذي نصبه؟ الشيخ:

   .)جاهدهم( طالب:

ــل  الشىىيخ: ا(ه ــد )جهىىاد  ــدر )جاهىىدهم(ر مص ــا مص ــد، )جاهىىدهم(؟م ؟ جاه

ا، فاعل لها المفاعلة والفعال. إذن.. هنا نصب مصدره.  ، وجهادا  يجاهد، مجاهدةا

  أين المفعول المطلق؟ [5ال كاثر:] (ں ں ڱ ڱ ڱ)

 (@1:06:57) طالب:

 ونصبه؟  الشيخ:

 .)تعلمون( طالب:

 ؟ [14الحاقة:] (چ ڃ ڃ) الشيخ:

 .  )دكة ( طالب:

 فائدته؟ ما غرضه؟ ما  الشيخ:

 بيان العدد.  طالب:

(ما إعراب  الشيخ:  ؟ )دكة  واحدة 

 : مفعوٌل مطلق. )دكة (

(و  : صفة، نعت. )واحدة 
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 ما فائدته؟ ما غرضه؟  )دكة ( 

 التوكيد.  طالب:

 التوكيد، هذا كل المفعول المطلق والعدد.  الشيخ:

)  ما فائدة النعت هنا؟  )واحدة 

 توكيد العدد.  طالب:

توكيد ومـن بعـد توكيـد، توكيـد معنـى يقصـده العربـي، يعنـي يمكـن أن  شيخ:ال

تا دكةا "يقال يف الكالم المعتاد  ـة واحـدة، وإذا قلـت  "وُدكَّ ـةا "فـنفهم أن هـذه الدكَّ دكَّ

 فهذا داللة على تأكيد بعد تأكيد.  "واحدةا 

 أين المفعول المطلق؟  [63اإلسراي:] (ھ ھ ھ ہ ہ)

( طالب:  .  )جثاي 

   وناصبه؟ :الشيخ

 (@1:08:24) طالب:

   عامله؟ الشيخ:

   .)جثا كم( طالب:

هـذا فعـل أم  )جىثاي(ما نـوع هـذا العامـل؟ فعـل أم وصـف أم مصـدر؟  الشيخ:

 مصدر؟ 

   مصدر. طالب:

 [63اإلسىىراي:] (ھ ھ ہ ہ)وقــد عمــل هنــا عمــل فعــالا  الشىىيخ:

.  يعني: فإن جهنم  تجزوهنا جزاءا
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 فعول المطلق؟ أين الم [27الن اي:] (ڀ ڀ ڀ ڀ)

( طالب:  .)ميال 

ا(ما إعراب  الشيخ:  ؟)عِيم 

   صفة. طالب:

   ؟ هذه واو الجماعة، فاعل.)أن تميلوا(ما إعراب الواو يف  الشيخ:

 ؟ )الب ط(ما إعراب  [29اإلسراي:] (ٹ ٹ ٿ ٿ)قال تعالى: 

 (@1:09:45) طالب:

   أحسنت! الشيخ:

 ؟ أين المفعول المطلق [44الحاقة:] (ژ ڈ ڈ ڎ ڎ)

 .)تقَول( طالب:

   .)بعض(ماذا؟  )تقَول(فعل،  )تقَول( الشيخ:

 ؟ مضاٌف إليه. )األقاويو(و

 أين المفعول المطلق؟  [4النور:] (ڳگ گ )

   .)ثمانين( طالب:

 هـذا مصـدر أو عـدد؟ كيـف انتصـب علـى المفعـول المطلـق )ثمىانين( الشيخ:

ا؟ ألنه دل عل  ى المصدر. والمفعول المطلق ُيشرتط أن يكون مصدرا

 أين المصدر؟ 

   .)جلدة( طالب:
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   ؟)جلدة(ما إعراب  الشيخ: 

   تمييز. طالب:

  .[17نوح:] (ڇ ڇ ڇچ چ ) الشيخ:

   .)نبات ا( طالب:

   ما الذي نصبه؟ الشيخ:

   .)أنب كم( طالب:

 ؟ ال. )أنب كم(مصدر  )نبات ا(هل  الشيخ:

 مصدر ماذا؟ نَبت، ينبت، نباتاا. 

 ت إنباتاا، هذا شرحناه قبل قليل.؟ ُينب)أنبَق(ما مصدر 

 ما الذي نصبه؟  [8المثمو:] (ڇ ڇ ڇ ڇچ چ )

 (@1:11:44) طالب:

ـــاكم يف [35البقىىىرة:] (ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ) الشىىىيخ: ـــا اهلل وإي ؟ جمعن

 جنات النعيم. 

ا( طالب:    .)رشد 

ـا لكـي يكـون هـا الشيخ:  أحسنت! مفعـول مطلـق، كيـف؟ مـا أصـل اآليـة لغويًّ

ا؟   مفعوالا مطلقا

 (@1:13:03) ب:طال

ا، ثــم حــذفنا المصــدر وأنبنــا الشىىيخ:  أحســنت! التقــدير: وُكــال منهــا أكــالا رغــدا

 الصفة منابه. 
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 (@1:12:19) طالب:

 .  "راغدين"قد ُتعرب حاالا على التأويل  الشيخ:

(ما إعراب  [82ال وبة:] (ک ڑ ڑژ )  ؟ )قليال 

 (@1:12:44) طالب:

 على معنى؟  الشيخ:

 (@1:12:49) طالب:

   وهل يجوز فيه إعراٌب آخر؟ شيخ:ال

 .  "فليضحكوا وقتاا قليالا "شرحناها: يجوز أن يكون ظرفاا على معنى 

 أين المفعول المطلق؟  [8نوح:] (ۆئ ۇئ ۇئ وئ)

ا( طالب:    .)جهار 

ا(و )دعىوتهم(ما الذي نصبه؟ ما العالقة بـين  الشيخ: ا(؟ أن )جهىار  مـن  )جهىار 

 أنواع الدعوة، من أنواع المصدر. 

( [55البقىىرة:] (ڭ ڭ ۓ ۓ): لك قولــه اهلل وكـذ مفعــول  )جهىىرة 

 مطلق؛ ألن الجهرة من أنواع الرؤية، يعني: حتى نرى اهلل رؤية جهرة. 

أيــــن  [227الشىىىىعراي:] (ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ): وقــــال 

 المفعول المطلق؟ 

 .)أي( طالب:

   أحسنت! ما الذي نصبه؟ )أي( الشيخ:
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   .)ينقلبون( طالب: 

(مفعـول مطلـق منصـوب، و )أي(عـل مضـارع، وف )ينقلبون( الشيخ:  ،)منقلىبم

)  ؟ )أي منقلبم

   مضاف إليه. طالب:

هـل يجـوز أن تقـول يف الكـالم:  [227الشىعراي:] (ی ی ىئ) الشيخ:

هنا لهـا الصـدارة يف جملتهـا.  )أي(الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب؟ نعم،  وسيعلم

 لَم؟ 

 (@1:14:39) طالب:

الجواب غاب عنـك، ألنـه اسـتفهام، أال تعلـم أنـه تعلم، بل تعلم ولكن  الشيخ:

استفهام؟! أنت تعلم لكن الجواب غاب عنك. ألنه اسـتفهام واالسـتفهام لـه صـدر 

 جملته. 

يف الدرس القادم. َمن كان عنـده  -إن شاء اهلل-بقي الكالم على... بقية األبيات 

 سؤال فليسأل يا إخوان. 

 (@1:15:09) طالب:

ــو الشىىيخ: ــره يف العن ــق"ان: ذك ــول المطل ــة "المفع ــن األلفي ــاوين م ــذه العن ، ه

هـو مصـطلح لـيس مشـهور عنـد المتقـدمين، ال يكـاد يسـتعمله  "المفعول المطلق"

سيبويه المتقدمون، وإنمـا يسـمونه المصـدر، يقـول منصـوٌب علـى المصـدر، لكـن 

 .  "المفعول المطلق"اشتهر بعد ذلك عند المتأخرين أنه 

 (@1:15:38) طالب:

ا هلل" الشيخ: ـا يف األبيـات األخيـرة، وهـو حـذف العامـل، "شكرا  هذا سيأيت طبعا
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ا هلل" ا.  "شكرا  مفعول مطلق، أي: أشكره شكرا

 (@1:15:50) طالب:

 سيأيت تفصيله يف الدرس القادم؛ ألنه سيحتاج إلى تفصيل، هـل سـتعده الشيخ:

 "باا لـكعج"من المؤكد فله حكم، أم ستعده مما أقيم مقام فعله فله حكم؛ وكذلك 

ا"يعني أعجب؛ وكذلك  ا هلل إلى كفرا ا؛ وكـذلك قولنـا  "حمدا يعنـي أحمـد، هلل حمـدا

 : ا"مثالا ا"يعني مفعول مطلق، أو  "رويدا ـا، المفعـول  "أحب ذلك دائما أن يدوم دائما

ا يف الكالم.   المطلق كثير جدًّ

 (@1:16:27) طالب:

االنتصـاب علـى  هذا مما ينوب، مما ينوب عـن مـاذا؟ عـن المصـدر يف الشيخ:

 المفعول المطلق؛ فهو مفعول مطلق. 

 (@1:16:33) طالب:

   بال، تدخل يف معناه. الشيخ:

 (@1:16:40) طالب:

 نعم، قلنا: بعد فعٍل من لفظه أو معناه.  الشيخ:

روهنا  "أهــالا وســهالا "قــولهم:  روهنا علــى المفعــول المطلــق، وإنمــا يقــدِّ ال يقــدِّ

. أتيـت أهـالا يعنـي: جئـت على المفعول به؛ ألنه التقدير : أتيت أهالا ووطئت سـهالا

رون على مفعول به.    إلى أهلك، فهي مفعول به، ووطئت سهالا يعني: وطئتها، يقدِّ

 (@1:17:29) طالب:

.  "حللت أهالا " الشيخ: روهنا: أتيت أهالا ووطئت سهالا  النحويون يقدِّ

 (@1:17:40) طالب:
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   أهالا األهل، أهل اإلنسان. الشيخ: 

 (@1:17:49) الب:ط

ال، هو يقول: أتيت أهالا يعني: جئـت إلـى أهلـك، أو جئـت إلـى أنـاٍس  الشيخ:

 مثل أهلك. 

 (@1:17:57) طالب:

   يعني نحن مثل أهلك، وهذه األرض سهلة لك. واهلل أعلم. الشيخ:

 وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.
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 عون الدرس الرابع واألرب

﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين. 

 أما بعد...

فحيَّاكم اهلل وبيَّاكم وأهالا وسهالا بكم يف هذه الليلة؛ ليلة االثنين، الثاين 

والعشرين من شهر ربيٍع األول من سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة وألف من هجرة 

بحي الجزيرة يف مدينة الرياض  )جامع الراجحِ(يف هذا الجامع  المصطفى 

[ ألُية ابن مالكالدرس الرابع واألربعين من شرح ] -بحمد اهلل وتوفيقه-نعقد 

 نسأل اهلل ،  ا، وأن ينفع به ا، مفهوما ا، واضحا ا مباركا أن يجعله شرحا

 شارحه والمستمع؛ إنه على كل شيٍء قدير. 

يف الدرس الماضي على الكالم على المفعول المطلق،  -يا إخواين-توقفنا 

فقرأنا األبيات وشرحنا ما تيسر منها، شرحنا أربعة أبيات من المفعول المطلق، 

، ويف "باب المفعول المطلق"نكمل ما بقي يف هذا الباب  -إن شاء اهلل-والليلة 

 أول الدرس نقرأ ما بقي من أبيات هذا الباب.

 : قال إمامنا ابن مالك

 ومىىىىىىىىا ل وكيىىىىىىىىدم فوحىىىىىىىىد أبىىىىىىىىدا

 

 وثىىىىىىىن واجمىىىىىىىع شيىىىىىىىره وأفىىىىىىىردا 
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ىىىىىد ام نىىىىىع   وحىىىىىذف عامىىىىىو المؤك 

 

 ويف سىىىىىىىىىىواه لىىىىىىىىىىدليوم م  ىىىىىىىىىىع 

 والحىىىىىذف حىىىىى ٌم مىىىىىع آوم بىىىىىدال 

 

 مىىىىىن فعلىىىىى  كنىىىىىدال  اللىىىىىذ كانىىىىىدال 

 ومىىىىىىىىا ل ُهىىىىىىىىيوم كإمىىىىىىىىا منىىىىىىىىا 

 

 عاملىىىىىىى  ُيحىىىىىىىذف حيىىىىىىىث عنىىىىىىىا 

 كىىىىىىىىذا مكىىىىىىىىرٌر وذو حهىىىىىىىىرم ورد 

 

 نا ىىىىب فعىىىىوم السىىىىم عىىىىينم اسىىىى ند 

اوم   نىىىىىىى  مىىىىىىىىا يدعونىىىىىىى  مؤكىىىىىىىىد 

 

 لنُ ىىىىىىىىىى  أو شيىىىىىىىىىىره فالمب ىىىىىىىىىىدا 

َِ ألىىىىىىٌف عرفىىىىىىى   نحىىىىىىو لىىىىىى  علىىىىىى

 

ىىىىا صىىىىرفا   والثىىىىان كىىىىابنِ أنىىىىق حق 

 كىىىىىذا  ذو ال شىىىىىبي  بعىىىىىد جملىىىىىة 

 

ىىىىىىا بكىىىىىىاي ذاو ع ىىىىىىل    كلىىىىىىِ بك 

 أما يف البيت األول وهو قوله:  

 ومىىىىىىىىا ل وكيىىىىىىىىدم فوحىىىىىىىىد أبىىىىىىىىدا

 

 وثىىىىىىىن واجمىىىىىىىع شيىىىىىىىره وأفىىىىىىىردا 

عرفنا -م تثنية المصدر وجمعه، المصدر على حك فتكلم ابن مالٍك  

المراد بالمصدر يف الدرس السابق، فاآلن يتكلم على حكم تثنيته وجمعه؛ ألن 

األصل يف المصدر أنه نفس الفعل، والفعل يف حقيقته ال يقبل التثنية وال الجمع؛ 

ألن التثنية والجمع من خصائص األسماء؛ االسم هو الذي ُيفرد ويثنى وُيجمع، أما 

 الفعل فإنه ال يقبل ذلك. 

هو ما دلَّ على فعٍل مجرد، ما دل على حدٍث مجرٍد  -فيما عرفنا-والمصدر 

عن زماٍن وصاحبه، ففيه ُعلقٌة قويٌة بالفعل؛ ولهذا احتاج النحويون إلى أن يتكلموا 

على حكم تثنية المصدر وجمعه، فقال ابن مالك يف هذا البيت: أما المصدر الذي 

يد، عرفنا ذلك يف أغراض المفعول المطلق: إما للتوكيد، وإما لبيان جيء به للتوك

رنا به؟ أن ُيقام المصدر ُمقام  ا، َمن ُيذكِّ ا رابعا النوع، وإما لبيان العدد، وزدنا غرضا

 فعله، أن يأيت المصدر نائباا عن فعله. 

نَّى فإذا جيء بالمصدر للتوكيد؛ يعني فقط للتوكيد ليس لمعناى آخر، فهذا ال ُيث

ا ضرباا "؛ كأن تقول: )وما ل وكيدم فوحد أبدا(وال ُيجمع، وهذا قوله:  ضربت زيدا
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ا ا وسرت سيرا  "سرُت "؛ هذا لمجرد التوكيد؛ فهو بمعنى الفعل، "وأكرمته إكراما

ا، وما العالقة بين السير والسير؟ هو نفسه، المصدر هنا هو  يعني ماذا سرت؟ سيرا

 وال أن ُيثنَّى. الفعل؛ فلهذا ال يصح أن ُيجمع 

يعني إذا جئت به لبيان النوع أو بيان -أما ما سوى المصدر المجيء به للتوكيد 

ا ضربةا "فهذا يصح أن ُتثنِّيه وأن تجمعه وأن تفرده، فتقول:  -العدد ضربت زيدا

، هذا لبيان العدد، ولبيان النوع فلك أن تقول: "وضربته ضربتين وضربته ضربات

سرت سيري "، وتقول: "سرت سير المستعجل"قول: ، وت"سرت سير البطيء"

 "سرت سيري البطيء والمستعجل"؛ ففي المثال األخير: "البطيء والمستعجل

جاء المصدر المنصوب على المفعول المطلق لبيان النوع، بيان نوع سيرك، وقد 

هبذا  ، فهذا ما أراده ابن مالٍك "سرت سيري البطيء والمستعجل"ُثني: 

 البيت. 

ى لنا من األبيات سبعة أبيات، وكلها يتكلم فيها ابن مالٍك على مسألٍة ويبق

، حذف ناصب المفعول "حذف العامل للمفعول المطلق"واحدة؛ وهي مسألة 

المطلق، عرفنا من قبل أن العامل يف المفعول المطلق: إما فعله، أو مصدٌر مثله، أو 

ح به فتقول  : وصف، عرفنا ذلك من قبل، فيمكن أن تصرِّ ا "مثالا ذكرت محمدا

ا ا لمحمد"، ولك أن تحذفه فتقول: "شكرا ، لكن المسألة تحتاج إلى تفصيٍل "شكرا

لها ابن مالك يف سبعة أبيات، سبعة أبيات من اثني عشر بيتاا.   أكثر؛ فلهذا فصَّ

.. فأكثر أبيات هذا الباب جاءت يف مسألة واحدة؛ وهي مسألة حذف إذن

ا العامل يف المفعول المطلق،  لَِم؟ ألن حذف العامل يف المفعول المطلق شائٌع جدًّ

ا وحديثاا؛ فلهذا تجد أن  ا من  -إن لم نقل أكثر، فنقول-يف كالم العرب قديما كثيرا

المنصوبات التي تراها وليس قبلها ناصٌب لها أكثرها منتصب على المفعول 

ا"المطلق؛ كقولهم:  ا، وقولهم:  "شكرا عني: ي "عجباا لك"أي: أشكرك شكرا
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ا"أعجب عجباا، وكقولهم:   ا هلل"، وكقولهم: "رويدا ا ال "، وكقولهم: "حمدا حمدا

ا ا، فحذفت الفعل الناصب وأبقيت  "سبحان اهلل"، و"كفرا أي: أسبِّح اهلل تسبيحا

ويالا "، وكذلك "ما عاذ اهلل"المصدر منتصباا على المفعول المطلق؛ وكذلك 

ا": ، وكقولهم"ويح أبي بكر"، وكذلك "للكافر ا"، "هذا هو الشر حقًّ هذا  "حقًّ

 "سقياا لك"، وكقولهم: "سعياا"مفعوٌل مطلق منتصٌب بفعٍل محذوف، وكقولهم: 

ا وقد سار الناس"يعني: يسقيك اهلل سقياا ورعياا، وكقولهم:  ا  "أنوما يعني: أتنام نوما

 أي: اصرب، وكقولهم: "صرباا يف مجال الموت صرباا"وقد سار الناس، وكقولهم: 

ا للدرس" ؛  "أفعل ذلك وكرامةا "أي: افهم، وكقولهم:  "فهما يعني: وُأكرمك كرامةا

 وهكذا. 

ا يف الكالم، والكالم علَ  فحذف العامو يف المُعول الم لق سا غ وشا ٌع جد 

حذف  م  ع؛ فقد فَهل  ابن مالك علَ ثالثة أوج ؛ فحذف العامو يف المُعول 

 الم لق: 

ا.  -  إما أن يكون مم نع 

ا. و -  إما أن يكون جا ث 

 وإما أن يكون واجب ا.  -

يف الكالم على حذف المفعول المطلق أساليب كثيرة  -يا إخوان-وسيرد لنا 

من أساليب لغة العرب، فيكون اهتمامنا وتركيزنا على هذه األساليب ومعرفة 

 معناها وأهنا داخلٌة يف هذا الباب أكثر من تركيزنا على هذه المسائل النوحية؛ فإن

النحويين يذكرون هذه المسائل وهذه األساليب؛ لمعرفة أن هذه األساليب داخلٌة 

 يف هذا الباب، فُيحمل المعنى على هذا الباب. 

أما الحذف الممتنِع يمتنع، وذلك إذا كان الغرض من المفعول المطلق 
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التوكيد، إذا كان غرضك من المفعول المطلق مجرد التوكيد فحذف العامل فيه 

ا"ممتنع؛ كقولك:  حيتئذٍ  ا"، أو "تعلَّم تعلما ڃ چ چ )، "افهم الدرس فهما

 . [164الن اي:] (چ

عند بعض  حتىانتبهوا معي يف هذه المسألة يا إخوان؛ ألن حدث فيها لبس: 

اح األلفية: إذا كان الغرض من المفعول المطلق مجرد التوكيد فحذف العامل  شرَّ

ا"فيه ممتنع؛ كقولك:  ا؟ أنت  "افهم الدرس فهما ماذا تريد بقولك افهم الدرس فهما

د معناه بالمصدر المفعول المطلق؛  العربي المتكلم تريد أن تأيت بالفعل وأن تؤكِّ

كأنك أكدت األمر مرتين: مرةا بالفعل، ومرةا بالمصدر، فحينئٍذ ال يصح حذف 

ار؛ الفعل؛ ألن الحذف مناٍف للتوكيد، الحذف هنا قائم على ماذا؟ قائم على التكر

ا"إنك تكرر األمر:  فإذا كان غرضك ذلك فال يصح أن تحذف؛  "افهم الدرس فهما

ا "ألن الحذف حينئٍذ مناٍف للغرض الذي أردته، ولكن هل يصح أن تقول  فهما

 ؟ "للدرس

هذا للتوكيد، فال يصح أن تحذف الفعل، أال  "اصرب على المصائب صرباا"

ال يصح؟ يصح، ولكنه أسلوٌب  ؟ يصح أو"صرباا على المصائب"يجوز أن تقول 

ا للدرس"أو  "صرباا على المصائب"آخر، إذا قلت  هذا أسلوٌب آخر،  "فهما

 والغرض منه يختلف عن الغرض السابق. 

ا للدرس"أو  "صرباا على المصائب"ما الغرض من قولك  ؟ ليس مجرد "فهما

امة المصدر التوكيد، وإنما الغرض هو الغرض الرابع الذي زدناه وذكرناه؛ وهو: إق

 "صرباا على المصائب"مقام الفعل، أن تنيب المصدر ُمناب الفعل، يعني قولك: 

ليس فيه توكيد،  األسلوببمعنى: اصرب على المصائب، يعني ما فيها توكيد، هذا 

 . "صرباا على المصائب"وإنما هو أمٌر بالمصدر، 
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على المصائب اصرب "األول ما معناه  األسلوبان جائزان، لكن األسلوبإذن..  

؟ هذا معناه التوكيد؛ أنك أمرت مرتين بالفعل وبالمصدر، أما قولك: "صرباا

اصرب على "، فهذا أنبت المصدر عن الفعل؛ كأنك قلت "صرباا على المصائب"

. نعم، فيه قوة األمر بالمصدر، لكن ليس فيه قوة التوكيد بالتكرير، "المصائب

هو إن قصد التكرير -بي، إن أراد التكرير فأنت وما أردت المعنى الذي يريده العر

فال يجوز أن يحذف، إن لم ُيرد التكرير وإنما أراد أن يأمر بالمصدر فيجوز ولكنه 

 أسلوٌب آخر، يعني غرٌض آخر، وهذا هو قول ابن مالك: 

 وحذف عامو المؤكد ام نع

د العامل هذا يمتنع أن تحذف عامله؛  د الذي يؤكِّ لَِما المفعول المطلق المؤكِّ

يعني: غير المفعول المطلق  )وشيره(قلناه قبل قليل من منافاة الحذف للتوكيد، 

د.   المؤكِّ

 ويف سىواه لدليوم م  ىع

 -إن دلَّ على هذا العامل المحذوف دليل-يعني: ما سواه إن دلَّ عليه دليل 

فيجوز لك أن تحذفه؛ فلهذا زدنا ذلك الغرض يف أغراض المفعول المطلق، وابن 

عندما لم ينص على هذا الغرض يف أغراض المفعول المطلق عندما  ك مال

ولم ينص على هذا الغرض فسبَّب مشكلة يف فهم  -ذكر ثالثة أغراض-ذكرها 

 باقي كالمه، يعني يف فهم هذا الشطر: 

د ام نع  وحذف عامو المؤك 

َمن ولده؟  -ولد ابن مالك-هو يقول: ممتنع، طيب.. ممتنع، رد عليه ولده 

]ألُية عروف يف النحو بابن الناظم، ما اسمه؟ اسمه محمد؛ وهو أول من شرح م

ا وصلنا، ويف الشرح رد على أبيه هنا، وقال: ال، الحذف ليس ابن مالك [ شرحا
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ا؛ بل هو جائز. لماذا؟ قال: ألنه يجوز أن تقول:  ا للدرس، "ممتنعا ضرباا لزيد، فهما

 بعد قليل أن هذه جائزة. ، كما سيذكر ابن مالك "صرباا على المصائب

األول الذي  األسلوبوالصواب: أهنما أسلوبان مختلفان؛ فابن مالك ذكر أن 

الثاين الذي غرضك منه األمر  األسلوبتريد منه التوكيد ال يجوز فيه الحذف، و

هذا لك أن تحذف فيه؛ بل سينص ابن  -يعني إقامة المصدر ُمقام الفعل-بالمصدر 

جب، الحذف إذا أردت أن ُتقيم المصدر ُمقام الفعل مالك على أن الحذف وا

 حذف الفعل حينئٍذ واجب كما سيأيت بعد قليل؛ فُهما أسلوبان متغايران. 

-فلهذا عندما ردَّ بدر الدين على أبيه يف هذه المسألة ردَّ عليه بعض العلماء 

 يف الحاشية، (@00:19:47)فقط يف نسخة بدر الدين عندما تكلم على المسألة 

 قال: 

نم  ىىىِ َقىىىر 
 َواب ىىىُن الَلُبىىىوِن إَذا َمىىىا َلىىىَث فِ

 

ِل االقنىىاعيس  َلَة ال َبىىث  ىىَ  ِع  َصىىو   َلىىم  َي  

إذا ما لز "يعني: الحوار الحاشي الصغير،  "وابن اللبون"هذا بيت أظنه لجرير،  

إن  "لم يستطع صولة البزل القناعيس"يعني: إذا ُربط بقرن مع بقية اإلبل  "يف قرن

يعني يقول إن  -الفحول الكبيرة-طع أن يصول وأن يقاوم كما تفعل اإلبل ما يست

 الحق مع ابن مالك، ولكن المسألة غامضة فغُمضت على ولده. 

-وهناك من العلماء من انتصر لبدر الدين يف هذه المسألة، ولكن الذي يرتجح 

أهنما أن الحق ما ذكرناه، وأهنما أسلوبان فصيحان جائزان، إال  -واهلل أعلم

مختلفان؛ فهذا أسلوب معناه التوكيد فتأيت بالفعل والمصدر، وهذا أسلوٌب آخر؛ 

يريد به األمر بالمصدر، مفعول مطلق، كالهما داخالن يف باب المفعول المطلق، 

 فهذا هو الحذف الممتنع. 

وأما الحذف الجائز عامله محذوف وجوباا، سيأيت هذا يف الحذف الواجب، 
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 وجوباا.  هنا عامله محذوٌف  

 (@00:21:28) طالب:

 ال أدري!  الشيخ:

 
ٌّ

يعني كلمة -أما الحذف الجائز فهو يف سوى ذلك إذا دل عليه دليٌل لفظي

ت به قرائن ودلَّت عليه-أو معنوي  -سابقة يف الكالم هل "كأن يقال:  -يعني احتفَّ

ا طويالا "فتجيب فتقول:  "انتظرتني؟ ا، فحذ "انتظارا فت أي: انتظرتك انتظارا

حت بالمصدر  "انتظرتك" ا"وصرَّ  ."انتظارا

ا، فتقول له:  ا قادما ا"وكأن ترى مسافرا ا مباركا ا،  "قدوما ا مباركا أي: قدمت قدوما

ا"أو ترى من عاد مِن الحج فتقول له:  ا وسعياا مشكورا ا مربورا أي: حججت  "حجًّ

ا.  ا وسعيت سعياا مشكورا ا مربورا  حجًّ

ا"وقولنا:  ا مربورا هذا أسلوب خربي أم إنشائي؟ هذا إنشائي؛  "حججت حجًّ

ألنه دعاء، ُيراد به الدعاء وال يراد به اإلخبار أنك حججت، وإنما هذا أسلوب 

ال يخربون عن ذلك؛ فهم ال يعلمون الغيب،  "فالن "إنشائي؛ كقولهم: 

هذا أسلوب إنشائي؛ ألنه دعائي، يعني: نسأل اهلل  "رحمك اهلل"ولكن قولهم: 

 ، يبقى لنا الحذف الواجب. الحذف الجا ثهو يرحمه. هذا 

 الحذف الواجب

  متى يكون حاف العامل يف املفعول املطلق واجًبا؟ 

إذا أقمت المصدر ُمقام فعله، إذا أنبت المصدر ُمناب فعله، فيكون  الجواب:

 حذف العامل فيه حينئٍذ واجباا. 

 "ُمقام"؟ نقول متى يقوم المصدر َمقام فعله؟ متى ينوب المصدر َمناب فعله

 ؟ "َمناب"أو  "ُمناب"، "َمقام"والَّ 
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 (@00:24:10) طالب:

فنقول: ُمقام وُمناب،  -يعني أقام، أناب–نعم، إذا كان الفعل رباعيًّا  الشيخ:

َمقام وَمناب، فنقول: يقوم َمقام، وينوب  -يعني قام وناب-وإذا كان الفعل ثالثيًّا 

 إذا أقمته ُمقام، إذا أنبته ُمناب.  -هذا رباعي-َمناب، لكن لو قلنا مثالا إذا أقمت 

  متى يقوم املصدر مقام فعله وينو: منابه؟ 

ا، ففقط لضبط -هو حينئٍذ على نوعين  هذه تقسيمات... يعني ال هتم كثيرا

المسألة، الذي يهمنا األساليب الواردة يف هذه األقسام؛ ندخل من تقسيٍم إلى 

  علَ نوعين: -تقسيم

 مصادر ليس لها أفعال:  النوع األول:

يعني لم ُيسمع لها أفعاٌل يف اللغة؛ كقولهم: ويل، وويح، وويس، وبله، ونحو 

وال مضارع  أفعال يف اللغة العربية، ال ماضٍ  ذلك؛ هذه مصادر، لكن لم ُيسمع لها

أو  "ويالا للكافر"وال أمر، فتأيت يف الكالم منتصبةا على المفعول المطلق، فتقول: 

، فماذا يكون إعراهبا يا شباب؟ مفعوٌل مطلق. أين ناصبه؟ ناصبه "فرويل الكا"

ره من لفظه أو من معناه، من لفظه: ليس له فعل، يعني ليس له  محذوٌف وجوباا. قدِّ

ره من معناه؟ كمعنى الهالك ونحو ذلك.  -فعل مستعمل-لفظ مستعمل   قدِّ

ا، يهلك الكافر "ويالا للكافر" .  يعني: يهلك الكافر هالكا  ويالا

مفعول مطلق، وهو  )ويلكم(. [61ط :] (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

 الضمير مضاٌف إليه.  )ُكم(مضاف، و

ا لزيٍد، ويح أبي بكرٍ "أو  "ويح زيدٍ "وويح، تقول:  ، ويح مفعوٌل مطلق "ويحا

 منصوٌب من لفٍظ بمعناه؛ ألنه ليس له فعل مستعمل. 
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 ما الفرق بين ويل وويح؟  

 (@00:27:35) طالب:

 وويل؟ الشيخ:

 (@00:27:38) طالب:

 نعم، أنا سألتكم ألين ذكرت الفرق بينهما من قبل يف درس قديم.  الشيخ:

م،  "ويح"للتهديد، و "ويل" رحمةا، أما  يعني:  "ويح زيد"للرتحُّ

به أو أهلكه ونحو ذلك. فبعضهم قد يظن  "ويل"  . "ويل"بمعنى  "ويح"يعني: عذَّ

ا باألساليب يا إخوانطالب العلم ال ب-هاتان الكلمتان  هاتان  -د أن يهتم كثيرا

ُيستعمالن مضافتين وغير مضافتين؛ يقال: ويلك وويحك،  "ويل وويح"الكلمتان 

ويل زيٍد، ويح زيٍد. ُاستعملتا مضافتين. ويستعمالن غير مضافتين فيقال: ويٌل 

لزيد، وويٌح لزيد. كالهما مستعمل وجائز. فإن أضيفتا فإهنما ينتصبان على 

، وإن لم يضافا "ويحك وويلك، وويح زيٍد وويل زيٍد، ويلكم"لمفعول المطلق، ا

ا "فيجوز فيهما النصب على المفعول المطلق،  "ويٌل وويٌح " ويالا لزيد، ويحا

ا الرفع:  "لزيد ويٌل لزيد، "على المعنيين السابقين هذا النصب، ويجوز فيهما أيضا

 خرب. على أهنما مبتدأ وما بعدهما ال "ويٌح لزيد

أما يف القرآن الكريم فإهنما لم يأتيا غير مضافتين إال بالرفع، يف القرآن إذا كانا 

رونا ببعض اآليات؟   غير مضافتين لم يردا إال بالرفع. ذكِّ

  .[1الم ُُين:] (ڭ ۇ)

  .[1الهمثة:] (ٿ ٿ ٿ ٿ)

 .[79البقرة:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)
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 .[79البقرة:] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)

يجوز الرفع ويجوز النصب. هذا النوع األول مِن ماذا؟ من لكن يف اللغة 

 المصدر الذي ينوب َمناب فعله، مصادر ليس لها أفعال. 

ا"النوع الثاين عكسه؛ مصادر لها أفعال، مثل:  ا، وشكرا ونحو ذلك يف  "حمدا

 . "َحِمَد وَشَكر"

  :مصادر هلا أفعال؛ هاه املصادر اليت هلا أفعال تنقسم قسمني 

 ما استعملته العرب يف الطلب؛ تطلب به.  األول: الق م

 ما استعملته يف الخرب؛ ُتخرب به.  والثاين:

ا"ومصادر لها أفعال واستعملته العرب يف الطلب؛ كقولهم:  ا ال قعودا  "قياما

ا. كقولهم:  ل  "صرباا"يعني: ُقم قياما ا أي: افهم، مهالا يعني: تمهَّ يعني: اصرب، وفهما

 .  مهالا

 عنى الطلب؟ ما استعملته لكن ما م

ماذا يشمل الطلب؟ ذكرته من قبل،  "الطلب"العرب يف الطلب، عندما يقول: 

ي، والتمنِّي،  الطلب ماذا يشمل؟ يشمل: األمر، والنهي، واالستفهام، والرتجِّ

 والعرض، والتحضيض؛ هذا المراد بالطلب. 

ا" ا ال قعودا  أي: ُقم.  "قياما

 .[4محمد:] (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ)قال تعالى: 

المعنى واهلل أعلم: فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب، ضرب يف اآلية 

 هذا مصدر، وقد وقع موقع فعله، فضرب الرقاب أي: فاضربوا الرقاب. 

ا"أي: سقاك اهلل سقياا. و "سقياا لك ورعياا"وتقول العرب:  أي:  "كيًّا وجذعا
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ا   ا. هذا طبعا ا "هذا دعاٌء لك، و "ا ورعيااسقيا "كواك كيًّا وجذع أنفك جذعا جذعا

 هذا دعاٌء عليك، المعاين واضحة!  "وكيًّا

ا()، [8محمد:] (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)قال تعالى:  َتِعَس،  تع  

ا، يعني مصدر، لكنه قام يف اآلية  -َمقام فعله، والمعنى  -واهلل أعلم-يتعُس، تعسا

ا، فتعسوا. فقام ال-واهلل أعلم مصدر مقام فعله، وهذا : والذين كفروا فتعسوا تعسا

 دعاٌء عليهم. 

ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ )عن المؤمنين:  وقال 

 .[285البقرة:] (ڭ

، وقالوا سمعنا )شُرانك(أين المنصوب على المفعول المطلق يف اآلية؟ 

ر الفعل المناسب، دعاء.   وأطعنا اغفر لنا غفرانك، أو: نستغفرك غفرانك. تقدِّ

 وقال الشاعر: 

 النَىاَ  ُجىو  ُأُمىوِرِهم   َعَلَ ِحىيَن َأل َهىَ

 

َل الَثَعالِىىىِب   ىىىُق الَمىىىاَل َنىىىد  ال  ُوَري   َفنَىىىد 

يقول: إذا التهى الناس بأمورهم، إذا ألهت األمور الجليلة الكبيرة الناس ماذا  

تفعل يا زريق؟ زريق اسم رجل، ماذا تفعل يا زريق؟ فندالا المال، فندالا زريق 

ال، فندالا المال يعني: اندل المال، يعني: اسرق المال يعني: فندالا يا زريق الم

 بخفية، ُخذ الشيء بخفية، فندالا زريق المال ندل الثعالب. 

فالشاهد: فندالا المال أي: فاندل المال، فأقام المصدر مقام فعله، وهذا البيت 

  أشار إليه ابن مالك يف األبيات:

 كندال  اللذ كاندال

 وقال الشاعر قدري بن الفجاءة: 
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ا يف مجىىىىال المىىىىوو صىىىىبرا  فهىىىىبر 

 

 فمىىىىىىا نيىىىىىىو الخلىىىىىىود بم ىىىىىى  اع 

 أي: اصرب.  

ماذا يسمى؟ هذا  -يا إخوان- األسلوب، تعرفون هذا "الحذر الحذر"وتقول: 

؛ هذه مفعول مطلق، "النجدة النجدة"، "النجاة النجاة"، "الحذر الحذر"التحذير، 

 ذر الحذر. أي: أنجدوين النجدة، أو انُج النجاة ونحو ذلك، أو اح

 . "أثوانياا وقد جدَّ أقرانك"وتقول للكسالن: 

 وقال عامر بن الطفيل: أغدةا كغدة البعير وموتاا يف بيت امرأةا سلولية. 

ثم  عامر بن الطفيل له قصة مشهورة يف السيرة: جاء إلى النبي 

 هعاد ولم ُيسلم، ونكث ببعض عهده، فعاقبه اهلل بذلك؛ فتعب ومرض، فأضافت

من بني سلول، وقد أصابته غدة كبيرة كغدة البعير، فعندما حضرته الوفاة قال  امرأةٌ 

تعرفون -يعني: ُأغد  "أغدةا كغدة البعير وموتاا يف بيت امرأٍة سلولية"هذه الكلمة: 

ُأغد غدةا كغدة البعير وأموت موتاا يف بيت امرأٍة سلولية، إال أنه أقام  -الغدة

 المصدر َمقام الفعل. 

 . وتقول..

 (@00:38:25) طالب:

، هذه الغدة، الغدة سنتعرض (@00:38:32)هنا مصدر  "غدةا "ال،  الشيخ:

لكن هنا  -يعني المفعول-بعد قليل: قد ُيطلق المصدر على االسم ُيراد به االسم 

، يعني ُيصاب هبذا األمر.   ال يريد به المفعول، وإنما يريد ُأغد غدةا

 (@00:38:54) طالب:

نه داخٌل يف باب االستفهام، االستفهام ماذا يسمونه؟ استفهام هذا كأ الشيخ:
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ر   توبيخ لنفسه، االستفهام له معاين كثيرة؛ كالتوبيخ، كالتحسر، هذا استفهام تحسُّ

 ونحو ذلك. 

 (@00:39:30) طالب:

نعم، قد يخرج االستفهام عن معناه الحقيقي إلى معاين أخرى، لكنه  الشيخ:

 ساليب االستفهام، لكن استفهام غير حقيقي. يبقى يف النهاية أنه من أ

 أي: أتلعب لعباا!  "ألعباا وقد عالك الشيب"وتقول: 

 : -وهو جرير-وقال الشاعر 

 أعبىىىىىىدا  حىىىىىىو يف شىىىىىىعبَ شريب ىىىىىىا

 

ىىىىىىىا ال أبىىىىىىىا لىىىىىىىك واش رابىىىىىىىا   ألؤم 

ا حل يف ُشعبى"جاء إنسان غريب إليهم، فغضب عليه جرير، فقال له:   ، "أعبدا

ا"بى، وغريباا يعني: حل حالة كونه غريباا، شعبى مكان اسمه شع أي: أتلؤم  "ألؤما

ا،  ا وتغرتب اغرتاباا.  "ال أبا لك واغرتاباا"لؤما  يعني: أتلؤم لؤما

 وهذا هو قول ابن مالك: 

 من فعل  والحذف ح م مع آو بدال  

لنا التفصيل الذي سمعتموه. )كندال  اللذ كاندال(ثم مثَّل:   ، ونحن فصَّ

ا"ل يف قولهم فإن قال قائ ا ال قعودا بمعنى: ُقم ال تقعد، قلنا: إن حذف  "قياما

 واجب، هذا الذي قررناه قبل قليل.  -وهو الفعل قم-العامل 

ح بالُعو فنقول:  ا"ال ؤل: أال يجوو أن نهر  ا وال تقعد قعود   ؟ "ُقم قيام 

هذا جائز، ولكنه أسلوٌب آخر وهو أسلوب التوكيد، هذا أسلوب  فالجواب:

ح بالفعل. ال  توكيد جائز، أما إذا أردت أن تقيم المصدر ُمقام فعله فال تصرِّ
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وإما أن  -كاألمثلة ال ابقة-قلنا: المهادر ال ِ لها أفعال: إما أن ترد يف ال لب 

خم ة  -هذا آخر تق يم-والذي يرد يف الخبر خم ة أنواع  -ُتخبر–ترِد يف الخبر 

 أنواع: 

ا؛  : مصادر سماعية،النوع األول ُسمعت من العرب يف هذا الباب سماعا

ا،  ا وال أكفر كفرا ا وأشكر شكرا ا، يعني: أحمد حمدا ا ال كفرا ا وشكرا كقولهم: حمدا

ح هبذه األفعال إذا أردت أن تقيم المصدر ُمقام الفعل، وكقولهم:  لكنك ال تصرِّ

ا، يعني: اصرب ال تجذع،  اشكرا  لك وعجباا منك، وكقولهم: صرباا ال جذعا

ك. وتقول: ال أفعله وكق ، يعني: وُأكرمك وأُسرُّ ةا ولهم: أفعل ذلك وكرامةا ومسرَّ

ا، لكني ال أفعله.  ا وال أهمك همًّ ا، يعني: ال أفعله وال أكيدك كيدا ا وال همًّ  وال كيدا

ا، وكقولهم:  "ما عاذ اهلل"ومن ذلك:   "سبحان اهلل"يعني: أعوذ باهلل معاذا

ا وسبحاناا، التسبيح والتنزيه، بمعنى: أسبِّ  مصدر، سبَّح،  "سبحان"ح اهلل تسبيحا

ا وسبحاناا؛ هذا األول: مصادر سماعية.   ُيسبِّح، تسبيحا

: أن يأيت المصدر تفصيالا لعاقبٍة والثاين مما يدخو فيما اس عمو يف الخبر

ل عاقبةا سابقة،  سابقة، أن يأيت المصدر.. لماذا تأيت بالمصدر منصوباا؟ لكي تفصِّ

لها ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ )بالمصدر؛ كقوله تعالى:  فتفصِّ

وا الوثاق( -أربطتهم–يعني: الرباط  [4محمد:] (ژ ڑ  . )شد 

ل عاقبة الوثاق، وإذا [4محمد:] (ڑ ک ک ک ک) ، هذا مصدر يفصِّ

واهلل -المعنى  (إما منا بعد وإما فداء)ربطناهم ووثقناهم ماذا يكون؟ ما العاقبة؟ 

ما أن تُمنُّوا عليهم وإما أن تفتدوهم، إما أن تُمنُّوا عليهم : فإذا أوثقتوهم، فإ-أعلم

يعني أن يدفعوا فديةا ألنفسهم -وإما أن تفتدوهم  -أي تطلقوهم بال عوض-

 األمر هبذا التفصيل.  -وتطلقوهم
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أي:  [4محمد:] (ژ ڑ ڑ ک)إذن.. تفصيٌل جاء بعد عاقبة، العاقبة  

(وُأقيم ُمقام الفعل،  )من ا(ر فإما أن تمنُّوا عليهم منًّا، فجاء المصد أي:  )وإما فداي 

، فجاء المصدر  (وإما أن يفتدوا أنفسهم فداءا وقام مقام فعله، وهذا قول ابن  )فداي 

  مالك وهو يذكر مواضع الحذف الواجب:

 ومىىىىىىىىا ل ُهىىىىىىىىيوم كإمىىىىىىىىا منىىىىىىىىا

 

 عاملىىىىىىى  ُيحىىىىىىىذف حيىىىىىىىث عنىىىىىىىا 

يس عليه ما شئت يشير إلى هذه اآلية، وأنت تقيس على هذا، هذا أسلوب تق 

 : ا وإما إقامةا "يف الكالم؛ كأن تقول مثالا ا، فإما سفرا يعني العاقبة:  "ابَق عندنا يوما

: أنت تختار بعد ذلك: إما -فعلك هذا إذا أقمت يوم-أقم عندنا يوم، وعاقبة ذلك 

ا وإما إقامةا، وتقيس على  أن تسافر، وإما أن تقيم. هذا بالفعل، فبالمصدر: فإما سفرا

 ، أسلوب مضطرد فِقس عليه ما شئت. األسلوب هذا

: أن يأيت المصدر خرباا عن اسم والنوع الثالث مما يدخو فيما ُاس عمو يف الخبر

هذه المعلومة أنتم تعرفوهنا يا إخوان من قبل، -عين، وهو مكرٌر أو محصور 

ركم هبا بعد قليل ا"نحو:  -سأذكِّ ا سيرا ا أنت م"أو  "إنما أنت سيرٌ "، أو "أنت سيرا

ا ا"، "إال سيرا ، القضية هنا تعود إلى ما يذكر يف باب المبتدأ والخرب "إنما أنت سيرا

من أن الخرب يجب أن يصُدق على المبتدأ، الخرب يف حقيقته هو المبتدأ وإال لم 

 يصُدق عليه. 

هنا صحَّ اإلخبار؛ ألن محمد هو القائم، والقائم هو  "محمٌد قائمٌ "تقول: 

 صح اإلخبار. محمد، نعم هنا ي

محمد هو الذي يجتهد، والذي يجتهد هو محمد،  "محمٌد يجتهد يف دروسه"

 هنا يصح اإلخبار. 

خربه؟  "فوق المنضدة"، الكأس مبتدأ، هل "الكأس فوق المنضدة"لو قلنا: 
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هذا فوق المنضدة، هل  "فوق المنضدة"درسنا ذلك، هذا الكأس، هذا مبتدأ، 

شيء وهذا شيء؟ هذا ما يصح أن ُتخرب به؛ ال الكأس هو فوق المنضدة أم هذا 

فلهذا قلنا حينذاك: إن الخرب يف نحو  -يعني هو-تخرب إال بما يصُدق على المبتدأ 

. ما المستقر فوق  ر بكوٍن عام، يعني الكأس كائٌن فوق المنضدة أو مستقرٌّ ذلك مقدَّ

ألنه أمر المنضدة؟ الكأس، والكأس هو المستقر، هنا صح، لكن العرب يحذفون؛ 

ا ُيحذف يف اللغة العربية وذكره من الِعي يف  واضح ومعروف، والكون عام دائما

هو المبتدأ أم مخالف للمبتدأ؟ مخالف، إذا كان  "فوق المنضدة"الكالم. هنا اآلن 

 الخرب خالف المبتدأ فحكمه النصب، وإذا كان الخرب هو المبتدأ فحكمه الرفع. 

محمٌد فوَق "، "الكأُس فوَق المنضدة"، لكن "محمٌد قائٌم، جالٌس، مجتهدٌ "

 . "البيت، محمٌد تحَت الشجرة، والركُب أسفَل منكم

ا" خرب أو ليس بخرب؟ خرب. إذن.. يرتفع،  "ضارٌب "، "محمٌد ضارٌب زيدا

أخربت عن محمد  "محمٌد َضْرٌب "، لكن لو قلت "محمٌد ضارٌب "ُحكمه الرفع 

الضرب؟ تعرفون الضرب.. هل ، هل محمد هو "محمٌد َضْرٌب "بأنه ضرب 

محمد هو الضرب؟ ليس الضرب؛ فلهذا يقررون يف باب المبتدأ: أن المصدر ال 

عين يعني: اسم ذات، األسماء: إما اسم عين ذات، يعني شيء -يقع خرباا عن عين 

محسوس، وإما معنى، يعني ُيفهم ما ُيحس؛ الذي ُيحس بإحدى الحواس 

م، أو ُيلمس أو ُيذاق؛ هذه أشياء محسوسة تسمى الخمس: ُيرى، أو ُُيسمع، أو ُيش

أسماء ذات أو اسم عين، واألشياء التي ال ُتدرك بالحواس الخمس تسمى أسماء 

 معاين مثل: السعادة والشقاوة ونحو ذلك. 

أن يكون المصدر  -هنا نعود إلى مسألتنا-فإذا أخربت بمصدٍر عن اسم عين 

 "زيٌد ضرباا"صب؟ حكمه النصب، تقول: خرباا عن اسم عين، فحكمه الرفع أم الن

رفعت؛  "زيٌد مجتهدٌ "بمعنى: زيٌد يضرب ضرباا، أخبِر عنه باالجتهاد؟ فإن قلت 
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أخربت بالمصدر، حينئٍذ ينبغي أن  "زيٌد اجتهاد"ألن هو المجتهد، لكن لو قلت:  

ا"تقول ماذا؟ أن تقول:  ا.  "زيٌد اجتهادا  يعني: زيٌد يجتهد اجتهادا

ا كان النصب واجباا؛ تقول: فإن جاء الم ا أو محصورا را زيٌد ضرباا "صدر مكرَّ

ا يف الليال"يعني: يضرب، أو  "ضرباا ا سيرا يعني: يسير يف  "زيٌد ما شاء اهلل سيرا

ا"الليال، أو  ا"أو  "ما أنت إال سيرا ؛ ألن التكرار يقوم مقام الفعل، "إنما أنت سيرا

 والحصر يقوم مقام الفعل. 

ا س" امحمٌد سيرا التكرار هنا قام مقام الفعل، وال يصح أن تجمع بين الشيء  "يرا

-وعوضه؛ ولهذا قلنا: أن يقع المصدر خرباا عن اسم عيٍن وهو مكرر أو محصور 

محمٌد سيٌر يف الليال، "فإن لم يتكرر ولم ُيحصر؛ كأن تقول:  -كاألمثلة السابقة

، أخربت بالمصدر، لكن ما "ومحمٌد اجتهاٌد يف الدراسة، وخالٌد صالٌة يف المساجد

رت وال حصرت، حينئٍذ تنصب أو ترفع؟ الوجه: النصب، المصدر إذا وقع  كرَّ

خرباا عن اسم عين فإن الوجه فيه أن ينتصب؛ ألنه ال يصُدق اإلخبار به عن اسم 

العين، هذا الوجه فيه، لكن يصح فيه الرفع على معنى المبالغة، يقولون على 

ز وتتوسع يف الكالم إذا قصدت المبالغة يف األمر، يعني إذا المجاز والتوسع، تتجوَّ 

ا يسير يف الليل فتقول:  -ُمطلق اإلخبار-أردت اإلخبار  ا يف "أن محمدا محمٌد سيرا

محمٌد سيٌر "أي: محمٌد يسير يف الليال، فإذا أردت أن تبالغ يف ذلك فتقول:  "الليال

 ؛ كأنك قلت كثير السير. "يف الليال

: وكذلك إذا ق هل محمد هو العدل أم شيئان  "محمٌد عدٌل "لت مثالا

 ، ، أي محمٌد يعدل عدالا مختلفان؟ مختلفان، فكان الواجب أن تقول محمٌد عدالا

هذا مصدر قام مقام فعله، يعني ما المعنى حينئٍذ؟ ما معنى  "محمٌد عدالا "إذا قلت 

؟ يعني: محمٌد يعدل فقط، قام مقام الفعل، يعني ما تأيت بالفعل  محمٌد عدالا

والمصدر، إما أن تأيت بالمصدر فقط وتقيمه مقام الفعل أو تأيت بالفعل؛ لذلك 
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 "محمٌد عدٌل "بمعنى محمٌد يعدل، فإذا أردت أن تبالغ قلت:  "محمٌد عدالا "

كأنك جعلت محمد هو العدل، فهذا مبالغة؛ كأنك تعني أن تقول: محمٌد كثير 

يعني -ترفع، أما إذا قصدت جادة الكالم  العدل، فإذا قصدت هذا المعنى فلك أن

 فحينئٍذ تنصب.  -أن ُتخرب

 (@00:56:49) طالب:

 نعم، إذا أردت أن تبالغ... كيف؟ الشيخ:

 (@00:57:07) طالب:

كثير العدل يف غيره أو يف نفسه، وأنت أثبت له العدل، العدل يف أموره،  الشيخ:

أموره مع الناس، قد تأيت بحسب العدل يف أموره مع اهلل، يف أموره مع نفسه، يف 

، فإن "محمٌد عدٌل مع الناس أو مع نفسه"األخرى  (@00:57:20)التوابع 

فقط، فمعناه: أنك أثبت له مجرد العدل؛ أنه ُمتَّصف  "محمٌد عدٌل "سكت قلت: 

 بالعدالة.

 انتهينا من ثالثة أنواع من األنواع التي ُتستعمل يف الخرب، نتقل إلى النوع الرابع.

 (@00:57:46) الب:ط

مفعوٌل مطلق، والخرب محذوف تقديره:  "عدالا "مبتدأ. و "محمدٌ " الشيخ:

 . "محمٌد فوق البيت"محمٌد يعدُل، كما قلنا يف 

 (@00:58:11) طالب:

نت، وإال هناك شواهد على  الشيخ: حقيقةا يف أمثلة، لكن ما أتيت هبا، ما تمكَّ

رها وال تحضرين اآلن. إتيان المصدر خرباا عن اسم ذات، لكن اآل  ن لم ُأحضِّ

 (@00:58:41) طالب:
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ع، ليس على الحقيقة.  الشيخ:   نعم، يكون خرب على التوسُّ

ا لنفسه أو لغيره؛ أن النوع الرابع مما ُي  عمو يف الخبر : أن يكون المصدر مؤكدا

ا لنفسه أو لغيره، هذان أسلوبان  تأيت بالمصدر تنصبه على المفعول المطلق مؤكدا

د لنفسه  من د لنفسه هو: المصدر الذي -أساليب العرب؛ فالمؤكِّ المصدر المؤكِّ

يقع بعد جملٍة هي نصٌّ يف معناه، معنى المصدر ومعنى هذه الجملة سواء، فتأيت 

د لنفسه مصدر يأيت بعد جملٍة  ا لهذا المعنى، هذا المصدر المؤكِّ بالمصدر توكيدا

معناهما سواء. ابن مالك مثَّل لهذا  -يف معنى هذا المصدر–هي نصٌّ يف معناه 

 النوع بقوله: 

ا َِ ألٌف عرف   ل  عل

ا( ا.  )ُعرف   ألف دينار أعرتف بذلك اعرتافا
َّ

ا، يعني: له علي  أي: اعرتافا

َِ ألٌف(قوله:   ألف، يحتمل شيء آخر؟  )ل  عل
َّ

ما معنى ذلك؟ يعني: له علي

ا(م قال: أقل أكثر؟ ما يحتمل، إال أنه يعني يطلب منه ألف، ث هذا مفعول  )اع راف 

د نفس المعنى، معناها ومعنى المصدر  د الجملة السابقة، أكَّ د؟ أكَّ مطلق، ماذا أكَّ

د لنفسه.   سواء يكون مؤكِّ

د لغيره  د لغيره-وأما المؤكِّ فهو المصدر الذي يأيت بعد  -المصدر المؤكِّ

ا للمعنى المراد،  جملة، هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى، فيأيت المصدر مؤكدا

ا فقط، فيأيت المصدر  بخالف النوع األول؛ فالجملة ال تحتمل إال معناى واحدا

 : ا لهذا المعنى؛ كأن تقول مثالا ا"مؤكدا هو "هذا مثال ابن مالك  "هذا ابني حقًّ

 -بنوة النسب-يحتمل أنك تريد البنوة الحقيقية  "هذا ابني"، قولك: "ابني

، أو "هذا مثل ابني"مل؟ يحتمل أنك تريد أن تقول ويحتمل معناى آخر أو ال يحت

ة العلم، ونحو ذلك.  ة التأثر، أو بنوَّ : بنوة الرتبية، أو بنوَّ  مثالا
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ا"يحتمل، فإذا قلت  "هذا ابني"إذن.. فقولك:  حينئٍذ ينصرف  "هذا ابني حقًّ

ة النسب. إذن..  ا"إلى المعنى المتعاَرف عليه؛ وهو بنوَّ د، هنا مصدر مؤكِّ  "حقًّ

ٌد لغيره؛ ألنه مصدٌر  د لغيره، يسمون هذا مصطلح، مصدٌر مؤكِّ د لماذا؟ مؤكِّ مؤكِّ

 جاء بعد جملة، هذه الجملة تحتمل أكثر من معنى.

 َينُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو 4َوَيْوَمئٍِذ َيْفَرُح اْلُمْؤمِنُوَن )): قوله 
ِ
( بِنَْصِر اهلل

ِحيُم )  5اْلَعِزيُز الرَّ
ِ
ا، [6-4الروم:] (( َوْعَد اهلل ، ينصر من يشاء وعَد اهلل بذلك وعدا

  هذا المعنى واهلل أعلم.

ثم  [5الروم:] (ەئ ەئ وئوئ) هل الوعد هو النصر أو يحتمل شيئاا آخر؟

الوعد هو النصر، والنصر هو الوعد، ما يحتمل  [95الن اي:] (ڤ ڤ)قال: 

ٌد لنفسه أم لغيره؟ مؤكٌد لنفسه،  والمؤكد لنفسه كثير يف معناى آخر، فهذا مؤكِّ

 القرآن. 

 (جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب)وكقوله تعالى: 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب َصنَع اهلل ذلك ، [88النمو:]

ا، واهلل أعلم بمراده. يعني أن السابق هو صنع اهلل، ال يحتمل إال هذا المعنى.   ُصنعا

 ؟ مفعول مطلق. )صنع اهلل(ما إعراب 

 نوعه من المفاعيل المطلقة؟ هذا مصدٌر مؤكٌد لنفسه. ما 

؟ )مَر(ما إعراب  ،[88النمو:] (يئ جب حب خبمب)، )مر ال حاب(أما قوله: 

 مفعول مطلق. ما غرضه وفائدته؟ بيان النوع. 

، [34مريم:] (ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ)وقال تعالى: 

، واهلل أعلم هو قول اهلل وكلمته، ذلك عيسى ابن مريم قاله اهلل قو ♠عيسى  الا
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بمراده. القول هو عيسى ابن مريم، قوله يعني: أمره الذي قاله وأمر به، عيسى ابن  

 مريم. 

يعني:  [30الروم:] (ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ)أمثلة لذلك كثيرة: 

؛ وهي أن يقيموا  ا؛ فطر اهلل الناس على ذلك فطرةا فأقم وجهك للدين حنيفا

 وجوههم هلل، أن يعبدوا اهلل. 

أي: وعدنا بذلك  [104األنبياي:] (ڄ ڄ ڃڃڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)

ا.   وعدا

 فكو ذلك من المهادر المؤكدة لنُ ها. 

؛ فقد شرحناها وقلنا: هي الواقعة بعد جملة أما المهادر المؤكدة لريرها

 : ا"تحتمل أكثر من معنى؛ كقولك مثالا يحتمل أكثر من معنى أو  "هذا رجٌل حقًّ

ا؟ يحتمل أن هذا رج ل، ليس امرأة، ُيخرب هذا رجل ليس امرأة، يحتمل معناى واحدا

ويحتمل أنك تريد هذا الرجل الحقيقي، يعني الذي فيه صفة الرجولة، فإذا قلت: 

ا" دت المعنى الذي تريده وهو الرجل الحقيقي.  "هذا الرجل حقًّ  فقد أكَّ

ا"تقول:  ي ِصرفا ا"، ويقول العرب: "هذا عدوِّ  "هذا عمي"، "هذا عمي لحًّ

هذا "العمل، فإذا قلت:  "عمي"النسب ويطلق على  "عمي"لى عمي ُيطلق ع

ا  يعني: نسباا.  "عمي لحًّ

ا" أنت يف بيت مضيفك تقول: هذا  "هذا بيتي يقيناا"كذلك،  "هذا جاري لصوقا

بيتي، لو شئت ألكلت فيه ما شئت. يعني ما استحي، هذا بيتي، وإن تقل عن بيتك 

هذا بيتي "ملة ألكثر من معنى، فتقول: الحقيقي هذا بيتي، يعني هذه الجملة محت

 فيقيناا مصدٌر جاء بعد جملٍة محتملٍة ألكثر من معنى.  "يقيناا

يعني: أقطعه،  "أُبت ذلك البته"يعني: ال أفعله،  "ال أفعله البته"وكذلك يقول: 
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 مفعول مطلق نصبه فعٌل محذوف.  "البته"أقطع به، 

ڇ ڇ ): بعد أن ذكر بعض صفات المؤمنين قال وقال 

ا(، [4األنُال:] (ڍ ڍڌ د لنفسه أم لغيره؟ يعني الجملة  )حق  مصدر مؤكِّ

تحتمل  ؟[4األنُال:] (ڇ ڇ ڍ)السابقة تحتمل أكثر من معنى أم ال 

ليسوا الكافرين، وتحتمل أولئك هم المؤمنون  [4األنُال:] (ڇ ڇ ڍ)

ا(الحقيقيون المتَّصفون بصفات اإليمان الحقيقية، ثم جاءت  لبيان المعنى  )حق 

 المقصود. 

الَِحاِت َلُهْم َجنَّاُت النَِّعيِم ): وقال  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ إِنَّ الَّ

ا8)  َحقًّ
ِ
مصدر، يعني: وَعَد اهلل  )وعد اهلل(، [9-8لقمان:] (( َخالِِديَن فِيَها َوْعَد اهلل

ا،  ا(ذلك وعدا ا، على التقديرات ال )حق  ه حقًّ ح يعني: ُيحقُّ لغوية، لكن ما ُيصرَّ

 بالفعل. 

د لنفسه أم لغيره؟ لنفسه؛ ألن الخلود هو الوعد، وأما  )وعد اهلل( مصدر مؤكِّ

ا( فلغيره؛ ألن الخلود يف المعنى اللغوي قد يحتمل الخلود الحقيقي وهو  )حق 

 البقاء األبدي وقد يحتمل طول البقاء. 

، لكن ال ُيشرتط أن  يعني: بقي "َخَلَد الماء يف هذا المكان"تقول:  وقتاا طويالا

ا"يكون... يعني ال ينفذ وال ينقطع، فإذا قال:  يريد بذلك المعنى  "خالدون فيها حقًّ

 الحقيقي للكلمة؛ وهي الخلود األبدي. 

 : وهذا هو قول ابن مالك 

ا  ومن  ما يدعون  مىؤكد 

 يشير إلى أنه اصطالح نحوي.  )يدعون (
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ا   ومنىىىىىىى  مىىىىىىىا يدعونىىىىىىى  مؤكىىىىىىىد 

 

 نُ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  أو شيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرهل 

د لغيره.   د لنفسه، وإما مؤكِّ  إما مؤكِّ

 فالمب ىدا

َِ ألٌف عىرفى  نحو ل  عل

د لنفسه-يعني األول، األول  )فالمب دا(  ألٌف "نحو قولنا:  -وهو المؤكِّ
َّ

له علي

 . "ُعرفاا

ا صرفا  والثان كابنِ أنق حق 

د لغيره.  )الثاِن(  هو المؤكِّ

مما استعملته العرب يف الخرب، هو: أن تأيت  -وهو األخير-والنوع الخامس 

 بعد جملة على وجه التشبيه، فحينئٍذ ينتصب على المفعول المطلق 
ٍّ

بمصدٍر حسي

 : خرب  "له"جملة اسمية،  "له صوٌت "بفعٍل محذوف وجوباا، كقولك مثالا

 "وهذه المرأة لها بكاٌء بكاَء نائحةٍ "، "له صوٌت صوَت بلبلٍ "مبتدأ،  "صوٌت "و

 -انظر: تشبيه–نى: له صوت كصوت البلبل، وهذه المرأة لها بكاٌء كبكاء المع

إذن.. فالمصدر هنا جيء به بعد جملة على وجه التشبيه. ماذا تفعل العرب 

ا بفعٍل محذوٍف وجوباا.   بالمصدر حينئٍذ؟ تنصبه مفعوالا مطلقا

يعني: كأنين المجروح، وهذا أسلوب  "للمهموِم أنيٌن أنيَن المجروح"

 ضطرد. م

ترفع أو  "صوتُه صوُت "، "صوتُه صوُت بلبل" :-يا إخوان-لكن لو قلنا مثال  

تنصب؟ خرب؛ ألنه لم ُيسبق بجملة، قلنا: تأيت بالمصدر بعد جملة، لكن لو كان 

 ، والصوت مبتدأ، وصوت بلبل خرب مرفوع. "صوتُه صوُت بلبل"مسبوق بمفرد 
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 "ذكاء"ول العرب حينئٍذ يف المصدر كيف تق "له ذكاٌء ذكاُء الحكماء"لو قلنا: 

ترفع، لماذا ترفع؟ ألنه مصدٌر معنوي،  "له ذكاٌء ذكاُء الحكماء"ترفع أو تنصب؟ 

 بعد جملة 
ٍّ

ا حسيًّا، هكذا تتكلم العرب، فإذا جاءت بمصدٍر حسي ليس مصدرا

لقصد التشبيه فإهنا تنصبه بفعٍل محذوٍف وجوباا، فإن لم ُتسبق بجملة أو كان 

 هذا ليس حسيًّا فإنه يرتفع. المصدر 

ما إعراهبا؟ بدل  "ذكاءُ "مبتدأ،  "ذكاءٌ "خرب، و "له"، "له ذكاٌء ذكاُء الحكماء"

 أو عطف بيان، وهو مضاف، والحكماء مضاٌف إليه. 

 وهذا هو قول ابن مالك يف آخر بيٍت يف هذا الباب:

 كىىىىىذا  ذو ال شىىىىىبي  بعىىىىىد جملىىىىىة

 

ىىىىىىا بكىىىىىىاي ذاو ع ىىىىىىل    كلىىىىىىِ بك 

، ثم قصر لضرورة الشعر، لي بكاٌء بكاَء ذات "لي بكاءٌ "يريد  ا()كلِ بك    

 عضله. 

مصدر جيء به للتشبيه فينتصب، لي بكاٌء بكاَء  )بكاي(لي بكاٌء جملة اسمية، 

 ذات عضله أي: كبكاء ذات عضله. 

 أين المفعول المطلق؟ [100األنعام:] (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

  ، وناصبه محذوف وجوباا.)سبحان (

أين المفعول  [23اإلسراي:] (ڱ ڱ ںںڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )

ا(المطلق؟  ر بما يناسب معنى اآلية-، والتقدير )إح ان  )وق َ ربك أال : -قدِّ

وأالَّ يعني: أن ال، ثم صار إدغام: أال تعبدوا إال إياه وأن تحسنوا  تعبدوا إال إياه(

 بالوالدين إحساناا. 

عول مف )شُرانك(؟ )شُرانك(ما إعراب  [285البقرة:] (ۓ ڭ)
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 مطلق، يعني: اغفر لنا غفرانك أو نستغفرك غفرانك.  

(، و)كَو( [70األنعام:] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ)  ؟ )عدلم

أين المفعول المطلق؟  [4اإلسراي:] (ڎ ڎ ڈ ڈ)وقال تعالى: 

 . أين ناصبه؟ )مرتين(

  (@1:16:02) طالب:

 ليس من لفظ الفعل، هذا ناب عن )مرتين(يعني: ُتفسد، الفعل،  الشيخ:

 مصدر الفعل، هذا العدد، عدد ناب عنه. 

مفعول مطلق نصبه الفعل  )عين( [7ال كاثر:] (ۀ ۀ ہ ہ)

)ثم ، كيف نصبه هو ليس مصدره؟ يعني ما الذي ناب عن المصدر؟ )ترونها(

نها(  . )عين اليقين(، )عين(لو قال رؤية لكن قال  ل َرو 

 (@1:16:42) طالب:

ال: ما الذي ناب عن المصدر يف ال أسأل عن الغرض، وإنما أس الشيخ:

 االنتصاب على المفعول المطلق؟ آلت الرؤية. 

ا(، [15لقمان:] (ڳ ڳ ڳ ڳڱ) على تقدير:  )معروف 

ا(وصاحبهما يف الدنيا مصاحبة معروٍف، ثم حذفت المصدر وأنبت   منابه.  )معروف 

يعني: رجعتين، ثم أنبت العدد مناب  [4الملك:] (چ ڇ ڇ ڇ)وكذلك 

 المصدر. 

 قال الشاعر: 

 ومىىىىىىا نيىىىىىىو الم الىىىىىىب بىىىىىىال منِ

 

 ولكىىىىىىىن تؤخىىىىىىىذ الىىىىىىىدنيا شالب ىىىىىىىا 

 



 

 
e 

g h 

f  319 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

على تقدير: ولكن تؤخذ الدنيا أخذ غالٍب، ثم حذفنا المصدر وأقمنا  "غالباا"

 المضاف إليه ُمقامه. 

ما الذي ناب عن المصدر؟ ما  "ركالا "، "ضرب الالعُب الكرَة ركالا "لو قلنا: 

، ما "ضرهبا ركالا "، ما قلنا ضرباا، قلنا: "ركالا ضرهبا "قال ضرهبا ضرباا قال: 

 العالقة بين ركالا وضرباا؟ 

 النوع.  طالب:

نعم، النوع، الركل نوٌع من أنواع الضرب، لكن لو قلنا: ضرب الالعب  الشيخ:

ا، الرأس من أنواع الضرب؟ وإنما آلته. إذن.. هنا اآللة نابت.   الكرة رأسا

القهقرى يعني: مشى إلى الخلف ووجهه إلى ، مشى "مشى القهقرى"لو قلنا: 

 األمام، أين المفعول المطلق؟ 

 (@1:18:42) طالب:

ا لمشى، نوع من أنواعه.  الشيخ:  لكن ليس مصدرا

ى لهذا المثال؟  لوا يف ذلك إلى الدرس "اِجلس ما شئت"َمن يتصدَّ .. تأمَّ

 القادم إن شاء اهلل، واهلل أعلم. 

 محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.وصلَ اهلل وسَلم علَ نبينا 
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 خلمام  واألربعونالدرس ا
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والهالة وال الم علَ نبينا محمد، وعلَ آل  

 وأصحاب  أجمعين.

 -أَما بعد:

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبّياكم يف هذه الليلة؛ ليلة 

ن من شهر ربيع األول لسنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة االثنين، التاسع والعشري

 .الرياض مدينة يف الجزيرة حي يف الراجحي بجامع وألف من هجرة المصطفى 

]ألُية نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الخامس واألربعين من دروس شرح 

 عليه رحمة اهلل. ابن مالك[

م على المفعول المطلق، كنا يا إخوان قد انتهينا يف الدرس الماضي من الكال

  :نبدأ يف الكالم على -إن شاء اهلل-والليلة 

 المُعول ل 

المفعول له، ويقال: المفعول من أجله، أو المفعول ألجله، كلها مصطلحات 

 الباب، هذا يف تدل على شيء واحد، نقرأ يف البداية ما قاله ابن مالك 

 :قال أبيات، خمسة قاله والذي

ُعىى.298  ُ ىىَدُر إِن  ُين َهىىُب َم  وال  َلىىُ  ال َمه 

 

ا َوِدن    ر  ِلىىىىىي ال  َكُجىىىىىد  ُشىىىىىك   َأَبىىىىىاَن َتع 

 



 

 
e 

g h 

f  321 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

َ ِحىىىد.299 يىىىِ  م 
َمىىىُو فِ ىىىَو بَِمىىىا َيع   َوه 

 

ٌه ُفِقىىىىىد    َ ىىىىى  َوَفىىىىىاِعال  َوإِن  َشىىىىىر   َوق 

َ نِىىع  .300  ِف َوَلىىي َس َيم  ُه بِىىال َحر  ُرر   َفىىاج 

 

 َذا َقنِىىىىىىع   
ىىىىىىدم ِه َكِلُثه  ىىىىىىُرو   َمىىىىىىَع ال ش 

ىىىىىَحَب  ال ُمَجىىىىىَردُ .301   َوَقىىىىىَو َأن  َيه 

 

َشىىُدوا  ِب َأل  َوَأن  ىىُحو  ىىُس فِىىِ َمه   َوال َعك 

ُعىىىُد ال ُجىىىب َن َعىىىِن ال َهي َجىىىايِ .302   الَ َأق 

 

 َوَلىىىىىىىو  َتَواَلىىىىىىىق  ُوَمىىىىىىىُر األََعىىىىىىىَدايِ  

هو االسم المنصوب المذكور علةا للفعل، هو االسم المنصوب  المُعول ل : 

: الذي ُيذكر علةا للفع ل، أي لبيان علة الفعل، لبيان سبب الفعل، فإذا قلَت مثالا

جئُت إلى الدرس طلباا للعلم، فقولك: طلباا، اسٌم منصوب يبين علة المجيء، يبين 

 سبب المجيء.

فالمفعول له على ذلك كبقية المفاعيل، بقية المفاعيل الخمسة هي يف حقيقتها 

إطالق الفعل بال قيود، فيقول: جئُت،  قيوٌد على فعلها، فالعربي إذا تكلم قد يقصد

وذهبُت، وجلسُت، وسافرُت، وصليُت، يريد أن يسند الفعل إلى نفسه، أو يسند 

ا بال قيد. ا مطلقا  الفعل إلى الفاعل إسنادا

وربما يريد أن يقيد الفعل بقيٍد معين، بحسب المعنى الذي يريده، إما أن يقيد 

ا ، فبّين زمان الصالة )السحر(، وسافرت الفعل لبيان زمانه، فيقول: صليت سحرا

ا، فبين زمن المجيء، وهكذا.  اليوم، فبّين زمان السفر، وجئت صباحا

أو يريد أن يبين مكان الفعل فيقول: صليت خلف اإلمام، فنسب الصالة إلى 

نفسه، نسب الصالة إلى الفاعل، ثم قّيد هذا الفعل الذي حدث ببيان مكانه، 

 ويمين محمد، ويسار محمد، وهكذا.ويقول: جلست خلف محمد، 

وقد يريد أن يبين وأن يقيد الفعل ببيان سببه، السبب الذي من أجله ُفعل 

ا يف رحمة اهلل، فنسب  : صيلت طمعا الفعل، وهذا هو باب المفعول له، فيقول مثالا

ا  الصالة إلى الفاعل )إلى نفسه( ثم بّين السبب الذي من أجله صلى، صليت طمعا
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 رت طلباا للرزق.وخوفاا، ساف 

ا لك،  جسلُت، لماذا جلست؟ السبب الذي من أجله جلست، جلسُت احرتاما

وهكذا، فكل المفاعيل التي درسناها والتي لم ندرسها هي يف حقيقتها قيود على 

الفعل، قيد إذا قصده العربي أتى به، وإذا لم يقصده لم يأت به، فالمفاعيل كلها كما 

 أجزاء الجملة الرئيسة )الُعَمد(.يقولون: فضالت، أي ليست من 

المبتدأ والخرب، والفاعل يف الجملة الفعلية، ما سوى ذلك هي قيود  الُعَمد:

 وفضالت يأيت هبا العربي إذا احتاج أن يقيد كالمه بشيء من هذه القيود.

فلهذا يقول النحويون يف هذا الباب؛ باب المفعول له، يقول: المفعول له هو 

ماذا، أو الواقع يف جواب: لَم؟ فإذا قلت: جئت طلباا للعلم، الواقع يف جواب ل

 فعندما تقول: جئُت، فإذا سألوك: لماذا؟ أو لم جئت، فالجواب طلباا للعلم.

المُعول ل  ل  شروه، فبعض النحويين يكّثرها، وبع هم يقللها، ولكن هذه 

 الشروه عند ال حقيق فيها وال نقيب تعود إلَ ثالثة شروه:

ا،  ول:الشره األ ا، المفعول له يشرتط أن يكون مصدرا أو يكون مصدرا

ا، وليست كل  والمصدر كما تعرفون من أنواع األسماء، واألسماء أنواع كثيرة جدًّ

األسماء يمكن أن تقع مفعوالا له، ال يقع مفعوالا له إال المصدر، كقولك: جئُت 

 طلباا للعلم، فطلباا هذا مصدر، مصدر طلب يطلب طلباا.

ا على العلم، أو جئت ابتغاء العلم، هذه كلها مصادر وكذ لك جئت حرصا

يمكن أن تقع مفعوالا له، لكن إذا جئت إلى الدرس من أجل محمد زميلك هذا، 

ا، يعني جئت إلى الدرس من  جئت من أجله، هل تقول: جئت إلى الدرس محمدا

ا.  أجل محمد؟ ال، ألن محمد هذا عَلم، وليس مصدرا

س الشيَخ، أي من أجله، هذه ال تقع مفعوالا له، ألن من أو جئت إلى الدر
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ا.  شرط المفعول له أن يكون مصدرا

أن المصدر هو الذي يصح أن يكون علة وسبب، أما الذوات  وال بب يف ذلك:

 وغير المصادر فال تقع علة.

ا للتعليل، وهذا شرط واضح  الشره الثاين: أن ُيفهم التعليل، أن يكون ُمفهما

ا يف ا لمفعول له لكي يتميز عن بقية المفاعيل، فإن المفعول المطلق كما شرحنا جدًّ

ا أو ما ينوب عنه، لكن المصدر يف  ا أيضا من قبل ُيشرتط فيه أن يكون مصدرا

ا للتعليل.  المفعول المطلق ال ُيشرتط فيه أن يكون ُمفهما

ا، وأن يكون –وهذا  أقصد الشرطين المذكورين من قبل: أن يكون مصدرا

 يف البيت األول: هذا هو قول ابن مالك  -ا للتعليلمفهما 

ىىىىَدُر إِن   ُعىىىىوال  َلىىىىُ  ال َمه   ُ  ُين َهىىىىُب َم

 

ِلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي ال     َأَبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاَن َتع 

 فذكر شرطين هنا. 

هو أن يتحد المفعول له مع فعله يف الوقت والفاعل، مع فعله  والشره الثالث:

:  الذي جاء بياناا لعلته وسببه، يف الفاعل والوقت، المراد بذلك أنك إذا قلت مثالا

جئت إلى الدرس طلباا للعلم، فُيشرتط يف المفعول المطلق وهو الطلب، وُيشرتط 

يف الفعل الذي عّلله هذا المفعول له أن يتفقا يف الفاعل، فاعلهما واحد، ويف 

 الوقت؛ أي يقعان يف وقت واحد، ال يكون أحدهما أسبق من اآلخر.

الدرس طلباا، من الطالب الذي يطلب؟ هو  فجئُت، الفاعل: المتكلم، إلى

المتكلم نفسه، فاتفقا يف الفاعل، والوقت، جئُت يف أثناء المجيء أنت كنت... 

جئت إلى الدرس طلباا للعلم، قصد الطلب موجود يف قلبك وأنت جاٍء، فالمجيء 

 والطلب يقعان يف وقت واحد.

ليل، وهذا الشرط هو الذي بخالف ما لو اختلفا وقتاا أو فاعالا كما سيأيت بعد ق
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 صرح به ابن مالك يف قوله يف البيت الثاين: 

َ ِحىىىىىد يىىىىىِ  م 
َمىىىىىُو فِ ىىىىىَو بَِمىىىىىا َيع   َوه 

 

َ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  َوَفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِعال     َوق 

 وهو؛ أي المفعول له، وهو بما يعمل فيه؛ أي فعله؛ ألن فعله هو الناصب له. 

َ ِحىىىىىد يىىىىىِ  م 
َمىىىىىُو فِ ىىىىىَو بَِمىىىىىا َيع   َوه 

 

َ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  َوَفىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاِعال     َوق 

أي متحدان يف الوقت، ومتحدان يف الفاعل، وضرب ابن مالك مثاالا لذلك  

ُشْكراا، ُجد: هذا فعل أمر من جاد يجود من الجود، يقول: ُجد على  َكُجدْ  بقوله:

ا هلل الذي أوالك هذه األموال وهذه النعم، فجعلك تجود وال ُيجاد  الناس شكرا

ا، أي ُجد ا، المفعول له: شكرا  على الناس من أجل شكر اهلل. عليك، ُجد شكرا

والذي يفعل الجود، والذي يشكر اهلل واحد، وهو المخاَطب هنا، والجود 

والشكر، هو يف أثناء جوده يشكر اهلل، فهما متحدان يف الوقت ومتحدان يف الزمان، 

ا فهذا المثال قد اجتمعت  ا، وهو علة للجود، إذا ا مصدر، شكر يشكر شكرا وشكرا

 ط.فيه كل هذه الشرو

ا لك، وتركته  وكقولك: قمت إجالالا لك، وسافرُت طلباا للعلم، وجئت إكراما

ا منه، وهكذا، وستأيت أمثلة وشواهد أخرى بعد قليل.  خوفا

 بعد ذلك: ثم قال ابن مالك 

هٌ  َوإِن   هُ  َشر  ُرر  ِف  ُفِقد  َفاج   بِال َحر 

ا للتعليل، ومتحدا  ا، وُمفِهما ا مع عامله يف وبعد أن ذكر الشروط: )كونه مصدرا

  الوقت والفاعل( قال: 

هٌ  َوإِن   هُ  َشر  ُرر  ِف  ُفِقد  َفاج   بِال َحر 

يعني أن هذا االسم لو فقد شروط المفعول المطلق؛ كلها أو بعضها، لو فقدها 

كلها أو فقد بعضها فحينئٍذ ال يصح أن ينتصب على المفعول له، بل ُيجر بالحرف، 
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 م التعليل، وحروف التعليل أربعة، وهي:بأي حرف؟ بحرف تعليل، بحرٍف ُيفهِ 

 الالم، ومِن، ويف، والباء.

فاجرره بالالم، ربما يف بعض النسخ عندكم،  وجاي يف بعض رواياو األلُية:

 وإن شرٌط ُفقد فاجرره بالالِم.

قال يف  الالم ال شك أهنا أشهر حروف التعليل، ولعل ابن مالك 

البيت كعادته يف إصالح كتبه، ومن ذلك  البداية: فاجرره بالالم، ثم أصلح هذا

 األلفية، فأصلحه بعد ذلك إلى: فاجرره بالحرف.

ا، كأن تقول: يمثل  فمثال ما ُعدمق في  المهدرية: اسم ولكنه ليس مصدرا

النحويون لذلك بقولهم: جئتك السمن، أو جئتك العسل، يعني جئتك من أجل 

ذلك ال ينتصب مفعوالا له؛  العسل، أو جئتك من أجل السمن علة للمجيء، ومع

 ألن السمن والعسل اسمان ليسا مصدرين.

: ، تقيس علَ ذلك، فال تقول مثال  زرتك الوظيفة، يعني من أجلها،  وتقول مثال 

وإنما يجب أن تجر فتقول: زرتك للوظيفة، وال تقول: خفُته قومه، أي من أجلهم، 

من أجله، وال تقول: أكرمُته  وإنما تقول: ِخفته لقومه، وتقول: أكرمُته لزيٍد، أي

ا، مفعوالا له.  زيدا

وتقول: تركُته ألبيه؛ أي من أجل أبيه، وتقول: أعجبني خالٌد لمالبسه؛ أي من 

، أي من [10الرحمن:] (ڱ ڱ ڱ): أجل مالبسه، وقال 

أجلهم، فهذه األسماء هي أسماء ليست مصادر، فال يصح أن تنتصب مفعوالا له، 

ا ما الحكم حينئٍذ فيها؟ يجب جرها بحرف تعليل.مع أهنا تفيد التعليل  ، إذا

ا  ا، وقد يكون ُمفهما ومثال ما لم يتحد مع عامله يف الوقت، قد يكون مصدرا

للتعليل، هو علة لهذا الفعل، ولكن الفعل يف زمان، وهذا المصدر يف زمان آخر، 
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ا، جئتك اليوم، لماذا جئت  ك؟ من أجل يمثلون له بقولهم: جئتك اليوم إلكرامك غدا

ا، فال يصح أن تقول: جئتك اليوم  ا، جئتك اليوم إلكرامك غدا أن أكرمك غدا

ا. ا، وإنما تجر، إلكرامك غدا  إكراَمك غدا

ا، يمكن أن نقيس على ذلك، هم يمثلون بأمثلة ربما صناعية، فقط  ونقول أيضا

 لتقرير القاعدة، أو بما يناسب وقتهم، لكن نقيس على ذلك، فال يصح أن تقول:

ا. ا، وإنما تقول: جئتك للدعوة غدا ا، يعني جئتك ألدعوك غدا  جئتك الدعوة غدا

وال تقول: استذكرت النجاح أي من أجله، وإنما تقول: استذكرت للنجاح؛ 

ألن االستذكار والنجاح حاصالن يف وقت واحد أو يف وقتين مختلفين؟ النجاح 

ا ال يمكن أن ينتصب   مفعوالا له.بعد االستذكار فال يكون معه، إذا

وتقول: جهزت السيارة للسفر؛ أي جهزت السيارة من أجل السفر، وال يصح 

 أن ينتصب؛ ألن التجهيز قبل السفر.

وتقول: جئت إلى الجامعة إللقاء محاضرة، إلقاء محاضرة علة المجيء، فال 

تقول: جئت إلى الجامعة إلقاَء محاضرة، أي من أجل... بل يجب أن تجر، ألن 

 ا يكون قبل اإللقاء.المجيء إنم

وتقول: وضعنا المخطط للبناء؛ أي من أجل البناء، وضع المخطط قبل البناء، 

 وهكذا، أمثلة كثيرة.

 :ومثال ما مل يتحد مع عامله يف الفاعل 

يعني أن الفعل له فاعل، والمصدر الُمفهم للتعليل له فاعل آخر، يمثلون لذلك 

ني من أجل إكرام عمرو له، أنا من جئت إلى بقولهم: جاء زيٌد إلكرام عمرٍو له، يع

 هذا المكان إال ألن عمرو يكرمني، هذا المعنى، جاء زيٌد إلكرام عمرٍو له.

المجيء، من الذي فعل المجيء يف جاء زيد؟ زيٌد، إلكرام  الُعو المعَلو:
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ا فالفاعل مختلف، فال يصح أن تنصب  عمرو له، من الذي ُيكرم؟ عمرو، إذا

 يٌد إكرام عمرو له، وإنما تُجر: إلكرام عمرٍو له.وتقول: جاء ز

جاءنا محمٌد لرغبتنا فيه، ففاعل المجيء محمد، وفاعل  وتقول مثو ذلك:

 الرغبة: نحن.

وتقول: أحضرت الكتاب لقراءة األستاذ فيه، يعني من أجل قراءة األستاذ فيه، 

 أنا أحضرت الكتاب واألستاذ القارئ.

ثته، من أجل استغاثته، فأنا المجيب، وأما وتقول: أجبت الصارخ الستغا

 المستغيث فالصارخ.

وتقول: سحبت سياريت إلصالح المهندس إياها، أي لكي يصلحها، سحبُت: 

ا فالفعل له فاعل، والمصدر المعلِّل له فاعٌل  أنا الفاعل، والمصلِح: المهندس، إذا

شهور الذي يف هذه األبيات، وهذا هو الم آخر، هذا الذي قرره ابن مالك 

 عليه جماهير العلماء، وكادت تتفق عليه كلمة المتأخرين.

يف ذلك، فلم يشرتطوا الشرطين األخيرين، أي لم  وخالف قوم من النحويين

، ولم يشرتطوا اتحاده مع فعله يف الفاعل  ا معلِّالا يشرتطوا فيه إال أن يكون مصدرا

 والوقت.

يل مما اختلف فيه الفعل فمعنى ذلك: كل األمثلة التي ذكرناها قبل قل

والمصدر يف الوقت، أو اختلف فيه الفعل مع المصدر يف الفاعل كلها يجوز عند 

هؤالء أن ُتجّر وأن ُتنصب، فيجوز عندهم أن تقول: استذكرت النجاح، 

 واستذكرت للنجاح، وعند الجمهور ال يصح إال الجر، الختالفهما يف الوقت.

أن ذكر هذه الشروط، وأن الذي بعد ذلك، بعد  ثم قال ابن مالك 

 يخالف هذه الشروط ال يصح نصبه، بل يجب جره بالحرف، قال:
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َ نِىىىىع    ِف َوَلىىىىي َس َيم  ُه بِىىىىال َحر  ُرر   َفىىىىاج 

 

 َذا َقنِىىىىىىع   
ىىىىىىدم ِه َكِلُثه  ىىىىىىُرو   َمىىىىىىَع ال ش 

، مفهما   ا، ومعلالا يقول: إن االسم إذا توافرت فيه هذه الشروط؛ كونه مصدرا

ا مع عامله يف الوقت والفاعل، اجتمعت فيه كل هذه الشروط، فإذا  للتعليل، ومتحدا

اجتمعت فيه كل هذه الشروط، فما حكم نصبه حينئٍذ على المفعول له؟ يقول: 

جائز، يجوز أن تنصبه على المفعول له وال يجب، بل يجوز أن تنصبه على 

 المفعول له ويجوز أن تجره.

ِف َوَلي َس قال:  ُه بِال َحر  ُرر  َ نِع  َفاج  ، يعني وليس يمتنع الجر بالحرف مع َيم 

استكمال الشروط، حتى لو اسُتكملت الشروط فالجر بالحرف جائز، ثم مثل 

 َقنِْع، أي هذا قنع لزهٍد، أي هذا قنع بسبب الزهد. َذا لذلك بقوله: لُِزْهدٍ 

وتقول: جئت طلباا للعلم، وجئت لطلب العلم، كالهما من حيث الجواز 

الُمقّدم إذا استكملت الشروط فما المقّدم؟ أن ينصب على المفعول  جائز، لكن ما

له، أم ُيجّر بحرف التعليل؟ سيفصل لنا بعد قليل ويقول: إن المفعول له إذا 

 استكمل الشروط له ثالثة أنواع، هذه شروط جواز، وليست شروط وجوب.

ٍد ذا قنِع، وقبل أن ُنكمل نأخذ من قول ابن مالك، أو من مثال ابن مالك: لُزه

ا، وهذا قنع لزهٍد إال أنه قّدم ما يدل على  أي هذا قنع لزهٍد، فيصح: هذا قنع زهدا

التعليل فقال: لزهٍد ذا قنع، نفهم من ذلك أن المفعول له األصل فيه أن يتأخر، 

ويجوز أن يتقدم كبقية المفاعيل، األصل فيها التأخر، ويجوز فيها التقدم لغرٍض 

، إذا أردت ا
ّ

 الهتمام به فإنك تقدمه.بالغي

فيجوز أن تقول: جئت طلباا للعلم، ويجوز أن تقول: طلباا للعلم جئت، وهكذا 

 يف بقية األمثلة، تفضل.

 (00:24:45@) ال الب:
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ال، نحن قررنا أكثر من مرة أننا إذا قلنا الفعل فالمراد به الفعل وما  الشيخ:

 يعمل عمله: من الفعل، والوصف، والمصدر، نعم.

 :  قال ابن مالكثم 

ىىىىىىىىَحَبَها ال ُمَجىىىىىىىىَردُ   َوَقىىىىىىىىَو َأن  َيه 

 

ِب َأل    ىىىىىىىُحو  ىىىىىىىُس فِىىىىىىىِ َمه   َوال َعك 

: إن المُعول ل  إذا اس كمو الشروه فل  ثالثة أنواع، أو ثالثة يقول  

 أحوال:

ا من أل واإلضافة، يعني أن يكون نكرةا غير مضاٍف، األولَ : أن يكون مجردا

ا، ونحو ذلك، هذا يسمونه مجردا كأن تقول: تركت هذا زهدا  ، اا، ودعوت اهلل طمعا

ا يسمى  ليس فيه أل وال إضافة، أو كأن تقول: فعلت هذا رغبةا فيك، هذا أيضا

، ليس فيه أل وال إضافة، فهذا هو النوع األول الُمجرد، ما حكمه من حيث امجردا 

 النصب وجره بالحرف؟

لدرس رغبةا يف الخير، أو جئت قلنا من قبل: كالهما جائز، فتقول: جئت إلى ا

إلى الدرس لرغبٍة يف الخير، كالهما جائز، ضربت ابني تأديباا، وضربت ابني 

 لتأديٍب، كالهما جائز.

َوَقَو َأن  ، وهذا قوله: األكثر يف المجرد: النهب، واألقو في : الجرإال أن 

َحَب  ال ُمَجَردُ  لتعليل، الذي قلنا: ؛ يعني وقلَّ أن يصحب المجرد الحرف، حرف اَيه 

فاجرره بالحرف، يقول: يقل أن يصحب هذا الحرف المجرد، فإذا كان جر 

ا فالكثير: النصب، وهذا كقول الشاعر، وهو أظنه ُرؤبة أو  المجرد هو القليل، إذا

 العجاج، قال:

 مىىىىىن َأَمُكىىىىىم لرشبىىىىىةم فىىىىىيكم ُجبىىىىىر

 

 ومىىىىىن تكونىىىىىوا ناصىىىىىري  ين هىىىىىر 

ّمكم لرغبٍة فجّره بالالم على القليل، وهو جائز، لرغبٍة، من أ والشاهد يف قول : 
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 ولو نصبه فقال: من أّمكم رغبةا فيكم ُنصر لجاز، وكان هذا على األكثر. 

أن جّره غير جائز، وهو  -من علماء األندلس المتأخرين–وزعم الُجزولي 

خالف ما صرح به النحويون، والشاهد الذي ذكرناه عن العجاج أو رؤبة حجة 

 عليه.

ا على ذلك قوله ومن   (ی جئ حئ): الشواهد أيضا
، [102البقرة:] (ڄ)يبلو الناس بالخير والشر لماذا؟  ، اهلل [35األنبياي:]

، [35األنبياي:] (ی جئ حئ مئىئ)أي ليتبين أهل الصالح وأهل الفساد، 

أي من أجل فتنتكم، والفتن هو االبتالء للتمييز، كما ُيفتن الذهب، ليتميز الذهب 

 لذهب المغشو،.الخالص من ا

، أي أفحسبتم [115المؤمنون:] (ے ۓ ے): وقال 

 أنما خلقناكم من أجل العبث، فعبثاا مفعول له.

ا، [56األعراف:] (ۆ ۆ ۈۈ): وقال  ، ادعوا ربكم خوفا

ا فالدعاء هنا من أجل  ا معطوف على المفعول له، يأخذ معناه، إذا مفعول له، وطمعا

وهو يجمع يف دعائه هلل بين الخوف منه الخوف والطمع، يدعو اإلنسان ربه 

ا.  والطمع يف ثوابه وجنته، فهذا النوع األول للمفعول له؛ أن يكون مجردا

أن يكون محلًّى باأللف والالم، أن يكون محلًّى  والنوع الثاين للمُعول ل :

 بأل.

األكثر في  وحكمه من حيث النصب والجر بالحرف عكس المجرد، يعني أن 

ِب ، وهذا هو قول ابن مالك: قو في  أن ُينهبأن ُيجّر، واأل ُحو  ُس فِِ َمه  َوال َعك 

 .َأل  



 

 
e 

g h 

f  331 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ضربت ابني للتأديب، وضربت ابني التأديَب، كالهما جائز، إال  فلك أن تقول:

 أن للتأديب هو األكثر، والتأديَب هذا قليل.

وتقول: جلسُت بين المتخاصِمين، أو جلست بين المتخاصَمين، لم؟ للصلح، 

سُت بين المتخاصمين الصلَح، أي من أجله، فالجر كثير، والنصب قليل، أو جل

 ومن الشواهد على هذا القليل ما أنشده ابن مالٍك فقال:

 َوَأن َشُدوا

ُعىىىىىُد ال ُجىىىىىب َن َعىىىىىِن ال َهي َجىىىىىايِ   الَ َأق 

 

 َوَلىىىىىىىو  َتَواَلىىىىىىىق  ُوَمىىىىىىىُر األََعىىىىىىىَدايِ  

اء من أجل الُجبن، ولو يقول: ال أقعد عن الحرب جبناا، ال أقعد عن الهيج 

توالت زمر األعداء، إال أنه عّرف فقال: ال أقعد الجبَن، ونصب على القليل، 

 ويجوز أن يقول: ال أقعد عن الهيجاء للجبن، فيجر بالالم، وهذا هو الكثير.

يف ألفيته لم يذكر من أشعار العرب إال هذا البيت، لم يذكر  وابن مالك 

ا من أشعار العرب إال ا إال هذا البيت،  شاهدا ا، بيتاا، لم يذكر بيتاا تامًّ هذا البيت، تامًّ

 وإن كان أشار يف بعض المواضع إشارات إلى بعض األبيات، كقوله... نعم.

 (00:33:07@) ال الب:

ما هو الفعل، وربما تلزم... تلك بنات األوبر، يا قيس السري، ما هو  الشيخ:

 يد كالم ابن مالك.البيت؟ أين الحفاظ؟ هذا البيت، نحن نر

ىىىىفم َأِو اَلىىىىالُم َفَقىىىىط   رِي  ُف َتع   َأل  َحىىىىر 

 

ي ىىىىىِ  الىىىىىنََمط   
ىىىىىَق ُقىىىىىو  فِ  َفىىىىىنََمٌط َعَرف 

 َوَقىىىىىىىد  ُتىىىىىىىَثاُد الَِوَمىىىىىىى  َكىىىىىىىاَلالِو  

 

 َواآلَن َواَلىىىىىىىىىِذي َن ُثىىىىىىىىىَم اَلىىىىىىىىىالِو  

َبىىىىىىىىرِ    َكَبنَىىىىىىىىاِو األو 
ىىىىىىىى َِرادم  َوالض 

 

َس َيىىا َقىىي ُس    ُ  ال َ ىىرِيَكىىَذا َوطِب ىىَق ال ىىنَ

 فبنات األَوبر، يريد قول الشاعر: 

ا وع ىىىىىاقال    ولقىىىىىد  جني ىىىىىك أكمىىىىىؤ 

 

 ولقىىىىد نهي ىىىىك عىىىىن  بنىىىىاِو األوبىىىىر 
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 وقيس السري يريد البيت: 

 رأي ك لَما أن  عرفق وجوهنا َصىددو

 

 وطبىىق الىىنُس يىىا قىىيس عىىن  عمىىرو 

وقد يشير إلى بعض األبيات، كما يشير إلى بعض اآليات، كما يف الباب  

 السابق، باب المفعول المطلق، عندما قال:

ِهىىىىىىىىي وم َكإَِمىىىىىىىىا َمنَىىىىىىىىا  ُ  َوَمىىىىىىىىا لَِ 

 

ىىىىىىىَذُف َحي ىىىىىىىُث َعنَىىىىىىىا   َعاِمُلىىىىىىىُ  ُيح 

، أما بيت كامل، فلم يذكر إال هذا [4محمد:] (ڑ ک ک ک ک)يعني:  

، فقد أكثر من ذكر شواهد الكافية الشافية[]البيت، أما يف أصل األلفية، وهي 

 فلهذا طالت، فوصلت إلى قرابة ثالثة آالف بيت. العرب الشعرية،

هو أن يكون المفعول له مضافاا، أن تضيفه؛ إما  النوع الثالث من المُعول ل :

أن تضيفه إلى معرفة، وإما أن تضيفه إلى نكرة، الحكم واحد، كأن تقول: جئت 

 إليكم ابتغاء العلم، فالمفعول له: ابتغاء، وهو مضاف، والعلم مضاف إليه.

وحكمه من حيث النصب والجر بالحرف: هما فيه سواء، كالهما جائز على 

 السواء، ليس أحدهما بأكثر أو أفضل من اآلخر.

، مثال النحويين: ضربُت ابني تأديبه، أو ضربت ابني لتأديبه،  فلك أن تقول مثالا

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄ): وأما الشواهد على ذلك، فكقوله 

له، والموِت: مضاف إليه، وكان يمكن  ، حذَر: مفعول[19البقرة:] (ڃچ

 أن تقول يف الكالم: من حذر الموت، أو لحذر الموت.

 وقال الشاعر:

 وأشُىىىىىر َعىىىىىوراي الَكىىىىىريم ادَخىىىىىاره

 

ىىىا  ىىىيم تكرم 
ىىىرض عىىىن  َشىىى م الَلئِ  وأع 

، ثم أخطأ خطأا من األخطاء، فالذي يجب عليك   ا فاضالا إذا كان صاحبك كريما
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ا لك، فإن اكتساب األصدقاء من حينئٍذ أن تغفر هذا الخطأ  من أجل إبقائه صديقا

ا، وأغفر عوراء الكريم، لماذا؟  ا كريما أشد األمور خطورة، وال تكاد تجد صديقا

 ادخاَره، نصب، ويجوز أن يجّر فيقول: وأغفر عوراء الكريم الدخاِره.

، وكان يجوز أن [74البقرة:] (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ): وقال 

خشية اهلل، فخشية مفعوٌل له، ولفظ الجاللة مضاف إليه،  تقول يف الكالم: يهبط

ا.  ولك أن تجّر، فقد جاء يف القرآن بالوجهين جميعا

وهل أشار ابن مالك إلى هذا النوع الثالث؟ وأن األمرين فيه جائزان على 

َحَب  ال ُمَجَردُ السواء أم لم ُيِشر؟ هو أشار إلى المجرد:  أل: ، والمحلى بـ َوَقَو َأن  َيه 

َشُدوا ِب َأل  َوَأن  ُحو  ُس فِِ َمه  ، هذا الُمنَشد مثال للمحلى بأل، ال أقعد َوال َعك 

 الجبَن.

 (00:38:11@) ال الب:

 هل ذكر أن المضاف يجوز لك فيه أن تنصبه وأن تجره على السواء؟

نعم، يقول الشراح: إن ابن مالك أشار إلى حكم النوع الثالث، إذ ذكر  الشيخ:

جرد أن جره قليل، وحكم المحلى بأل أن جره كثير، ثم سكت عن أن حكم الم

الوجه الثالث المحتمل، وهو المضاف، فيعني ذلك أن الوجهين فيه جائزان على 

 السواء.

 هل هناك من سؤال يا إخوان؟ نعم.

 (00:38:55@) ال الب:

قلُت يف البداية: بعضهم ُيكثر يف هذه الشروط، وبعضهم يقلل يف هذه  الشيخ:

لشروط، فبعضهم قال: ست أو سبعة شروط، فمن الشروط التي ذكرها بعضهم ما ا

 ذكرَته: أن يكون المصدر قلبيًّا يعني من أفعال القلوب وليس من أفعال الجوارح.
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إن هذا الشرط ال داعي له، لم؟ ألنه ُيستغنى عنه بالشرط  ويقول آخرون: 

من أفعال الجوارح فإنه ال يتفق الثالث، فإن المصدر إذا لم يكن قلبيًّا، يعني كان 

 مع الفعل يف الزمان.

: جئت إلى محمد قراءة الكتاب، أو جئت إلى محمد قراءة النحو،  لو قلق مثال 

يعني جئت إليه لقراءة النحو، القراءة مصدر، قرأ يقرأ قراءة، وُمعلل، لكن هل 

ر القلبي يتفقان يف الزمان؟ هل وقت القراءة هو وقت المجيء؟ يختلفان، فالمصد

هو الذي يمكن أن يكون يف وقت الفعل، أما المصدر الحسي فهذا ال يكون مع 

 وقت الفعل، فلهذا قال: ُيستغنى عنه هبذا الشرط، نعم.

 (00:40:25@) ال الب:

لك الوجهان، لك أن تقول: خشيَة اهلل، هذا على اإلضافة، ولك أن  الشيخ:

مصدر لك أن ُتعمله ولك أن تضيفه، تقول: خشيةا هلل، فهذا من إعمال المصدر، ال

 نعم.

 (00:40:44@) ال الب:

نعم، هذا ما ذكرناه، مع أين الظاهر أشرت إليه، يف بعض الروايات:  الشيخ:

وقل أن يصحبها المجرد، بالتأنيث، )وقل أن يصحبها(، ويف بعض الروايات: 

روايتين؟ )وقل أن يصحبه(، من ُيعلق على هاتين الروايتين؟ كيف نوجه هاتين ال

 تفضل.

 (00:41:17@) ال الب:

 نعم، وقل أن يصحبه... الشيخ:

 (00:41:21@) ال الب:
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نعم، أحسنت، إذا قلنا قل أن يصحبه فهذا على رواية: فاجرره  الشيخ:

بالحرف، وإذا قلنا: قل أن يصحبها فهذا على رواية: فاجرره بالالم، ونحن رجحنا 

ا، فقل أن يصحبه المجرد.من قبل: )فاجرره بالحرف(، وسنرجح هنا   أيضا

 الحرف، يصحبها، وهذا من اضطراب الروايات، ألفية ابن مالك 
ذلك،  بعد عليه ُتقرأ صارت ثم ألفها، يعني أبرزها مرة، من أكثر مالك ابن أبرزها

وكعادته يغير فيها ويبدل، يظهر له أن هذا البيت، ربما ال يكون فيه خطأ، لكن هناك 

... بيت يغني عن بيتين، وهكذا، فيعدل ويبدل عبارة أدق، أو هنا ك عبارة تغني مثالا

 متقدمو رواه فالذي األلفية، يف ويبدل يعدل وهو يف األلفية، إلى أن مات 

بعض المواضع عما رواه متأخرو الطالب، ومن أبرز هذه  يف يختلف الطالب

، قوله يف البيت المشهور:  المواضع مثالا

 ِن َوال ن ىىىىىىىىَدا َوَأل  بِىىىىىىىىال َجر  َوال َ ن ىىىىىىىىِوي  

 

ىىىىىىِم َمي ىىىىىىُثُه َحَهىىىىىىو     لاِلس 
ىىىىىىنَدم  َوُم  

هذه رواية المتأخرين من طالبه، كأبي الفتح البعلي، ونص أبو الفتح البعلي يف  

رسالة نقلها السيوطي يف كتابه: ]النكت[ أن ابن مالك غير البيت يف آخر حياته إلى 

 هذا اللفظ.

ابنه بدر  ال الب، وعلَ رأ  الم قدمين:واللُظ ال ابق الذي نقل  م قدموا 

الدين، وهو: تمييٌز حصل، وعلى هذه الرواية: تمييز حصل، سيكون يف البيت 

 إشكال كبير يف معناه، ما معنى البيت:

 بِىىىىىىىىال َجر  َوال َ ن ىىىىىىىىِوي ِن َوال ن ىىىىىىىىَدا َوَأل  

 

يِي ىىىىىىىىىىىثٌ   ىىىىىىىىىىىِم َتم   لاِلس 
ىىىىىىىىىىىنَدم  َوُم  

هما يطلب االسم اآلن، فمهما جعلتها هذا مسند لالسم؟ أو لالسم تمييز؟ كال 

َحَصْل، يعني  َمْيُزهُ  لاِلْسمِ  ألحدهما سيكون يف اآلخر مشكلة، فأصلحه إلى: َوُمْسنَدٍ 

 ميز االسم يحصل بما تقدم ذكره.



 

 
e 

g h 

f  336 
 ح ألفية ابن مالكشر

 (00:44:02@) ال الب: 

 بلى، الشيخ الشاطبي على رواية مْيزه. الشيخ:

 (00:44:08@) ال الب:

حققت األلفية على عدد من النسخ، ولما تخرج  ال أعرف، إال أنني الشيخ:

ا؛ ألين سلمتها إلى المكتبة يف محرم سنة ألف وأربعمائة وثمانية  بعد، نقول: لمَّ

 وعشرين، يعني قبل ثالث سنوات.

ا يقول: كتاب  ا مشاكل، الناشر جزاه اهلل خيرا التأخير أنه كتاب نحو، وفيه أيضا

، وكتب األلفية بخط اليد، خطاط كتبها، ثم عظيم ومهم البد أن ُيخدم بما يليق به

أن تخرج يف  -إن شاء اهلل-أراد أن يخرجها بطريقة جميلة، فتأخذ وقتاا، وهو يعد 

أقرب وقت، يف خالل ثالثة أشهر أو شهرين، أو ثالثة، أو أربعة، ونرجو ذلك، 

 نعم، تفضل.

 (00:44:59@) ال الب:

ا من دان، فقال بعض  الشيخ: الشراح: قوله: )وِدن( تكميل، وِدن، ِدن طبعا

يعني مجرد تكميل للبيت، يعني حشو، وقال آخرون: بل هو مثال آخر، ذكر الفعل، 

ا، واهلل أعلم،  ا، وِدن شكرا والمفعول له محذوف دل عليه المذكور، أي ُجد شكرا

 تفضل.

 (00:45:34@) ال الب:

أن تثبتها ولك  إذا توافرت فيه الشروط األربعة التي ذكرناها هنا فلك الشيخ:

أن تحذفها، لكن إذا أثبتها فالجر أكثر، وإذا حذفتها فالنصب أكثر كما قررنا، إذا 

ا فالنصب أكثر، نعم.  حذفتها صار مجردا
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 (00:46:04@) ال الب:

ا، نعم، ولو دققت الكالم لقلت: جلست بين المتخاصمين  الشيخ: صلحا

ا بينهم، ُتكمل بما يكمل المعنى، أو لصلح بين ا بينهم، هذا صلحا هم، إال إن صلحا

 أكثر، نعم.

 (00:46:25@) ال الب:

ما فّصلوا، ال أعرف أهنم فصلوا، وإنما أطلقوا الجواز، إال إذا دخل يف  الشيخ:

ا أو نحو ذلك،  مواضع وجوب التأخير المعروفة، كأن يكون مثالا محصورا

التأخير، لو قلت المواضع المعروفة هذه، وإال فاألصل أنه يجوز لك فيه التقديم و

: ما جئت للدرس إال طلباا للعلم، هنا يجب التأخير من أجل الحصر، فإن لم  مثالا

 يوجد سبب موجب فلك التقديم ولك التأخير.

 شواهد:

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ )

ا.[109البقرة:] (ڳ ڱ ا، وحسدا  ، نبدأ بك، تفضل، أعرب لي كفارا

 (00:47:34@) ال الب:

ا: حال، الشيخ: ا: مفعول ألجله، تخالفه؟ تفضل. كفارا  وحسدا

 (00:47:45@) ال الب:

ا مفعول ثاٍن ليردونكم؛ ألن رّد تعمل عمل ظّن، نعم، أحسنت. الشيخ:  كفارا

، هذه جائزة، أتوا بجوائز [47األنبياي:] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

ڤ ڤ ڤ )اليوم، كثر اهلل الخير، نضع جائزة لمن يجيب على هذه اآلية: 

، نريد أن نعرب القسط، يجوز فيها أكثر من وجه، اذكر [47األنبياي:] (ڤ ڦ
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ڤ ڤ ڤ ڤ )( لكن ارفع صوتك، 00:48:25@لي وجهين ) 

 ، ما إعراب القسط؟[47األنبياي:] (ڦ

 (00:48:35@) ال الب:

ولماذا لم يجره بالالم؟ لو قال: ونضع الموازين للقسط، لكان هذا هو  الشيخ:

 ا صفة للموازين، كيف تكون صفة للموازين؟الكثير إذا كان مفعوالا ألجله، أو أهن

 (00:48:54@) ال الب:

لكن القسط هنا صفة أم مصدر؟ مصدر، والصفة إنما تكون بالوصف،  الشيخ:

فهل يوصف بالمصدر؟ أكمل الجواب، ممتاز، حتى اآلن جيد، هل يوصف 

 بالمصدر؟

 (00:49:15@) ال الب:

ا؟ الشيخ:  أبدا

 (00:49:18@) ال الب:

 عم، إال...ن الشيخ:

 (00:49:20@) ال الب:

المشتقات هي األوصاف، واألصل يف النعت، يف الصفة أهنا تكون  الشيخ:

باألوصاف، بالمشتقات، باألوصاف العاملة عمل فعلها، لكن هل يوصف 

بالمصدر، أنت قلت اآلن إن القسط صفة، يجوز أن تكون صفة، نضع الموازين: 

 فة وهي مصدر؟مفعول به، القسط: صفة، كيف تكون ص

 (00:49:47@) ال الب:
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ا، أنت نحوي، أريد أن توجهها  الشيخ: لكن أنت نحوي اآلن، لست مفسرا

ا نحويًّا.  توجيها

 (00:49:57@) ال الب:

أنا أريد أن تحصل على الجائزة، من يكمل الجواب؟ تكمل الجواب،  الشيخ:

 يد.لك أم لمبارك هي؟ لمبارك هي، طيب هيا، اسمع يا مبارك لكي تع

 (00:50:14@) ال الب:

يمكن أن تكون صفة بتأويله بالمشتق... )القاسطة(، فقط ما فيه تعليل  الشيخ:

 آخر؟

 (00:50:28@) ال الب:

 من أجل القسط، من أين أتيت بكلمة البالغة؟ الشيخ:

 (00:50:36@) ال الب:

عدٌل، يعني... طيب، الوصف بالمصدر جائز على تأويلين: إما أن  الشيخ:

د أن ُتأولها بوصف، واألفضل من ذلك أن تريد هبا المبالغة، كقولهم: رجل تري

ا، يعني كأنك جعلته العدل نفسه، هذا من باب المبالغة، نعم.  عدٌل، ورجٌل رضا

ا  ا بأل واقعا وهذا هو المتبادر، ويجوز أن نجعله مفعوالا ألجله فيكون معرفا

حينئٍذ لقيل: ونضع الموازين مفعوالا ألجله على القليل، ولو جاء على الكثير 

 للقسط، أي للعدل.

 رومية.جتفضل يا مبارك، هذا شرح اآل

، تفضل يا أخي، [264البقرة:] (ى ائ ائ ەئ ەئ): وقال 

 المفعول له...
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 (00:51:46@) ال الب: 

 من أي األنواع، مجرد أو محلى بأل أو مضاف؟ مضاف. الشيخ:

نواع؟ ، خشيَة، من أي األ[31اإلسراي:] (چ چ چ چ ڇڇ)

 مضاف.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )تأملوا يف سورة قريش: 

 (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .[4-1قريش:]

ا، آلفت الشيء، قريش ماذا كانت تألف؟  إيالف هذا مصدر، آلف يؤلف إيالفا

رحلة الشتاء والصيف، رحلة يف الشتاء ورحلة يف الصيف، ثم إيالف ُجرت بالالم 

أين الفعل المعلَّل؟ نعم،  ،[1:قريش] (ٱ ٻ)الدالة على التعليل 

 تفضل.

 (00:52:45@) ال الب:

هذا قول، وهو قول ضعيف، لمخالفته المعنى، وألهنما سورتان  الشيخ:

 سورة واحدة، وقول آخر، من يعرف؟ 
ّ

منفصلتان، وإن كانتا يف مصحف ُأبي

 تفضل.

 (00:53:03@) ال الب:

لة الشتاء والصيفة، يعني فليعبدوا، نعم، فليعبدوا رهبم إليالفهم رح الشيخ:

فليعبدوه من أجل إيالفهم؛ ألهنا نعمة أنه جعلهم يألفون هاتين الرحلتين، وفيهما 

ا فاإليالف علة للعبادة، فهل يجوز نصبه  خير كثير لهم، فليعبدوا رهبم إليالفهم، إذا

 على أنه مفعول له، أو يجب جره بالالم؟ هنا مجرور بالالم.
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 (00:53:49@) ال الب:

هو مصدر، ومعلِّل، هل هو متحد يف الفاعل؟ من الذين يجب أن  شيخ:ال

ا متحدان يف الفاعل، متحدان  يعبدوا اهلل؟ هم، قريش، والذين يألفون الرحلتين؟ إذا

الرحلتين، فهما مختلفان يف  نيف الوقت؟ ال، ليعبدوا رهبم ألن اهلل جعلهم يألفو

 الوقت.

اعجبوا إليالف قريش الرحلتين،  -واهلل أ علم–إن المعنى  وقيو قول آخر:

 نعم.

 (00:54:31@) ال الب:

 تقصد يف المعنى أم يف اإلعراب؟ الشيخ:

 (00:54:32@) ال الب:

يف اإلعراب، الالم حرف جر، وإيالف: اسم مجرور، وال يجوز  الشيخ:

النصب هنا الختالفهما يف الوقت، أما إذا طلبت المعنى فالمعنى عند المفسرين، 

 نعم.

 (00:54:50@) لب:ال ا

مفعوالا ألجله ألن فيه إعراب صناعي، إعراب صناعي ال، ما ُيعرب  الشيخ:

 مفعول ألجله، قل: جار ومجرور.

، أين [114الن اي:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)قال تعالى: 

المفعول ألجله؟ مضاف أو مجرد؟ أو محلى بأل؟ وأين المضاف إليه؟ مرضاة، 

ا، هذا يسمى تعدد  ،[114الن اي:] (ٹ ٹ ٹ)ولفظ الجاللة  أيضا

 اإلضافة.
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 ثم يقول:  

 ُير ىىىِ حيىىىاي وُير ىىىَ مىىىن مهاب ىىى 

 

 فىىىىىىىال ُيكّلىىىىىىىم إال حىىىىىىىين يب  ىىىىىىىم 

 : ا  أوال  ؟ وثانياا: يغَضى من مهابته، ُيغضى بسبب مهابته، إذا ما إعراب حياءا

فالمهابة مصدر معلل، وقد ُجر بِمن، هل يجوز نصبه؟ أريد اإلجابة على السؤالين، 

؟فيه هدية،   تفضل، ما إعراب حياءا

 (00:56:05@) ال الب:

مفعوٌل له؛ أي يغضي بسبب حيائه، ال بسبب خوفه أو بسبب آخر،  الشيخ:

 وُيغضى من مهابته، هل يقال: ُيغضى مهابةا له، يعني ُيغضى بسبب مهابته؟

 (00:56:31@) ال الب:

، ويف مصدر، ُمعلِّل، متفقان يف الفاعل )ُيغضى( الفاعل هو الناس الشيخ:

 الزمان؟

 (00:56:44@) ال الب:

ا يجوز أن تقول: يغضي حياءا وُيغضى مهابةا منه؟ طيب. الشيخ:  إذا

(؟ ؟ هل يصح إعراب آخر يف حياءا )ُيغضي حياءا  بقي إعراب آخر يف حياءا

 (00:57:01@) ال الب:

 حال، يعني يغضي مستحياا، لكن بعيد، هناك إعراب أقرب. الشيخ:

 (00:57:11@) ال الب:

تمييز، يغضي من الحياء، أو مفعول مطلق، هذا قريب، مفعول مطلق  الشيخ:

 قريب، يعني يغضي إغضاء حياء، نعم، تفضل.

 (00:57:29@) ال الب:
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قد يأيت حاالا لكن على التأويل، والتأويل ما نلجأ إليه، وهناك أعاريب  الشيخ:

 تؤوله بيغضي مستحياا.أقرب منها، إذا أّولته بالحال البد أن تؤوله بمشتق، يعني 

تقول: اشرتكت يف الرحلة لمشاهدة اآلثار، هذا المصدر مجرور، هل يصح 

 نصبه على المفعول له؟

 (00:58:03@) ال الب:

 لم؟ الشيخ:

 (00:58:06@) ال الب:

 الختالفهما يف ماذا؟ الشيخ:

 (00:58:11@) ال الب:

اذا؟ يف الوقت أو يف اشرتكت يف الرحلة لمشاهدة اآلثار، يختلفان يف م الشيخ:

 الفاعل؟ يف الوقت، زمن المشاهدة يختلف عن زمن االشرتاك.

 قال: 

ىىىىىا َوَرب النَىىىىىا  َأب كِىىىىىِ  فمىىىىىا جثع 

 

َيا اع ىىىىراين  ن  ىىىىا َعَلىىىىَ الىىىىد  ص   َواَل ِحر 

ا على   ا، أين العامل فيه؟ أبكي، وكذلك وال حرصا أين المفعول ألجله؟ جزعا

 الدنيا اعرتاين.

، يقولون: المعنى: أقم الصالة من [78ي:اإلسرا] (ڤ ڦ ڦ ڦ)

أجل دلوك الشمس، الدلوك أي الزوال، إذا توسطت الشمس يف قلب السماء، فإذا 

بدأت تذهب إلى جهة الغرب ُيقال: دلكت، يعني تحركت عن قلب السماء، أو 

ا إذا تحركت إلى جهة الغروب دخل وقت  يقولون: كبد السماء، هذا الدلوك، وطبعا

 الظهر.
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، دلوك هذا مصدر، دلك يدلك [78اإلسراي:] (ڦ ڦ ڤ ڦ) 

ا، أي تحرك، وقد ُجر بالالم، هل يصح نصبه على المفعول له؟ تفضل، هل  دلوكا

 يصح؟ توافرت فيه الشروط األربعة؟

 (00:59:44@) ال الب:

 هناك مخالفون، تفضل. الشيخ:

 (00:59:50@) ال الب:

 ال يصح، لماذا؟ الشيخ:

 (00:59:52@) ال الب:

 لم يتحدا يف ماذا؟  لشيخ:ا

 يف الزمن. ال الب:

فسر لي كيف لم يتحدا يف الزمن؟ لم يتحدا يف الزمان تعني القيام  الشيخ:

 والدلوك، قيام الصالة، والدلوك، ما الفرق بينهما؟ أيهما األسبق؟

 (01:00:16@) ال الب:

 صالة الظهر قبل الدلوك أم بعد الدلوك؟ الشيخ:

 (01:00:20@) ال الب:

 طيب، تفضل. الشيخ:

معنى اآلية واضح يا إخوان؟ إذا دلكت الشمس، فقد دخل وقت الظهر، ال 

جوز النصب على المفعول له لفقد بعض الشروط، ما الشروط التي ُفقدت؟ 

، فسر لي كيف اختالف الفاعل، القيام أو إقامة الصالة  اختالف الفاعل أوالا

 [78إلسراي:ا] (ڤ ڦ)والدلوك، ما فاعل إقامة الصالة؟ 

 المخاَطب. ال الب:
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 أنت المخاطب، والدلوك ما الذي يدلك؟ الشيخ:

 الشمس. ال الب:

الشمس، فاختلفا يف الفاعل، ويف الزمن اختلفا أم اتفقا؟ يجوز أن  الشيخ:

 تصلي يف وقت الدلوك أم بعد الدلوك.

 (01:01:11@) ال الب:

ا اتفقا أم اختلفا؟ ما السابق؟ الدلوك أ الشيخ:  م الصالة؟إذا

 (01:01:16@) ال الب:

ا فقد اختلفا  الشيخ:  يف الفاعل واختلفا يف الزمان. -أي الفعل والعلة–إذا

ثم بعد ذلك إن كان هناك سؤال، أو نأخذ بعض األبيات ونتمرن عليها، فيه 

 سؤال يا إخوة يف المفعول له؟

 قال الشاعر:

 ك بىىىىىىىىق إليىىىىىىىىك مىىىىىىىىن بلىىىىىىىىدي

 

 ك ىىىىىىىىىىىىىاب ُموَلىىىىىىىىىىىىى م َكِمىىىىىىىىىىىىىد 

 اكىىىىىىىىىىىف العينىىىىىىىىىىىينكئيىىىىىىىىىىىبم و 

 

 بالح ىىىىىىىىىىىىىىىىىىراو منُىىىىىىىىىىىىىىىىىىردِ  

 يؤرقىىىىىىىىىىى  لهيىىىىىىىىىىىب الشىىىىىىىىىىىوق 

 

 بىىىىىىىىىىىىين ال ىىىىىىىىىىىىحر والكبىىىىىىىىىىىىد 

 فيم ىىىىىىىىىىىىىك قلبىىىىىىىىىىىىى  بيىىىىىىىىىىىىىدم  

 

 ويم ىىىىىىىىىىىىىح دمعىىىىىىىىىىىىى  بيىىىىىىىىىىىىىدِ  

 طيب.. 

 ك بىىىىىىىىق إليىىىىىىىىك مىىىىىىىىن بلىىىىىىىىدي

 

 ك ىىىىىىىىىىىىىاب موّلىىىىىىىىىىىىى م كمىىىىىىىىىىىىىد 

 ما إعراب كتاب؟ 

 (01:02:20@) ال الب:

 تقول مصدر، هذا نوعه، وإعرابه؟ الشيخ:
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 (01:02:26@) ال الب: 

 لى ماذا؟ المنصوبات كثيرة؟منصوب ع الشيخ:

 (01:02:30@) ال الب:

مفعول مطلق، أال يصح أن يقال: مفعول به، كقولك: كتبت الواجب؟  الشيخ:

يعني هل كلمة كتاب هنا يف البيت مصدر، أم اسٌم ليس بمصدر؟ يعني هل كتاب 

يريد به الكتاب، سواء كتاب وحتى هذا يسمى كتاب، أي مكتوب، المكتوب 

، فإذا أردت بالكتاب المكتوب، فهذا مصدر أو اسم؟ هذا اسم ليس يسمى كتاباا

بمصدر، فإذا أردت االسم تقول: كتبت كتاباا أي ألفت كتاباا، فما إعراب كتاباا يف 

 قولك: كتبت كتاباا هنا؟ يعني كتبت مكتوباا، هذا مفعول به.

كتبُت  لكن إذا أردت بـ كتاباا الكتابة، يعني الفعل، فعلك أنت الذي فعلته،

كتابةا، فهذا هو المصدر وإعرابه مفعول مطلق، وهذا هو األظهر يف البيت، كتبت 

كتابة موّلٍه، موله: مفعول به، وكمد: صفة، وكئيب: صفة ثانية، صفة ثانية أم صفة 

 أخرى؟

 (01:04:00@) ال الب:

نعم، تقول: أخرى إذا لم توجد ثالثة، فإن وجدت ثالثة قل: ثانية، يعني  الشيخ:

و كان عندك شيئان تقول: األول واآلخر، وإذا كان عندك أكثر تقول: األول والثاين ل

 والثالث، هذه صفة ثانية.

 واكف العينين: ثالثة، بالحسرات منفرد

 (01:04:27@) ال الب:

صفة رابعة، يعني كمٍد كئيٍب واكف العينين منفرد، بالحسرات جار  الشيخ:

منفرٍد بالحسرات، )كمٍد وكئيٍب وواكف  ومجرور متعلق بماذا؟ بمنفرٍد، يعني
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 العينين ومنفرٍد(

ا فعلية، ما إعراب هذه الجملة  ثم قال: يؤرقه لهيب الشوق، هذه جملة طبعا

 الفعلية؟

 (01:05:00@) ال الب:

 حاٌل من ماذا؟ الشيخ:

 (01:05:03@) ال الب:

 كتاب موّله كمٍد يؤرقه، حال أو صفة؟ الشيخ:

 (01:05:10@) ال الب:

موّلٍه نكرة، يكون صفة، لو كان معرفة لكانت الجملة بعد المعرفة  شيخ:ال

، والجملة بعد النكرة صفة.  حاالا

 يؤرقىىىىىىىىىىىىىى  لهيىىىىىىىىىىىىىىب الشىىىىىىىىىىىىىىوق

 

 بىىىىىىىىىىىىىين ال ىىىىىىىىىىىىىحر والكبىىىىىىىىىىىىىد 

كل ما تعلق بالمريء، يعني األحشاء الداخلية كالقلب والرئتين تسمى  ال حر: 

 السحر، يقول: بين السحر والكبد.

 فيم ىىىىىىىىىىىىىك قلبىىىىىىىىىىىىى  بيىىىىىىىىىىىىىدم 

 

 م ىىىىىىىىىىىىىح عينىىىىىىىىىىىىى  بيىىىىىىىىىىىىىدوي 

 يؤرقه لهيب الشوق فيمسح.ما نوع الُاي؟  

 عاطفة، هذه عاطفة.

هذا ما تيسر يف شرح هذا الباب باب المفعول له مع ما تيسر من التمثيل 

 والشواهد، واهلل أعلم.

 وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد، وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.

 



 

 
e 

g h 

f  348 
 ح ألفية ابن مالكشر

  

 

 

 

  الدرس السمادس واألربعون
﷽ 

 

د هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله الحم

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد:

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبّياكم يف هذه الليلة؛ ليلة 

السادس من شهر ربيع اآلخر، من سنة إحدى وثالثين وأربعمائة وألف، االثنين، 

، يف حي الجزيرة بمدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل يف هذا الجامع جامع الراجحي

 .وتوفيقه الدرس السادس واألربعين من دروس شرح ألفية ابن مالك 

وال زال الكالم يا إخوان على المفاعيل، فتكلمنا يف الدرس الماضي على 

على المفعول فيه، وهو المسمى  -إن شاء اهلل تعالى-المفعول له، والليلة نتكلم 

، إذا عقد هذا الباب يف  أول الدرس نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك ظرفاا، ويف

 ثمانية أبياٍت، قال يف ذلك:

َف  ي ِ  َوُهَو ال ُمَ َمَ َظر 
ُعوُل فِ  ُ  باب: ال َم

نَا.303 ىىٌق َأو  َمَكىىان ُضىىم  ُف َوق  َِىىر   ال

 

ُمنَىىىىا  ُكىىىىث  َأو   َكُهنَىىىىا ام 
َرادم  فِىىىىِ بِىىىىاط 

ِ َهىىىَراَفان ِهىىىب ُ  بِىىىال وَ .304  ي ىىىِ  ُم
 اِقِع فِ

 

ِوِه ُمَقىىىىىىىىىىىَدَرا   َكىىىىىىىىىىاَن َوإاِلَ َفىىىىىىىىىىىان 

ىىىىقم َقابِىىىىٌو َذاَ  َوَمىىىىا.305   َوُكىىىىو  َوق 

 

َبُلىىىىىىىىىىُ  ال َمَكىىىىىىىىىىاُن إاِلَ ُمب َهَمىىىىىىىىىىا   َيق 

ىىُو ال ِجَهىىاِو َوال َمَقىىاِدير َوَمىىا.306   َنح 

 

َ  ِمىىن  َرَمىىَ  َمىى ىىِو َكَمر  ع 
ُِ  ِصىىي َغ ِمىىَن ال 
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ىىا أن َيَقىىعَوَشىىرُه َكىىوِن ذَ .307  ا َمِقي  

 

ىىىا لَِمىىىا فِىىىِ أصىىىِلِ  َمعىىىُ  اَجَ َمىىىع   َظرف 

ِف .308  ىىىا َوَشيىىىَر َظىىىر   َوَمىىىا ُيىىىَرى َظرف 

 

ِف    يف الُعىىىىىىىر 
فم  َفىىىىىىىَذاَ  ُذو َتهىىىىىىىر 

ِف الىىذى َلىىِثم.309   وشيىىُر ِذي الَ هىىر 

 

 ظرفيىىىىىىة  أو ِشىىىىىىبهها ِمىىىىىىن الَكِلىىىىىىم 

ىىَدرُ .310   َوَقىىد  َينُىىوُب َعىىن  َمَكىىانم َمه 

 

ُثىىىىىرُ َوَذا  ِف الَثَمىىىىىاِن َيك  ىىىىىِ َظىىىىىر 
 َ  فِ

ا: قال   ، هذا هو االصطالح باب المُعول في ، وهو الم مَ ظرف 

ا؛  : إن دل ظرف ومانالمشهور بين النحويين، أن يسمى مفعوالا معه أو يسمى ظرفا

: إن دل على مكان الفعل، وهذا هو ظرف مكانعلى زمان الفعل، أو ُيسمى 

 طالح البصريين.االصطالح المشهور، وهو اص

 وللكوفيين يف هذا الباب أسماء ُأخر غير مشهورة.

إنما ُسمي مفعوالا فيه ألنه اسم منصوب يدل على ما وقع الفعل  المُعول في 

 فيه.

الفعل الذي فعله الفاعل، قد تقصد أن تبين المكان الذي وقع فيه، أو الزمان 

يء الذي وقع فيه الفعل زماناا الذي وقع فيه، فتأيت بالمفعول معه، فإن كان هذا الش

 ُسمي ظرف زمان.

 بأنه االسم المنصوب الذي يدّل على زمان الفعل. ظرف الثمانفلهذا ُيعرفون 

بأنه االسم  ظرف المكانوإن دّل على مكانه فهو ظرف مكان، ولهذا ُيعرفون 

 المنصوب الذي يدل على مكان الفعل.

ت: جاء محمد، فعٌل وفاعٌل، فأنت إذا أردت أن ُتسند المجيء إلى محمد قل

وانتهت بذلك الجملة الفعلية، )جاء محمٌد(، فإذا أردت أن تبين سبب المجيء، 

ا(، أو )جاء محمٌد  : )جاء محمد اليوم(، أو )جاء محمد صباحا فإنك تقول مثالا

ا ومساءا هذه أسماء منصوبة، ماذا بّينت يف الفعل؟ بّينت  (، فاليوم وصباحا مساءا
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 ظرف زمان أو مفعوالا فيه.زمانه فُتسمى  

: )جلس محمٌد(، أسندت الجلوس إلى محمد، وانتهت بذلك  وإذا قلق مثال 

: )جلس محمٌد أمام  الجملة الفعلية، فإذا أردت أن تبّين مكان الجلوس قلت مثالا

الشيخ(، أو )جلس محمٌد فوق الكرسي(، أمام الشيخ بيان لمكان الجلوس، وفوق 

ا ظروف مكان.الكرسي بياٌن لمكان الجل  وس، فهي أيضا

وهبذا يتبين أن المفعول فيه كبقية المفاعيل قيٌد على الفعل، قلنا ذلك يف 

، الفعل إما أن تطلقه: )جاء كو المُاعيو هِ قيود علَ الُعوالمفاعيل السابقة، 

محمد، جلس محمد(، وإما أن تقيده، فإذا أردت أن تقيده فتنظر، ربما تقيده بذكر 

ا  زمانه أو بذكر مكانه، أو بذكر علته، بذكر سببه، لماذا جلس محمد؟ احرتاما

 للشيخ، هذا مفعول له، سبق بيان ذلك، ونحو ذلك.

 أما ابن مالك فإنه عّرف المفعول فيه بقوله يف البيت األول: 

نَا ىىىىىٌق َأو  َمَكىىىىىان ُضىىىىىم  ُف َوق  َِىىىىىر   ال

 

َرادم    فِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ بِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاط 

المكان اللذان ُضمنا يف تضميناا هو الوقت أو  فعّرف المُعول في  بقول : 

ا فالمفعول فيه )ظرف المكان وظرف الزمان( ال يكون إال من أسماء  ا، إذا مضطردا

 أو، يعني زمان، أو من أسماء المكان، وهذا قوله: وقٌق الزمان، وهذا معنى قوله: 

 .مكانٌ 

وهل كل أسماء الزمان، وكل أسماء المكان هي ظرف زمان وظرف مكان، 

 ظرف الزمان وظرف المكان؟ تنتصب على

ال، البد أن ُتضمن معنى يف، يعني أن يقدر قبلها كلمة يف، فإذا  قال ابن مالك:

قلت: )جاء محمد اليوم(، أي جاء محمد يف اليوم، يف هذا الزمن، أو )جاء محمد 

ا(، أي جاء محمد يف هذا الزمان، يف الصباح، أو )جلس محمد أمام الشيخ(؛  صباحا
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 يف هذا المكان الذي هو أمام الشيخ، فـ يف ُمقدرة هنا.أي جلس محمد 

فإذا لم ُتقدر كلمة يف، فإن اسم الزمان أو اسم المكان ال يكون ظرفاا، كما لو 

: )يوم الجمعة يوٌم مبارٌك(، فيوم الجمعة مبتدأ، ويوم مبارك خرب، أو )يوم  قلت مثالا

ا مكان، لكنه ليس بتضمين عرفة يوم مبارك(، أو قلَت: )البيت لمحمٍد(، البيت هذ

 يف، ليس بمعنى يف البيت، ال، البيت مبتدأ ولمحمٍد خرب.

: )بنيت بيتاا(، فبيتاا مكان، لكنه ليس ظرفاا هنا، ألنه ليس بالمعنى  ولو قلنا مثالا

بنيت بيتاا: بنيت يف البيت، وإنما بنيت فعل وفاعل، وبيتاا مفعول به؛ ألن البناء وقع 

 ليه، فهو مفعول به.فيه أم عليه؟ وقع ع

وكذلك قولهم: )شهدت يوم الجمل(؛ شهدُت: فعل وفاعل، الشهود وقع يف 

يوم الجمل أم وقع على يوم الجمل؟ عليه، فيوم الجمل مشهود أم مشهود فيه؟ 

ا مفعول به، وليس مفعوالا فيه.  مشهود، إذا

زيٌد يوم بخالف قولك: )ُقتل زيٌد يوم الجمل(؛ أي ُقتل يف يوم الجمل، أو )فّر 

 الجمل(، أو )انتصر زيٌد يوم الجمل(، أي فيه، أما شهدت يوم الجمل مفعوٌل به.

 )تذكرت يوم الجمل(، به أو فيه؟ مفعوٌل به.

ا فقول : ُضمن معنَ يف، هذا اح راو يف ال عريف، اح راو من أمرين؛ األول:  إذ 

 يل.أسماء الزمان والمكان التي ال ُتقدر يف قبلها، كما قلنا قبل قل

ا احرتاٌز من أمٍر آخر، وهو: أسماء الزمان والمكان التي قبلها يف، يعني  وأيضا

ُصرح بكلمة يف قبلها، كقولك: )صمت يف يوم الخميس، أو سافرت يف يوم 

ا، والظرف  ا ومجرورا ا، ما ُتعرب ظرفاا، وإنما ُتعرب جارًّ االثنين(، هنا ما ُتعد ظرفا

كن يف االصطالح ال ُتعرب ظرفاا وإن كانت والجار والمجرور أخوان يف النحو، ل

 تأخذ األحكام.
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ا يف التعريف:    ثم قال أخيرا

نَا ىىىىىٌق َأو  َمَكىىىىىان ُضىىىىىم  ُف َوق  َِىىىىىر   ال

 

َرادم    فِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىِ بِىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاط 

ا، مقوله: باطراٍد يعني أن تض  ا مضطردا ين يف، تقدير يف، البد أن يكون تقديرا

: أمام، وخلف من أسماء المكان ُتقدر  معها يف، مع كل األفعال، تقول: فقولك مثالا

)جلست أمام زيد، وقمت أمام زيد، ونمت أمام زيد، وكتبت أمام زيد(، يف 

ا؛ ألن يف هنا ُتقدر قبله  ا أمام هذا يمكن أن يقع ظرفا مضطردة مع كل األفعال، إذا

 باضطراد.

: ا،  وكذلك لو قلق مثال  ا، وسافرت صباحا ا، تقول: )جئت صباحا صباحا

ا ا(، التقدير مضطرد.ودرست صباحا  ، ونمت صباحا

وهذا احرتاز من نحو قول العرب: )دخلت الدار، أو دخلت البيت، أو دخلت 

الشام، أو سكنت الشام(، دخل وسكن، )دخلت الدار وسكنت الشام(، الدار 

والشام هنا هل هما بمعنى يف أي دخلت يف الدار وسكنت يف الشام؟ نعم، هنا على 

 معنى يف.

والشام يضطرد معهما تقدير يف بحيث تقول: زرعت الشام يعني  لكن هل الدار

فيه، نمت الشام، أي فيه، نمت البيت، بقيت البيت بمعنى فيه، هل كلمة يف تقديرها 

مضطرد مع كلمة البيت وكلمة الشام؟ ال، وإنما هذا أسلوب مسموع، هنا يف 

عرب أهنم ُحذفت، يف مع كلمة دخل مع البيت، وسكن مع الشام، ُسمع عن ال

 يحذفون يف.

يقولون: )دخلت يف البيت، ودخلت البيت(، و)سكنت يف الشام، وسكنت 

الشام(، فإذا حذفت يف ماذا سيكون؟ ماذا سيحدث؟ الفعل حينئٍذ سيتعدى بنفسه 

 إلى المفعول به وينصبه.
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ا فالبيت والشام حينئٍذ مفعوٌل به، ويقول بعضهم: مشبه بالمفعول به، يعني  إذا

 تصاب المفعول به ال المفعول فيه.منتصب ان

 (00:15:13@) طالب:

هذا معنى نزع الخافض، ما معنى نزع الخافض؟ أنك حذفت حرف  الشيخ:

الجر فاستطاع الفعل أن يصل بنفسه إلى هذا المفعول وينصبه، فإذا نصبه بنفسه 

ا مفعوالا به، يعني مفعوالا به حقيقةا أصالةا، أو مفعو خافض؟ به بعد حذف ال الا صارا

 بعد حذف الخافض، أو حذف الجار، يف المؤدى األخير أنه مفعول به.

ا من قول العرب: دخلت الدار، وسكنت الشام.  فقوله: باضطراد، قلنا: احرتازا

وبعد ذلك، بعد أن انتهينا من التعريف وعرفنا المفعول به، دعونا يا إخوان 

 نتأمل يف هذين المثالين، تقول:

قيامة(، صحيح أم خطأ؟ صحيح، )المسلم يخاف يوم )الكافر يخاف يوم ال

 القيامة(، صحيح أم خطأ؟ أال تخاف يوم القيامة؟

 (00:16:39@) طالب:

 أال تخاف يوم القيامة؟ الشيخ:

 (00:16:42@) طالب:

 (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ): نعم، ما المعنى؟ ألم يقل اهلل  الشيخ:
ا،[7اإلن ان:] ولهذا نعمل لهذا اليوم،  ، المؤمن يخاف يوم القيامة، يخافون يوما

لكي ننجو ونأمن، لكن ما معنى المؤمن يخاف يوم القيامة، والكافر يخاف يوم 

 القيامة؟ من يحاول يا إخوان؟ تفضل.

 (00:17:19@) طالب:



 

 
e 

g h 

f  354 
 ح ألفية ابن مالكشر

أي يخاف يف يوم القيامة، فيوم القيامة مفعول فيه، يف يوم القيامة  الشيخ: 

 يخاف، والمؤمن يخاف يوم القيامة...

 (00:17:36@) طالب:

ا فهو مفعوٌل به، أي يخاف يوم القيامة، خوفه يقع على يوم القيامة،  الشيخ: إذا

فيوم القيامة مع المؤمن مفعول به، ويوم القيامة مع الكافر مفعول فيه، وعلى هذا 

ا هنا مفعوٌل به أم [7اإلن ان:] (ڀ ڀ ٺ ٺ ڀ)يكون قوله تعالى:  ، يوما

 مفعوٌل فيه؟ مفعوٌل به.

لجملة واحدة، ومع ذلك المعنى هو الذي يتحكم يف اإلعراب، فلهذا انظر ا

ا: اإلعراب وليد المعنى، والمعنى وليد اإلعراب.  يقولون دائما

 : ثم قال ابن مالك

ِ َهىىىىىىَرا ي ىىىىىىِ  ُم
 َفان ِهىىىىىىب ُ  بِىىىىىىال َواِقِع فِ

 

ِوِه ُمَقىىىىىىىىىىَدَرا   َكىىىىىىىىىىاَن َوإاِلَ َفىىىىىىىىىىان 

ى ناصبه، ما الحكم على حكم الظرف وعل يف هذا البيت تكلم  

اإلعرابي للظرف؟ يقول: النصب، ما ناصبه الذي ينصبه؟ الذي يعمل فيه النصب؟ 

قال: الذي يعمل فيه النصب، ناصبه، عامل النصب فيه هو الواقع فيه، هو الذي 

ا(، ما الذي وقع يف  يقع فيه، يقع يف زمانه، أو يقع يف مكانه، فإذا قلَت: )جئت صباحا

ا.الصباح؟ المجيء،  ا جاء، هذا الفعل هو الذي نصب صباحا  إذا

ا: قدم، وإذا قلت: يعجبني  ا(، فناصب صباحا : )قدم محمٌد صباحا فإذا قلنا مثالا

ا، الواقع  ا، ما الذي وقع يف الصباح؟ القدوم، محمٌد قادٌم إلينا صباحا قدومك صباحا

 يف الصباح: القدوم.

ا، ، وقد يكون مصدرا ا كغيرها من  هذا الواقع فيه قد يكون فعالا وقد يكون وصفا

المنصوبات، أي أن الذي يعمل فيه هو الفعل وما يعمل عمله، الفعل معروف، وما 
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 يعمل عمله: نريد بذلك الوصف، والمصدر، شرحنا ذلك يف أكثر من باب.

ا(،  ا(، والمصدر: )يعجبني قدومك صباحا فالفعل، كقولنا: )قدم محمٌد صباحا

ا، ، تقول: )محمٌد قادٌم  قدوم مصدر، قدم يقدم قدوما والوصف، اسم الفاعل مثالا

ا(.  إلينا صباحا

ا، وإما أن  ثم اعلم أن هذا الناصب للمفعول فيه، للظرف، إما أن يكون مذكورا

ا وهذا  ا كاألمثلة السابقة، وإما أن يكون محذوفا ا، إما أن يكون مذكورا يكون محذوفا

ا  مما تتميز به اللغة العربية ويكثر فيها، وهو حذف المعلوم، كل ما كان معلوما

ا جاز يف اللغة حذفه؛ ألن اللغة العربية لغة تقوم على اإليجاز واالختصار؛  مفهوما

ألهنا تحرتم عقل اإلنسان، ومعروف أن من أثقل األشياء على اإلنسان التكرار، 

ا  ا ومفهوما يقولون: تكرير الكالم أثقل من نقل األحجار، فإذا كان األمر واضحا

ا لماذا تكرره؟ لماذا تصرح به؟ ومع ذلك التصريح به جائز، وإن كان أقل ومعلوما 

 يف الفصاحة.

ا،  المهم أن العامل يف المفعول فيه يف الظرف قد ُيحذف، إما أن ُيحذف جوازا

ا كأن ُتسأل: متى تسافر؟ فتقول يف الجواب:  وإما أن ُيحذف وجوباا، فحذفه جوازا

ين، متى قدمت؟ فتقول: اليوم؛ أي قدمت اليوم، أو يوم االثنين، أي أسافر يوم االثن

 ُتسأل: أين جلست؟ فتقول: أمام زيد، وأين صليت؟ تقول: خلف اإلمام، وهكذا.

ويكون حذف الناصب واجباا إذا تعلق  وقد يكون حذف الناصب واجب ا؛

ا، ويقع هذا الكون العام  الظرف بكوٍن عام، يعني إذا كان الناصب للظرف كوناا عامًّ

رباا وصفةا وحاالا وصلةا للموصول، كررنا هذه المعلومة أكثر من مرة، تكلمنا خ

على الكون العام، وعلى الكون الخاص، وتوسعنا فيها عندما تكلمنا عن الخرب، 

ا ويقع جملةا.  وقلنا: إن الخرب يقع مفردا



 

 
e 

g h 

f  356 
 ح ألفية ابن مالكشر

وهل يقع شبه جملة؟ قلنا: ال يقع شبه جملة، فإن وقع يف الظاهر شبه جملة  

محمد يف الدار أو محمد عندك، فإن الخرب كون عاٌم محذوف، أي محمٌد  كقولك:

 مستقرٌّ يف الدار، ومحمٌد مستقرٌّ عندك.

فاآلن نستفيد من تلك المعلومة هنا، فإذا قلت: )محمٌد عندك، أو محمٌد فوق 

السطح(، محمٌد مبتدأ، هل عندك الخرب؟ لو كانت الخرب لُرفعت، يعني عنُدك، 

لكن العرب ال ترفع، وإنما تنصب عنَدك، لماذا تنصب؟ ألنه ظرف ِعنُد، ترفع، 

مكان منصوب، أين ناصبه؟ الخرب المحذوف المقدر بالكون العام؛ أي محمٌد 

 مستقرٌّ عندك، هنا وقع خرباا.

: )رأيت  يقع صفة؟ نعم، يقع صفةا إذا كان الموصوف نكرة، كأن تقول مثالا

لما شرحناه من قبل أن الجملة وشبه  رجالا عندك، أو سلمت على رجٍل عندك(،

 الجملة إذا وقعت بعد النكرات فصفات، وإذا وقعت بعد المعارف فأحوال.

فشبه الجملة هنا وقعت بعد نكرة، )رأيت رجالا عندك، أو سلمت على رجٍل 

عندك(، ما إعراب عندك؟ عندك ظرف مكان، متعلقة بماذا؟ ما الواقع فيها؟ نفس 

لمكان، وإنما مررت برجٍل مستقرٍّ عندك، ورأيت رجالا الرجل هو الواقع يف ا

ا عندك.  مستقرًّ

، تقع حاالا إذا وقعت بعد معرفة؛ كأن تقول:  نقول: تقع خرباا وصفةا وحاالا

ا  ا مستقرًّ ا عندك، أو سلمت على محمٍد عندك(، أي رأيت محمدا )رأيت محمدا

ا عندك، أو مررت بمحمٍد مستقرًّ  ا عندك، ومن ذلك عندك، حالة كونه مستقرًّ

ا فهو  قولهم: )رأيت الهالل بين السحاب(، بين ظرف مكان، وجاء بعد معرفة، إذا

ا بين السحاب.  متعلق بحال، يعني رأيت الهالل مستقرًّ

كأن تقول: )جاء الذي عندك، أو أكرمت الذي عندك،  ويقع صلة  للموصول؛
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البد أن تقدر  أو رأيت الذي عندك(؛ أي جاء الذي استقر عندك، ومع الصلة

 الفعل، ومع غير الصلة يجوز أن تقدر الفعل، ويجوز أن تقدر االسم.

محمد عندك، تقدر االسم: محمد مستقر عندك، ومحمد استقر  فمع الخبر:

(، ويكون جملةا )استقر(، وكذلك الحال  ا )مستقرٌّ عندك؛ ألن الخرب يكون مفردا

ا أو فعالا  ا فتقدره مفردا ا وجملة، إذا  ، وكذلك الصفة تكون مفردُة وجملةا.يكون مفردا

أما صلة الموصول، فقد درسنا يف صلة الموصول أهنا ال تكون إال جملة، 

.  جملة اسمية وفعلية، فهنا البد أن ُتقدر فعالا لكي تكون جملةا فعليةا

ا بكوٍن خاص، الكون الخاص يريد به ما سوى مطلق  فإن كان الظرف متعلقا

مستقر، كائن، حاصل، هذه أكوان عامة، لكن كون  الوجود، مثل كلمة: موجود،

خاص يعني صفة معينة، مثل: جالس، نائم، يصلي، أكوان خاصة ما ُتعرف حتى 

 ُينّص عليها.

: )محمٌد جالٌس عندك(، محمد: مبتدأ، والخرب: جالس، وعندك:  كقولك مثال 

ظرف، ما العامل يف هذا الظرف؟ جالس، جالس هل يجوز أن ُتحذف؟ الكون 

، هلخاص ال يجوز أن ُيحذف إال إن دّل عليه دليل، والكون العام يجب حذفا

وذكره ِعي، يعني ما يصح أن تقول: محمٌد كائن عندك، أو مستقر عندك، هذا ِعي، 

 ما يقال.

 ثم قال ابن مالك بعد ذلك:

ىىىىىىىقم َقابِىىىىىىىٌو َذاَ  َوَمىىىىىىىا  َوُكىىىىىىىو  َوق 

 

َبُلىىىىىىىىىىُ  ال َمَكىىىىىىىىىىاُن إاِلَ ُمب َهَمىىىىىىىىىىا   َيق 

ىىىىى   ُو ال ِجَهىىىىىاِو َوال َمَقىىىىىاِدير َوَمىىىىىاَنح 

 

َمىىَ ِمىىن  َرَمىىَ  ىىِو َكَمر  ع 
ُِ  ِصىىي َغ ِمىىَن ال 

فبعد أن بّين ابن مالك أن الظرف ال يكون إال من أسماء الزمان وأسماء المكان  

ذكر لنا هنا ما يمكن، ما يجوز، ما يصلح أن ينتصب منها على الظرفية، أما أسماء 
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ب على الظرفية، كلها، إذا ُضمنت معنى يف جاز أن الزمان فكلها صالحة لالنتصا 

 تنتصب على الظرفية.

أي ال تدل على زماٍن معين؛  كلها، نعنِ بها سواي كانق مبهمةوعندما نقول: 

 كُمدة، وحين، ووقت، وزمن، وزمان، ونحو ذلك.

يعني تدل على زمن معين؛ كأسماء الشهور، وأسماء األيام،  أو كانق مخ هة،

تدل على زمان معين، أو صفر، رمضان، تدل على زمان معين، كل يوم الجمعة 

 ذلك يجوز ويصلح أن ينتصب على الظرفية الزمانية.

تقول: )سافرت يوم االثنين، وسافرت يومين، وصمُت رمضان(، فرمضان 

مفعول فيه أم مفعول به يف قولنا: صمت رمضان؟ مفعوٌل فيه؛ أي صمت يف 

 ،  ما يتعدى؛ ألن ال ُيتصور فيه أن ينصب مفعوالا به.رمضان، وصام فعل الزم أصالا

، يعني المبهم من أسماء الزمان َذا َ  َقابٌِو  َوق قم  َوُكو  وهذا قول ابن مالك: 

 والمختص.

ال  أما أسماي المكان، فإن المخ ص منها ال يهلح لالن هاب علَ الِرفية،

 ن أسماء المكان؟يمكن، ال يجوز أن ينتصب على الظرفية، ماذا نريد بالمختص م

ما له حدود، أو كما يقول بعضهم: ما له  المخ ص من أسماي المكان هو:

صورة، وحدود محصورة، مثل: مسجد، هذا مكان، لكنه مكان مختص؛ ألن له 

حدود معينة محصورة، مخصوصة، مثل: بيت، جامعة، قاعة، شارع، جبل، هذه 

ا مع ينة محددة، ثابتة، معروفة، كلها أماكن لكنها أماكن مخصوصة ألن لها حدودا

 فهذه ال يمكن أن تنتصب على الظرفية المكانية.

يعني ال يجوز أن تقول: )صليت المسجَد(؛ أي فيه، ال يمكن أن تقول: 

)أوقفت السيارة الشارع(، أي يف الشارع، ما يمكن أن تقول: )سكنت الجبل( 
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 بمعنى سكنت يف الجبل، ونحو ذلك.

ان فهو الذي يصح ويصلح لالنتصاب على الظرفية أما المبهم من أسماء المك

: ما ليس له حدوٌد معينة، كأمام، بىسماي المكان المبهمةالمكانية، المبهم، ونريد 

وخلف، أمام زيد هل له حد ينتهي إليه؟ من زيد إلى آخر الدنيا، أو آخر الكرة 

 األرضية، هذا كله أمام زيد، وال ما لها آخر، تدور.

وكذلك ميل، وفرسخ، وشرب، ومرت، هذه أسماء مكان  وكذلك قبل وبعد،

مبهمة، تقول: المرت، نعرف مقدار المرت، لكن هذا مرت، وهذا مرت، وهذا مرت، وهناك 

مرت، ليس معيناا، ما له حدود معينة، معروفة محددة، هذا يسمى عند النحويين 

ا، أما الذي ليس له حدود معينة حتى لو كان له حدود، لكن لي ا مختصًّ ست حدودا

ا.  معينة محصورة، هذا ُيعد مبهما

بالعين، فهذا يصح أن ينتصب على  اهذا معروف بالمقدار، لكنه ليس معروفا 

الظرفية المكانية، تقول: )جلست أمام الشيخ، وصليت خلف اإلمام، وسرت 

ا(، ونحو ذلك. ، ومشيت فرسخا  ميالا

 مة.كذلك: أمام، وخلف، ويمين ويسار، كلها من الظروف المبه

 :  وهذا هو قول ابن مالك

َبُل ُ  َوَما  ُمب َهَما إاِلَ  ال َمَكانُ  َيق 

ىىىىىُو ال ِجَهىىىىىاِو َوال َمَقىىىىىاِدير َوَمىىىىىا  َنح 

 

َمىىَ ِمىىن  َرَمىىَ  ىىِو َكَمر  ع 
ُِ  ِصىىي َغ ِمىىَن ال 

ذكر ابن مالك هنا للمبهم ثالثة أنواع، المكان المبهم ذكر له ثالثة أنواع؛ النوع  

ات، نحو الجهات، يريد بذلك الجهات الست، التي تسمى األول يف قوله: الجه

بالجهات الستة النسبية، وهي: أمام، وخلف، وفوق، وتحت، ويمين، ويسار، وما 

 يف معناها.
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فأمام، وقدام، وخلف ووراء، وفوق وأعلى، وتحت وأسفل، ويمين وذات  

ات، اليمين، ويسار وذات اليسار، وشمال وذات الشمال، كل ذلك يدخل يف الجه

 اسم يدل على جهة.

ا يف الجهات ما يدل على جهة مبهمة، يعني أسماء الجهات  ويدخل أيضا

الشائعة، ما يدل على شياع، مثل كلمة ناحية، اجلس ناحية زيد، وكلمة جانب، 

ا  اجلس جانب زيد، وكلمة مكان، اجلس مكاناا شرقي زيد، فكل ذلك يدخل أيضا

ا...يف أسماء المكان، وكذلك نحو: جهة، وت  لقاء، وإزاء، وشطر، وأيضا

 (00:39:45@) طالب:

ُقرب، هل قرب اسم مكان؟ ألست تقول: قُرب يقُرب قرباا، فهو اسم  الشيخ:

مكان أو مصدر؟ هذا مصدر، هذا سيأيت الكالم عليه، وقوع المصدر اسم مكان، 

هو ليس اسم مكان، هو مصدر، لكن... نعم، جوار، هذه كلها تدل على أماكن 

ا يف قوله: الجهات، نعم، ارفع صوتك. شائعة،  يعني مبهمة، فتدخل أيضا

 (00:40:35@) طالب:

الشمال، والجنوب والشرق والغرب يف وقوعها ظروفاا كالٌم طويل  الشيخ:

للنحويين، فإهنا إن وقعت ظروف مكان فإن المستعمل يف لغة العرب أن تأيت بالياء 

 
ّ

 البيت، وشرقي
ّ

المدينة(، ونحو ذلك، فإن لم تأت  المشددة، تقول: )اجلس غربي

ا وغرباا(، فإن  ، وذهبت جنوباا، وشرقا بالياء المشددة كقولك: )ذهبت شماالا

ا أي  ، فذهبت شرقا جمهور النحويين ال يعرهبا ظرف مكان، وإنما يعرهبا حاالا

ا، وذهبت جنوباا أي ُمجنباا، ونحو ذلك.  مشرقا

 ، جانب: ظرف مكان،[80ط :] (ڃ چ چ چ): قال 

هنا ليست ظرفاا ألهنا ُجرت، ، [52مريم:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)وقال: 
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 جار ومجرور.

قلنا ابن مالك ذكر ثالثة أنواع للمبهم من  هذا هو االسم المكان المبهم األول،

قال فيه: والمقادير، أسماء المقادير، كل  والثاينأسماء المكان، قال: الجهات، 

 ، أسماء قديمة تدل على مقادير.أسماء المقادير كثيرة؛ كميل، وبريد وفرسخ

ومن األسماء الحديثة التي تدل على المقادير: كمرت، وكيل، وهو تعريب كلمة 

ا شرب، وهو من طرف اإلهبام إلى طرف الخنصر،  كيلو، ونحو ذلك، وتقول أيضا

ا مقادير.  ويقال: فرِت وهو من طرف اإلهبام إلى طرف السبابة، فهذه أيضا

 مالك يف أسماء المكان المبهمة: ما ذكره يف قوله:مما ذكره ابن  والثالث

َمَ ِمن  َرَمَ ِمنَ  ِصي غَ  َوَما ِو َكَمر  ع 
ُِ  ال 

ا فالثالث: اسم المكان الذي صيغ من فعله، كقولك: مجلس، إذا قلَت:  إذا

)جلست مجلس زيٍد(، يعني جلست يف المكان الذي جلس فيه زيد، جلست 

مرمى زيد(، يعني رميت يف المكان الذي  مجلس زيٍد، و)قعدت مقعد زيد، ورميت

 رمى فيه زيد، )وذهبت مذهب زيد(، يعني يف المكان الذي ذهب فيه زيد.

، مقاعد جمع مقعد، [9الجن:] (ہ ہ ہ ہ ھ ھھ)وقال تعالى: 

نقعد يف هذه األماكن، وقالت العرب: )هو مني مقعد القابلة(، هل تعرفون القابلة؟ 

ا ع لى الوالدة، فتكون قريبة أم بعيدة أم متوسطة؟ قريبة التي تساعد النساء قديما

ا، يريد أن يقول: أنت مني قريب، أنت مني يف المكان الذي تقعد فيه القابلة، أي  جدًّ

 قريب.

وقالوا: )أنت أو هو منك مناط الثريا(، تريد شيئاا منه يقول: هو منك مناط 

مكان الذي ُتناط فيه، ُتعلق الثريا، الثريا النجم المعروف يف السماء، والمناط: ال

 فيه، هو منك مناط الثريا، يعني هو منك يف المكان الذي تناط به الثريا، أي بعيد.
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ويقولون: )أنت مني َمْزَجر الكلب(، ويقال: َمزِجر الكلب، أنت مني يف  

المكان الذي ُيزجر فيه الكلب، وتزجر الكلب إذا وصلك وعضك، أم إذا كان 

ا منك وال تخشا ه، أم إذا كان متوسطاا؟ متوسطاا، يعني أنت مني متوسط، ال بعيدا

ا، وال بعيد.  أنت قريب مني جدًّ

نصبهما على الظرفية قياسي مضطرد،  والنوعان األوالن )الجهاو والمقادير(:

 كما مّثلنا قبل قليل، وال داعي إلعادة ذلك.

وال يقاس فإنه سماعي،  أما النوع الثالث: وهو اسم المكان المهوغ من فعل 

إال إذا جاء مع فعله، إذا جاء مع فعله ينقاس، جلست مجلس زيد، وقعدت مقعد 

زيد، ورميت مرمى زيد، وذهبت مذهب زيد، ونحو ذلك، هذا ينقاس، أما غير 

 بعد ذلك: ذلك ال، ما ينقاس، وهذا هو قول ابن مالك 

ىىىىىا أن َيَقىىىىىع  َوَشىىىىىرُه َكىىىىىوِن َذا َمِقي  

 

ىىىا لَِمىىىا فِىىىِ أصىىىِل ِ    َمعىىىُ  اَجَ َمىىىع َظرف 

يقول: النوع الثالث: وهو اسم المكان المصوغ من فعله ال ينقاس إال بشرط،  

 وهو أن يأيت مع فعله، فإن لم يأت مع فعله فإنه ُيكتفى بالمسموع وال يقاس عليه.

 :  ثم قال ابن مالك

ِف  ىىىىىا َوَشيىىىىىَر َظىىىىىر   َوَمىىىىىا ُيىىىىىَرى َظرف 

 

ِف    يف الُعىىىىىىىر 
فم  َفىىىىىىىَذاَ  ُذو َتهىىىىىىىر 

ِف الىىىىىذى َلىىىىىِثموش   يىىىىىُر ِذي الَ هىىىىىر 

 

 ظرفيىىىىىىة  أو شىىىىىىبهها ِمىىىىىىن الَكِلىىىىىىم 

أن الِروف من حيث ال هرف وعدم ال هرف  يذكر لنا ابن مالك  

 نوعان:

هي الظروف المتصرفة، ويراد بالظروف المتصرفة هنا يف هذا  النوع األول:

زمان، الباب ما ُتستعمل ظرفاا وغير ظرٍف، وهذا كثير، ككلمة يوم، ووقت، و

وساعة، وأسماء الشهور، وأسماء األيام، هذه كلها تأيت ظروفاا وغير ظروف، فتأيت 
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ا(، وتأيت غير ظرف، تقول: )اليوم جميل،  ظرفاا كقولك: )جئت اليوم، وصمت يوما

 اليوم مبارك(، هذا مبتدأ وخرب، اليوم يوٌم جميل.

، تقول: )مضى اليوم(.  تأيت فاعالا

لنا قبل قليل، تقول: )أحب اليوم(، وغير ذلك، فهذا تأيت مفعوالا به، كما مثّ 

 ُيسمى بالظرف المتصرف.

 والنوع الثاين: الِروف شير الم هرفة: والِروف شير الم هرفة نوعان:

ا، ما لم تستعمله العرب إال ظرفاا، وهذه  :النوع األول ما ال ُيستعمل إال ظرفا

: أسماء قليلة، ككلمة قط، وككلمة َعوض، فكلمة قط للز مان الماضي، تقول مثالا

)ما سافرت إلى الخارج قط(، يعني يف كل الزمان الذي مضى لم أسافر إلى 

 الخارج.

وَعوض للزمان المستقبل، كأن تقول: )لن أترك الصالة َعوُض(، إنسان كان 

مقصر ومهمل لبعض الصلوات، فعندما تاب قال: لن أترك الصالة عوض، يعني 

ا بعد   اليوم.لن أترك الصالة أبدا

قط وعوض ظرفا زمان مبنيان، قط، فُيعربان إعراب المبني، فتقول: )ما 

سافرت إلى الخارج قط(، ظرف زمان يف محل نصب مبني على الضم، و)لن أترك 

 الصالة عوض( ظرف زمان يف محل نصب مبني على الضم.

هي الظروف التي ال ُتستعمل إال  :والنوع الثاين من الِروف شير الم هرفة

ا أو مجرورةا بِمن، كـ )عند، ولدى، ولُدن، وقبل، است عمالين، ال تستعمل إال ظرفا

وبعد، وأمام، وخلف(، فهذه الكلمات أسماء زمان ومكان، ولم ُتستعمل يف اللغة 

ا أو مجرورةا بِمن.  إال ظروفا
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ا عن الظرف، فلهذا يسمونه: الشبيه بالظرف،   والجر بِمن ليس شيئاا بعيدا

: )جئت  ُتستعمل إما ظرف ا بالظرف، وهو الجر بِمن، فتقول مثالا أو استعماالا شبيها

قبل زيد، وجئت من قبل زيد(، وكذلك بعد: )جئت بعدك، وجئت من بعدك(، 

 .[4الروم:] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې)واهلل يقول: 

 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)وكذلك تحت وفوق، يقول: 
لست تحت ، فُجرت بِمن، وتقول: )جلست فوق الكرسي، وج[55العنكبوو:]

 البيت(، فتأيت ظرفاا وتأيت بِمن.

 .[65الكهف:] (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)وقال تعالى: 
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﷽ 

 

قلنا يا إخوان إن الظروف إما متصرفة وإما غير متصرفة، وغير المتصرف 

ا بِمن، كـ  نوعان: ما ال ُيستعمل إال ظرفاا كعوض وقط، وما ُيستعمل ظرفاا ومجرورا

 خلف، ولدى، ولُدن، ودون، ومع، ونحو ذلك.قبل، وبعد، وأمام، و

ا يف  ا فهذه الظروف )قبل وبعد( نسميها ظروفاا غير متصرفة، تسمى أيضا إذا

 النحو ظروفاا غير متصرفة.

 يف خاتمة هذا الباب... نعم. ثم يقول ابن مالك 

 (00:58:09@) ال الب:

يف هذه ابن عقيل عنده مشكلة يف شرح البيت، وإال هو ما يخالف  الشيخ:

 المعاين، لكن يخالف يف طريقة التقسيم.

 ثم قال ابن مالك يف خاتمة هذا الباب:

ىىىىَدرُ   َوَقىىىىد  َينُىىىىوُب َعىىىىن  َمَكىىىىانم َمه 

 

ُثىىىىىرُ   ِف الَثَمىىىىىاِن َيك  ىىىىىِ َظىىىىىر 
 َوَذاَ  فِ

فذكر ابن مالك من قبل أن الظرف ال يكون إال من أسماء الزمان وأسماء  

هناك أسماءا ليست بأسماء زمان، وال بأسماء المكان، ثم ذكر يف هذا البيت أن 

مكان، ومع ذلك قد تنوب عن أسماء الزمان وأسماء المكان يف االنتصاب على 

 الظرفية، فيقال هنا ما قلناه يف المفعول المطلق، تذكرون يا إخوان.
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أسماء ليس مصادر ومع ذلك تنتصب على المفعول المطلق بالنيابة عن  

 المصدر.

تصب على الظرفية إال أسماء الزمان والمكان، لكن هناك كذلك هنا ال ين

أسماء ليست بأسماء زمان وال مكان قد تنوب عن أسماء الزمان والمكان فتنتصب 

 على الظرفية، ومن ذلك المصدر، وهذا الذي نص عليه ابن مالك يف هذا البيت.

)جلست قرب زيد(، مع أن  المهدر قد ينوب عن ظرف المكان، كقولهم:

مصدر، َقُرب يقُرب ُقرباا، فقولهم: )جلست قرب زيد(، أي جلست مكاناا  ُقرب

قرب زيٍد، جلست مكاناا، مكاناا ظرف وقرب صفة، ثم حذفنا الظرف وأقمنا 

 الصف مقام الظرف، انتصبت انتصابه.

َدروقول ابن مالك:  ، يدل على أن هذا يف المكان َوَقد  َينُوُب َعن  َمَكانم َمه 

: )نمت جلوَس زيد(، يعني يف مكان  قليل، فلهذا ال ُيقاس عليه، يعني ال تقل مثالا

جلوس زيد، تقول المصدر سينوب، ال، إنابة المصدر عن المكان قليل، ال يقاس 

 عليه.

ُثرُ أما نيابة المصدر عن الزمان فهذا كثير، فلهذا قال:  ِف الَثَماِن َيك  ِ َظر 
، َوَذاَ  فِ

يك متى؟ طلوع الشمس، وطلوع هذا اسم كقولهم: )آتيك طلوع الشمس(، آت

ا؟ مصدر، لكن المعنى آتيك وقت طلوع  زمان أم مصدر؛ طلع يطلع طلوعا

 الشمس، ثم حذفنا الزمان وقت، فناب المصدر منابه وانتصب انتصابه.

فنُعرب آتيك طلوع الشمس، طلوع: ظرف زمان منصوب، وهو مضاف، 

لحاج(، يعني وقت قدوم والشمس مضاف إليه، وكذلك تقول: )آتيك قدوم ا

: )أزورك خروج النتائج(، يعني وقت خروج النتائج، وتقول  الحاج، ونقول مثالا

العرب: )انتظرتك حلب شاة، أو انتظرتك حلب ناقة(، أي انتظرتك زمن أو وقت 
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 حلب ناقة.

 وتقول: )انتظرين نحر جزور(، أو وقت نحر جزور، وهكذا.

مان والمكان يف االنتصاب على الظرفية وهناك أشياء ُأخر تنوب عن أسماء الز

غير المصدر، نذكر أهمها، فهناك أسماء العدد المميزة بالزمان والمكان، كقولك: 

)صمت خمسة أياٍم(، وخمسة اسم عدد، ليس بزمان وال بمكان، ومع ذلك 

 انتصب على الظرفية ألنه ُميز بزمان.

كان، ويقولون: أو )ِسرت خمسة أمتار(، خمسة: ظرف مكان ألنه ُميز بم

ا، عشرين:  (، سرت: فعل وفاعل، عشرين يوما ا ثالثين كيالا )سرت عشرين يوما

ا، ثالثين:  ا: تمييز، ثالثين فرسخا ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الياء، يوما

ا: تمييز.  ظرف مكان منصوب وعالمة نصبه الياء، فرسخا

ا عن أسماء الزمان والمكان يف االنتصاب عل ى الظرفية: ما ومما ينوب أيضا

أضيف إليهما، كل ما أضيف إليهما، أي ما أضيف إلى الزمان وما أضيف إلى 

المكان، كقولك: )صمت كل اليوم(، أو )صمت جميع اليوم(، أو )صمت أول 

 اليوم(، فصمت كل اليوم، كل ظرف زمان، وهو مضاف، واليوم مضاف إليه.

إلى زمان، وتقول:  وتقول: )صليت آخر الليل(، آخر ظرف زمان ألنه أضيف

)جئتك أول النهار(، وتقول: )سرت بعض ميٍل(، وهكذا، فكل ما أضيف إلى 

 زمان أو مكان جاز أن ينتصب على الظرفية.

صفتهما؛ صفة  ومما ينوب عن الثمان والمكان يف االن هاب علَ الِرفية:

 الزمان وصفة المكان.

(، انتظرتك: فعل وفاعل ومفعول، زماناا: ظرف  تقول: )انتظرتك زماناا طويالا

: صفته، لك أن تحذف هنا الظرف وأن تقيم الصفة مقامه، فتقول:  زمان، طويالا
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ا، وقال   ا(، أي صمت زماناا أو وقتاا كثيرا (، وتقول: )صمت كثيرا )انتظرتك طويالا

.[88البقرة:] (وئ وئ ۇئ)تعالى:   ، المعنى واهلل أعلم: يؤمنون وقتاا قليالا

، المعنى واهلل أعلم: [82ة:ال وب] (ژ ڑ ڑ ک)وقال: 

ا. ، وليبكوا وقتاا كثيرا  فليضحكوا وقتاا قليالا

فإن قلَت: سبق أن ذكرنا هذه الشواهد وأمثالها يف المفعول المطلق على 

 ، ا قليالا ، فليضحكوا ضحكا ، ويؤمنون إيماناا قليالا ا طويالا تقدير: انتظرتك انتظارا

ا نحويًّا، من يجوز فيه  األسلوبفالجواب عن ذلك: إن هذا  التخريجان جوازا

حيث النحو: الوجهان والتخريجان جائزان، والذي قد ُيرجح أحدهما على اآلخر 

 المعنى، تدقق يف المعنى فقد تجد يف المعنى ما ُيرجح أحدهما على اآلخر.

ا ما يذكرون يف مثل هذه اآليات  ومع ذلك فتجد أن المعربين والمفسرين كثيرا

 الوجهين بإطالق.

 المدينة، فحذفت وتق
ّ

 المدينة(، أي سكنت مكاناا شرقي
ّ

ول: )سكنت شرقي

( ظرف مكان، وقال تعالى عن 
ّ

مكاناا وأقمت صفته مقامه، فقلت: )سكنت شرقي

، فمكاناا ظرف مكان، وشرقيًّا [16مريم:] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ)مريم: 

 صفته.

 ثم ننظر بعد ذلك لهذه الشواهد بسرعة يا إخوان، نبدأ.

، اسم الزمان أو [12يوسف:] (ۉ ې ې ې ې)قال تعالى: 

 المكان وإعرابه.

 (01:09:35@) ال الب:

ا وهو ظرف زمان. الشيخ:  غدا
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 .[18شافر:] (ٺ ٿ ٿ)وقال تعالى: 

 (01:09:49@) ال الب:

(، 01:09:59@أرسله معنا، معنا ظرف مكان، أحسنت! ما شاء اهلل ) الشيخ:

 ان؟أين اسم الزمان أو المك [18شافر:] (ٺ ٿ ٿ)

 (01:10:08@) ال الب:

 اسم الزمان يوم، لكن ما إعرابه؟ الشيخ:

 (01:10:14@) ال الب:

 هي مفعول، لكن به أو فيه؟ الشيخ:

 (01:10:20@) ال الب:

نعم، مفعول به، وليس المراد أن اهلل يأمر نبيه أنك يا محمد يف يوم  الشيخ:

إنما هو ينذر اآلن يف الدنيا، القيامة أنذرهم، ليس المعنى أنذرهم يف يوم القيامة، و

 ينذرنا يوم القيامة فهو مفعول به، وإن قلت مفعول فيه لبطل المعنى.

، [185آل عمران:] (ڻ ۀ ۀ ہ ہہ)وقال تعالى: 

 اسم الزمان يوم، وإعرابه؟

 (01:11:02@) ال الب:

 (ڱ ڱ ڱ)ظرف، يعني يف يوم القيامة، وقال:  الشيخ:
 ا إعرابه؟، فوق: اسم مكان، م[12األنُال:]

 (01:11:17@) ال الب:

 ظرف مكان. الشيخ:
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، أعرب اآلية [89النمو:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ) 

 هم؟ ،[89النمو:] (پ پ پ ڀ ڀ)بسرعة، 

 مبتدأ. ال الب:

 وخربه؟ الشيخ:

 آمنون ال الب:

 هم آمنون، من فزٍع؟ الشيخ:

 جار ومجرور. ال الب:

 يومئٍذ، يوم؟ الشيخ:

 ان.يوم ظرف زم ال الب:

 ظرف زمان، أين ناصبه؟ وناصبه الواقع فيه، ما الواقع فيه؟ الشيخ:

 الفزع. ال الب:

ا ناصبه فزٍع، وهو فعل أم مصدر أم وصف؟ الشيخ:  إذا

 مصدر. ال الب:

َيْوَم  (54َوإِنَّ َجَهنََّم َلُمِحيَطٌة بِاْلَكافِِريَن ))نعم، أحسنت! وقال تعالى:  الشيخ:

ا يوم [54العنكبوو:] (َيْغَشاُهُم اْلَعَذاُب  ، تحيط هبم يف ذلك اليوم، غششتك، إذا

 ظرف زمان، لكن أين ناصبه؟

 (01:12:43@) ال الب:

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ) الشيخ:

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڄ ڄ
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 ، فعل أم وصف؟[54العنكبوو:] (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 (01:12:57@) ال الب:

 يط.وصف، اسم فاعل، أحاط يحيط فهو مح الشيخ:

، فوق [55العنكبوو:] (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

 وتحت هذه ظروف متصرفة أم غير متصرفة؟

 غير متصرفة. ال الب:

ڌ ڌ ڎ ڎ )غير متصرفة، تأيت ظرفاا ومجرورة بِمن، وقال تعالى:  الشيخ:

، ما إعراب يومئذ؟ يوم: ظرف، وهو مضاف، وإٍذ [15الم ُُين:] (ڈ ڈ

البد أن نفهم، لكي تستطيع أن تفهم المعنى، مضاف إليه، أين ناصبه العامل فيه؟ 

 ، ما الواقع يف ذلك اليوم؟ [15الم ُُين:] (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ)

 (01:13:52@) طالب:

 محجوبون، الحجب، ومحجوبون فعل أم وصف أم مصدر؟ الشيخ:

 (01:13:58@) ال الب:

 وصف، اسم مفعول، محجوب. الشيخ:

 ي اآلية.، أعرب ل[42األنُال:] (چ چ ڇڇ)وقال تعالى: 

 (01:14:10@) ال الب:

 مبتدأ، وأسفَل؟ الشيخ:

 (01:14:12@) ال الب:
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 مفعول فيه ظرف مكان، فلهذا ُنصب، أسفَل، أين الخرب؟ الشيخ: 

 (01:14:21@) ال الب:

 كوٌن عام، أي والركب كائن أو مستقر أو حاصل، أين ناصب أسفل؟ الشيخ:

 (01:14:41@) ال الب:

  المحذوف وجوباا.ناصب الظرف: الخرب الشيخ:

، [47الح :] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)قال تعالى: 

ا األولى: اسم زمان، ما إعرابه؟  يوما

 (01:15:05@) ال الب:

ظرف  [76البقرة:] (يب جتحت)اسم إن، هذا ليس ظرفاا هنا، و  الشيخ:

 مكان، ما إعرابه؟

 (01:15:15@) ال الب:

س شبه جملة؟ ما إعراب ظرف مكان البد أن يتعلق، متعلق بماذا؟ ألي الشيخ:

 شبه الجملة؟

 (01:15:23@) ال الب:

 وهذا الكون العام ما إعرابه؟ الشيخ:

 (01:15:27@) ال الب:

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )شبه الجملة كالجملة،  الشيخ:

 .[47الح :] (ٺ

 خرب. ال الب:
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پ پ ڀ )أم أنه كألف سنة؟  أخرب عن اليوم بأنه عند ربك؟ الشيخ:

 خرب: ألف سنة.، ال[47الح :] (ڀ ڀ ڀ

 (01:16:05@) ال الب:

صفة، نعم، قلنا الجملة وشبه الجملة بعد النكرات صفات، وبعد  الشيخ:

ا فهي  ،[48البقرة:] (ۇئ)المعارف أحوال، وعند ربك وقعت بعد  بعد نكرة، إذا

ا عند ربك، صفة. ا كائناا أو مستقرًّ  صفة، يعني: وإن يوما

 حين؟ ، ما إعراب[6النحو:] (ۉ ې ې ې ې ى ى)

 (01:16:38@) ال الب:

 وحين الثانية؟ الشيخ:

 (01:16:41@) ال الب:

 ظرف... ارفع صوتك. الشيخ:

 (01:16:48@) ال الب:

 (ۉ ې ې ې ې ى ى)ظرف، توافقه؟  الشيخ:
، حين األولى ظرف، موافقون على ذلك، حين تريحون ظرف زمان، [6النحو:]

 وحين الثانية؟ الشباب يف األخير.

 (01:17:14@) ال الب:

ا، الواو حرف عطف، وحين معطوف على  الشيخ: هذا معطوف وليس ظرفا

 الظرف األول.

 (01:17:25@) ال الب:
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 شبه الجملة قد ُتعطف، ما فيه إشكال. الشيخ: 

 (01:17:36@) ال الب:

 هذا الذي قلناه. الشيخ:

 (01:17:44@) ال الب:

حين الثانية: معطوفة هذا الذي قلته، قلت: حين األولى: ظرف زمان، و الشيخ:

 على الظرف األول، الواو حرف عطف، وحين معطوف على الظرف األول.

 ، أين اسم الزمان؟[1اإلن ان:] (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)

 (01:18:12@) ال الب:

 حيناا، اسم زمان، لكنه ليس ظرفاا، وإنما هو فاعل ألنه متصرف. الشيخ:

 ، ما إعراب كل؟[25إبراهيم:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)

 (01:18:40@) ال الب:

 بل تعرف، تؤيت أكلها حيناا. الشيخ:

 ظرف. ال الب:

 كل حيٍن. الشيخ:

 كل: ظرف. ال الب:

 كيف اكتسب الظرفية مع أنه ليس باسم زمان وال باسم مكان؟ الشيخ:

 باإلضافة. ال الب:

 باإلضافة، كل ظرف زمان وهو منصوب، وحيٍن مضاف إليه. الشيخ:
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 (01:19:03@) ال الب:

، ألن تؤيت ليس هو المأيت، المأيت األُكل، أما الحين فهو الواقع فيه ال الشيخ:

 اإلتيان، فهو مفعول فيه.

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )وقال تعالى: 

 ، أين الظرف؟[17الكهف:] (ڦ ڄ ڄ

 (01:19:39@) ال الب:

ا  الشيخ: إذا، هذه من الظروف التي لم نذكرها، ظرف يتضمن الشرط، دائما

ا ظرف آخر؟ظرف زمان لما يُ   ستقبل يف محل نصب، مبني على السكون، وأيضا

 (01:19:55@) ال الب:

 ذات اليمين وذات الشمال. الشيخ:

، ما [13الُرقان:] (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)

 ؟[13الُرقان:] (ٺ ٺ ٺ)إعراب 

 (01:20:14@) ال الب:

 ارفع صوتك، مكاناا. الشيخ:

 (01:20:20@) ال الب:

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )؟ ظرف مكان، ُمقّرنين؟ ما إعراب مكاناا الشيخ:

 ، حال.[13الُرقان:] (ٺ

ا؟[61النمو:] (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)  ، ما إعراب قرارا
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 مفعول به. ال الب: 

 (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)ثاٍن، ألنه مجعول،  الشيخ:
 ، جعل خاللها.[61النمو:]

 (01:21:04@) ال الب:

ا؟ الشيخ:  مكان، أهنارا

 مفعول به. ال الب:

 [61النمو:] (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ)ألول؟ ثاٍن، وا الشيخ:

 (01:21:25@) ال الب:

 [61النمو:] (ں ڻ ڻ ڻ)هنا، ويف الجملة السابقة  الشيخ:

 (01:21:38@) ال الب:

ما معنى جعل يف الجملة األولى؟ وجعل يف الجملة الثانية؟ جعل يف  الشيخ:

ا، وجعل يف الجملة الثانية  الجملة األولى بمعنى صيَّر، أّمن صّير األرض قرارا

ا خاللها، واهلل أعلم.  بمعنى خلق، خلق أهنارا

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ يظهر أنه ليس هناك وقت لقراءة األبيات، وإال 

 جهزت أبياتاا جميلة للحارث بن هشام المخزومي، تفضل.

 (01:22:18@) [4الروم:] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې) ال الب:

 اإلضافة.سندرسها يف باب  -إن شاء اهلل-هذه  الشيخ:

 (01:22:28@) ال الب:

ا لفظيًّا،  الشيخ: التضمن ال ُيشرتط فيه أن يكون تضمناا حقيقيًّا أن ُتقدره تقديرا
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بل يكفي فيه التضمن المجازي، فعند زيد، جلست عند زيد، فعند زيد هو المكان 

الذي عنده، فجلست عنده يعني جلست يف هذا المكان الذي عنده، فهو متضمن يف 

المجازي، لو كانت كما تظن لكانت يف محذوفة، وإنما هذا تضمن أو  بالمعنى

 تقدير.

 (01:23:20@) طالب:

نعم، قلنا دخل وسكن هاتان ُيحذف معهما يف، يقول: دخلت البيت،  الشيخ:

 ويقاس عليها على دخل، إذا فهي مفعول به.

 ن.واهلل أعلم، وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد، وعلَ آل  وأصحاب  أجمعي
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  الدرس السمابع واألربعون
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد: 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حّياكم اهلل وبّياكم يف ليلة االثنين، الثالث 

مائٍة وألف، نحن يف جامع عشر من شهر ربيع اآلخر من سنة إحدى وثالثين وأربع

الراجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السابع 

 .واألربعين من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 -كما سبق-ألن المُاعيو والكالم يا إخوان ما زال موصوالا على المفاعيل؛ 

يه، والمفعول له، ؛ وهي: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فخم ة

 والمفعول معه.

انتهينا من الكالم على أربعة مفاعيل، بقي المفعول الخامس وهو المفعول 

، ويف أولها نقرأ ما قاله إمامنا ابن -إن شاء اهلل تعالى–معه، وهو نصيب هذه الليلة 

 :إذ عقد الباب على خمسة أبيات، قال فيها  مالك 

ُعوُل   ُ  َمَع ُ  باب ال َم

ُعىىوال  َمَعىى   يُ .311  ُ  ن َهىىُب َتىىالِِ اَلىىَواِو َم

 

ىىىىرَِع     ىىىىَق ُم   ىىىىِو ِسىىىىي رِي َوال َ رِي  ىىىِ َنح 
 فِ
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ىىىِو َوِشىىىب ِهِ  َسىىىَبق  َذا.312 ع 
ُِ  بَِمىىىا ِمىىىَن ال 

 

ِل األحىىىّق   ىىىِ ال َقىىىو 
ىىىُب الَ بِىىىال َواِو فِ  ال نَه 

َهامم أو  َكي ىَف َنَهىب  .313   ُ
ى ِ َد َمىا اس   َوَبع 

 

نم مُ   ىىىىِو َكىىىىو  ع 
ُِ ىىىىُض ال َعىىىىَرب  بِ ىىىىَمرم َبع     

كِن  باِلَ َضع فم َأَحىق.314   َوال َع  ُف إِن  ُيم 

 

َ ىىىاٌر َلىىىَدى ضىىىعف ال نََ ىىىق  ىىىُب ُمخ   َوال نَه 

ُب إِن  َلم  َيُجِث ال َع  ُف َيِجب  .315   َوال نَه 

 

ىىىىىَماَر َعاِمىىىىىوم ُتِهىىىىىىب    َ ِقىىىىىد  إِض   َأِو اع 

 فيه خالف؟ 

 (00:02:01@) طالب:

 والنصب مختاٌر لدى ضعف النسق، أنا الذي أخطأت هنا. نعم، الشيخ:

هذا الباب باب المفعول معه، وهو من ألطف أبواب النحو؛ ألنه يدل على 

معنىا دقيق قد يحتاج العربي إلى بيانه؛ ألن المفعول معه كبقية المفاعيل قيٌد على 

: جاء محمدٌ  ا فتقول مثالا ، جئت، جاء فعله، فإما أن تطلق الفعل، أن تذكره مطلقا

الناس، وإما أن تقيد هذا الفعل )المجيء( بقيٍد من القيود، كأن تقيده بزمان، فهذا 

ظرف زمان، أو بمكان، فهذا ظرف مكان، أو تقيده بذكر سببه، فهذا المفعول له، 

ا  أو تقيده بذكر ما وقع عليه فهذا المفعول به، وربما تريد أن تذكر شيئاا كان موجودا

 ذا الفعل.والفاعل يفعل ه

ا  كأن تفعل االستذكار، فتقول: استذكرت، ثم تريد أن تبين شيئاا كان موجودا

 : ا معك، فتقول مثالا ا بصحبتك، كان موجودا وأنت تستذكر، كان موجودا

 )استذكرت والمصباَح(، أو )استذكرت والشمعَة(، أو )استذكرت والقمَر(.

ر أنت أيها المتكلم، فإذا قلت: )استذكرت والمصباح(، الذي فعل االستذكا

ا  طيب والمصباح ما عالقته بالفعل، باالستذكار؟ هو لم يفعله، وإنما كان موجودا

والفاعل يفعل هذا الفعل، يقولون: مفعول معه، يعني مفعوٌل االستذكار 

 بمصاحبته، مفعوٌل االستذكار بوجوده، وهو موجود.
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عل، فهذا هو المفعول وأنت تفعل هذا الف اتريد أن تبين أن شيئاا كان موجودا  

 .هو االسم المنهوب بعد واوم بمعنَ معمعه، ُيعرفونه فيقولون: 

ا، المنصوب: هذا حكمه، كبقية  هو االسم؛ فالمفعول معه إنما يقع اسما

المفاعيل، بعد واو بمعنى مع: هذا يميزه عن بقية المفاعيل، فالبد أن يقع بعد واو، 

استذكرت والمصباح(، أي استذكرت مع وهذه الواو تكون بمعنى مع، كقولنا: )

 :مصاحبته، مع وجوده، هذا هو قول ابن مالك 

ُعىىىوال  َمَعىىىى     ُ  ُين َهىىىُب َتىىىالِِ اَلىىىَواِو َم

 

ىىىرَِع     ىىىَق ُم   ىىىِو ِسىىىي رِي َوال َ رِي  ىىىِ َنح 
 فِ

، يخاطب أنثى فيقول لها: سيري، يأمرها، سيري سيري وال ريَق ومثاله:  

المخاطبة، فالفاعل ياء المخاطبة يف سيري، والطريَق، والطريق، الذي يفعل السير 

الطريق ال يفعل السير، فال يمكن أن نقول إن الواو هنا واو العطف، وإنما هي واو 

المعية بمعنى سيري مع الطريق، يعني ال تخرجي عن الطريق، وقوله: مسرعةا: 

 حال، فقط إكمال للبيت.

 عان:ولو تأملت يف املفعول معه لوجدت أنه نو 

ما ال يشارك يف الفعل، يعني ال يفعل الفعل، وهذا واضح،  فالنوع األول:

كقولنا: )استذكرت والمصباَح(، فإن المصباح غير مشارك يف االستذكار، لم 

 يفعل، لم يعمل االستذكار.

وكقولك: )ِسرُت والنيَل، وسريُت والقمَر، ومشيُت والصحراَء، سافرُت...( 

ء معك وأنت مسافر تريد أن تذكره لنا، قد تقول: أنت فعلت السفر، فيه شي

سافرت، وانتهى األمر، وربما تريد أن تبين أن شيء كان معك يف السفر، فتقول: 

، )سافرت واألوراَق، سافرت والمعاملَة( هذا معنى قد  )سافرت والحقيبَة( مثالا

 يقصد العربي إلى بيانه والنص عليه، فيستعمل المفعول معه.
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َر، تمشيُت والشاطئ( أمثلة كثيرة تدخل يف المفعول معه، )ركضت والسو

 )مشيت والجواَل، مشيُت والغباَر، مشيت والجريدَة، مشيت والكتاَب(، نعم.

 (00:09:15@) ال الب:

 بمعنى المصاحبة، أي كان يصاحبك وأنت تفعل هذا الفعل. الشيخ:

 (00:09:25@) ال الب:

 لو قلَت بجانبي... الشيخ:

 (00:09:31@) ال الب:

 نعم، يعني بمصاحبته. الشيخ:

 (00:09:38@) ال الب:

ا، نعم، هذا معنى المصاحبة، ما معنى المصاحبة؟ أنه كان موجودا  الشيخ:  اطبعا

وأنت تفعل هذا الفعل، )تمشيت والشاطئ(، يعني تمشيت بجانب الشاطئ، 

 )ركضت والسور(، يعني بمحاذاته، يفهم العربي المعنى.

َب(، لو قلنا: )سافرت وطلوع الشمس(، هذا مفعول معه؟ )انتظرتك والكتا

اسم منصوب بعد واو بمعنى مع، يعني سافرت مع طلوع الشمس، فيه مانع؟ ما فيه 

 مانع.

ا )سافرت وطلوع الشمس( ما إعراب طلوع هنا؟ مفعول معه، نعم، ارفع  إذا

 صوتك.

 (00:10:45@) ال الب:

ر جملة، ليست اسمية وال طلوع الشمس جملة أم غير جملة؟ غي الشيخ:

 فعلية، هذا مضاف ومضاف إليه.
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 )ُسجن زيٌد( هاتوا مفعول معه. 

 (00:11:04@) ال الب:

لو قلنا: )سافرُت والشمُس طالعٌة(، الواو حالية، والشمس طالعة  الشيخ:

، ولهذا نقول المفعول معه: اسم منصوب، اسم يعني ال  جملة اسمية وقعت حاالا

ا.يقع فعل، وال حرف، و  ال جملة، وال شبه جملة، ال يكون إال اسما

، لو وقع فعالا ال نعربه مفعوالا معه، وإنما نذهب  فلو وقع جملةا صارت حاالا

إلى الفعل المضارع الذي ينتصب بعد واو المعية، كقولك: )ال تنه عن الشيء 

َه عن وتفعَله(، يعني ال تنه عنه مع فعلك، وال تنه عن... ماذا يقول الشاعر؟ )ال تن

خلٍق وتأيَت مثله(، هذا مضارع له حكم آخر، هنا ليست واو معية، المضارع ينتصب 

ا منصوباا،  بعده، لكن ما نسميه مفعوالا معه، ما يكون مفعوالا معه إال إذا كان اسما

 نعم.

 (00:12:28@) ال الب:

طلوع الشمس، ليس شبه جملة، ليس ظرفاا هنا، طلوع، هل كلمة  الشيخ:

 هذا مصدر.طلوع ظرف؟ 

 (00:12:50@) ال الب:

ال، ما المراد بشبه الجملة؟ الجار والمجرور والظرف، ظرف الزمان  الشيخ:

ا، ليس شبه جملة، هذا ليس  والمكان، أما الطلوع هذا مصدر، طلع يطلع طلوعا

جملة، هذا مفرد، أي ليس جملة، مضاف ومضاف إليه، الجملة: إما جملة اسمية 

 فعل وفاعل، نعم. مبتدأ وخرب، أو فعلية

 (00:13:23@) ال الب:
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قد ينوب المصدر عن الظرف كما سبق هناك، لكن هنا لم ينُب، قد  الشيخ:

: )جئتك صالة العصر، أو انتظرتك نحر جزور (، هذا نعم؛  ينوب يف قولك مثالا

 ألنه على معنى وقت، لكن الواو هنا تمنع الظرفية.

 تم الموضوع.نعود إلى موضوعنا، نحن قلنا السجن وغير

 ال يبغون السجن. ال الب:

 اهلل يسرت، ُسجن زيٌد، هاتوا مفعوالا معه. الشيخ:

 وحظه. ال الب:

ا معه يف السجن، وقيَده، )ُسجن  الشيخ: وحظه، يعني ال أريد شيء كان موجودا

زيد والفئراَن(، والعرب تقول: )استوى الماُء والخشبَة(، ما معنى هذا المثل؟ 

ا كانوا يق يسون عمق األودية واألهنار ونحو ذلك بأن يضعوا خشبة يف مكان قديما

معين من النهر وعليها أرقام أو خطوط، موجودة اآلن يف أغلب األهنار، هذا 

المقياس معروف اآلن، ثم ينظرون كم صار؟ وصل إلى الرقم الفالين، الرقم 

 َة.الفالين، فإذا بلغ الماء رأس الخشبة، قالوا: استوى الماُء والخشب

ألن ما الذي ارتفع حتى استوى؟ الماء، أما الخشبة ما شاركت يف الفعل، ثابتة، 

ا فتقول: )استوى الماء والخشبة( يعني مع الخشبة، فهذا النوع األول من نوعي  إذا

 المفعول معه، وهو الذي لم يشارك يف الفعل.

، هو أن : هو ما يشارك يف الفعل-انتبهوا له– والنوع الثاين من المُعول مع 

ا يف الفعل، فُينصب على المفعول معه لُيدّل على أنه لم  يكون المفعول معه مشاركا

يفعل هذا الفعل بقصٍد تام، أو إنما فعله من أجل الفاعل اآلخر، وبالمثال يتضح 

ا(، الفعل الذي عندنا: السفر، سافر محمٌد،  المقال، لو قلنا: )سافر محمٌد وزيدا

ا.  محمد فعل السفر، وزيدا
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ننظر إلى زيد، هل شارك يف الفعل، شارك يف السفر؟ فعله؟ نعم، فعله، فإذا  

قلت: )سافر محمٌد وزيٌد( فجعلت الواو عاطفة، ورفعت، الواو العاطفة ُتشّرك، 

، متشابه، وٍ تجعل الذي بعدها كالذي قبلها، معنى ذلك أهنما سافرا بقصٍد متسا

السفر وفعله، وينبغي أن تقول:  يعني أن األول قصد السفر وفعله، والثاين قصد

 )سافر محمٌد وزيٌد(.

ا(، علمنا أن محمد هو الذي قصد السفر وفعله،  فإذا قيل: )سافر محمٌد وزيدا

وأما زيد فقد فعل السفر لكن ليس بقصٍد تام، ربما أن محمد هو الذي عرض عليه 

ما سافر السفر، واستحثه حتى سافر معه، فلو لم يسافر محمد لم يسافر زيد، وإن

زيد من أجل محمد، فزيد يف النهاية سافر أم لم يسافر؟ فعل الفعل أم لم يفعله؟ 

فعل، ولكن ليس بقصٍد تام، ليس كقصد محمد، فهما متشاركان يف الفعل، لكنهما 

 مختلفان يف القصد.

فإذا أردت أن تبّين ذلك، الفصاحة تقتضي أن تنصب الثاين على المفعول معه، 

ا(، فنفهم أن زيد وإن فعل السفر، إال أنه لم يقصده فتقول: )سافر مح مٌد وزيدا

ا كقصد األول. ا تامًّ  قصدا

ولو رفعت وقلت: )سافر محمٌد وزيٌد( لصح الكالم؟ نعم، لصح؛ ألهنما فعال 

 بعد قليل. -إن شاء اهلل–السفر، وسيأيت تفصيل ذلك 

ا(، أنا فعلت االنتظار، وخالد؟ فعل ا النتظار، فإذا كنا وتقول: )انتظرتك وخالدا

ا نريدك يف حاجة فتأخرت، وبقينا  ا فعلنا االنتظار وقصدناه، يعني إذا أتينا معا جميعا

ا أصالا ال  ننتظُرك، فقد فعلنا وقصدنا، فنقول: )انتظرتك وخالٌد(، لكن لو أن خالدا

ا(، فتفهم من ذلك  يريدك، وإنما جاء معي فبقي من أجلي، فقلت: )انتظرتك وخالدا

الذي أريد االنتظار وفعلته، وأما خالد فهو وإن فعل االنتظار إال أنه لم  أين أنا

 يقصده.
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ا(،  فإذا أردت أن تبّين هذا المعنى فينبغي أن تنصب وتقول: )انتظرتك وخالدا

ولو خرجت عن هذا المعنى الدقيق، وقلت: )انتظرتك وخالٌد( لجاز الكالم على 

ا فعلنا االنتظار.  إطالقه؛ ألين وخالدا

هكذا )تمشيت وفهٌد(، إذا كنا قصدنا ذلك وفعلناه، لكن إذا كنت أنا الذي و

أردت أن أتمشى وعرضت األمر عليه، وعزمت عليه، وحثثته حتى ذهب معي، 

ا(.  ولوالي ما تمشى، فينبغي أن أقول لكم: )تمشيت وفهدا

 :إًذا فاملفعول معه يصدق على النوعني 

 ل بتاتاا.: الذي ال يشارك يف الفعالنوع األول

 : الذي شارك يف الفعل لكن بقصد أضعف من قصد الفاعل، نعم.والنوع الثاين

 (00:21:30@) ال الب:

ا(، فأنا الذي أريدك يف  الشيخ: نعم، يمكن، كأن تقول: )انتظرتك وخالدا

 حاجة، نعم.

 (00:21:46@) ال الب:

األمور، قد ُيتصور مثالا يف المغصوب، يف المقهور، قد ُتتصور هذه  الشيخ:

.  لكن يبقى أنه فاعل، بما أنه فعل، بما أن الفعل وقع به ُيسمى فاعالا

 (00:22:05@) ال الب:

كيف، ال، الفاعل ما ُيستغنى عنه، الفاعل عمدة يف الكالم، البد أن تأيت  الشيخ:

 بالفاعل، وبعد الفاعل يمكن أن تنصب.

 (00:22:15@) ال الب:

والُاعو يف ي يقع فاعالا البد أن ترفعه، الفاعل البد أن ترفعه، الذ الشيخ:
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: من قام به الفعل، هذا تعريف الفاعل، شرحناه بالتفصيل يف الفاعل، وال ما النحو 

وليس الُاعو عند جاء الفاعل؟ نعم، قلنا الفاعل عند النحويين: من قام به الفعل، 

حويين ، هذا عند اللغويين من فعل الفعل، لكن عند النالنحويين من فعو الُعو

 تعريفه: من قام به الفعل.

ا  قد يكون فاعالا له حقيقةا كـ )قام زيد، وذهب زيد(، وقد يكون فاعالا له مجازا

كـ )بنى زيٌد المدينة( ونحو ذلك، وقد يكون غير فاعل أصالا كـ )لم يذهب زيد( 

 نقول: زيد فاعل، لم يفعل، لم يذهب، ونقول فاعل؛ ألن الذهاب المنفي قام به.

ك: )غرق زيٌد(، هو الذي غرق؟ هو كان يدافع الغرق، لكن يف النهاية وكقول

ا، يسمى عند النحويين  الغرق وقع به، فالفاعل من وقع الفعل به حقيقةا أو مجازا

 فاعل حقيقةا، فالفاعل البد أن ُيرفع، ما سوى الفاعل األمر فيه واسع، نعم.

 (00:23:51@) ال الب:

ُيرفع، قصد أو لم يقصد، حتى يف )غرق زيد( هو الفاعل األول البد أن  الشيخ:

 لم يقصد، ويدافع، يجب أن تقول: غرق زيٌد، ترفع الفاعل، نعم.

 (00:24:11@) ال الب:

ا، حتى لو  الشيخ: نعم، المفعول به هو الذي وقع الفعل عليه، حقيقةا أو مجازا

ا(، فعمروا مفعول به؛ ألن الفعل المنفي و قع عليه، قلت: )لم يضرب زيٌد عمروا

 نعم.

 (00:24:45@) ال الب:

 قام به الفعل. الشيخ:

 الفاعل. ال الب:
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 الفاعل هو الذي قام به الفعل. الشيخ:

 (00:24:57@) ال الب:

، الذي قام بالفعل، عند اللرويين هو من قام بالُعوهذا عند اللغويين،  الشيخ:

النحويين، إال أن  الذي عمل الفعل هذا فاعل، ما فيه إشكال، عند اللغويين وعند

الفاعل عند النحويين أوسع، الفاعل عن النحويين: من قام به الفعل، سواء قام 

بالفعل، عمل الفعل حقيقةا، أو لم يقم بالفعل حقيقةا، ولكن الفعل يف النهاية قام به 

 كـ )مات زيٌد، وغرق زيٌد(، فهو فاعل.

عول معه، وأكثرت من نعم، خرجتمونا إلى الفاعل، هذا ما يتعلق بتعريف المف

األمثلة عليه؛ ألنه باب من ألطف أبواب النحو، وكثير من المتكلمين اآلن والكتبة 

 أهملوه مع لطافته وجماله.

 بعد ذلك: ثم قال ابن مالك 

ىىىىِو َوِشىىىىب ِهِ  َسىىىىَبق  َذا ع 
ُِ  بَِمىىىىا ِمىىىىَن ال 

 

ِل األحىىّق   ىىِ ال َقىىو 
ىىُب الَ بِىىال َواِو فِ  ال نَه 

يت العامل يف المفعول معه، فالمفعول معه منصوب، لكن ما بّين يف هذا الب 

العامل الذي ينصبه؟ يقول ابن مالك: العامل الذي ينصبه هو الفعل وما يشبه 

الفعل، الفعل معروف، والذي يشبه الفعل يعني به المصدر، والوصف، وشرحنا 

 ذلك عدة مرات من قبل.

أنا راكٌض والسوَر(، ويف فتقول يف الفعل: )ركضت والسوَر(، ويف الوصف: )

المصدر: )يعجبني ركضك والسوَر(، كل ذلك ينصب المفعول معه، هذا هو قول 

 الجمهور وهو الصواب، وهو الذي اختاره ابن مالك وعّبر عنه باألحق.

ا، وهو أن الناصب  وهناك يف المسألة أقوال ُأخر ذكر منها ابن مالك قوالا واحدا

معنى مع، وهذا قول عبد القاهر الجرجاين، قال: إن للمفعول معه تلك الواو التي ب
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 الناصب للمفعول معه هي تلك الواو التي بمعنى مع. 

واإلمام عبد القاهر الجرجاين إمام عظيم، وقوله يؤخذ به، ليس من صغار 

النحويين أو من أطراف العلماء، بل يقال: إنه هو الذي وضع علم البالغة، وضع 

كتابان عظيمان يف هذا الباب؛ ]دالئل اإلعجاز، وأسرار  علم البيان والمعاين، وله

 البالغة[، بل ُيعد من العلماء الذين وضعوا بداية العلوم.

فإذا قيل: أبو األسود الدؤلي أول من وضع النحو، والشافعي أول من وضع 

أصول الفقه، والخليل أول من وضع الَعروض، يقال: اإلمام عبد القاهر الجرجاين 

علمي المعاين والبيان، فهو إمام كبير، وكالمه يف أسرار البالغة من  أول من وضع

أجمل ما ُكتب يف البالغة، ولو أن البالغة ُدرست على منهاجه لكانت أجمل 

اكي الذي ُتدرس اآلن البالغة على منهاجه  وأفضل من أن ُتدرس على منهاج السكَّ

 يف الجامعات.

وضّعف قول الجرجاين أن ابن مالك كالجمهور رجحوا القول األول، 

 الناصب الواو.

من أوجه هذا الضعف، من األوجه التي ُضعف هبا هذا القول، من يحاول يا 

 إخوان؟ الواو هي التي نصبت، نعم.

 (00:29:42@) ال الب:

 الحرف... الشيخ:

 (00:29:47@) ال الب:

 يجر االسم، لعلك تريد... نعم. الشيخ:

 (00:29:55@) ال الب:
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، يقول الحروف  ال، الشيخ: إما  -كما قلنا من قبل–دعنا يف قول... قبالا

التي تدخل على قبيل واحد، إما على أسماء  فالمخ هةمختصة وإما غير مختصة، 

، فلهذا عملت، وحروف  وإما على أفعال، فحروف الجر خاصة باألسماء مثالا

نصب المضارع خاصة بالمضارع، فلهذا عملت، وحروف جزم المضارع خاصة 

 المضارع فلهذا عملت.ب

ا؛ كحريف  وحروف شير مخ هة، وهي التي تدخل على األسماء واألفعال معا

االستفهام: هل والهمزة، يدخالن على االسم )هل محمٌد قائم؟(، وعلى الفعل: 

)هل قام محمد؟(، واألصل يف الحروف المختصة أهنا تعمل أو ال تعمل؟ تعمل، 

 تعمل أو ال تعمل؟ ال تعمل. واألصل يف الحروف غير المختصة أهنا

وهذه الواو سواء قلنا إن أصلها العطف أو إهنا بمعنى مع، واو خاصة بمعنى 

 مع، خاصة أو غير مختصة؟

 (00:31:06@) ال الب:

 مختصة بماذا؟ الشيخ:

 (00:31:09@) ال الب:

بالدخول على االسم، )ال تنه عن خلٍق وتأيت مثله(، هذه واو بمعنى  الشيخ:

ا، فقياسه أن مع، ودخل ت على فعل، فليست مختصة، هذا الحرف ليس مختصًّ

يعمل أو ال يعمل؟ فقياسه أن ال يعمل، وكذا يقال يف الواو التي بمعنى مع الداخلة 

على المضارع، نعم، سيقال هناك إن قول الجمهور إهنا ال تعمل النصب، بل 

 العامل أن ُمقدرة.

 ا األمر، فهذا ُمضّعف.وقال بعضهم إن الناصب الواو، وُضعف هبذ

وهذا أمر معروف يف أصول الفقه، عدم  وُم عف آخر ن مي  عدم النِير،
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النظير، فال ُيعرف عامٌل ينصب فقط، ال ُيعرف عامل ينصب االسم فقط، فيه عامل  

ينصب االسم ويرفع االسم مثل إن وأخواهتا تنصب وترفع، أو ترفع وتنصب مثل 

 كان وأخواهتا.

 ط: حروف الجرفيه عامل يجر فق

 (00:32:36@) طالب:

 كيف؟ الشيخ:

 (00:32:44@) طالب:

ا، لكن إّن،  الشيخ: ظّن أفعال، كان ينبغي أن ال أذكر كان أصالا وأخواهتا أيضا

 كالمنا يف الحروف، تنصب وترفع أو تجر فقط كحروف الجر.

 لكن ليس هناك حرٌف ينصب االسم فقط، ما فيه، فإذا أثبتنا ذلك وقلنا الواو

تنصب، معنى ذلك أنا أثبتنا شيئاا ليس له نظير، واألمر الذي ليس له نظير ال ُيثبت 

هبذه الطريقة، بل ال ُيثبت إال بأمٍر ال شك فيه وال ممانع، كحروف الجر، نقول: 

تجر االسم، ما فيه أي إشكال، األمر واضح، وليس هناك ممانع أو قول آخر يف 

 المسألة.

 ا لهذا القول، نعم.وهناك ُمضّعفات ُأخر أيضا 

 (00:33:44@) ال الب:

ا، قالوا:  الشيخ: األصو يف العوامو أنها ت هو ب مير نعم، هذا ذكروه أيضا

، فكما أن الفعل مثالا ينصب المفعول به، المعمول كما ت هو بالمعمول نُ  

ا، تقول: )محمٌد أكرمته(، فإذا قدمته العامل  ا(، قّدم محمدا فتقول: )أكرمت محمدا

م محمد، )محمٌد يت صل بفعله، هذا األصل، تقول: )سلمت على محمٍد(، قدِّ
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م محمد، )محمٌد إنه كريٌم(، هذا  ا كريٌم(، قدِّ سلمت عليه(، تقول: )إن محمدا

 األصل يف العوامل.

: )استذكرت  فإذا طبقنا ذلك علَ هذه الواو فقلَق: سافرت، أو مثالا

م المصباح، فتقول: )المصبا ح استذكرت وه(، يأيت؟ ال، وإنما والمصباح(، قدِّ

تقول: )المصباح استذكرت وإياه(، فتأيت بالضمير المتصل أو المنفصل؟ منفصل، 

ا  يعني هذه الواو لم تتصل بالمعمول، ولو كانت هي العامل التصلت، فهذا أيضا

ا.  مضعف، وهناك مضعفات ُأخر أيضا

الذي يحتاج إليه  هذه المضعفات إنما يأخذها العلماء من أصول النحو، وهذا

الدارس عندما يدرس أصول النحو، وأصول النحو له شبه كبير بأصول الفقه، 

كيف ترجح بين هذه األقوال وتقدم بعضها على بعض، وترد بعضها وتضعف 

 بعضها وتقوي بعضها؟

وهذا ال يكون إال بالنظر يف مجمل اللغة، إذا نظرت لمجمل اللغة تستطيع أن 

فهذا ما يستطيع إن سحبته يدرس النحو واللغة ينتهي ثم تقيس بعضها على بعض، 

يعود مرة ثانية، فتكون عنده فكرة عن اللغة وعن أصولها وعن أساليبها المتستقرة، 

ا العلماء فعلوا ذلك وكفونا، ونظروا يف اللغة واستنبطوا هذه األصول  طبعا

صول وجمعوها يف كتب تسمى كتب أصول النحو، من أشهرها ]االقرتاح يف أ

 النحو وجدله[ للسيوطي، هذا أشهر كتاب يف أصول النحو، نعم.

 (00:36:40@) ال الب:

 أعد السؤال الشيخ:

 (00:36:48@) ال الب:

 هل ُنقدم المفعول به على الفعل؟ الشيخ:
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يجوز، نعم، هذا انتهينا منه يف باب الفاعل والمفعول به، يجوز أن تقدم  

ا أكرمت، إياك نعبد،  المفعول به، ويجوز أن تؤخره، تقول: ا ومحمدا أكرمت محمدا

إياك مفعول به مقدم، ظننتك تسأل عن المفعول معه هل يجوز أن يتقدم على 

 الفعل أو ال يجوز؟ وهذه هي مسألتنا اآلن.

ِو َوِشب ِهِ  َسَبق  ، قال يف البيت: سبقوقول ابن مالك يف البيت:  ع 
ُِ ، بَِما ِمَن ال 

المفعول معه ال يجوز أن يتقدم على الفعل، فال تقل  ؟ ليدل على أنسبقلماذا قال 

يف )استذكرت والمصباح(: )والمصباح استذكرت(، أو )ِسرت والنيل(، ما تقول: 

)والنيل ِسرت(، ال يجوز، وعللوا لذلك، التعليالت هذه ال أحب أن أخوض فيها 

ا يف تغيير الحكم.  ألهنا ال تفيد كثيرا

 ومعنى ذلك، نعم، ارفع صوتك.

 (00:38:21@)  الب:ال

 الجرجاين؟ الشيخ:

 (00:38:30@) ال الب:

 ال تحضرين اآلن، هو أنه الظاهر، لكني ال أذكر حجته اآلن. الشيخ:

 (00:38:43@) ال الب:

 يبقى أن القول ضعيف نعم، أما الحجة التي ذكرها ال تحضرين اآلن. الشيخ:

لفعل أو شبه الفعل، قلنا يا إخوان إن المفعول معه ال يجوز أن يتقدم على ا

الوصف والمصدر، معنى ذلك أنه يجب أن يتقدم الفعل أو شبهه ثم يأيت المفعول 

، من شرط المفعول معه أن يتقدم عليه ماذا؟ وهذا من شره المُعول مع معه، 

فعٌل أو شبهه، فإن لم يتقدم فعل وال شبهه فال يصح أن تنصب على المفعول معه، 
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 مسافران(. يف نحو قولك: )محمٌد وزيدٌ 

أليست هذه الواو بمعنى مع؟ نعم، لكن هنا ال يصح النصب، لماذا؟ ألن هذه 

الواو لم ُتسبق بفعل وال بشبه فعل، هنا ال تكون إال عاطفة )محمٌد وزيٌد 

مسافران(، أو كقولهم: )كل رجٍل وضيعُته( الضيعة يعني المزرعة، كل رجٍل، هذا 

و هنا تدل على مع، كل رجل مع ضيعته، مبتدأ ورجل مضاف إليه، وضيعته: الوا

 لكن هل يصح هنا النصب على المفعول معه؟

ال يصح، لماذا؟ ألنه لم ُيسبق بفعل وال بشبهه، فالواو عاطفة، وضيعته 

 معطوف، والخرب محذوف وجوباا تقديره: كل رجٍل وضيعته مقرتنان أو متالزمان.

 :ثم قال ابن مالك 

َهامم أ  ُ ىىى ِ ىىىَد َمىىىا اس   و  َكي ىىىَف َنَهىىىب  َوَبع 

 

ىىىُض ال َعىىىَرب    ىىىَمرم َبع  نم ُم   ىىىِو َكىىىو  ع 
ُِ  بِ

فبعد أن قررنا قبل قليل أن المفعول معه البد أن ُيسبق بفعٍل أو شبهه قررنا  

ذلك، توقف النحويون عند أسلوبين من أساليب العرب خاصين بما وكيف 

: )ما أنت وزيٌد؟( و)ما أنت  ا؟(، وتقول: االستفهاميتين، فتقول العرب مثالا وزيدا

ا؟( ترفع وتنصب يف هذا  ، ومن األسلوب)كيف أنت وزيٌد؟(، و)كيف أنت وزيدا

كالمهم: )كيف أنت وقصعةا من ثريد؟(، فإذا رفعنا )ما أنت وزيٌد؟ كيف أنت 

وزيٌد؟( فالواو عاطفة، وزيٌد معطوفة على أنت، وأنت مبتدأ أو خرب، ما إعراب 

وأنت مبتدأ مؤخر، ما أنت؟ ما: خرب مقدم  كيف أنت؟ كيف: خرب مقدم وجوباا،

 وجوباا، وأنت: مبتدأ.

إعرابها يكون بإعراب ما تكلمنا من قبل على إعراب أسماء االستفهام، وأن 

ا أنا يف السؤال  يقابلها يف الجواب، تذكرون يا إخوان؟ )ما أنت؟ أنا زيد( أنا مبتدأ إذا

ا يف السؤال مبتدأ.مبتدأ، )كيف زيٌد؟( تقول: )زيٌد مريٌض(، فزيد م  بتدأ، وزيد أيضا
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ا فزيٌد إذا قلت: )كيف أنت وزيٌد( أو )ما أنت وزيٌد؟( بالرفع، هذه معطوفة   إذا

ا؟  على المبتدأ مرفوع، ما فيه إشكال، لكن اإلشكال يف النصب، ما أنت وزيدا

ا، الواو على ما يظهر واو المعية، واالسم انتصب بعدها على  وكيف أنت وزيدا

ا؟( أي مع زيد، )ما أنت المفعول  معه، كذا يعربه النحوين، )كيف أنت وزيدا

ا؟( أي ما أنت مع زيد، لكن المفعول معه هنا لم ُيسبق بفعل وال بشبهه، وهذا  وزيدا

 الذي نص عليه ابن مالك يف هذا البيت.

قال: نعم، المفعول معه البد أن ُيسبق بفعل، أو بشبهه، لكن ننتبه إلى ما 

ا فالفعل يف هذا االستفهامية و كيف االستفهامية، فيجوز معهما أن تحذف الفعل، إذا

محذوف، ُيقدر بكون عام، أي كلمة تدل على كون عام، كـ )تكون، أو  األسلوب

ا؟ ما أنت  ا؛ أي كيف تصنع وزيدا توجد، أو تصنع، أو تفعل(، كيف أنت وزيدا

ا. ا، أو ما تصنع وزيدا ا، أي ما تفعل وزيدا  وزيدا

ا، ُنعرب، ما: استفهام، تصنع: فعل مضارع  ألصو:فإذا كان ا ما تصنع وزيدا

ا مفعول معه، وقد ُسبق  ا: الواو للمعية، وزيدا وفاعله مسترت تقديره أنت، وزيدا

 بفعل.

ا؟(،  ا؟ كيف تصنع وزيدا فلما ُحذف هذا الفعل... األصل: )ما تصنع وزيدا

ير الذي فيه، الفاعل، ُحذف الفعل، احذف الفعل، حذفنا الفعل فربز ضميره، الضم

ا منفصالا لكي يستقل بنفسه، فصارت الجملة: )كيف  برز وانفصل، أي صار ضميرا

ا؟( كذا يفسر النحويون هذين  ا؟ ما أنت وزيدا  ين.األسلوبأنت وزيدا

 : يقول ابن مالك 

َهامم أو  َكي ىىىَف َنَهىىىب    ُ
ىىى ِ ىىىَد َمىىىا اس   َوَبع 

 

ىىىُض ال َعىىىرَ   ىىىَمرم َبع  نم ُم   ىىىِو َكىىىو  ع 
ُِ  ب  بِ

ا؟  ا؟ أو كيف تصنع؟ أو كيف تفعل وزيدا  أي كيف تكون وزيدا
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ين، تقول: )ما أنتم والتأخر؟ أو كيف أنتم األسلوبويمكن أن تقيس على هذين 

والربد؟( وهكذا، فهما أسلوبان مضطردان قياسيان، ولك حينئٍذ فيما بعد الواو 

 الرفع والنصب كما ورد عن العرب.

 : بعد ذلك ثم قال ابن مالك 

كِىىن  بِىىالَ َضىىع فم َأَحىىق  َوال َع  ىىُف إِن  ُيم 

 

َ ىىاٌر َلىىَدى ضىىعف ال نََ ىىق  ىىُب ُمخ   َوال نَه 

ىىُب إِن  َلىىم  َيُجىىِث ال َع  ىىُف َيِجىىب     َوال نَه 

 

ىىىىىَماَر َعاِمىىىىىوم ُتِهىىىىىب    َ ِقىىىىىد  إِض   َأِو اع 

ال، ذكر ابن مالك يف هاتين البي ين أن لالسم الواقع بعد واو المعية ثالثة أحو 

 االسم الذي يقع بعد واو المعية يقول: ل  ثالثة أحوال:

: أن ال يمكن عطفه على ما قبله، ال يمكن، ال يجوز، ال يصح أن الحالة األولَ

يعطف على ما قبله، كقولنا: )استذكرت والمصباح، أو ركضت والسور، أو 

كمه سافرت والجوال(، ال يمكن؛ ألنه لم يفعل الفعل، ما حكم االسم؟ هنا ح

ُب إِن  َلم  َيُجِث ال َع  ُف َيِجب  وجوب النصب، وهذا قوله:  ، يعني النصب َوال نَه 

يجب إن لم يجز العطف، إذا ما جاز العطف فالنصب واجب، هذه الحالة األولى، 

 وقد ذكرنا لها أمثلة كثيرة من قبل.

أن  أن يمكن عطفه على ما قبله، ولكن بضعٍف، أن يجوز ويصح الحالة الثانية:

تعطفه على ما قبله، يجوز أن تجعل هذه الواو واو عطٍف لكن بضعٍف، هناك ما 

 ُيضعف هذا األمر، ال يمنعه، ال يبطله ويفسده، لكن يضعفه.

ا(، أين الفاعل يف سافرت؟ ضمير،  من أمثلة ذلك أن تقول: )سافرت وزيدا

ا، يقولون: ال ُيعطف على الضمير المرفوع إال بفا صل، هذه ضمير متصل، وزيدا

قاعدة يف باب العطف، إذا أردت أن تعطف على اسم ظاهر ما فيه مشكلة، )جاء 

محمٌد وخالٌد( ما فيه مشكلة، إذا أردت أن تعطف على ضمير نصب، ما فيه 
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ا(، ما فيه مشكلة.   مشكلة، )أكرمتك ومحمدا

اللغوي،  األسلوبفإذا أردت أن تعطف على ضمير رفٍع، يقولون: الوارد يف 

المنتشر، أنك ما تعطف عليه إال بفاصل، كأن تقول: )سافرت أنا ومحمٌد، الكثير 

أو سافرت اليوم ومحمٌد(، يعني البد أن تفصل، فإن لم تفصل كان العطف 

ا.  ضعيفا

ورد يف أبيات شعرية، ففي الشعر ماشي، لكن يف غير الشعر، يف النثر، هذا 

ا(، ما األفضل أن  ترفع على أن الواو عاطفة يضعف، ولهذا لو قلت: )سافرت وزيدا

أو تنصب على أن الواو للمعية مفعول معه؟ األفضل تنصب، األولى واألحق أن 

َ اٌر َلَدى ضعف ال نََ ق.تنصب، وهذا قول ابن مالك:  ُب ُمخ   َوال نَه 

أن يمكن عطفه على ما قبله بال ضعٍف، كأن تقول: )سافر  والحالة الثالثة:

فرت أنا وزيٌد(، األولى واألحق حينئٍذ أن تكون الواو محمٌد وزيٌد(، أو تقول: )سا

 عاطفة فرتفع أم تكون للمعية فتنصب؟

كِن  ِبالَ َضع فم َأَحقأن تكون عاطفة، وهذا قول ابن مالك:  ، َوال َع  ُف إِن  ُيم 

هذا كالم اإلمام ابن مالك، وهو يتابع يف ذلك جماهير النحويين، ذكروا هذه 

حويين هنا كالٌم نحوّي، صحيح من حيث الصناعة النحوية األمور، ولكن كالم الن

هذا كالم صحيح، لكن المتكلم ال يقف عند الصناعة النحوية، بل يعدو ذلك 

 ويتجاوزه إلى مراعاة البالغة والفصاحة.

فإذا لم تأت أموٌر بالغية، ولم يبَق إال أحكام النحو الصناعية فهذه أحكام 

هين على اآلخر، والذي ينبغي عليك أن تأخذ النحو الصناعية، ترجح أحد الوج

 هبذه المرجحات المعنوية.

: )سافرت أنا ومحمد(، من حيث الحكم الصناعي كما قلنا قبل  لو قلت مثالا
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قليل: األولى واألحق الرفع، تكون الواو عاطفة ألن ما فيها ضعف، )سافرت أنا 

هناك اختالف يف ومحمد(، هذا الحكم النحوي الصناعي المطلق، لكن إذا كان 

القصد بينك وبين محمد، وأردت أنت أن تشير وأن تذكر هذا االختالف، وأن 

ا(، هذا هو  محمد إنما سافر من أجلك، فاألفصح أن تقول: )سافرت أنا ومحمدا

 األفصح.

ا يف أبواهبم، يف كتبهم هو بالنظر إلى الصناعة  ا فما يذكره النحويون دائما إذا

لف قواعد البالغة والفصاحة، فقواعد البالغة والفصاحة النحوية، لكن هذا ال يخا

أعلى، يعني اإلنسان بالنحو يسلم من الخطأ، فإذا سلم من الخطأ ينبغي عليه أن 

يرتقي درجة أخرى فيصل بعد ذلك إلى البالغة وهي مراعاة الكالم لمقتضى 

 الحال، فهذا أحببت أن أنبه عليه، نعم.

 (00:55:00@) ال الب:

م، الذي ال يمكن ال يمكن، هذا من حيث الرتجيحات، أما الذي نع الشيخ:

ا، ال معنىا وال  مثالا يف الحالة األولى )استذكرت والمصباَح(، هنا ما يمكن أبدا

 صناعةا، أصالا يف المعنى كيف ستعطف؟ حتى يف المعنى ما يمكن أن تعطف، نعم.

افرت ومحمد(، لو لكن لو قلَت مثالا يف الحالة الثانية مع وجود الضعف: )س

ا قصدتما السفر وسافرتما، فما األبلغ واألفصح أن تقول؟ كان ينبغي  كنتما جميعا

أن تقول: )سافرت أنا ومحمٌد(، هذا هو األفصح، فإن قلت: )سافرت ومحمٌد( 

فقد طابقت الحال، ولكنك ضعفت يف الصناعة، هنا ضعف يف الصناعة، فينبغي 

 أوالا أن ُتراعى الصناعة.

اعيت الصناعة ترتقي بعد ذلك إلى البالغة، يعني ما تقول: ال، ألين أنا فإذا ر

ومحمد فعلنا األمر وقصدناه سأقول: )سافرت ومحمٌد(، نقول: هنا فيه ضعف 
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صناعي، ال ترتكبه، إذا قصدت هذا األمر قل: )سافرت أنا ومحمٌد( فتجمع بين  

 الصناعة والبالغة.

 :  وقول ابن مالك

ىىُب إِن    َلىىم  َيُجىىِث ال َع  ىىُف َيِجىىب   َوال نَه 

 

ىىىىىَماَر َعاِمىىىىوم ُتِهىىىىىب    َ ِقىىىىد  إِض   َأِو اع 

ُب إِن  َلم  َيُجِث ال َع  ُف َيِجب  الشطر األول:   ، هذا سبق، وأنه فيما لم َوال نَه 

 يشارك يف الفعل، كـ )استذكرت والمصباح، ومشيت والصحراء(.

َماَر َعاِموم ُتِه وقوله:  َ ِقد  إِض  ، هذا يف أسلوب من أساليب العرب، يأيت ب  َأِو اع 

فيه الشيء معطوفاا على شيٍء آخر يشاركه يف الفعل مشاركةا مجازية ال حقيقية، كأن 

ا(، أو )زرعت يف المزرعة  ا وعصيرا تقول: )شربُت ماءا وتفاحةا(، أو )أكلت خبزا

( ونحو ذلك، فهذا يمكن أن ت تسع العربية نخالا وغرفاا(، أو )بنيت اسرتاحةا ونخيالا

 له وأن تقبله، ووردت شواهد سنذكر بعضها بعد قليل.

ا( اآلن عطفت العصير على الخبز، لكن  ا وعصيرا : )أكلت خبزا فإذا قلت مثالا

الفعل الموجود عندنا األكل، واألكل إنما يقع على الخبز المعطوف عليه، وال يقع 

 يف الحقيقة على المعطوف، هنا كيف سنعرب ونفسر الكالم؟

ا  يقول ابن مالك كما يف البيق؛ إما أن تنصب على المفعول معه )أكلت خبزا

ا مع عصير، فهو منصوب على المفعول معه، وإما أن تضمر  ا(، أكلت خبزا وعصيرا

ا، فهذا هو  ا، ثم حذفت شربت اختصارا ا وشربت عصيرا فعالا مناسباا، أي أكلت خبزا

 .معنى قول ابن مالك 

: (، مع أن البناء يف الحقيقة ال يقع )بن وكذلك لو قلق مثال  يت اسرتاحةا ونخيالا

إال على االسرتاحة، وال يقع على النخيل، فيقول: إما أن تنصب نخيالا على 

المفعول معه، أي بنيت اسرتاحة مع نخيل، وإما أن تضمر فعالا مناسباا، أي بنيت 
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، هذا قول ابن مالك وتبعه فيه بعض النحوي  ين.اسرتاحةا وزرعت نخيالا

وهناك كثير من النحويين وأكثر أهل البالغة ال يرون ذلك، بل يرون أن العطف 

هنا على حقيقته، ولكنه على التوسع والمجاز، إما أن يكون التوسع يف الفعل، أو 

 أن يكون يف العطف.

ا(، تريُد بـ  ا وعصيرا إما أن يكون التوسع يف الفعل؛ فقولك: )أكلت خبزا

(،  )أكلت(: تناولت، تناولت ا، ويف قولك: )بنيت اسرتاحة ونخيالا ا وعصيرا خبزا

 التوسع هنا يف الفعل بنيت، تريد: جعلت.

إما أن يكون التوسع يف الفعل، وإما أن يكون التوسع يف العطف، وذلك بتنزيل 

المتالزمين منزلة المتشاهبين، يعني هذه أشياء متالزمة، األكل والشرب، 

زمة، فتنزل منزلة المتشاهبات، كأهنا كلها المأكوالت والمشروبات أشياء متال

مأكوالت أو كلها مشروبات، االسرتاحة والنخيل، المزرعة والبناء، هذه أشياء 

متالزمة فُتنّزل منزلة المتشاهبات، يقول: إن العربي ينزلها عنده منزلة المتشاهبات 

ا واحد.  فيجري لها حكما

ا فعلى ذلك يجعلون العطف هنا عطف مفردات، يعني  تقول يف: )أكلت خبزا

ا:  ا: مفعول به، والواو: حرف عطف، وعصيرا ا(، أكلت: فعل وفاعل، وخبزا وعصيرا

 معطوف على خبز منصوب.

ا: مفعول معه منصوب. وعلَ القول بىن  مُعول مع :  الواو واو معية، وعصيرا

ا، ما إعراب  وعلَ إضمار الُعو: ا وشربت عصيرا يكون التقدير: أكلت خبزا

ا؟  ا هذه الجملة عصيرا ا، وشربت عصيرا مفعول به لفعٍل مقدر تقديره شربت عصيرا

ا.  الفعلية كلها معطوفة عطف جمل على أكلت خبزا

أن الواو هنا عاطفة لكنها عطف مفردات، مفرد على  وعلَ القول الثالث:
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 مفرد. 

: قول الشاعر:   من ذلك مثالا

ا  علُ هىىىىىىىىا تبن ىىىىىىىىا ومىىىىىىىىاي  بىىىىىىىىارد 

 

 اح ىىىىىىَ شىىىىىىدو هَمالىىىىىىة  عيناهىىىىىى 

التبن ومن الماء حتى شبعت ودمعت عيناها، معروف  نيقول: أعطيتها م 

ا، العلف إنما يكون  البهائم إذا شبعت دمعت عيوهنا، يقول: علفتها تبناا وماءا باردا

.  للتبن، للمأكول، أما الماء ما تقول علفتها ماءا وإنما تقول: أسقيتها ماءا

؟ومع ذلك قال الشاعر: علفتها تبناا وماءا  ا، ما إعراب ماءا  باردا

إما أن نقول مفعول معه، أو منصوب بفعل مقدر مناسب يعني علفتها تبناا 

، أو نقول إنه معطوف على التوسع.  وأسقيتها ماءا

وليس هنا  آية يف القرآن ال ، هذه أول آية نذكرها يف المفعول معه، قال 

، وُخرجتا على أن الواو ، هناك آيتان قيل إهنما مفعول معهتح مو إال المُعول مع 

، هذه الواو هل [71يونس:] (ٿ ٹ ٹ): عاطفة، قال 

 هي واو عاطفة أو واو معية؟

ا  هنا يأيت أهل التفسير والمعنى، وال يجوز للمفسر أن يفسر إال إذا كان عالما

بكالم العرب ومعانيه، نعم، أجمعوا أمركم، أنت ماذا تقول يف األمر؟ تقول: 

 أمري؟ تقول: أجمعت أمري. جمعت أمري أم أجمعت

)جمعت المال، جمعت الناس، جمعت الشركاء(  لكن األشياي الح ية تقول:

ا يكون األمر، أجمعوا أمركم، فعل وفاعل  أم تقول: أجمعتهم؟ جمعتهم، طبعا

ومفعول به، وشركاءكم، هل نقول عاطفة، يعني وأجمعوا شركاءكم؟ أم لو أردت 

قول: واجمعوا، لكن ما قال: اجمعوا، قال: األمر من جمع، جمع يجمع اجمع، ت

أجِمعوا، هنا ما يقول إن الواو عاطفة، وإنما قالوا: األفصح أن تقول هي واو 
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 المعية، وشركاءكم منصوب على المفعول معه أي أجمعوا أمركم مع شركائكم.

والقول الثاين: منصوبة بفعل مناسب أي: فأجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، 

 و هذه واو ماذا؟ عاطفة عطفت جملة على جملة.فتكون الوا

 وقيل: إن الواو للعطف ولكنه على التوسع.

ننظر يف بعض الشواهد واألمثلة إن لم تكن هناك أسئلة، تفضل، يظهر أننا لن 

 نقرأ، األبيات معي، موجودة، جاهزة، لكن... نعم.

 (01:06:54@) ال الب:

 ن، كله خالف الحقيقة، نعم.توسع نعم، التوسع، المجاز، التضمي الشيخ:

 (01:07:06@) ال الب:

 التأويل، كل ذلك يدخل يف التوسع، نعم. الشيخ:

 (01:07:12@) ال الب:

ما فيه إشكال، نعم، قلنا: منصوب بفعل مناسب، أحضروا، أو  الشيخ:

 اجمعوا، أو هاتوا، نعم.

 معه؟تفضل يا أخي، )لو ُترك الناس وشأهنم لسادت الفوضى(، أين المفعول 

 (01:07:38@) ال الب:

 وشأَنهم، أي مع شأهنم. الشيخ:

)كن والناهجين هنجك قدوةا حسنة(، والناهجين، أي كن مع الناهجين، هل 

 يجوز أن تقول: )كن والناهجون(، تعطف على اسم كان يعني؟

 (01:08:11@) ال الب:
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حسنة، كن قدوةا حسنة، كن واسمها مسترت تقديريه أنت، والخرب: قدوة  الشيخ: 

 كن والناهجين، ما نقول: كن والناهجون، نعطف على اسم كان المسترت؟

 (01:08:34@) ال الب:

 يجوز أو ال يجوز؟ الشيخ:

 (01:08:36@) ال الب:

 اسم كان المسترت. الشيخ:

 (01:08:48@) ال الب:

ا(، لماذا  الشيخ: ال ُيعطف إال على ضعف، هذا الذي قلناه، )سافرُت وزيدا

وزيٌد(؛ ألنه عطف على ضمير رفع، سواء كان بارز أو كان مسترت، ضعف )سافرت 

ا أقوى من سافر وزيٌد.  نقول: )سافر وزيد(، سافِر وزيدا

ا هنا )كن والناهجين هنجك قدوة حسنة(، نعم.  إذا

 (01:09:32@) ال الب:

ا أم مسترتاا، الحكم واحد، يعني لو قلنا:  الشيخ: هو ضمير رفع سواء كان بارزا

 ماذا نقول والناهجين أم والناهجون أو يجوز الوجهان؟ يجوز الوجهان. كن أنت،

 أق ىىىِ نهىىىارَي بالحىىىديث وبىىىالمنَ

 

 ويجمعنىىىىِ والهىىىىَم بالليىىىىو جىىىىامعُ  

 والهم مفعول معه، هذا سؤال عندك. 

ې ې ى ): -هذه اآلية الثانية التي قيل أنه مفعول معه قال 

أا، تبوءوا تبّوءوا: جعلوه مت [9الحشر:] (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ بوَّ

 الدار: فعل وفاعل ومفعول به، واإليمان: الواو عاطفة أم للمعية؟
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 (01:10:51@) ال الب:

ءوا الدار مع إيماهنم، مقبول، ما  الشيخ: يجوز الوجهان، فإن كانت للمعية، تبوَّ

ءوا اإليمان، نعم. ءوا الدار وتبوَّ  فيه إشكال، فإن جعلناها عاطفة، يعني تبوَّ

 (01:11:20@) ال الب:

، فتكون الواو  الشيخ: ءوا الدار واعتقدوا اإليمان، مثالا نقدر فعالا مناسباا، تبوَّ

 عاطفة جملة على جملة، فيه قول ثالث؟

 (01:11:35@) ال الب:

ءوا  الشيخ: أن يكون العطف هنا على التوسع؛ إما التوسع بالفعل وهو تبوَّ

، بمعنى لزموا، لزموا الدار  واإليمان، أو أن التوسع يف العطف. بمعنى اعتقدوا مثالا

 (01:12:01@) ال الب:

 التوسع يف العطف يعني إنزال المتالزمين منزلة المتشاهبين. الشيخ:

 )استيقظ النائم(، هات مفعوالا معه.

 وطلوع الشمس. ال الب:

وطلوع الشمس، اهلل يهديه، ما صلى، لكن استيقظ النائم وأذان الفجر،  الشيخ:

 ة.لكي يدرك الصال

 نام بعد الفجر واستيقظ. ال الب:

 طيب، )استيقظ النائم وأذان الفجر(، مفعول معه. الشيخ:

 مىىىىىىىا أنىىىىىىىق وال ىىىىىىىيَر يف م لىىىىىىىفم 

 

 ُيبىىىىىىىىىىىرح بالىىىىىىىىىىىذكر ال ىىىىىىىىىىىابط 

الذكر الضابط أي الجمل القوي، المفعول معه: والسير، هل ُسبق بفعل؟ ما  

ا قّدر.  أنت والسير، ما ُسبق بفعل ظاهر، إذا
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 (01:13:17@) ال الب: 

 قدر، بفعل كون مضمر، يعني ما تفعل، ما تصنع، ما تفعُل والسيَر. الشيخ:

وقد غصت هتامة بالرجال(، التلدد: يعني   وكذلك: )مالك والتلدد حول نجدٍ 

التوقف والتلفت، فمالك والتلدد حول نجٍد، أين المفعول معه؟ هل ُسبق بفعل؟ 

 ما سبق بفعل ظاهر.

 (01:14:04@) ال الب:

 وتقديره؟ يخ:الش

 (01:14:07@) ال الب:

نعم، ما تصنع والتلدد، نقرأ أبيات الحارث بن هشام المخزومي مرةا  الشيخ:

أخرى، مع أن الوقت قد ال يتسع للتعليق عليها، لكني كنت وعدتكم بذلك، قال 

ا، واهنزمت قريش،  الحارث بن هشام المخزومي، وقد شارك يف غزوة بدر كافرا

ها، لكنه اهنزم عندما رأى الموت، فعّيره بذلك شاعر اإلسالم وكان هو من أبطال

 حسان بن ثابت، فقال يرد على حسان بن ثابت:

 اهلل يعلىىىىىىم مىىىىىىا تركىىىىىىق ق ىىىىىىالهم

 

 ح ىىىىَ علىىىىوا فرسىىىىِ بىشىىىىقر مثبىىىىدِ  

 وشىىممق ريىىح المىىوو مىىن تلقىىا هم  

 

 يف مىىىىىىىوقم والخيىىىىىىو لىىىىىىم ت بىىىىىىدد 

ا ُأق ىىىو    وعلمىىىق أين إن أقاتىىىو واحىىىد 

 

 وي مشىىىىىىىهديوال ي ىىىىىىىرر عىىىىىىىد 

 فهىىىىىددو عىىىىىنهم واألحبىىىىىة فىىىىىيهم 

 

ىىىا لهىىىم بعقىىىاب يىىىومم سىىىرمدي   طمع 

وحسن إسالمه، وأظنه ُقتل يف اليرموك أو  ◙ثم أسلم بعد ذلك  

 القادسية.

اهلل يعلم ما تركت قتالهم، يعلم من أخوات ظن، تنصب مفعولين، أين 

حرف؟ ما تركت مفعوالها، ها يا شباب، نعم، اهلل يعلم ما، هذه ما اسم أم فعل أم 



 

 
e 

g h 

f  405 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

قتالهم، حرف نفي، الحرف ما له إعراب، الحرف ليس له محل إعرابي كيف 

 تجعله مفعوالا به محله النصب، راجع، نعم.

 (01:16:17@) ال الب:

 الجملة المنفية يف محل نصب مفعولين، ال. الشيخ:

 (01:16:26@) ال الب:

ا، ال، الفعل هنا معلق، هذا التعليق؛ يكون  الشيخ: باالستفهام، ويكون أخيرا

بالنفي، ويكون بالم االبتداء، من المعلِّقات النفي، هنا معّلق، ال تبحث عن 

 مفعوليه، عمله ُعلق، معّلق.

 حتى علو فرسي بأشقر مزبد(، بأشقَر، لماذا جره بالفتحة؟ )ما تركت قتالهم

 (01:17:08@) ال الب:

ب ومزبد؟ بأشقر ممنوع من الصرف، مجرور وعالمة جره الفتحة، طي الشيخ:

 مزبد.

 (01:17:21@) ال الب:

 صفة لماذا؟ ولماذا ُجرت؟ الشيخ:

 (01:17:26@) ال الب:

 مجرورة كيف؟ الشيخ:

 (01:17:32@) ال الب:

معطوفة على المحل، ألهنا صفة لمجرور، إال إن األشقر مجرور  الشيخ:

ر بالفتحة، ومزبد مجرور بالكسرة، كل أخذ حقه، الممنوع من الصرف ُيج
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ا من الصرف فُجر بالكسرة.   بالفتحة، وهذا ليس ممنوعا

)وشممت ريح الموت من تلقائهم(، يقال: شّم فإذا أضفته إلى تاء المتكلم 

أزلت هذا اإلدغام، فككت اإلدغام، فقلَت: شِممت بالكسر، هذا هو األفصح، 

تقول: شِممت أَشّم، فالماضي بالكسر والمضارع بالفتح، هذه اللغة الفصيحة، 

شِممت أَشم، شممت العطر، َأَشّم العطر، وهناك لغة أخرى ضعيفة وهي: شَممت 

فعٌو م ارٌع يلِ لم أُشم، هذه لغة ضعيفة، ولهذا قال ابن مالك يف بيته المشهور: 

 ، ما قال كيُشم، على اللغة الفصيحة.كَيَشم

 )وشممت ريح الموت من تلقائهم(، تلقاء اسم مكان أم ليس باسم مكان؟

 (01:18:57@) :ال الب

نعم، هل ُنصب أو ما ُنصب على الظرفية؟ ما ُنصب، لماذا ما ُنصب  الشيخ:

 على الظرفية؟

 (01:19:04@) ال الب:

ألنه ُسبق بِمن، لو حذفنا من؟ وشممت ريح الموت تلقاءهم  الشيخ:

النتصبت على الظرفية لما ذكرناه يف الدرس الماضي أن الظروف هبا متصرفة وغير 

غير المتصرفة هذه أكثرها ُيجر بِمن، لك أن تجره بِمن، ولك أن تنصبه متصرفة، و

 مباشرة على الظرفية.

 )يف مأزق والخيل لم تتبدِد(، ما إعراب جملة: والخيل لم تتبدد؟

 (01:19:42@) ال الب:

 حال، نعم، يعني يف هذه الحالة. الشيخ:

ا ُأقتل(، أين مفعول علمت؟  )وعلمت أين إن أقاتل واحدا
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 (01:19:56@) الب:ال 

أنا قصدتك بالسؤال، أين مفعوال علمت؟ )وعلمت أين إن أقاتل  الشيخ:

ا ُأقتل(.  واحدا

 (01:20:12@) ال الب:

 نعم. الشيخ:

 معلقة. ال الب:

 ال، ليست هنا، ليست معلقة، ولهذا عدت إليه، نعم. الشيخ:

 (01:20:29@) ال الب:

ن، هذا الذي قلَته، ذكرنا هذا ال، أن ومعموالها سدت مسد المفعولي الشيخ:

 يف باب ظن، أّن ومعموالها تسد مسد المعمولين.

ا ُأقتل(. ا؟ )وعلمت أين إن أقاتل واحدا  ما إعراب واحدا

 (01:20:54@) ال الب:

 مفعول به؟ الشيخ:

 (01:21:00@) ال الب:

ا ُأقتل(. الشيخ:  )وعلمت أين إن أقاتل واحدا

 حال. ال الب:

 به؟ حال أو مفعول الشيخ:

 حال. ال الب:

هذا حال، لو أعربناه مفعوالا به لكان قمة الذم، علمت أين إذا قاتلت  الشيخ:
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رجل واحد ُأقتل وهو من كبار الشجعان، وإنما المراد: وعلمت أين إن أقاتل  

 المسلمين وحدي، بعدما اهنزم الناس ُأقتل، حتى ولو قتلُت منهم يف النهاية سُأقتل.

 ي(، أين الفاعل والمفعول به؟)وال يضرر عدوي مشهد

 (01:21:44@) ال الب:

الفاعل: مشهدي، والمفعول به: عدوي، قّدم وأّخر ألن المفعول به  الشيخ:

 يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر.

 )فصددت عنهم واألحبة فيهم(، ما إعراب جملة: واألحبة فيهُم؟

 (01:22:02@) ال الب:

 الحالةحال، يعني صددت عنهم يف هذه  الشيخ:

ا؟ ا، فصددت عنهم طمعا ا لهم(، ما إعراب طمعا  )طمعا

 (01:22:12@) ال الب:

 هذا مفعول ألجله. الشيخ:

 )بعقاب يوٍم سرمد(، ما إعراب يوٍم؟

 (01:22:19@) ال الب:

ا لهم بعقاب يوٍم، مضاف إليه، أضاف اسم متصرف،  الشيخ: استعجلَت، طمعا

 وسرمدي: صفة.

 م علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.واهلل أعلم، وصلَ اهلل وسل
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 الثمامن واألربعون  الدرس
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد:

فحياكم اهلل وبياكم يف ليلة االثنين المتم للعشرين من شهر ربيٍع اآلخر، من سنة 

عمائة وألف يف هذا الجامع، جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف إحدى وثالثين وأرب

 مدينة الرياض.

ينعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الثامن واألربعون من دروس شرح ألفية ابن 

ا لما يحبه ويرضاه،  نسأل اهلل  -عليه رحمة اهلل–مالك  أن يوفقنا جميعا

به يف الدنيا واآلخرة، اللهم  وأن يجعل عملنا يف رضاه، وأن يتقبل منا، وأن ينفعنا

 آمين.

قبل أن نبدأ كنا ذكرنا يا إخوة يف وقت سابق أن إدارة الجامع ترغب يف أن يكون 

 هناك لقاء خارج الجامع بين الطالب وبين األستاذ الذي يشرح.

ا بحضور أناس آخرين، فمن كان له اقرتاح مثالا أو أي أمر يتعلق  وسيكون أيضا

رح يف ذلك اللقاء الخاص، لقاء أريحي، اسرتاحة من بالدرس فيمكن أن ُيط

 االسرتاحات القريبة، واإلخوة حددوا اليوم الحادي عشر من الشهر القادم.
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يعني يف المغرب الدرس، واللقاء يكون بعد صالة العشاء مباشرة، فلعل هذا  

 .-إن شاء اهلل–يكون مناسباا للجميع، وال يتخلف منكم أحٌد إال بعذر 

ا يف هذه الليلة فهو يف باب االستثناء، باب جديد بدأ يتكلم عليه ابن أما درسن

بعد أن انتهى من الكالم على المفاعيل الخمسة: المفعول به،  مالك 

 والمفعول فيه، والمفعول له، والمفعول معه، والمفعول المطلق.

فبعد أن انتهى من الكالم على المفاعيل الخمسة، وكلها حكمها النصب، بدأ 

ذكر بعد ذلك منصوباٍت ُأخر، فذكر االستثناء ألن المستثنى يف أغلب أحواله ي

حكمه النصب، ثم سيذكر بعد ذلك الحال والتميز، ليكمل الكالم على 

 المنصوبات.

ثم بعد ذلك سنجده ينتقل إلى المجرورات، ويذكر المجرور بالحرف، ثم 

ء من المفاعيل مناسبته يذكر المجرور باإلضافة، فذكره لهذا الباب بعد االنتها

 ظاهرة.

باب االستثناء لن نتمكن من شرحه كله يف هذه الليلة، وسنأخذ ما يتعلق 

 يف الدرس القادم. -إن شاء اهلل-باالستثناء بـ إال، ونرتك بقية األبيات 

 :، قال نقرأ يف البداية ما قال  إمامنا ابن مالك 

 باب االس ثناي

َ ث نَق  إالَ مَ .316  ع  َتَمىامم َين َ ِهىب  َما اس 

 

ُ ِخىىىىىىب    ىىىىىىِ ان   ُ ىىىىىىِ َأو  َكنَ  ُ ىىىىىىَد َن  َوَبع 

َقَ ع  .317  َباُع َما اَتَهَو َوان ِهب  َما ان   إِت 

 

ي ىىىىىِ  إِب ىىىىىَداٌل َوَقىىىىىع   
 َوَعىىىىىن  َتِمىىىىىيم فِ

ىِ َقىد.318   ُ ِ ال نَ
ِب َسابِقم فِ  َوَشي ُر َنه 

 

َ ىىىىر  إِن  َوَرد    ىىىىَبُ  اخ  ِ َولكِىىىىن  َنه 
 َيىىىىى تِ

ىىىىىىَرغ  َسىىىىىىابُِق إاِلَ لَِمىىىىىىا.319  َُ  َوإِن  ُي

 

ىىىىىُد َيُكىىىىىن  َكَمىىىىىا َلىىىىىو  إالَ ُعىىىىىِدَما   َبع 

 َكىىىىىالَ .320 
كِي ىىىىىدم  َوَأل ىىىىىِغ إالَ َذاَو َتو 

 

َ ىىىىىَ إاِلَ ال َعىىىىىالَ   َُ ىىىىىُرر  بِِهىىىىىم  إالَ ال   َتم 
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 َفَمىىىىىع  .321
 َوإِن  ُتَكىىىىىَرر  الَ َل  ِوكِي ىىىىىدم

 

ثِي َر بِال َعاِمىىىىىىىىى 
ىىىىىىىىىغم ال َ ىىىىىىىىىى  رِي   ُ  ِو َدع  َت

ىىىُ ث نِِ.322   ِمَمىىىا بِىىىإاِلَ اس 
 فِىىىِ َواِحىىىدم

 

نِىىىىِ  ىىىىِب ِسىىىىَواُه ُمر   َوَلىىىىي َس َعىىىىن  َنه 

رِيىىىىىىغم َمىىىىىىَع ال َ َقىىىىىىّدمِ .323   ُ َن َت  َوُدو 

 

ُكىىىم  بِىىىِ  َوال َ ىىىِثمِ   ىىىَب ال َجِمي ىىىع اح   َنه 

ِخي رم َوِجىىَي بَِواِحىىدِ .324 
 َوان ِهىىب  لَِ ىىى 

 

َن َوا ِىىىىىدِ ِمن َهىىىىىا َكَمىىىىىا َلىىىىىو  َكىىىىىاَن دُ    و 

ىىىُرٌ  إاِلَ َعِلىىىِ.325  ىىىوا إاِلَ ام  ُُ  َكَلىىىم  َي

 

ىىىُم األََولِ   ىىىِد ُحك  ُمَهىىىا فِىىىِ ال َقه   َوُحك 

قبل أن نتكلم على شرح هذه األبيات البد أن نقف عند بعض مصطلحات هذا  

فاالس ثناي ل  ثالثة ؛ الباب، فباب االستثناء له مصطلحات البد أن تكون واضحة

ستثنى منه، وأداة االستثناء، والمستثنى، كأن تقول: )جاء الضيوف إال الم أركان:

ا: المستثنى. ا(، فالضيوف: المستثنى منه، وإال: أداة االستثناء، وخالدا  خالدا

ا؛ أي  فإذا تمت كل هذه األركان يف الجملة سمينا االستثناء حينئٍذ: استثناءا تامًّ

ا(، جميع األركان الثالثة تام األركان، كالجملة السابقة، )جاء الضيو ف إال خالدا

ا فاالستثناء التام هو ما تمت فيه هذه األركان.  موجودة، إذا

فإن لم ُتسبق جملة االستثناء حينئٍذ ال بنفي وال هني وال استفهام، سمينا هذا 

ا مثب  ا،االستثناء التام، سميناه:  ا موجب ا، أو تام  كقولك: )جاء الضيوف إال  تام 

ا(، ف  هو تام وموجب، مثبت.خالدا

ا منُي ا، أو وإن ُسبق بنفٍي أو هنٍي أو استفهاٍم سمينا االستثناء التام حينئٍذ:  تام 

ا شير موجب ا شير مثبق،، تام  المصطلحات واضحة، كأن تقول: )ما جاء  أو تام 

الضيوف إال خالٌد(، أو تقول: )ال يذهب أحٌد إال خالٌد( يف األولى نفي: )ما جاء 

، ويف الثانية هني: )ال يذهب أحد إال خالٌد(، ويف االستفهام تقول: )هل الضيوف(

 جاء الضيوف إال خالٌد(.
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ا أو   فإن لم ُيذكر الم  ثنَ من  يف جملة االس ثناي، ُسمِ االس ثناي حينئذم مُرش 

ا، كقولك: )ما قام إال خالد(، أداة االستثناء موجودة، والمستثنى موجود،  ناقه 

ا؛ ألن األركان نقصت، لكن المستثنى  منه غير موجود، غير مذكور، فيسمى ناقصا

ا ألن النقص هنا حدث بحذف المستثنى منه الذي يأيت يف المعتاد يف  ويسمى مفرغا

ا(، فإذا حذفنا الضيوف يف الوسط: )ما جاء إال  الوسط، )ما جاء الضيوف إال خالدا

 خالد(، كأنه مفرغ.

كان من جنس المستثنى منه سمي استثناءا ثم اعلم بعد ذلك أن المستثنى إذا 

ا(، خالد من جنس  متصلة كاألمثلة السابقة، فقولك: )جاء الضيوف إال خالدا

 الضيوف، من الضيوف حقيقةا.

وإذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه سمي االستثناء استثناءا 

ا(، أو )جاء المسافرون إال ا، كقولك: )جاء القوم إال حمارا (، أو )نام منقطعا  سيارةا

ا(، ونحو ذلك، فهذه أهم المصطلحات التي البد أن  أصحاب البيت إال عصفورا

 تكون واضحة قبل شرح هذا الباب.

أما أحكامه النحوية التي تضبط إعراب المستثنى؛ ألن الباب معقود لبيان 

راب إعراب المستثنى، ليس المستثنى منه وال أداة االستثناء، وإنما الكالم على إع

 المستثنى، ُيرفع أو ينصب أو ُيجر؟ هذا يختلف باختالف أنواع االستثناء.

ا  فىنواع االس ثناي بناي  علَ ما سبق: ا موجباا، وإما أن يكون تاما إما أن يكون تاما

ا.  منفيًّا، وإما أن يكون مفرغا

 .ا(، هذا تام مثبت ا موجباا كقولك: )جاء الضيوف إال خالدا  إما أن يكون تاما

  ا(.أو  تام منفي: )ما جاء الضيوف إال خالدا

 .)أو مفرغ: )ما جاء إال خالد 
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وهو االستثناء التام الموجب، فقد يكون متصالا وقد يكون  أما النوع األول:

.) ا(، والمنقطع كـ )جاء القوم إال سيارةا ا؛ والمتصل كـ )جاء القوم إال محمدا  منقطعا

ا ا يقع م هال  ومنق ع  فالمتصل كقولك: )ما جاء القوم إال  ؛وال ام المنُِ أي  

غ كقولك: )ما جاء إال  محمٌد(، والمنقطع: )ما جاء القوم إال سيارٌة(، والُمفرَّ

محمد(، هذا ال يدخل فيه اتصاٌل وال انقطاع؛ ألن المستثنى منه غير مذكور أصالا 

لكي تقول إن المستثنى من جنسه أو ليس من جنسه، فهذا ال ُيتصور فيه أن يكون 

ا.  متصالا وال منقطعا

ما حكم المستثنى فيه؟ ما فيه  ،نبدأ بالنوع األول وهو: االس ثناي ال ام الموجب

تفاصيل وال فيه خالف، المستثنى حكمه النصب، يف هذا النوع، يف التام المثبت، 

يف التام الموجب، المستثنى حكمه النصب يف كل األحوال، يف كل األساليب، 

 حكمه النصب.

ا: يف كل األ ا(، أو كان منقطعا حوال يعني: لو كان متصالا )جاء القوم إال محمدا

ا(.  )جاء القوم إال حمارا

ا( أو تقدم على المستثنى منه  لو تأخر، كاألمثلة السابقة: )جاء القوم إال محمدا

ا الضيوف(، يمكن أن تقدم  ا القوم، جاء إال خالدا كأن تقول: )جاء إال محمدا

، سواء واجب النهب يف كو ذلكالحكم حكم المستثنى المستثنى مع األداة، ف

ا(، أو كان منصوباا كـ )أكرمت  ا، كـ )قام القوم إال محمدا كان المستثنى منه مرفوعا

ا(. ا كـ )سلمت على القوم إال محمدا ا(، أو كان مجرورا  القوم إال محمدا

المستثنى يف كل ذلك منصوب، ويقال يف إعرابه: مستثنى منصوب وعالمة 

 ه الفتحة، وإن شئت: منصوب على االستثناء وعالمة نصبه الفتحة.نصب

َ ث نَق  إالَ َمع  َتَمامم : األبيات أول يف وهذا هو قول ابن مالك  َما اس 
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 ، فأطلق الحكم.َين َ ِهب   

قال: مع تماٍم، ما قال مع تمام وإثبات، ونحن قلنا إنه أراد هبذا الشطر: التام 

ِلثاين قيد بالنفي، فقال: المثبت؛ ألنه يف الشطر ا  ُ ِ َأو  َكنَ  ُ َد َن ثم أتى بحكم  َوَبع 

ا بالنفي،  ا فيريد هبذا الشطر حينئٍذ ما ليس منفيًّا وال شبيها النفي، وما أشبه النفي، إذا

يعني المثبت أو الموجب، فهذا هو النوع األول من االستثناء، وهذا هو حكم 

 المستثنى فيه.

، ننتقل إليه ألن الُمَُرغسننتقل إال االستثناء  الس ثناي:النوع الثاين من أنواع ا

ا ليس فيه تفاصيل وال  غ أيضا حكمه سهل وواضح، ما فيه تفاصيل، االستثناء الُمفرَّ

خالف، فالمستثنى فيه ُيعرب بحسب ما قبل إال، ُيعرب بحسب العوامل التي قبل 

 .َكَما َلو  إالَ ُعِدَماقول: إال، يعني تعرب كما لو أن إال غير موجودة، وابن مالك ي

ا فقام: فعل  : )ما قام إال زيٌد(، كقولك: )قام زيٌد أو ما قم زيٌد(، إذا فلو قلنا مثالا

وزيٌد: فاعل، وإال حينئٍذ نقول: أداة استثناء ملغاة؛ ألهنا يف الحقيقة ال تدل هنا على 

ا (، فإال هنا استثنت استثناء، ليست كاالستثناء التام يف )ما جاء الضيوف إال خالدا

 خالد من الضيوف.

لكن )ما جاء إال محمد(، نقول إن االستثناء ليس على حقيقته، وإن كان 

النحويون يذكرونه يف باب االستثناء، لكنه يف الحقيقة ليس من باب االستثناء، 

وإنما هو من باب الحصر، ويسميه البالغيون: القصر، هذا يف الحقيقة أسلوب 

، يعني بدل ما تقوم: )قام محمٌد(، تسند القيام إال محمد، حصر وأسلوب قصر

تريد أن تحصر فتقول: )ما قام إال محمد(، فالمعنى واحد بالمعنى اإلجمالي، وهو 

 إسناد القيام إال محمد، لكن هنا إال أفادت الحصر أو القصر.

ا مفعوٌل  ا(، إذا ا(، كأنك قلت: )أكرمت محمدا ولو قلت: )ما أكرمت إال محمدا
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 به منصوب، ولو قلنا: )ما مررت إال بمحمٍد(، فكقولك: )مررت بمحمٍد(، نعم.

 (00:19:32@) ال الب:

 نعم، حَصر، كيف؟ الشيخ:

 (00:19:43@) ال الب:

هو الحصر فيه معنى االستثناء، إذا قلت: )ما نجح إال محمٌد(، معنى  الشيخ:

، يعني معنى ذلك أنك حصرت النجاح يف محمد، فإذا حصرت النجاح يف محمد

 ذلك أن غيره لم ينجح، يعني ما نجح الطالب إال محمد.

ا؟ ا(، ما إعراب خائفا  ولو قلنا: )ما جاء زيٌد إال خائفا

 (00:20:19)ال الب:

ا(، ولو قلت: )ما جاء زيٌد إال طلباا  الشيخ: حال، كقولك: )جاء زيٌد خائفا

علم(، ولو قلت: )ما للعلم(، فطلباا مفعول ألجله، كقولك: )جاء زيٌد طلباا لل

سافرت إال يوم الخميس(، فيوم الخميس: ظرف زمان، أو )ما جلست إال 

 أمامك(، فأمامك ظرف مكان، وهكذا.

ا(، فضرباا: مفعول مطلق.  ولو قلنا يا إخوان )ما ضربته إال ضرباا خفيفا

 ثم اعلم أن االس ثناي الُمَُرغ ال يكون إال بعد النُِ أو النهِ أو االس ُهام،

يعني ال يكون يف اإليجاب، ال يكون يف اإلثبات، يكون يف النفي كاألمثلة السابقة 

ا، وتكون  كلها، جعلتها على مثال النفي، ما جاء إال محمد، ما أكرمت إال محمدا

بعد النهي، كقولك: )ال يقم إال محمٌد، وال يذهب إال محمٌد(، وبعد االستفهام 

يًّا، كأن تقول: )هل ُيهلك إال القوم كقولك، ال يكون االستفهام إال إنكار

الفاسقون؟ هل ُيضرب إال المهمُل؟(، استفهام هنا استفهام إنكاري أو توبيخي، 
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 يعني ال يأيت على االستفهام الحقيق. 

، هي محمٌد رسوٌل، مبتدأ [144آل عمران:] (ڄ ڄ ڄ ڃ)قال تعالى: 

، [144آل عمران:] (ڄ ڄ ڄ ڃ)وخرب، ثم دخلت هنا إال للحصر فقيل: 

فاإلعراب ال يتغير، محمٌد: مبتدأ، ورسوٌل: خرب، وإال: أداة استثناء ملغاة، وما: 

 حرف نفي.

، ال: ناهية جازمة، [171الن اي:] (پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ)وقال تعالى: 

تقولوا: مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، والفاعل واو الجماعة، وأين 

 ة.مفعوله؟ الحق، وإال: أداة استثناء ملغا

ا(، هنا مفرغ أو تام؟ مفرغ، ومسبوق بماذا؟ )ال  وتقول: )ال قرأُت إال خاشعا

ا؟ حال. ا( نفي أو هني؟ نفي، نعم، وإعراب خاشعا  قرأت إال خاشعا

، أي ُيهلك [35األحقاف:] (ىئ يئ جب حب خب)وقال تعالى: 

القوم الفاسقون، فُيهلك: مضارع مبني للمجهول، والقوم: نائب فاعل، 

 ة، وإال: أداة استثناء ملغاة.والفاسقون: صف

غ ال يكون يف اإلثبات واإليجاب، وإنما يكون بعد  ا فقررنا أن االستثناء الُمفرَّ إذا

پ )النفي أو النهي أو االستفهام، فإن قلت: فماذا تفعل يف قوله جل جالله: 

؟ أن: هذه المصدرية الناصبة، مصدرية يعني [32ال وبة:] (پ پ ڀ ڀ ڀ

فتأويل اآلية، معنى اآلية: يأبى اهلل إال إتمام نوره، إتمام هذا  ينسبك منها مصدر،

 مفعول به، يأبى اهلل إال إتمام، وإال: أداة استثناء ملغاة.

والجملة هنا مسبوقة بنفي أو هني أو استفهام أم أهنا إثبات وإيجاب؟ يأبى، ما 

س منفيًّا وال قال: ال يأبى، أو هل يأبى، الفعل هنا يف ظاهره أنه مثبت، موجب، لي
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ا عنه.  منهيًّا عنه، وال مستفهما

 :فاجلوا: عن ذلك أن النحويني اختلفوا يف حنو ذلك على قولني 

إن المعنى هنا على النفي، فمعنى يأبى: ال يريد، والمعنى واهلل  فقال كثير منهم:

ول فإن أعلم: ال يريد اهلل إال أن يتم وره، ال يريد اهلل إال إتمام نوره، وعلى هذا الق

الحكم سينطبق على الفعل يأبى، وعلى ما يف معناه مما يدل على اإلباء، كأبى 

ورفض ومنع، ونحو ذلك، فتقول: )يأبى محمد إال الجلوَس، ورفض المدير إال 

 التوقيَع، ورفض زيٌد إال السفَر(، وهكذا.

ففي مثل هذه األساليب ال إشكال يف جوازها، من حيث الجواز ال إشكال يف 

زها، وكلها تتأول على مثل هذا التأويل الذي قيل يف اآلية، يأبى، يأبى يعني ال جوا

 يريد، وهكذا.

كابن الحاجب، وابن الحاجب من النحويين المحققين الذين  وقال آخرون:

ُينظر إلى أقوالهم، فهو إمام كبير يف النحو، وله كتاب من أعظم كتب النحو 

[، وله يف الصرف: ]الشافية يف الصرف[، وأشهرها وهو كتاب ]الكافية يف النحو

وهما من أعظم كتب النحو، ولهما من الشروح ما ال ُيحصى، وهو مع ذلك عالم 

ا المشهور يف األصول، يعني  ا يف أصول الفقه، وله ]مختصر ابن الحاجب[ أيضا أيضا

 إنسان عالِم، ليس قوله كقول غيره.

غ، يجوز التفقال:  -قلنا كابن الحاجب–قال هؤالي  ريغ، يعني االستثناء الُمفرَّ

غ الموجب إذا حصلت به فائدة، وال يجوز إذا لم تحصل به  يجوز االستثناء الُمفرَّ

فائدة، فإذا كان الكالم يدور حول عمدة، يعيني مبتدأ أو خرب أو فاعل، فهنا ال يمك 

، مع التفريغ، يعني ما يجوز أن تقول: جاء إال محمٌد، م ا أن يكون للكالم معنىا

يمكن، الكالم ليس له معنى، جاء إال محمد؛ ألن محمد فاعل، هنا ما تتصور 
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 الفائدة. 

لكن متى تتصور الفائدة؟ إذا كان ما بعد إال فضلة، يعني ليس مبتدأا وال خرباا 

، هنا قد تتصور الفائدة، فننظر، إن حصلت فائدة فُيقبل كما قيس على  وال فاعالا

يقول: )قرأت إال يوم الجمعة(،  -بن الحاجبهذا مثال ا–هذه اآلية، وكقولك 

ممكن أن تقول: )قرأت إال يوم الجمعة(، فهنا الكالم له فائدة، مع أن االستثناء 

مفرغ، لم تستثِن يوم الجمعة من أيام سابقة، والمعنى واضح ومعروف، فهنا يصح 

 عنده االستثناء.

 (00:30:47@) ال الب:

معنى اإلباء فهذا قول الجمهور، يقيسوهنا نعم، ابن الحاجب، إذا كان ب الشيخ:

على اآلية، اآلن ابن الحاجب مّثل بـ قرأ، قرأت إال يوم الجمعة، قرأت ليس بمعنى 

 اإلباء، بمعنى الفعل والقصد، نعم.

 (00:31:12@)ال الب:

إذا كانت بمعنى لكن، فاالستثناء منقطع، المنقطع بمعنى لكن، أما  الشيخ:

ثنى منه يتبع يف المعنى المستثنى، المستثنى يتبع المستثنى المتصل فهو الذي المست

 منه، يعني من جنسه.

 (00:31:39@)ال الب:

غ أداة االستفهام ملغاة، ليست بمعنى لكن،  الشيخ: غ ال، الُمفرَّ ال، كيف، الُمفرَّ

 وليست بمعنى االستثناء الحقيقي، مفّرغ.

 :وهذا هو قول ابن مالك 

ىىىىىىىىىَرغ  َسىىىىىىىىىىابِ  َُ  ُق إاِلَ لَِمىىىىىىىىىىاَوإِن  ُي

 

ىىىىىُد َيُكىىىىىن  َكَمىىىىىا َلىىىىىو  إالَ ُعىىىىىِدَما   َبع 
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يقول: سابق إال، العامل الذي يسبق إال، يأيت قبل إال، إذا ُفرغ للعمل لما 

بعدها، كيف ُيفرغ للعمل لما بعدها؟ بأن ال ُيذكر المستثنى منه، فكيف يكون 

 معموالا لما قبلها، فهذا ما ، تجعل ما بعد إالَكَما َلو  إالَ ُعِدَمااإلعراب؟ يقول: 

غ، فانتهينا اآلن من نوعين من أنواع االستثناء؛ االستثناء التام  يتعلق باالستثناء الُمفرَّ

غ، نعم.  الموجب، واالستثناء الُمفرَّ

 (00:32:47@)ال الب:

غ، هذا يف االستثناء التام  الشيخ: ال إله إال اهلل، هذا ليس باالستثناء الُمفرَّ

سبق أن تعرضنا للمسألة وأعربناها بالتفصيل عندما تكلمنا على باب ال المنفي، و

النافية للجنس، وقلنا إن لفظ الجاللة هنا مستثنى من الضمير المسترت يف الخرب، 

يعني ال إله معبوٌد إال اهلل، فمعبوٌد هذا خرب، ومعبود مفعول، ال بد أن يسترت فيه 

لجاللة مستثنى من هذا الضمير، هذا قول الضمير، يعني ال إله معبوٌد هو، فلفظ ا

ا ثالثة أقوال غير ذلك، نعم.  الجمهور، وذكرنا يف المسألة أيضا

 (00:33:43@)ال الب:

 ُتعرب ماذا؟ الشيخ:

 (00:33:46@)ال الب:

غ؟ يف: ما جاء إال محمٌد؟ الشيخ:  وأنت لم ُتصرح بأحد، تقصد يف الُمفرَّ

 (00:34:00@)ال الب:

مكن أن تدعي ذلك، أو نقول: نتكلف ذلك، لو جاءت اللغة ال، هنا ي الشيخ:

على هذا األمر، لو جاءت اللغة على هذا األمر لقلنا إن العرب تراعي هنا مستثنى 

ا، لكن إذا جاءت اللغة على أن إال هنا ملغاة وغير معتربة، وما بعدها  منه محذوفا

قولون: )ما جاء إال ُيعرب بحسب ما قبلها، فيقولون: )ما جاء إال زيٌد(، وال ي
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ا(، نحن حينئٍذ نقول: ألهنم ال يعتربون بالمستثنى منه المحذوف، وإنه كان فيه   زيدا

 مستثنى منه ُحذف، لكن ما يأخذون به، هذه لغة العرب، كذا لغة العرب.

فإن قلت: هل يجوز أن ننصب يف نحو ذلك، ونقدر مستثنى منه محذوفاا؟ 

ماع بذلك، أما من حيث القياس فالجمهور فنقول: أما يف اللغة فلم يرد الس

ا يف األمور التي ما جاء فيها  يمنعونه، وبعض العلماء كالكسائي يجيزه، لكن دائما

 سماع ينبغي أال نتجاوز المسموع، نعم.

 (00:35:30@)ال الب:

، بحقٍّ هذا متعلق بمعبود، أو ال معبود حقيٌق، حقيٌق  الشيخ: ال إله معبوٌد بحقٍّ

 معبود حقيٌق يقصدون بذلك حقيقي؟ أو حقيق بالعبادة يعني مستحق بالعبادة، ال

 للعبادة وهؤالء غير حقيقيين؟

 (00:36:10@)ال الب:

على كل نعم، ال شك أن التقدير الصحيح يف كلمة التوحيد يعني ال إله  الشيخ:

 معبوٌد بحقٍّ إال اهلل، ألن هناك معبودات أخرى، نعم.

 (00:36:21@)ال الب:

. الشيخ: ، ال إله معبوٌد بحقٍّ  فلهذا يقيدونه بحقٍّ

 (00:36:37@)ال الب:

ا، هناك آلهة  الشيخ: ، لكن كلمة اإلله ليس كل إله معبودا ماشي، ال إله حقٌّ

 باطلة ال ُتعبد، فإذا قلت ال إله معبوٌد، فهنا ال يصح الخرب.

 (00:37:01@)ال الب:

يصح أن نقول معبود ألن إله  نعم، هناك آلهة غير معبودة، ويقول: ال ما الشيخ:
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 يعني معبود، نقول: فيه آلهة معبودة وآلهة غير معبودة، فهنا ال يصح الخرب.

 (00:37:14@)ال الب:

 هواك، هل تعبد أنت هواك؟ هناك من يعبد هواه. الشيخ:

 (00:37:23@)ال الب:

، هل هناك آلهة غير معبودة؟ هناك آلهة باطلة غير معبودة من أهل الحق الشيخ:

ا فهناك آلهة معبودة وآلهة غير معبودة، لكن اإلله الحق المستحق للعبادة هو  إذا

 يعني إله إله، فهو ُيعبد ما كل آلهة، القرآن يف ُسميت ولهذا ،واحد، وهو اهلل 

 .نعم مألوه، معبود،

 (00:38:01@)ال الب:

ان ال، نحن لفظ الجاللة، هذا الذي سيأيت يف النوع الثالث، إذا ك الشيخ:

ا منفيًّا فلك النصب على االستثناء، ولك اإلتباع على البدلية، الوجهان  االستثناء تامًّ

 جائزان هناك، إال يف كلمة التوحيد، لم يرد فيها إال اإلتباع بالبدلية.

 (00:38:28@)ال الب:

ال، ُمبدل من الضمير، ُمبدل من ذلك الضمير المسترت الخرب، ال إله إال  الشيخ:

الجاللة بدل من ذلك الضمير المسترت يف معبوٌد، ال إله معبوٌد هو بحقٍّ إال  اهلل، لفظ

 اهلُل، اهلُل هذا بدل من الضمير المسترت يف هو، يف محل ماذا؟

 (00:38:59@)ال الب:

 محل ماذا؟ محل أي كلمة؟ أنت تقول محل، محل إله؟ الضمير؟ الشيخ:

 (00:39:07)ال الب:

المحل يعني أن الكلمة لها إعراب لفظي ولها  تعرف المراد بالمحل؟ الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  422 
 ح ألفية ابن مالكشر

إعراب محلي، هذا المراد بالمحل، ما تقول على المحل إال إذا كان لها إعراب  

لفظي ومحلي، فحينئٍذ يمكن أن تراعي المحل ويمكن أن تراعي اللفظ، أما 

 الضمير الذي فيه، معبوٌد هو، هذا ضمير رفع ما فيه...

 (00:39:40@)ال الب:

( من حيث... تقول لفظ الجاللة، ال يقولون: اهلل 00:39:45@) الشيخ:

بدل، يقولون: لفظ الجاللة بدل من ذلك الضمير، ألن النحويين ال يتعاملون إال 

 مع األلفاظ، وال يتعاملون مع المعاين، نعم.

 (00:40:04@)ال الب:

 اإلعراب هو المعنى. الشيخ:

 (00:40:14@)ال الب:

 ليد المعنى.نعم، اإلعراب و الشيخ:

 (00:40:27@)ال الب:

: محمٌد يف  الشيخ: النحوي عندما يتكلم، إنما يريد تلك األلفاظ، فإذا قال مثالا

جاء محمٌد فاعل، يريد أن هذا االسم )الميم والحاء والميم والدال( هذا االسم 

يدل على من فعل الفعل، مثالا يقولون: جاء محمٌد، جاء: فعل ماض، ومحمد: 

الذي فعل المجيء؟ الميم والحاء والميم والدال أم ذلك الرجل الذي فاعل، من 

يسمى بمحمد؟ أين الفاعل الحقيقي؟ ذلك الرجل، ومع ذلك النحوي يقول: 

محمد فاعل، يعني الميم والحاء والميم والدال؛ ألن الفاعل عند النحويين هو اسم 

 يدل على من فعل الفعل، نعم.

 (00:41:21@)ال الب:
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الا من الضمير الذي يف حق، ال معبود حقٌّ هو؛ ألن حق هنا سيكون بد الشيخ:

ا يتحمل الضمير، ما  مصدر بمعنى المشتق، يعني: ال معبود محقوٌق، فهو أيضا

الذي يتحمل الضمير؟ هو الفعل وما يعمل عمله، والذي يعمل عمله: الوصف 

 والمصدر، فهو يتحمل ضمير، فيه ضمير، نعم.

 (00:42:06@)ال الب:

نا ما أتيت بإعراب كلمة التوحيد؛ ألهنا فصلنا الكالم فيها يف باب ال النافية، أ

 فما أرى إعادة الكالم عليه.

 نن قو إلَ النوع الثالث من أنواع االس ثناي وهو: ال ام المنُِ.

التام المنفي هو الذي فيه تفصيل، يحتاج إلى شيء من االنتباه أكثر من النوعين 

 تفصيل. السابقين، ليس فيهما

ال ام المنُِ إذا كان م هال  فلك يف الم  ثنَ الوجهان؛ أي النهب علَ 

فتقول: )ما جاء الضيوف إال  االس ثناي، واإلتباع علَ البدلية، واإلتباع هو المخ ار،

ا(، ما: نافية، جاء: فعل ماض، الضيوف: فاعل، إال: أداة استثناء،  خالٌد وخالدا

ا، فمستثنى خالٌد: بدل من المستثنى منه م رفوع مثله، ولك أن تقول: إال خالدا

منصوب، والمختار: اإلتباع على البدلية، يعني أكثر ما جاء من الشواهد يف هذا 

 جاء على اإلتباع، وجاءت شواهد أخرى أقل منها على النصب. األسلوب

ا،  ا(، إال خالٍد: هذا بدل من أحدا وتقول: )ما سلمت على أحٍد إال خالٍد وخالدا

ا: هذا منصوب على االستثناء. إال  خالدا

ا، النصب إما بدل  ا(، فلك يف: خالدا فإذا قلت: )ما أكرمت الضيوف إال خالدا

 من الضيوف المفعول به، أو النصب على االستثناء.

ا فإذا كان االستثناء التام المنفي كان متصالا فلك الوجهان، إذا قلنا الوجهان  إذا
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إلتباع على البدلية، إال أن المختار هنا: اإلتباع على فنريد النصب على االستثناء وا 

البدلية، وقال الكوفيون: إن اإلتباع هنا من باب عطف النسق، وليس من البدلية؛ 

 من حروف النسق، يعني من حروف العطف. األسلوبألن إال عندهم يف هذا 

هم يزيدون يف حروف العطف المشهورة )الواو والفاء وثم وأو( يزيدون 

ا ُأخر ال يوافقهم عليها البصريون، منها: إال يف االستثناء التام المنفي عند حرو فا

ا فإذا قلت: )ما جاء الضيوف إال خالٌد(،  اإلتباع، يقولون: هذا حرف عطف، إذا

فخالٌد عند البصريين بدل، وعند الكوفيين: معطوف على الضيوف، وإال هو حرف 

.العطف عندهم، هذا إذا كان االستثناء متص  الا

ا، (، أو )ما نام أصحاب  أما إذا كان منق ع  كقولك: )ما جاء القوم إال سيارةا

ا(، فالحجازيون يوجبون النصب، والتميميون يجّوزون  البيت إال عصفورا

: )ما سافر المسافرون إال  الوجهين، والمختار عندهم النصب، فإذا قلنا مثالا

(، فاالستثناء تام منفي منقطع،  يوجبون النصب على كل حال،  ونفالحجاويسيارةا

ا(.  )ما سافر المسافرون إال سيارة، وما جاء القوم إال حمارا

يجيزون الوجهين؛ أي النصب على االستثناء واإلتباع، والمختار  وال ميميون

ا، هذا المختار، ويجوزون: )ما  عندهم النصب، فيقولون: ما جاء القوم إال حمارا

 باع، إما بدل أو عطف.جاء القوم إال حماٌر( على اإلت

، يف االستعمال، المختار عندهم األسلوبالمختار يعني األكثر عندهم يف 

 النصب.

 أما إذا ُنصب فاألمر فيه واضح وال إشكال.

وأما إذا ُأتبع سواء قلنا بدل أو قلنا عطف، طيب بدل ماذا؟ بعض من كل، على 

 التجّوز.
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 (00:48:22@)ال الب:

لى الناس فقط، الحمار ليس من القوم، لو كان من ال، القوم يطلق ع الشيخ:

، قال بعضهم: بدل بعض من كل على التوسع، وقال  القوم لكان االستثناء متصالا

 بعضهم: بدل غلط ال يهمنا ذلك اآلن.

 ومن ذلك قول عامر بن الحارث يقول:

 وبلىىىىىىىىدةم لىىىىىىىىيس بهىىىىىىىىا أنىىىىىىىىيُس 

 

 إال اليعىىىىىىىىىىىىىىافير وإال العىىىىىىىىىىىىىىيُس  

الذي جرها؟ هذه ُرب المحذوفة، ورب بلدة ليس هبا  وبلدٍة: بلدة مجرورة، ما 

أنيُس إال اليعافير، اليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الوحشية، يعني البقرة 

الوحشية الصغيرة تسمى يعفور، ُتجمع يعافير، والعيس: معروف العيس، جمع 

ء عيساء، والعيساء هي اإلبل البيض المخلوطة بصفرة، بعض اإلبل تكون بيضا

ا.  وفيها شيء من الصفرة فتسمى عيسا

ليس هبا أنيس إال اليعافير، االستثناء تام، أركانه الثالثة موجودة، ومنفي، ما 

أداة النفي عندنا؟ ليس، متصل أم منقطع؟ هل البقر واإلبل من األنيس الذي يؤَنس 

ا هبم؟ ال، يريد باألنيس اإلنسان الذي يؤانسه، وهو يف القصيدة إنما يريد بذل ك أيضا

أشد من عموم الناس، وإنما يريد حبيبته أو محبوبته، كأنه قال: وبلدة ليس هبا أنيس 

لكن اليعافير، البقر واإلبل فيها، ال يريد أين آنس هبم، ال، يقول: بلدة ليس فيها 

 أنيس، لكن فيها بقر وإبل، فكذا يكون االستثناء المنقطع.

تار فيه: النصب، ولكنه أتى على الوجه فاليعافير هنا استثناء منقطع، فكان المخ

اآلخر غير المختار، فرفع، ليس هبا أنيٌس، هذه ليس، أين اسمها وخربها؟ أما 

اسمها المرفوع فأنيٌس، وأما خربها ف: هبا، ليس أنيٌس هبا، واليعافير بدل من 

قل إال أنيٌس، ولو أتى على المختار لقال: إال اليعافيَر، ولو كان الشاعر حجازيًّا لم ي
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 اليعافيَر. 

وهذا هو قول ابن مالك، أقصد ما شرحناه يف التام المنفي على هذا التفصيل 

 بين االستثناء المتصل والمنقطع، هذا هو قول ابن مالك:

َد   ِ َوَبع   ُ ِ َأو   َن  ُ ُ ِخب َكنَ  ان 

َباعُ  َقَ ع   إِت  ي  ِ  َتِميم َوَعن   َما اَتَهَو َوان ِهب  َما ان 
 َقع  وَ  إِب َداٌل  فِ

فقوله: وبعد نفي أو كنفٍي، يريد التام المنفي، وقوله: انتخب إتباع ما اتصل، 

انُتخب، معنى ذلك أن الوجهين جائزان، إال أن المنتخب أي المختار هو اإلتباع، 

 انُتخب إتباع ما اتصل، يعني المتصل.

 ، هنا أمر، يعني أنوانهب ما انق عثم تكلم على االستثناء المنقطع فقال: 

ي ِ  إِب َداٌل َوَقع   َوَعن  النصب واجب، 
ا فالوجوب الذي ذكره قبل قليل هو َتِميم فِ ، إذا

عند غير تميم، يريد الحجازيين، أما تميم ففيه إبدال وقع، يعني أن األكثر عندهم 

 والمختار النصب، وجاء فيه اإلتباع.

 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ): ثم ننظر... وقال 
ببت مشكلة كبيرة عند بعض الفرق، بسبب أحكام االستثناء، ، هذه س[65النمو:]

، يقول: ال يعلم من يف [65النمو:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)

السموات، َمن موصولة، من يف السموات، بمعنى الذين، ال يعلم الذين يف 

السماوات والذين يف األرض الغيب إال اهلل، فاستثنى، االستثناء هنا متصل، أم 

 منقطع؟

 اء أوالا تام أم غير تام؟االستثن

 (00:54:53@)ال الب:
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ا كان موجود المستثنى منه وأداة االستثناء والمستثنى، وهو تام  الشيخ: تام، إذا

، لو قلنا إنه متصل، إن [13البقرة:] (ۇ ۆ)منفي، لقوله:  ، فإن كان متصالا

ى كان متصالا فالواجب عند الحجازيين: النصب، والقرآن أكثره ومعظمه نزل عل

لغة الحجازيين، وال ُيصرف عن لغة الحجازيين إال لقرينة أو دليل، نعم فيه بعض 

اآليات وبعض القراءات جاءت على غير لغة قريش، لغة الحجازيين، لكن األصل 

 فيه أن القرآن نزل على لغة قريش.

 لكن اآلية ماذا تقول؟ إال اهلَل أم إال اهلُل؟ اهلُل باتفاق القرآن، ال السبعة وال

العشرة، وحتى الشواذ، ما أعرف أنا فيها إال اهلَل حتى يف الشواذ، كلها جاءت 

باتفاق: إال اهلُل، معنى ذلك أن االستثناء منقطع أم غير منقطع؟ لو كان منقطع 

 النتصب.

 يف األرض؟ ويف السموات يف الذين: قوله يف داخل قلنا متصل، هل اهلل 

 السماء؟ يف الذين: قولنا يف يدخل  اهلل هل السماء، يف السموات،

 (00:56:29@)ال الب:

 أين اهلل؟ الشيخ:

 (00:56:34@)ال الب:

يف السماء، دعونا نقف عند ألفاظ القرآن، يف السماء يف السماوات،  الشيخ:

ارحموا من يف األرض يرحمكم من يف »، [16الملك:] (ڄ ڄ ڃ ڃ)

ا فاهلل «السماء ، أم [83مران:آل ع] (وئ ۇئ ۇئ): قوله يف داخل ، إذا

 ليس بداخل؟ داخل، ومنقطع أم متصل؟ متصل.

نعود إلى أحكام النحويين، ماذا قالوا يف المتصل هنا؟ قالوا: يجوز لك فيه 
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الوجهان، النصب واإلتباع، والمختار: اإلتباع، وقد جاءت اآلية على المختار،  

ا.  يعني اآلية هنا جاءت على ما قرره النحويون تماما

 مشكلة يف صارت السماء، يف اهلل أن ي تنفي هذا عن اهلل بعض الفرق الت

 ذلك، فبعضهم كالزمخشري قال: إن اآلية يف وقريبة بعيدة تأويالت ولهم اآلية، مع

جاءت على لغة تميم القليلة، التي ذكرناها قبل قليل، يقول: إن االستثناء منقطع، 

ة الحجازيين، يقول: نقول له: الحجازيين يوجبون النصب، والقرآن جاء على لغ

ال، هذه اآلية جاءت على لغة التميميين، وعلى لغة التميميين، وعلى لغة التميميين 

 الكثرة أم القليلة؟ القليلة.

ومع ذلك رد جماهير المعربين ممن يقول هبذا القول، أي قول الزمخشري 

يلة لغير ونحوه، ردوا هذا اإلعراب، قالوا: ال يصح أن نفسر القرآن على اللغة القل

ا أخرى يف إعراب هذه اآلية.  الحجازيين، ثم صاروا يتكلفون أوجها

 :  ثم قال بعد ذلك ابن مالك

ىىىِ َقىىىد  ُ ىىىِ ال نَ
ىىىِب َسىىىابِقم فِ  َوَشي ىىىُر َنه 

 

َ ىىىىر  إِن  َوَرد    ىىىىَبُ  اخ  ِ َولكِىىىىن  َنه 
 َيىىىىى تِ

أن تكلم يف هذا البيت على حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه، فيجوز  

ا، ويجوز أن تقدمه إذا قصدت به التقديم  تؤخره فتقول: جاء الضيوف إال خالدا

ا الضيوف، فحكمه حينئٍذ جواز الوجهين فيه.  ومزيد االهتمام فتقول: جاء إال خالدا

والنصب المختار، إذا تقدم فحكمه جواز الوجهين فيه، والمختار النصب، 

جاء يف بعض الشواهد القليلة:  يعني هذه اللغة الفصحى، اللغة الُكثرى، لكن

 اإلتباع.

ا  فنقول: يجوز فيه الوجهان، والمختار: النصب، تقول: )ما جاء إال خالدا

الضيوف(، هذه اللغة الفصحى الكثرى، ولك أن تقول: )ما جاء إال خالٌد 
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 الضيوف(، فرتفع.

 هذا السؤال، ُنعرب: كيف يكون اإلعراب؟

ا الضيوف(، فجاء: فعل،  )ما جاء إال النهب )اللرة الُهحَ(: خالدا

ا: منصوب على االستثناء، فالجملة  والضيوف: فاعل، وإال: أداة استثناء، وخالدا

 هنا حقيقتها وأصلها االستثناء التام، ثم قدمت المستثنى مع األداة.

ا الضيوف(،  يعني على هذه اللغة الفصحى، األصل يف قولك: )جاء إال خالدا

ا وقدمتها بسبب شدة األصل: )جاء الضيوف إال خ ا(، ثم أخذت إال خالدا الدا

االهتمام هبا، فاإلعراب ما يتغير، إال أن المعنى هو الذي يتغير، يعني صار 

 اهتمامك بالمستثنى أكثر من اهتمامك بالمستثنى منه.

)ما جاء إال خالٌد الضيوف(، فجاء: فعل، وخالٌد: هو  :أما الوج  الثاين وهو

الٌد الضيوف(، خالٌد هو الفاعل، والضيوف: بدل من خالد، الفاعل، )ما جاء إال خ

 :هنا عدة أسئلة

حقيقة االستثناء هنا على هذا اإلعراب، على هذه اللغة القليلة، حقيقة 

االستثناء هنا تام أم مفرغ؟ يف قولك: )ما جاء إال خالٌد الضيوف(، فخالٌد هو 

غ، كأنك قلت: جاء خ الد، ثم أبدلت من الفاعل، الفاعل، فأعربتها إعراب الُمفرَّ

غ.  جعلت الضيوف بدالا من خالد، فهنا أعربتها وعاملتها معاملة الُمفرَّ

قلنا: المتكلم عندما يقول: )ما جاء إال خالٌد الضيوف(، حقيقة كالمه، الكالم 

غ، أراد أن  الذي قصده، الذي أراد أن يقوله أن يبني كالمه على االستثناء الُمفرَّ

 اء إال خالد(، ثم بدا له أن يكمل فقال: )الضيوف(.يقول لك: )ما ج

أما على اللغة السابقة الفصحى، فالمتكلم إنما بنى كالمه على االستثناء التام، 

أراد أن يقول لك: )ما جاء الضيوف إال خالٌد(، ثم قدم المستثنى لمزيد االهتمام 
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 به. 

ء إال خالد السؤال الثاين: إن قلنا إن الضيوف بدل من خالد يف )ما جا

 الضيوف(، قلنا بدل، من أي أنواع البدل؟ نعم.

 (01:04:14@)ال الب:

قال بعضهم: إنه بدل كل من كل، وقال بعضهم: بل بدل كل من بعض،  الشيخ:

على القلب، يجعلون هذا من بدل البعض من كل على القلب، بل إن بعض 

وإن كان جمهور النحويين يثبت أصالا بدل الكل من البعض يف بعض األساليب، 

 النحويين ينفون هذا النوع، ما فيه، يا بدل كل من كل أو بعض من كل.

 قال بعضهم: فيه بدل كل من بعض، واستشهدوا ببعض الشواهد كقوله:

ىىىىىىىىىا دفنوهىىىىىىىىىا  رحىىىىىىىىىم اهلل أعِم 

 

 ب ج ىىىىىىىَ اَن طلحىىىىىىىَة ال لحىىىىىىىاِو  

ن ال فأبدل طلحة من األعُظم، مع أن طلحة كل، واألعُظم قليلة، وآية أنا اآل 

تحضرين، لكن لعلها تحضركم، أبدل جنات من جنة، أنا ما حضرت المسألة هذه 

، لكن عرضت لي وأنا أعرض اآلن.  أصالا

لكن على كل حال قيل إن البدل هنا بعض من كل على القلب، يسمونه على 

 القلب.

 (01:05:30@)ال الب:

ميت بن زيد ال، جنة ثم قال: جنات، جنة عدن، ثم قال جنات، قال الك الشيخ:

 قال: -شاعر أموي مشهور معروف–

َمىىىىىىىىَد ِشىىىىىىىىيَعةٌ  ََ إاِلَ آَل َأح 
 َفَمىىىىىىىىالِ

 

َهُب   َهَب ال َحىىىىق  َمىىىىذ   وَمىىىىاِلَ إاِلَ َمىىىىذ 

 أن وأراد ،أراد أن يقول: ما لي شيعة إال آل أحمد، يعني النبي  
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 :فقال المستثنى قدم أنه إال منفي، تام استثناء الحق، مذهب إال مذهب لي ما: يقول

َمىىىىىىىىَد ِشىىىىىىىىيَعةٌ  ََ إاِلَ آَل َأح 
 َفَمىىىىىىىىالِ

 

َهُب   َهَب ال َحىىىىق  َمىىىىذ   وَمىىىىاِلَ إاِلَ َمىىىىذ 

فإذا أعدنا الكالم إال أصله: ما لي شيعة إال آل أحمد، ما إعراب ما لي شيعٌة؟  

ما: نافية، لي شيعٌة، لي: خرب، وشيعٌة: مبتدأ، إال: أداة استثناء، آل: مستثنى 

أحمد مضاف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة ألنه ممنوع منصوب، وهو مضاف و

من الصرف، ثم إن الشاعر قدم المستثنى مع األداة لمزيد االهتمام، هنا ال شك 

 لمزيد االهتمام.

ثم قال: وما لي إال مذهب الحق مذهُب، فعل به ما فعل بالشطر األول، وقد 

 لمختار، فنصب.أتى البيت هذا على المختار أم على القليل؟ جاء على ا

 :قال يعني النبي –فقال  ◙أما حسان بن ثابت 

اَعة   َُ ُجىىىىىىوَن ِمن ىىىىىىُ  َشىىىىىى  َفىىىىىىإَِنُهُم َير 

 

 إَِذا َلىىىىىم  َيُكىىىىىن  إاِلَ النَبِي ىىىىىوَن َشىىىىىافِعُ  

يكن، هذه كان التامة التي بمعنى يوجد، ليست الناقصة، والنبيون فاعلها، )إذا  

فرفع بدل من النبيون، ولو جاء هبا على  لم يكن إال النبيون(، ثم قال: )شافُع(

الكثير المختار لكان يقول: )إذا لم يكن إال النبيين شافُع(، يعني: إذا لم يكن شافٌع 

 إال النبيين.

فإن قلت لي: ما حكم المستثنى إذا تقدم )التام الموجب(؟ كل كالمنا وأمثلتنا 

 يف التام الموجب؟اآلن على التام المنفي، طيب ما حكم المستثنى إذا تقدم 

ا النصب يف كل حاالته، ومن  الجواب على ذلك: سبق أن قلنا: إن حكمه دائما

تلك الحاالت إذا تقدم فيجب فيه النصب، ليس فيه إال النصب، ثم أخذ ابن مالك 

  بعد ذلك يتكلم على أحكام إال إذا تكررت، إال قد تتكرر يف الكالم، فتقول

: )ما جاء الضيوف إال خا ا(، أو تقول: )ما جاء الضيوف مثالا ا، إال فهدا ا، إال زيدا لدا
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ا(، يعني قد تتكرر، ما حكمها إذا تكررت؟ يعني هل   ا وإال سعدا ا وإال فهدا إال خالدا

 تغير األحكام السابقة التي درسناها قبل قليل بالتفصيل أم ال تغيرها؟

المجال  بين ابن مالك ذلك يف األبيات التالية، لكن قبل أن نقرأها نفتح

 لألسئلة، إن كان فيه أسئلة فيما سبق أو نكمل؟ نعم.

 (01:10:02@)ال الب:

نعم، هنا لشدة االهتمام، والعامة اآلن يفعلون ذلك عندنا، إذا أردت أن  الشيخ:

 هتتم بشيء أنت تقدمه يف الكالم، قدمته لشدة االهتمام، نعم.

 (01:10:30@)ال الب:

)يف( هل تعني مطلق الظرفية أو تشمل هو قال قبل قليل، يقول:  الشيخ:

الظرفية والفوقية؟ أنت تقول: ال، المراد هنا الفوقية، ليست الظرفية الحقيقية، كذا 

 تقول.

 (01:11:03@)ال الب:

أنت تريد أن تقول: إن يف الواردة يف األدلة القرآنية المراد هبا الفوقية،  الشيخ:

 (ڄ ڄ ڃ ڃ)يف، ليست الظرفية الحقيقية، الوارد يف النصوص 
، الوارد يف أم فوق؟ «ارحموا من يف األرض يرحمكم من يف السماء»، [16الملك:]

 يف، ثم أنت فسرهتا بالفوقية ألدلة أخرى.

أنا ال أعارض ذلك، بل هذا صحيح، ما فيه إشكال، لكن نقول  أنا ال أقول لك:

، [16الملك:] (ڄ ڄ ڃ ڃ)فّسر هذه اآلية إما أن تفسر به اآلية األخرى: 

فالمراد بـ يف هنا، يف الظرفية الحقيقية، والظرفية الفوقية، ما فيه إشكال، نعم، فهي 

قد ُتستعمل يف المعنيين، تقول: الكأس يف الدرج، ظرفية حقيقية، والكأس يف 



 

 
e 

g h 

f  433 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 المنضدة يعني فوقها، ُيعرف هذا من االستعمال والقرائن.

ر هذه  ،[16الملك:] (ڄ ڄ ڃ ڃ)فمهما فسرت اآلية الثانية:  فسِّ

 اآلية، ما فيه إشكال، واضح؟ نعم.

 (01:12:26@)ال الب:

 طيب، فّسر السماء هناك بالسماء هنا. الشيخ:

 (01:12:36@)ال الب:

نقول: )يف( يف اللغة تطلق على المعنيين، هو يؤّولها يف اآلية على معنى  الشيخ:

لكن هذه اآلية الفوقية، نقول: نعم، هذا صحيح لداللة الشواهد األخرى عليها، 

كذلك نقول: يف، بمعنى الفوقية، أنت تعرف اآلية التي نتكلم عليها؟ وهي قوله 

، فّسرها بنفس التفسير هناك، سواء [65النمو:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ)تعالى: 

 يف: فيها، أو يف: فوقها، المعنى واحد، نعم.

 (01:13:29@)ال الب:

 لكن ال، على غير فوق. الشيخ:

 (01:13:40@)ال الب:

نعم، فمهما فسرت هناك فسر هنا، ما فيه إشكال، ال تعارض بين  الشيخ:

 اآليتين، كالهما ُيفسران بالتفسير الذي تقوله، نعم.

 (01:13:53@)ال الب:

ال، الصواب عند المحققين أهنم يجتمعان، نعم يجتمعان، هذه  الشيخ:

نييه الحقيقي المسألة يبحثوهنا يف كتب األصول، هل يجوز استعمال اللفظ يف مع

والمجازي؟ يجوز، كثير من المتكلمين منعوا أن يجتمعا، لكن الشافعي نص على 
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أنه يجوز أن يجتمعا، ما فيه إشكال، كقولهم: )القلم أحد اللسانين(، اللسانين هنا  

اللسان الحقيقي واللسان المجازي، ومع ذلك ُثنيا، ُثنيا وأنت تريد بأحدهما 

 اللسان المجازي.اللسان الحقيقي، والثاين: 

يف  األسلوبفقد ُيستعمل اللفظ الواحد بمعنيين، يعني هو يستعمل يف نفس 

 نفس الجملة، ويراد به معنييها الحقيقي والمجازي.

 (01:14:52@)ال الب:

 ال، هذا يجوز، هذا جائز، هذا أمر جائز. الشيخ:

 (01:15:01@)ال الب:

نا، ويجوز أن تخرج من هنا، ال، أمر جائز، يعني يجوز أن تخرج من ه الشيخ:

 كالهما جائز، أمٌر جائز.

 (01:15:14@)ال الب:

( هو األقرب إليك، سؤال آخر؟ أنا ذكرهتا فقط 01:15:18@ربما ) الشيخ:

من باب أهنا تجري على ما ذكرناه من أقوال النحويين هنا، ما فيها أي إشكال، 

ا، وهذه من أدلتهم يف إثبات جارية، وإال فإن أهل السنة هكذا أعربوا اآلية وفسروه

 عند كثيرون، وذكرها العلو، على استدالالته يف القيم ابن ذكرها ،العلو هلل 

 نفي العلو، كيف سيخرج اهلل ي عندما اإلشكال إشكال، أي فيها ما السنة أهل

 .[83آل عمران:] (وئ ۇئ ۇئ ۆئ): قوله من

م: هذا أصالا ولهم تأويالت أخرى وتفسيرات أخرى لآلية، حتى قال بعضه

مفرغ، الغيب بدل من قوله: من يف السماوات واألرض، يعني ال يعلم من يف 

السماوات واألرض يعني الغيب، إال اهلل، اهلل: فاعل، ومن يف السماوات: مفعول 

 به، والغيب: بدل منه، عندهم لف ودوران، ويستطعيوا أن...
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 (01:16:36@)ال الب:

نما ُتستعمل يف العاقل، وسيجيبون فيقولون: ثم ُيرد عليهم، أن َمن إ الشيخ:

، فهذا من القليل، فُيرد عليهم بأن القرآن ال  إنما قد ُتستعمل لغير العاقل قليالا

ُيحمل على القليل إال بدليل أو قرينة، فمهما لّفوا وداروا سيقعون إما يف تكلف أو 

 يف تأويل قليل.

 (01:17:04@)ال الب:

على أحكام إال المكررة فيه طول، فسنبدأ به، لن المشكلة أن الكالم  الشيخ:

ا، نأخذ شواهد، إن كان فيه  نستطيع أن ننهيه، لكن لعلنا نقف عند بعض الشواهد إذا

 سؤال أو لنا الشواهد؟ نعم.

 (01:17:24@)ال الب:

 ارفع صوتك. الشيخ:

 (01:17:33@)ال الب:

ندوحة، ما ُيخرج على نقول: ال ُنخّرج القرآن على القليل مادام هناك م الشيخ:

 القليل مادام هناك مندوحة.

 (01:17:49@)ال الب:

 كيف؟ الشيخ:

 (01:17:53@)ال الب:

هناك أوجه قوية، يمكن أن ُتخرج القرآن عليها ويستقيم األمر، لكن  الشيخ:

 اإلعراب...

 (01:18:02@)ال الب:

 يف معنى الكلمة؟ يف المعاين؟ الشيخ:
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 (01:18:19@)ال الب: 

قد ُتؤول، المعاين قد تأيت، المعاين يقولون: إن العرب يجتمعون يف  الشيخ:

األسواق ونحو كذا، ويأخذ بعضهم من بعض، يعني هذه مستعملة حتى عند 

الحجازيين، لكن بقلة، أخذوها من القبائل األخرى، فالمعاين قد تأخذها القبائل 

 اس آخرين.بعضها من بعض، كما يوجد عندنا اآلن، قد نأخذ المعاين من أن

يعني نفس اللغة سترتك  األسلوبهو الذي يصعب أن تأخذه،  األسلوبلكن 

شيء وتأخذ مكانه شيء آخر، أما المعاين فيمكن أن نأخذها اآلن من لغات أخرى، 

 أو من دول أخرى، نعم، ارفع صوتك.

 (01:19:14@)ال الب:

حمل يعني هل ُيحمل القرآن على الفصيح واألفصح؟ أم يجب أن يُ  الشيخ:

على األفصح فقط؟ هنا ال، هنا يجوز أن تحمل القرآن على الفصيح واألفصح، ما 

لم يصل إلى حد القلة، بما أن الوجه فصيح وال إشكال يف فصاحته، فيمكن أن 

 ُيحمل القرآن عليه، وهناك آيات كثيرة وإعرابات كثيرة ُحملت على الفصيح.

 (01:19:43@)ال الب:

ل، القليل كما قلنا قبل قليل، أن يأيت الكثير عند الفصيح غير القلي الشيخ:

العرب على أسلوب معّين، ثم يأيت عند مثالا قبيلة، أسلوب يخالف هذا المنتشر 

 عند قبائل العرب كلها، هذا نقول: هذا قليل.

لكن فصيح وأفصح، يعني أن القبيلة تجيز هذين األمرين، تجيزهما، إال أن 

قلنا بالنسب، هذا مثالا ستين بالمائة، وهذا أربعين يأيت مثالا إذا  األسلوبهذا 

بالمائة، هذا فصيح وأفصح، لكن لو قلنا: ثمانين بالمائة وعشرين بالمائة، تسعين 

ا أشياء نسبية، لكن يمكن أن نفهم  بالمائة وعشرة بالمائة، نقول: ال، هذا قليل، طبعا
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 منها المراد بقولهم: فصيح وأفصح، وقليل وكثير.

 (01:20:37@)ال الب:

هذا تفسير، األحسن نقول له: هو هنا تدل على التأكيد، تأكيد المعنى،  الشيخ:

نعم، هذا يسمى ضمير فصل، وهنا تأكيد، والتأكيد يف مكانه أفصح، أما إذا لم يأِت 

 يف مكانه فسيكون من االستطراد واإلطالة، نعم.

 (01:21:24@)ال الب:

والنصب، الوجه األكثر عند العرب هنا وجه نحوي، يعني مثالا الرفع  الشيخ:

الرفع، لكن بعضهم قد ينصب، فنقول: ال، ما ُيحمل القرآن على القليل هنا، ُيحمل 

، وقد  على الكثير، لكن يف المعاين، المعاين البالغية، البالغية ما تتناهى كثرةا

تختلف فيها األفهام، فربما يكون الموضع هنا موضع تأكيد، وموضع تفصيل، 

ذا فتحتاج أن تطيل الكالم فيه، وتفصل وتأيت بعدة مؤكدات، كمواضع اإلنكار وله

، مواضع التعظيم، هنا تحتاج أن تؤكد الكالم.  مثالا

ويف مواضع أخرى ما تحتاج إلى أن تؤكد الكالم وتطيله، كمواضع اإلقرار 

، مواقع مجرد التوضيح، ما يحتاج، وهذا الذي يأيت بالقرآن، يعني أكثر م ا يأيت مثالا

التأكيد، يف مواضع اإلنكار مع الكالم مثالا على الكفار، يأيت القَسم، تأيت إّن، تأيت 

 الم االبتداء، وتأيت الم القسم، وتأيت قد، وتأيت لقد، لتأكيد هذا المعنى.

 وعظمته بقدرته أو يف مواضع التعظيم، كما مثالا يف بيان صفات اهلل 

 العظمة، هذه منكرين أهنم ليس العظمة، ذهه لبيان المؤكدات تأيت ذلك، ونحو

 .نعم حقها، وإعطائها العظمة هذه لتقوية ال، لكن

 (01:22:50@)ال الب:

 ارفع صوتك. الشيخ:
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 (01:22:56@)ال الب: 

على المستثنى منه، ال أعرف، لم أقف على شاهد من القرآن قيل إن  الشيخ:

 المستثنى مقدم فيه على المستثنى منه، نعم.

 (01:23:14@)ال الب:

يف إعراب القرآن؟ أما الكتب المتقدمة فليس هناك كتاب أعرب القرآن  الشيخ:

كله، وإنما كانوا ُيعربون الُمشكل فقط من القرآن، وأهم وأشهر الكتب القديمة يف 

إعراب هذا المشكل هو كتاب ]الدر المصون[ للسمين الحَلبي، تلميذ من تالميذ 

بحر المحيط[، أخذ البحر المحيط، واستخرج كل أبي حّيان األندلسي صاحب ]ال

ا، وسماه: ]الدر  ما فيه مما يتعلق باللغة واإلعراب، وزاد عليه أشياء كثيرة جدًّ

 المصون يف علوم الكتاب المكنون[، هذا من أفضل الكتب.

وهناك كتب يف اإلعراب، إعراب المشكل، كتب مختصر، ككتاب ]التبيان يف 

العكربي، أو كتاب ]البيان يف إعراب مشكل القرآن[ لكمال إعراب القرآن[، لإلمام 

.
ّ

 الدين بن األنباري، أو ]مشكل إعراب القرآن[ لمكي القيسي

أما الكتب الحديثة فهناك كتب أعربت كل القرآن، المشكل وغير المشكل، 

اإلعرابات المفصلة، كتاب ]الجدول إلعراب القرآن  -فيما يبدو لي–ومن أفضلها 

ا هذه الكتب ستكون كبيرة؛ ألهنا يف إعراب القرآن وصرفه[ لمح مود صايف، طبعا

ا  كله، حتى ]الدر المصون[ كتاب كبير، يعني يف طبعته الجيدة المحققة تحقيقا

ا،  علميًّا حققها الدكتور/ أحمد الخراط، أذكرها وصلت إلى أحد عشر مجلدا

 ولعلها زادت بعد ذلك.

 مجلدات، نعم.ويف طبعتها التجارية يف ثمان أو تسع 

 ( وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين.01:25:26@)



 

 
e 

g h 

f  439 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 

 

 

 

  الدرس التماسع واألربعون
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد: 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة، ليلة 

سابع والعشرين من شهر ربيع اآلخر، من سنة إحدى وثالثين وأربعمائة االثنين، ال

 وألف، يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض.

الدرس التاسع واألربعين من دروس شرح ألفية  -بحمد اهلل وتوفيقه-نعقد 

أن يغفر له وأن يرحمه، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن  ابن مالك، نسأل اهلل 

لنا وأن يرحمنا وآباءنا وأمهاتنا، وإخواننا ووالة أمورنا وعلماءنا، وأن ينفعنا  يغفر

 بما نقول إنه على كل شيٍء قدير.

قبل أن نبدأ يا إخوان بالكالم على بقية باب االستثناء، أعود إلى ما كنا ذكرناه 

، فلم [65النمو:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ): يف قوله 

ا لهذه اآل را ا؛ ألنني كنت أظن أن األمر فيها واضح، وبما أن األمر أكن ُمحضِّ ية كثيرا

احتاج إلى سؤال وجواب، فدعونا نقطع ذلك بنقل عن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  يف ]مجموع الفتاوى[ يف الجزء السادس عشرة، يف الصفحة التاسعة بعد
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 المائة. 

قال وقد "واالستدالل له، قال:  وهو يتكلم عن العلو هلل  قال 

، فاستثنى نفسه [65النمو:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ)تعالى: 

والعاَلم: َمن يف السماوات واألرض، وال يجوز أن يقال: هذا استثناء منقطع؛ ألن 

ا لكان منصوباا ، يعني بالمستثنى لفظ الجاللة، "المستثنى مرفوع، ولو كان منقطعا

ا لكان ع لى لغة الحجازيين واجب النصب، إال اهلُل، وشرحنا ذلك أنه لو كان منقطعا

 الذي نزل به القرآن الكريم.

ا لكان منصوباا، بل مرفوع على البدل، والعامل فيه هو "قال:  ولو كان منقطعا

العامل يف الُمبدل منه، وهو بمنزلة المفرغ؛ كأنه قال: ال يعلم الغيب إال اهلل، فيلزم 

ن لفظ السماء يتناول كل ما أنه داخل يف َمن يف السماوات واألرض، وقد قدمنا أ

سما، ويدخل فيه السماوات، والكرسي، والعر،، وما فوق ذلك؛ ألن ذلك يف 

جانب النفي، وهو لم يقل هنا السماوات السبع، بل عّم بلفظ السماوات، وإن كان 

لفظ السماء قد ُيراد به السحاب، ويراد به الفلك، ويراد به ما فوق العاَلم، ويراد به 

 ا.العلو مطلقا 

، إلى آخر كالمه، طويل، فهو يثبت أن يف هنا على "فالسماوات جمع سماء...

؛ ألنه معناها الحقيقي، سواءا فيما يتعلق بالمخلوقين، أو فيما يتعلق باهلل 

جمع السماوات، فإن أردنا السماوات السبع ففي معها ظرفية تناسب المخلوقين، 

، وهو يف السماء وهو يف العلو وإن أردنا بالسماء العلو المطلق، فهي هلل 

 .المطلق 

والسماوات السبع مما سمى من المخلوقات، والسماء بمعنى العلو المطلق، 

 كل ذلك ُيجمع بلفظ السماوات، وال مانع من ذلك.
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هذا نقل موجز عن شيخ اإلسالم يف هذه المسألة، واآلية مذكورة يف كتب 

فلو عدت إلى كتب المتقدمين  ، ومع ذلكالعقيدة، وهم يحتجون لعلو اهلل 

لوجدهتم ال يختلفون أن االستثناء هنا متصل، كما يف ]تفسير الطربي[، نقل نقول 

وخالفات، لكن كلها على أنه استثناء متصل، وكذلك الزّجاج يف ]معاين القرآن[، 

 وهما من أهل السنة، إنما حدث الخالف عند المتأخرين.

ن االستثناء هنا منقطع، مثل ابن كثير يف إ ومع ذلك فإن بعض أهو ال نة قال:

تفسيره، لكن كما رأينا أن ابن تيمية، وهذا هو الحق، أن يف السماوات، السماوات 

، فعلى ذلك كل هذه السماوات ُتجمع بلفظ السماء، كما  كل ما عال يسمى سماءا

: عودوا إلى بيوتكم، وبعض الناس بيته قصر، وبعض الناس  لو قلت للناس مثالا

ته معتاد، وبعض الناس ما له بيت، وإنما ينام تحت األشجار، ومع ذلك يسمى بي

بيتاا؛ ألن البيت يف اللغة: كل ما يبيت فيه اإلنسان، سواء كان بيتاا يف الحقيقة العرفية 

)الذي ُيبنى وينام فيه اإلنسان(، أو لم يكن كذلك، كل ما يبيت فيه اإلنسان يسمى 

 بيتاا.

، فُتجمع على سماوات، وكل ما يبيت فيه فكذلك كل ما عال ُيس مى سماءا

 اإلنسان يسمى بيتاا، فُيجمع على بيوت، وهكذا.

 لعلنا نكتفي هبذا فيما يتعلق باآلية الكريمة، نعم.

 (00:05:43) ال الب:

، [40يس:] (جئ حئ مئ ىئ)نعم، كٌل يف َفَلٍك، آسف الَفَلك،  الشيخ:

 الَفَلك، يعني الفضاء، الجو.

ى درسنا يا إخوان، كنا شرحنا أربعة أبيات يف باب االستثناء، وكان نعود اآلن إل

 الكالم فيها على أنواع االستثناء وحكم المستثنى فيها، فقلنا:
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  :إن االستثناء ثالثة أنواع 

 تاٌم موجب، وتاٌم شير موجب، وتاٌم مُرغ.

 شرحناها وبّينا حكم المستثنى فيها.

، لو كررناها ما ال إذا تكرروحكم إعلى  اليوم سيتكلم ابن مالك 

 :حكمها؟ ويقول يف ذلك 

 َكىىىىىىىىىالَ 
كِي ىىىىىىىىىدم  َوَأل ىىىىىىىىىِغ إالَ َذاَو َتو 

 

َ ىىىىىَ إاِلَ ال َعىىىىىالَ   َُ ىىىىىُرر  بِِهىىىىىم  إالَ ال   َتم 

 َفَمىىىىىىىىع   
 َوإِن  ُتَكىىىىىىىىَرر  الَ َل  ِوكِي ىىىىىىىىدم

 

ثِي َر بِال َعاِمىىىىىىىىىِو َدع   
ىىىىىىىىىغم ال َ ىىىىىىىىىى  رِي   ُ  َت

 ِمَمىىىىىا بِىىىىىإاِلَ  
ىىىىىُ ث نِِ فِىىىىىِ َواِحىىىىىدم  اس 

 

نِىىىىِ  ىىىىِب ِسىىىىَواُه ُمر   َوَلىىىىي َس َعىىىىن  َنه 

رِيىىىىىىىىىىغم َمىىىىىىىىىىَع ال َ َقىىىىىىىىىىّدمِ    ُ َن َت  َوُدو 

 

ُكىىىم  بِىىىِ  َوال َ ىىىِثمِ   ىىىَب ال َجِمي ىىىع اح   َنه 

ِخي رم َوِجىىىىَي بَِواِحىىىىدِ  
 َوان ِهىىىىب  لَِ ىىىىى 

 

َن َوا ِىىىىىدِ    ِمن َهىىىىىا َكَمىىىىىا َلىىىىىو  َكىىىىىاَن ُدو 

ىىىىىىُرٌ  إاِلَ   ىىىىىىوا إاِلَ ام  ُُ  َعِلىىىىىىِ َكَلىىىىىىم  َي

 

ىىىُم األََولِ   ىىىِد ُحك  ُمَهىىىا فِىىىِ ال َقه   َوُحك 

تكلم يف هذه األبيات، وهي ستة أبيات على حكم إال المكررة، إذا كررهتا، لو  

ا(، إذا كررهتا ما حكمها  ا، إال خالدا : )ما جاء الضيوف إال زيٌد إال فهدا قلت مثالا

 ال تتغير؟حينئٍذ؟ هل تتغير األحكام التي ُذكرت من قبل أو تثبت و

 ال التاء بفتح والتَّكرار َتكرار، ويقال تكرير يقال إال، لتكرير: فيقول 

 .تكرير أو َتكرار،: يقال وإنما تِكرار،: يقال ال بكسرها،

 ل كرير إال حال ان:

وذلك بأن يمكن حذفها، يعني  ،الحالة األولَ: أن يكون تكريرها لل وكيد

يكون اإلتيان هبا حينئٍذ لمزيد التأكيد، ولو يمكن أن تحذفها ويمكن أن تأيت هبا، ف

ُحذفت الستقام الكالم، كأن تقول: )ما جاء إال أخوك، إال خالد(، هو أخوك اسمه 

خالد، فتقول: )ما جاء إال أخوك، إال خالد(، هنا يمكن أن تحذف إال، وتقول: )ما 
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ا فإال زيدت للتوكيد.  جاء إال أخوك خالد(، إذا

لٌد، وإال فهٌد(، إال الثانية زيدت للتوكيد أو لالستثناء؟ تقول: )ما جاء إال خا

 للتوكيد، يمكن أن ُتحذف، فتقول: )ما جاء إال خالٌد وفهٌد(.

ا( للتأكيد أو لالستثناء؟ للتأكيد،  وتقول: )ما جاء الضيوف إال خالٌد، وإال فهدا

 يمكن أن ُتحذف، وتقول: )ما جاء الضيوف إال خالٌد وفهٌد(.

 ذا زيدت للتوكيد؟ما حكمها إ 

حكمها أهنا حينئٍذ ُملغاة، ما معنى ملغاة؟ يعني ال تغير شيئاا من األحكام 

السابقة، األحكام التي ذكرناها من قبل سواءا يف االستثناء التام الموجب، أو التام 

 غير الموجب، أو التام المفرغ، تنطبق على كل هذه المستثنيات.

لٌد(، وتقول: )ما جاء إال خالٌد وإال زيٌد، ففي المفرغ تقول: )ما جاء إال خا

 وإال فهٌد( كلها مثل بعض.

وتقول يف االستثناء التام غير الموجب: )ما جاء الضيوف إال خالد(، قلنا يف 

خالد يجوز لك النصب واإلتباع، واإلتباع هو األرجح المختار، أتبِع، تقول: )ما 

فإن نصبت )ما جاء الضيوف إال  جاء إال خالٌد وإال فهٌد، وإال زيٌد( مثل بعض،

ا( مثل بعض، حكمها اإللغاء. ا وإال زيدا ا وإال فهدا  خالدا

وإلغاء إال يكون مع البدل ويكون مع العطف، يكون مع البدل كقولنا: )ما جاء 

إال أخوك إال خالٌد(؛ أي )ما جاء إال أخوك خالٌد(، خالٌد بدل من أخوك، وإال هذه 

، ويكون مع العطف كما قلنا: )ما جاء إال زيٌد وإال فهٌد(، ملغاة، يعني زائدة للتأكيد

 قال الشاعر: 

 هىىىىىىو الىىىىىىدهر إال ليلىىىىىىٌة ونهارهىىىىىىا

 

 وإال طلىىىىوع الشىىىىمس ثىىىىم شيارهىىىىا 

 أعرب لي: هل الدهر إال ليلٌة، الدهر؟ 
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 (00:12:11@) ال الب: 

 وليلٌة؟ الشيخ:

 خرب. ال الب:

ستثناء مفرغ، يعني الدهر خرب، وهل حرف استثناء، وإال، قلنا هذا اال الشيخ:

 ليلٌة، ثم جاءت إال هنا ال لالستثناء، وإنما للحصر أو القصر.

)إال ليلٌة(: خرب مرفوع، )وهنارها(: معطوف على الخرب، )وإال طلوع 

الشمس(: إال هنا مكررة للتأكيد أم لالستثناء؟ للتأكيد إلمكان حذفها، يعني إال 

ا ت عطف وال يتغير الحكم، إال ليلٌة وهنارها وطلوع ليلٌة وهنارها، وطلوع الشمس، إذا

 الشمس ثم غيارها.

 يقول: -هذا من الشواهد النحوية–وقال اآلخر 

 مىىىىا لىىىىك مىىىىن شىىىىيخك إال عملىىىى 

 

 إال رسىىىىىىىىىىىىىىىىيم  وإال َرَملىىىىىىىىىىىىىىىى  

 الشيخ)ما لك من شيخك أو شنجك( يعني البعير الكبير، أو شيخك يعني   

مله(، ما إعراب عمله؟ إذا أعدت المعروف، إال عمله، )ما لك من شيخك إال ع

ا يتبين لك اإلعراب، األصل األصيل: )لك عمله(، لك:  الجملة إلى أصلها دائما

 خرب، وعمله: مبتدأ.

 (00:13:56@) ال الب:

 يقصد ما الحجازية؟ الشيخ:

 (00:14:04@) ال الب:

يعني ما الحجازية؟ ما الحجازية ال تعمل إذا تقدم الخرب، صح؟ وال  الشيخ:

 (ڄ ڄ ڄ ڃ)مل إذا انتقض الخرب بإال، درسنا ذلك، إذا انتقض بإال تع
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، ال تعمل، وإذا تقدم الخرب ال تعمل، هنا غير عاملة على كل [144آل عمران:]

ا فـ )لك(: خرب، و)عمله(: مبتدأ  حال، إذا

 مىىىىا لىىىىك مىىىىن شىىىىيخك إال عملىىىى 

 

 إال رسىىىىىىىىىىىىىىىىيم  وإال رَملىىىىىىىىىىىىىىىى  

ير السريع، كأنه قال: مالك من الرسيم هو السير البطيء، والرمل هو الس 

شيخك إال عمله؛ رسيمه ورَمله، فرسيمه بدل من عمله، وإال ملغاة، ورمله: عطف 

على رسيمه، وإال ملغاة، هنا جاءت إال الملغاة مع البدل )إال رسيمه(، ومع 

 العطف )وإال رَمله(، نعم.

 (00:15:26@) ال الب:

 أي كلمة؟ الشيخ:

 (00:15:33@العمل ) ال الب:

 إال رسيمه وإال رَمله  مالك من شيخك إال عمله الشيخ:

 (00:15:44@) ال الب:

ال، رمله عطف على رسيمه، ورسيمه بدل من العمل، ما لك من  الشيخ:

؟ إما أن يسير بطيئاا، وإما أن يسير الشيخشيخك إال عمله، ما العمل هذا؟ ما عمل 

ا، العمل هما هذان الشيئان، فهذان الشيئان   بدل من العمل.سريعا

 مىىىىا لىىىىك مىىىىن شىىىىيخك إال عملىىىى 

 

 إال رسىىىىىىىىىىىىىىىىيم  وإال رملىىىىىىىىىىىىىىىى  

كأنه قال: ما لك من شيخك إال عمله؛ رسيمه ورمله، فرسيمه بدل من عمله،  

 ورمله عطف، معطوف على رسيمه، نعم.

 (00:16:45@) ال الب:

نعم، وردت، يعني الجمل الكبير، ما لك من جملك الكبير إال أن يسير  الشيخ:
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ا.بطيئا    ا أو يسير سريعا

 وقال عامر بن الحارث:

 وبلىىىىىىىىدةم لىىىىىىىىيس بهىىىىىىىىا أنىىىىىىىىيس

 

 إال اليعىىىىىىىىىىىىىىافير وإال العىىىىىىىىىىىىىىيس 

فتكررت إال للتأكيد أم لالستثناء؟ للتأكيد؛ ألن المعنى إال اليعافير والعيس،  

َوَأل ِغ فلهذا ُعطفت العيس على اليعافير ولم يتغير الحكم، وهذا هو قول ابن مالك: 

َوَأل ِغ إالَ َذاَو ، إال المزيدة للتوكيد ما حكمها؟ حكمها اإللغاء، قال: كِي دم إالَ َذاَو َتو  

كِي دم  ُرر   َكالَ ، ثم مّثل لنا بمثال قال: َتو  َ َ إالَ  بِِهم   َتم  َُ  .ال َعالَ  إاِلَ  ال 

مثاله: ال تمرر هبم إال الفتى إال الَعال، الفتى هذا اسمه الَعالء، فكأنه قال: ال 

إال الفتى العال، العال: بدل من الفتى، اسمه العالء، فإال هنا مكررة تمرر هبم 

 للتأكيد يعني زائدة للتأكيد، نعم.

 (00:18:16@) ال الب:

ال، فقط إال، الزائدة للتأكيد إال فقط، أما العيس فهو معطوف، فلذلك  الشيخ:

 يمكن أن تحذف إال، تقول: إال اليعافير والعيس.

 (00:18:41@) ال الب:

ال، ما لنا عالقة بالفضلة، نتحدث هنا عن الزائد، الزائد هو الذي يمكن  الشيخ:

أن ُيحذف، كل ما يمكن أن ُيحذف وتستقيم الجملة، ما يتغير معنى الجملة، 

ا، لَم زيد؟ زيد للتأكيد، يعني لتقوية المعنى، ال لمعنىا جديد، الذي  فُيسمى زائدا

، أما الذي ما يأيت بمعنى جديد، وإنما يأيت بمعنى جديد، هذا يسموه معنى مؤسس

 يأيت لتقوية المعنى الموجود، هذا نسميه مؤِكد، مثل إن.

ا قائٌم( من حيث المعنى؟ هو إسناد  ما الفرق بين: )محمٌد قائٌم، وإن محمدا

القيام إال محمد، )إن محمدا قائم( فيه معنى زائد غير إسناد القيام إلى محمد؟ 
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ا ما فائدهتا، تقول: نعم، لها فائدة: المعنى اإلجمالي؟ ما في ه، طيب إن هنا إذا

ا معنى بالغي يؤتى به عند  التأكيد، تقوية إسناد القيام إلى محمد، والتأكيد طبعا

 الشاك، عند اإلنكار، عند الرتدد، له مواضع.

لكن نعني أن الذي ال يأيت بشيء زائد، معنى جديد، هذا نسميه زائد، لكن مثالا 

ا ليت، لو قلت  : )محمٌد مسافٌر(، أسندت السفر إلى محمد، )ليت محمدا مثالا

س؟ معنى جديد ال ُيعرف  مسافٌر(، هنا ليت، هذا زائد؟ معناها زائد، أم أنه مؤسَّ

وال ُيفهم إال أن تذكرها؟ هذا لها معنى خاص، لو ُحذفت انتزع هذا المعنى معها، 

: هذا لها معنى خاص ما ذهب هذا المعنى معها، ما نقول إهنا زائدة، ال، نقول

 ُيعرف إال هبا.

: )ما جاءين طالٌب(، ثم تقول: )ما جاءين من طالٍب(، المعنى  كما لو قلق مثال 

اإلجمالي واحد أنه ما جاءك طالب، طيب ومِن يف قولنا: )ما جاءين من طالٍب(، 

هذا يف االصطالح النحوي نسميه زائد، الزائد عند النحويين: هو ما كان ذكره 

فه سواء يف بناء الجملة، هذه الجملة مكونة من فعل وفاعل، ومِن: تقول زائدة وحذ

 يف بناء الجملة.

ما معنى زائدة؟ أهنا ال تؤثر يف بناء الجملة، لكن يف المعنى تؤثر أو ال تؤثر؟ 

نعم، تؤثر، معناها التأكيد، قولك: )ما جاءين من طالب( أقوى يف النفي من قولك: 

 عم.)ما جاءين طالب(، ن

 (00:21:54@) ال الب:

ُرر   الَ  الشيخ: َ َ إالَ  بِِهم   َتم  َُ ، إال: استثناء، والفتى: مستثنى، مستثنى ال َعالَ  إاِلَ  ال 

من أين؟ مستثنى من الضمير )بِهم(، هذا مجرور، الضمير، إال الفتى: هذا مستثنى، 

 ما إعراب المستثنى )ال تمرر هبم إال الفتى(؟
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 تباع.ثناء، ولك االلك النصب على االست 

إال العال: إال هذه ملغاة، يعني زائدة للتأكيد، والَعال بدل من الفتى، كأنك 

زيد،  الطالبقلت: ال تمرر هبم إال الفتى العال، كأنك قلت: ال تمرر هبم إال 

ا، أو ال تمرر هبم إال  الطالباسمه زيد، ال تمرر هبم إال  الطالب زيٍد،  الطالبزيدا

 تباع.الالك النصب ولك 

فهذه الحالة األولى؛ أن تكون إال مكررة للتأكيد، ونعلم أهنا للتأكيد إذا أمكن 

 حذفها.

ال للتأكيد، يعني الستثناٍء آخر،  ،والحالة الثانية: أن تكون مكررة  لالس ثناي

استثناء جديد، ونعرف أهنا لالستثناء ال للتأكيد؛ ألهنا ال يجوز أن ُتحذف، كأن 

ا(، إال هنا استثناء جديد أم زائدة ملغاة تقول: )ما جاء ا لضيوف إال خالٌد، إال فهدا

للتأكيد؟ ما يمكن أن ُتحذف، هذا استثناء جديد، ما جاء الضيوف إال خالٌد، استثناء 

ا، فهذا استثناء جديد، وليست للتأكيد. نٍ ثا  جديد: إال فهدا

ا(، أعني أن تكرير إال ق د يكون يف التام: )ما وتقول: )ما جاء إال خالٌد، إال فهدا

ا(،  ا(، ويكون يف المفرغ: )ما جاء إال خالٌد إال فهدا جاء الضيوف إال خالٌد إال فهدا

 وما حكم إال المكررة لالس ثناي ال لل وكيد؟يكون فيهما، 

نعم، هنا حكمها يختلف، إذا ُكررت إال لالستثناء فإنك تطبق األحكام السابقة 

تنصبها، تطبق األحكام السابقة سواءا من حيث على أحد المستثنيات، والبواقي 

تباع، تطبقها على واحد من الوجوب النصب، أو جواز الوجهين النصب وا

ا أن تطبقها على  المستثنيات؛ إن شئت األول أو الثاين أو الثالث، واألفضل دائما

 األول، والبواقي يجب فيها النصب.

ا(، هذا استثناء تام غير موجب، فإذا قلَت: )ما جاء الضيوف إال خالٌد إال فهدا 
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تباع والنصب( تطبقه على التباع والنصب، هذا األمر الجائز )االلك يف المستثنى ا

واحد من المستثنيات، إما األول وإما الثاين، إما خالد وإما فهد، واآلخر يجب أن 

ا(، وإن شئت:  تنصبه، كذا كالم العرب، تقول: )ما جاء الضيوف إال خالٌد إال فهدا

ا(. ا إال فهدا  )ما جاء الضيوف إال خالدا

ا(، وكذلك لو  ويف المفرغ، تقول: )ما جاء إال خالٌد(، ثم تقول: )إال فهدا

ا، إال  استثنيت ثالثة أو أربعة الحكم واحد، )ما جاء القوم إال سعٌد، إال سعيدا

ا(، تطبق هذه األحكام على واحد، والبواقي تنصبها. وا، إال بكرا  عمرا

 ذلك علَ ما سبق من أحكام االس ثناي قلنا:فإن طبقنا 

ا شغلت العامل السابق بواحد من المستثنيات،  ،إذا كان االس ثناي مُرش 

ا(، تقول: )ما جاء إال  ا إال سعدا والبواقي نصبتها، لو قلت: )ما جاء إال خالٌد إال فهدا

ا، إال فهٌد، إال سع ا(، أو )ما جاء إال خالدا ا إال سعدا ا(، أو )ما جاء إال خالٌد إال فهدا دا

ا إال سعٌد(، وهذا هو قول ابن مالك:  ا، إال فهدا ، طيب َوإِن  ُتَكَرر  الَ َل  ِوكِي دم خالدا

 ُتكرر لماذا إذا ما ُكررت للتوكيد؟ لالستثناء، إن ُكررت الستثناء جديد آخر 

 َفَمىىىىىىىىع  
 َوإِن  ُتَكىىىىىىىىَرر  الَ َل  ِوكِي ىىىىىىىىدم

 

رِي غم    ُ  .......................... َت

 يعني يف االستثناء المفرغ  ....................

ثِي رَ 
 َدع   بِال َعاِموِ  ال َ ى 

ُ ث نِِ ِبإاِلَ  ِمَما َواِحدم  فِِ  اس 

يعني اجعل التأثير بالعامل، اجعل العامل يؤثر يف واحد فقط من المستثنيات، 

عمل يف واحد من المستثنيات، ُمْغنِي، يعني اجعل العامل ي ِسَواهُ  َنْصِب  َعنْ  َوَلْيَس 

 والبواقي تنصبها.

ا، كقولك:  ا، إذا كان المستثنى مؤخرا ا؛ فإن كان مؤخرا وإذا كان االستثناء تامًّ
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ا(، فيجوز لك يف واحٍد من هذه   ا إال سعدا )ما جاء الضيوف إال خالٌد إال فهدا

 المستثنيات النصب واإلتباع، ويف البواقي وجوب النصب.

ا وإن كان المستث ا، إال سعدا ا، إال فهدا ا، كأن تقول: )ما جاء إال خالدا نى مقدما

الضيوف(، إن قدمت المستثنى ما حكمه؟ حكمه وجوب النصب على اللغة 

الفصحى كما قلنا من قبل، وبعض العرب يجيز اإلتباع، فعلى اللغة الفصحى 

ا، وهذا هو قول ابن مالك:  يجب النصب، نصبها جميعا

رِيغم   ُ َن َت  يعني مع االستثناء غير المفرغ، يعني التام، َوُدو 

رِيىىىىىىىىىىغم َمىىىىىىىىىىَع ال َ َقىىىىىىىىىىّدمِ   ُ َن َت  َوُدو 

 

ُكىىىم  بِىىىِ  َوال َ ىىىِثمِ   ىىىَب ال َجِمي ىىىع اح   َنه 

ا وتقدم المستثنى، فتنصب جميع المستثنيات، طيب ومع   إذا كان االستثناء تامًّ

 المستثنى المتأخر، يقول:

ِخي رم 
 لمستثنى.، إذا تأخر اَوان ِهب  لَِ ى 

ِخي رم َوِجىىىىَي بَِواِحىىىىدِ 
 َوان ِهىىىىب  لَِ ىىىىى 

 

َن َوا ِىىىىىدِ    ِمن َهىىىىىا َكَمىىىىىا َلىىىىىو  َكىىىىىاَن ُدو 

تباع، اليعني واحد منها تعامله معاملة ما ذكرناه من قبل من جواز النصب وا 

 وأما البواقي فإنك تنصبها.

ا،  أحياناا قد يكون الحكم أوضح من البيت، حين نشرح الحكم يكون واضحا

نأيت نشرح البيت يكون يف شرح البيت شيء من الصعوبة، لكن إذا فهمت المراد  ثم

ا، ثم يمّثل ابن مالك لذلك فيقول:  فشرح البيت يكون بعد ذلك واضحا

ُرٌ  إاِلَ َعِلِ وا إاِلَ ام  ُُ ، كلم يفوا، يفوا هذا من الفعل وىف يفي، فمحمٌد َكَلم  َي

ويف المضارع: محمٌد يفي، والمحمدان  وىف، والمحمدان وفيا، والمحمدون وفوا،

يفيان، والمحمدون يفون، اجزم يفون: لم يفوا، هذه هي، لم يفوا، هذا الفعل وىف 

 يفي متصالا بواو الجماعة، ثم ُجزم بـ لم فُحذفت النون.
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ُر ٌ  وا إاِلَ ام  ُُ ، إال استثناء، استثناء تام أم مفرغ؟ تام لوجود المستثنى منه َلم  َي

ا لك يف امرؤ أن ُتتبع وهو واو ا ، -وهذا المختار–لجماعة، ومنفي لوجود لم، إذا

ولك أن تنصب، تقول: لم يفوا إال امرٌؤ إال علي، طيب الثاين )علي(، ماذا لك فيه 

حينئٍذ؟ النصب، لم يفوا إال امرٌؤ إال عليًّا، ولك أن تجعل هذه اإلعرابات الجائزة 

.يف الثاين، فتنصب األول، فتقول: لم يف
ٌّ

ا إال علي  وا إال امرءا

لم يُوا تباع على األول أم على الثاين اليف البيت هنا، يف بيت ابن مالك أوقع ا

؟ على األول، فكان يجب يف الثاين حينئٍذ النصب، فيقول: إال إال امرٌ  إاِلَ َعِلِ

 عليًّا، لماذا لم يقل إال عليًّا، وإنما قال: إال علي؟

بيعة، بعض العرب يقفون على المنّون المنصوب هذا للشعر، إما على لغة ر

ا، تقول: رأيت  بالسكون يف الشعر، فيقولون مثالا لو أتيت يف الشعر: رأيت سعدا

 سعد، هذا يف الشعر، أو نقول: ضرورة شعرية.

ُم ثم يختم ابن مالك الكالم على تكرير إال بقوله:  ِد ُحك  ُمَها فِِ ال َقه  َوُحك 

ستثنى الثاين، والمستثنى الثالث والرابع إذا تكررت حكمها ، يعني أن الماألََولِ 

حكم المستثنى األول، فإذا كان األول ُمخَرج، فهو وكل المستثنيات بعده ُمخَرجة، 

ا(، أدخلته أو أخرجته؟ أخرجته، مهما  : )جاء الضيوف إال خالدا كما نقول مثالا

ا استثنيت بعد ذلك كلها حكمها واحد، يعني مخرجات، )جاء ال ضيوف إال خالدا

ا( كل هؤالء مخرجات،  ا إال زيدا ُم األََوِل،إال سعدا ِد ُحك  ُمَها فِِ ال َقه  حكم  َوُحك 

 المستثنيات المكررة حكم األول.

ولو قلت: )ما جاء الطالب إال زيٌد(، هنا أدخلته أم أخرجته؟ هنا أدخلته، 

ا، إال  أخرجت الطالب كلهم، وأدخلته، )ما جاء الطالب إال زيٌد إال عليًّا، إال خالدا

ا( كل هذه المستثنيات حكمها حكم األول، يعني كلها داخلة، هذا معنى قول  فهدا

 ابن مالك.



 

 
e 

g h 

f  452 
 ح ألفية ابن مالكشر

هذا إذا لم يمكن أن ُيستثنى بعضها من بعض كما يف األمثلة السابقة )جاء  

ا(، ما يمكن أن تستثنى محمد من زيد، أو  ا إال محمدا الضيوف إال زيٌد، إال خالدا

ا، أهنا كلها حكمها واحد،  تستثني زيد من خالد، ما يمكن، فهذا حكمها قوالا واحدا

داخالت أو خارجات، لكن إذا أمكن أن ُيستثنى بعضها من بعٍض، كقولنا: )له 

 عشرة إال 
ّ

 عشرٌة إال أربعة، إال اثنين(، واحد إما يتفنن أو تذكر، فقال: )له علي
ّ

علي

االثنين مستثنى من الذي قبله، من األربعة، أربعة إال اثنين(، هنا يمكن أن يكون 

واألربعة مستثناة من العشرة، يعني بعضها يمكن أن يستثنى من بعض، فهل حكمها 

 كحكم السوابق، يعني كلها حكمها واحد إما داخلة وإما خارجة؟

 عشرة إال أربعة إال اثنين(، فكلها 
ّ

هذا قوٌل قيل، فعلى ذلك إذا قلت: )له علي

 فالذي أقررت به حينئٍذ كم؟ أربعة.حكمها واحد، 

، فاالثنين مستثنى "بل بعضها مستثنىا من بعض" وقال البهريون والك ا ِ:

 عشرٌة إال أربعةا إال اثنين(، 
ّ

من األربعة، واألربعة مستثناة من العشرة، )له علي

 فتستثني االثنين من األربعة، فيكون الُمقّر به حينئٍذ كم؟ ثمانية، وهذا الذي عليه

األكثرون وهو الظاهر، فيقال: األكثرون هو المتعين عند الرتدد؛ ألن االستثناء إنما 

يكون من األقرب، إال إن ُوجد دليل أو قرينة، إن ُوجد دليل أو قرينة فالحكم 

للدليل والقرينة، ال شك يف ذلك وال خالف أصالا بين العلماء، إذا وجد دليل أو 

 نة.قرينة أن الحكم للدليل أو القري

ها واحد من حيث ملكن إذا ما ُوجد دليل أو قرينة فهل المستثنيات حك

الدخول والخروج؟ أم أن بعضها مستثنى من بعض؟ قوالن ذكرناهما قبل قليل، 

 نعم.

 (00:38:42@) ال الب:
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 عشرة إال أربعةا إال  الشيخ:
ّ

نعم، فهمت، يقول: لماذا ال نقول يف قولنا: )له علي

ا، وإنما يريد به بدل الغلط؟ يعني إال اثنين اثنين(، إال اثنين ال  يريد به استثناءا جديدا

 عشرة إال اثنين(، فغلط فقال: )إال 
ّ

بدل غلط من إال أربعة، أراد أن يقول: )له علي

 أربعة(، ثم قال: )إال اثنين( فيسمى بدل الغلط؟

، بدل نقول: نعم، هذا يمكن إذا أراده، إن دل دليل أو قرينة على ذلك ُأخذ به

 الغلط وارد.

 (00:39:37@) ال الب:

لو أتاين هكذا، مكتوب هكذا فقط، أو قاله إنسان وال نعرف قصده،  الشيخ:

هذا الذي قلناه: عند الرتدد نحمله على أن بعضه مستثنى من بعض، هذا قول 

األكثرين، إن علمنا قصده، إما أنه أراد أن يخرجها كلها، أو يدخلها كلها، أو أنه 

 البد أن نأخذ بالدليل والقرينة، نعم.غلِط، 

 (00:40:07@) ال الب:

 تكرار إال للتأكيد ُيعرف بأن إال يمكن حذفها. الشيخ:

 (00:40:27@) ال الب:

ا. الشيخ:  ال، ليس واحدا

 (00:40:31@) ال الب:

ا، يمكن أن تحذف إال؟ الشيخ: ا إال محمدا  ما جاء الضيوف إال خالدا

 (00:40:40@) ال الب:

ا(، هنا تحذف إال؟  خ:الشي ا إال محمدا ما فيه واو، )ما جاء الضيوف إال خالدا

ا(، نقول: إال هنا  ا وإال محمدا ال، هنا استثناء آخر، لكن )ما جاء الضيوف إال خالدا
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ملغاة، هنا زائدة للتأكيد؛ يعني المعنى هنا على العطف، ليس على استثناء ثاين،  

 على العطف.

نكمل باب االستثناء، ولعلنا ننتهي منه يف هذه  نأخذ شواهد سريعة قبل أن

 .-إن شاء اهلل-الليلة 

 قىىىىىىىد يهىىىىىىىون العمىىىىىىىر إال سىىىىىىىاعة  

 

ا   وتهىىىىىىىىىىىون األرض إال موضىىىىىىىىىىىع 

 نعم يا إخوان، نوع االستثناء هنا )قد يهون العمر إال ساعةا( 

 (00:41:36@) ال الب:

 تام متصل موجب، ما حكم المستثنى؟ الشيخ:

 (00:41:41@) ال الب:

–، يف الجنة [62مريم:] (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ)وجوب النصب،  لشيخ:ا

، إال [62مريم:] (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ)، -جعلنا اهلل وإياكم وآباءنا من أهلها

ا مستثنى من ماذا؟ من اللغو؟ السالم من اللغو؟  سالما

 (00:42:10@) ال الب:

ا هذا استثناء منقطع؛ ألن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، م الشيخ:

 حكمه؟

 (00:42:20@) ال الب:

المنقطع وجوب النصب عند الحجازيين، وعند التميميين الراجح فيه  الشيخ:

 النصب، ويجوز فيه الرفع.

ا(، االستثناء هنا؟  نعم، كذلك )ما نام أصحاب البيت إال عصفورا
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 (00:42:46@) ال الب:

ا؟ وجوب النصب عند الح الشيخ: ا منقطع، ما حكم عصفورا جازيين، هذا أيضا

 وعند التميميين المختار فيه النصب ويجوز الرفع.

 ال يمىىنح الىىنُس مىىا ترجىىوه مىىن أربم 

 

 إال ال مىىىىىوح وإال الِجىىىىىد والعمىىىىىُو  

 ما نوع االستثناء؟ تام أم مفرغ؟ ال يمنح النفس ما ترجوه من أرٍب إال الطموح. 

 (00:43:19@) ال الب:

 لطموح، تام، أين المستثنى منه؟ال يمنح النفس ما ترجوه من أرٍب إال ا الشيخ:

 (00:43:42@) ال الب:

 هل الطموح بعض )ما(؟ الشيخ:

 (00:44:02@) ال الب:

هذا مفرغ، ال نافية، يمنح: هذا فعل ينصب مفعولين، أفعال اإلعطاء  الشيخ:

والمنح تنصب مفعولين، النفس: مفعول أول، ما ترجوه من أرٍب المفعول الثاين، 

 يعني يمنح الطموح النفس ما ترجوه.إال الطموح: فاعل، 

)إال الطموح وإال الجد والعمل(، تكررت إال للتأكيد أم لالستثناء؟ للتأكيد 

 ألنه يمكن أن ُتحذف، تقول: إال الطموح والجد والعمل.

ېئ ېئ ): ، وقال [34البقرة:] (ھ ھ ھ ے)

، فسجدوا [74-73ص:] (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ېئ ىئ ىئ

 إال إبليس.

 (00:45:12@ئكة )فسجد المال ال الب:
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 هل هو من المالئكة أم ليس من المالئكة؟ الشيخ: 

 (00:45:15@) ال الب:

خالف، فعند األكثر أنه متصل، رواية عن ابن مسعود وابن عباس  الشيخ:

ا ثم أبلس، فُلعن ¶ ، وقول ابن المسيب وقتادة ورجحه الطربي، فيكون مَلكا

، فسجدوا إال  إبليس، ما حكم المستثنى إذا كان فصار شيطاناا، فإذا كان متصالا

؟ وجوب النصب ألنه تام مثبت أو موجب.  متصالا

ا رواية عن ابن مسعود وابن عباس  ، وهو ¶ومنقطع عند آخرين، أيضا

قول الحسن وأبي زيد، فعلى ذلك هو من الجن، أصالا ليس من المالئكة، ويدل 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): لهم ظاهر قوله 

، فإذا كان ليس من المالئكة فهو منقطع، فما [50هف:الك] (ہ ہ ہ ھھ

 حكم المستثنى، فسجدوا إال إبليس؟

 (00:46:30@النصب عند الحجازيين ) ال الب:

 ماذا تقولون؟ الشيخ:

 (00:46:41@) ال الب:

النصب، لكن هو أدخله يف الخالف، خالف الحجازيين والتميميين،  الشيخ:

منفي، أما االستثناء التام المثبت فقلنا منذ البداية اسمع، هذا الخالف إنما فقط يف ال

هذا ليس فيه إال وجه واحد عند كل النحويين وعند كل العرب، وهو النصب يف 

ا، فهنا ليس فيه إال النصب، نعم. ا أم متأخرا ا، متقدما  كل حاالته، متصالا أو منقطعا

 (00:47:18@) ال الب:

بت ما فيه خالف أنه واجب النصب الخالف يف المنفي فقط، أما المث الشيخ:
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 على كل حال.

 .[54النور:] (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)

 استثناء مفرغ. ال الب:

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ)مفرغ، ما إعراب البالغ؟  الشيخ:
 [54النور:]

 (00:47:41@) ال الب:

 ما الحجازية ال تعمل إذا تقدم الخرب، وال تعمل إذا كان معها إال. الشيخ:

 مبتدأ. ال الب:

مبتدأ، يعني على الرسول البالغ، واألصل األصيل: البالغ على  الشيخ:

الرسول، ثم قدمنا الخرب: على الرسول البالغ، ثم أتينا بإال إما للحصر أو للقصر، 

 ما على الرسول إال البالغ.

، [56الحجر:] (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): وقال 

 ، هذا مفرغ أم تام؟انتبهوا هنا يا إخوان، اتفق القراء السبعة على الرفع، الضالون

 (00:48:28@) ال الب:

ُنعرب، من يقنط من رحمة ربه؟ هذا حرف أم اسم؟ اسم استفهام،  الشيخ:

البد له من إعراب، وإعرابه مبتدأ، ويقنط: فعل مضارع، ولكل فعل فاعل بعده، 

 فإن ظهر وإال فضمير مسترت، أين فاعل يقنط؟

 الضالون. ال الب:

 ال. ومن يقنط الضالون، الشيخ:
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 يقنط هو. ال الب: 

هو، ضمير مسترت هو يعود إلى من، تقول: ومن يقنط من رحمة ربه،  الشيخ:

انتهت الجملة، كيف تجعل الضالون فاعل، ألن صار عمدة من الجملة مع أنك 

يمكن أن تحذفه، ومن يقنط من رحمة ربه؟ انتهت الجملة، فصارت الجملة مفرغة 

هو فاعل يقنط، إال الضالون: استثناء تام منفي، لك أم تامة؟ هنا تام، المستثنى منه 

(، لك فيه 00:49:47@فيه اإلتباع، وهذا هو المختار، واتفق عليه القراء )

 النصب، ويمكن أن تكون يف اللغة: ومن يقنط من رحمة ربه إال الضالين.

ژ ژ ڑ ڑ ک  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)وقال تعالى: 

منقطع أم متصل؟ هل آل لوط ، إال آل لوط، استثناء [59-58الحجر:] (ک

 من القوم المجرمين؟

 (00:50:25@) ال الب:

ا فمنقطع، ولهذا نصب، إال آل  الشيخ: ليسوا كلهم من القوم المجرمين، إذا

 لوٍط.

 [81هود:] (ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت)

 (00:50:45@) [81هود:] (ىت يت جث مثىث) ال الب:

ا مستثناة من أحد، ال يعني مستثناة، مستثناة من عدم االلتفات الشيخ: ، إذا

يلتفت أحٌد إال امرأتك، أنت تقول: امرأتك مستثناة من أحد، وال يلتفت أحد، 

 والمرأة مستثناة من عدم االلتفات.

 (00:51:04@) ال الب:

 كيف منقطع؟ الشيخ:
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 (00:51:09@) ال الب:

ا مستثناة من ذلك، مستثناة من قوله: ال يلتفت منكم أحد. الشيخ:  إذا

 (00:51:18@) لب:ال ا

 طيب، قوٌل آخر؟ نعم. الشيخ:

 (00:51:27@) ال الب:

 فأسر بأهلك إال امرأتك، يعني االستثناء من األهل. الشيخ:

 (00:51:39@) ال الب:

 وال يلتفت منكم... الشيخ:

 (00:52:08@) ال الب:

يعني أحٌد منكم أو أحٌد بمعنى واحد، قوالن للمفسرين، فعلى قول  الشيخ:

، [81هود:] (مب ىب يب جت حت ختمت)ل: إن المستثنى منه: أحٌد، َمن قا

، سرى بأهله وامرأته، ثم إهنا التفتت فأصاهبا ♠فمعنى ذلك أن لوطاا 

 العذاب.

وعلى ذلك فاالستثناء تام غير موجب، فلك يف المستثنى الرفع وهو المختار، 

ن الناحية إال امرأُتك، والنصب: إال امرأَتك، لكن هذا اإلعراب قد يدخل عليه م

وا بالنصب، والقاعدة أنه ال يجتمع ؤاإلعرابية ملحظ، وهو أن أكثر القراء هنا قر

القراء وال أكثرهم على الوجه المرجوح، لو أن أكثرهم قرأ بالرفع )إال امرأُتك(، 

 لقلنا هذا يقوي هذا القول.

، يعني فأسر بأهلك إال والقول الثاين للمُ رين أن الم  ثنَ من  األهو

، فاالستثناء على ذلك، أسر بأهلك  ♠أتك، فلوٌط امر لم يسر بامرأته أصالا
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إال امرأتك، استثناء تام موجب أم غير موجب؟ موجب، ما حكم المستثنى يف التام  

 الموجب؟ وجوب النصب، وهذا الذي عليه أكثر القراء، إال امرأَتك.

هذا من أنواع وقراءة الرفع: إال امرأُتك، قالوا: إن إال هنا بمعنى لكن، و

االستثناء المنقطع، بمعنى لكن، فما بعده جملة اسمية، يعني فأسِر بأهلك لكن 

ما أصاهبم، فامرأتك مبتدأ، وإنه مصيبها ما أصاهبم جملة  اامرأتك إنه مصيبه

ا لهذا المعنى.  خربية، هذا تأويل ابن مالك ترجيحا

 المفسرون. موالذي يرجح بين المعنيين يف الحقيقة ه

 [19يونس:] (ۉ ې ې ې ې ى)عالى: قال ت

 (00:55:10@) ال الب:

 (ۉ ې ې ې ې ى)نعم، هناك، مفرغ أم تام  الشيخ:
 ؟[19يونس:]

 (00:55:19@) ال الب:

تام، كان الناس أمة واحدة، إذا أمكن أن تحذف إال هذا مفرغ، كان  الشيخ:

 الناس أمةا، نعم.

 تام أم مفرغ؟ ال الب:

تحذف إال هذا مفرغ، كان الناس أمةا، فأمةا خرب مفرغ، إذا أمكن أن  الشيخ:

 كان.

 [8الُرقان:] (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)

 مفرغ. ال الب:
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ا المفرغ قلنا البد أن ُيسبق بنفي  الشيخ: ، مفعوٌل به، طبعا مفرغ، تتبعون رجالا

ا.  أو شبهه؛ نفي أو هني أو استفهام، هنا إن نافية، يعني ما تتبعون إال رجالا مسحورا

على االستثناء بـ إال، ولكن باب االستثناء  ي كالم ابن مالك هبذا ينته

لم ينتِه؛ ألنه سينتقل بعد ذلك إلى الكالم على االستثناء ببقية أدوات االستثناء، 

ألن االستثناء له ثماين أدوات، وهي: )إال، وغير، وسوى، وليس، وال يكون، 

االستثناء بـ إال هو األكثر وعدا، وخال، وحاشا(، فانتهى من الكالم على إال؛ ألن 

 يف اللغة، فبدأ به وفصل فيه الكالم.

 : ثم ان قو بعد ذلك إلَ ذكر بقية أدواو االس ثناي فقال

َرَبىىىا.326 ا بَِري ىىىرم ُمع  ىىىُرور  ىىىَ ث ِن َمج   َواس 

 

ىىىىىىىىَ ث ن َ بِىىىىىىىىإاِلَ ُنِ ىىىىىىىىَبا   بَِمىىىىىىىىا لُِم  

َعىىىالَ .327  ى َسىىىَواي  اج  ى ُسىىىو   َولِِ ىىىو 

 

 َمىىىىىا لَِري ىىىىىرم ُجِعىىىىىالَ  َعَلىىىىىَ األََصىىىىىح   

ىىىَ ث ِن َناِصىىىَب  بَِلىىىي َس َوَخىىىالَ .328   َواس 

 

ىىىىىىىىىىَد الَ    َوبَِعىىىىىىىىىىَدا َوبَِيُكىىىىىىىىىىوُن َبع 

ُن إِن  ُتىىرِد  .329  ِ  َيُكىىو  َ ىىابَِق
ىىُرر  بِ  َواج 

 

ِجىىىَراٌر َقىىىد  َيىىىرِد    ىىىَد َمىىىا ان ِهىىىب  َوان   َوَبع 

َفىىىىانِ .330   َوَحي ىىىىُث َجىىىىَرا َفُهَمىىىىا َحر 

 

ىىىىىىىالَنِ َكَمىىىىىىىا ُهَمىىىىىىىا إِ   ع 
 ن  َنَهىىىىىىىَبا فِ

ىىَحُب َمىىا.331   َوَكَخىىالَ َحاَشىىا َوالَ َته 

 

ِ ُهَمىىىىا  َُ ََ َوَحَشىىىىا َفاح   َوِقي ىىىىَو َحىىىىا

  :قلنا يا إخوان أدوات االستثناء مثان، وهي مقسمة على أربعة أقسام 

 : إال، وهي حرٌف اتفاقاا.األول

 : غير وسوى، وهما اسمان.والثاين

 ما فعالن.: ليس وال يكون، وهوالثالث

: عدا وخال، وحاشا، وهذه مرتددة بين الحرفية والفعلية، يعني يجوز والرابع

.  أن تكون حروف جر، ويجوز أن تكون أفعاالا

ما فائدة هذا التقسيم؟ هل نستفيد من هذا التقسيم شيئاا؟ نعم، إذا عرفنا أن إال 
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عراب؟ ال، حرف، فهل سيقع إعراب االستثناء عليها؟ هل الحروف يقع عليها اإل 

أين سيذهب إعراب االستثناء بعد ذلك؟ هي ال تقبل إعراب االستثناء ألهنا حرف، 

 فلهذا انتقل إعراب االستثناء منها إلى ما بعدها.

ا(، االستثناء يف  إن قلت: )ما جاء الضيوف إال زيٌد، أو جاء الضيوف إال خالدا

ناء يف الحقيقة، حكم الحقيقة أين؟ االستثناء يف الحقيقة بـ إال، فكان االستث

االستثناء، إعراب االستثناء، كان ينبغي أن يقع على إال، وقد وقع على إال، إال أن 

إال حرف، فانتقل اإلعراب منها إلى ما بعدها؛ ألن الحروف ال تقبل اإلعراب، وال 

 يقع عليها اإلعراب.

لضيوف أما غير وسوى فهما ماذا؟ اسمان، فلو قلنا يف المثال السابق: )جاء ا

ا(، اقلب إال إلى غير، سنقول: )جاء الضيوف غيَر محمٍد(، هنا إعراب  إال محمدا

االستثناء وقع على غير؛ ألنه بالفعل هو أداة االستثناء، فوقع االستثناء عليها، وغير 

اسم، يقبل اإلعراب أو ال يقبل؟ يقبل، فلهذا وقع اإلعراب عليه، فغير هنا يقول: 

 وهو مضاف، ومحمٍد مضاف إليه. منصوٌب على االستثناء،

ا منصوب على  وكذلك يف سوى، )جاء الضيوف سوى محمٍد(، فسوى أيضا

االستثناء، والفرق بين غير وسوى أن غير إعراهبا ظاهر، )غيَر( بفتحٍة ظاهرة، 

 و)سوى( إعراهبا مقدر للتعذر، فبفتحٍة مقدرة.

 نبدأ بالكالم علَ )شير(:

ألصل اسٌم يدل على مطلق المغايرة، اسم، ليس غير، قلنا إنه اسٌم، وهو يف ا

أداة استثناء، هو يف األصل اسٌم يدل على مطلق المغايرة، فُيعرب كغيره من 

: )جاءين غيُرك، أو جاءين غير زيٍد(، فاعل.  األسماء، تقول مثالا

تقول: )اقرأ غيَر هذا الكتاب(، مفعوٌل به، تقول: )جاءين رجٌل غيُرك(، رجٌل: 
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ك: صفة لهذا الفاعل مرفوعة، ولو قلت: )رأيت رجالا غيَرك، وسلمت فاعل، وغيرُ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې )على رجٍل غيِرك(، صفة، قال سبحانه: 

ا: مفعول به، غيَر: صفته منصوبة.[37فاطر:] (ېې  ، صالحا

ا: مفعول ثاين، غيَرها: [56الن اي:] (گ گ ڳ) ، بدلناهم جلودا

 صفته منصوبة، هذا األصل فيه.

عن هذا األصل ليكون أداة استثناء، متى؟ إذا كان بمعنى إال، إذا  وقد يخرج

وقع بمعنى إال؛ كأن تقول: )نجح الطالب غيَر زيد، ما سافر إخواين غيُر زيد(، 

.  ألهنا وقعت هنا موقع إال، فصارت استثناءا

 ما إعرابها؟ وما إعراب الم  ثنَ بعدها؟

على اإلضافة، وأما هي نفسها أما إعراب المستثنى بعدها، فهو مالزٌم للجر 

فإن إعراب االستثناء يقع عليها بالتفصيل السابق، يعني يف االستثناء التام الموجب 

سيجب فيها النصب، تقول: )نجح الطالب غيَر خالٍد(، ويف االستثناء التام المنفي 

، والنصب، تقول: )ما سافر إخواين غيُر زيٍد، -وهو المختار–سيجوز فيها اإلتباع 

 ما سافر إخواين غيَر زيٍد(، يجوز لك الوجهان.و

ولو قلت: )ما سار الناس غيَر دواهبم(، هذا منقطع، فيجب فيه النصب عند 

 الحجازيين، ويجوز فيه اإلتباع والنصب عند التميميين.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): وقال 

ب )غيَر(، ، قرأ أكثر السبعة بالرفع )غيُر(، وقرأ بعضهم بالنص[95الن اي:] (ڀ

 وجاء يف قراءة أظنها شاذة ليست سبعية )غيِر(.

ا يف كلمة )غير( يف اآلية ثالث قراءات: )غيُر، وغيَر، وغيِر(، نوجهها:  إذا
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 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) أما الرفع: 
، تقول: القاعدون والمجاهدون ال يستوون إال أولي الضرر الذين [95الن اي:]

 ء ال عتب عليهم، فهو استثناء.قعدوا ألهنم من أولي الضرر هؤال

يعني إال أولي  ،[95الن اي:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)

الضرر، االستثناء هنا تام منفي، يجوز فيه اإلتباع وهو المختار، وعليه أكثر السبعة، 

، فهذا على المختار، بدل، وإذا قلت: غيَر، هذا فإذا قلت: غيرُ ويجوز فيه النصب، 

 اء.جائز على النصب على االستثن

  [95الن اي:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)، وإذا قلت: غيرِ 

 (01:06:54@) ال الب:

 مستثنى منه؟ الشيخ: 

 (01:07:00@) ال الب:

أو صفة، تكون صفة للمؤمنين، القاعدون من المؤمنين الموصوفين  الشيخ:

 بأهنم غير أولي الضرر.

 هذا ما يتعلق بـ )غير(.

 أما )سوى(، ف وى فيها أربع لراو:

 وهذه هي المشهورة بكسر السين. ى،ِسو 

 :ُسوى، بضم السين. واللرة الثانية 

 :سواٌء بفتح السين والمد. والثالثة 

 :ِسواٌء بكسر السين والمد. والرابعة 
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ا، واللغة الثالثة والرابعة  فاللغة األولى والثانية سيكون اإلعراب عليهما مقدرا

ا.  سيكون اإلعراب عليهما ظاهرا

 سوى خالٍد(، وتقول: )ما نجح الطالب سوى خالٍد(. تقول: )نجح الطالب

يف المثال األول )نجح الطالب سوى خالٍد(، خالٍد: مضاف إليه، وسوى 

ا.  منصوبة على االستثناء قوالا واحدا

)ما نجح الطالب سوى خالٍد(، خالٍد: مضاف إليه، وسوى: يجوز فيها الرفع 

 وهو المختار، ويجوز فيها النصب وهو جائز.

 :  هو قول ابن مالك وهذا

َرَبىىىىىا ا بَِري ىىىىىرم ُمع  ىىىىىُرور  ىىىىىَ ث ِن َمج   َواس 

 

ىىىىىىىىَ ث ن َ بِىىىىىىىىإاِلَ ُنِ ىىىىىىىىَبا   بَِمىىىىىىىىا لُِم  

يعني أن غير تأيت من أدوات االستثناء، فما حكمها وحكم الذي بعدها؟ يقول:  

ا بَِري رم أما الذي بعدها فمجرور، قال:  ُرور  َ ث ِن َمج  د ، يعني المستثنى وهو خالَواس 

ا، يعني بغيٍر تجره، وغير نفسها، يقول: تعرهبا بإعراب مستثنى إال، يقول: بغيٍر ُمعربَ 

 حالة كونه معرباا بما لمستثنىا بإال.

 ثم ذكر سوى فقال: 

َعىىىىىالَ   اج 
ى َسىىىىىَوايم ى ُسىىىىىو   َولِِ ىىىىىو 

 

 َعَلىىىىىَ األََصىىىىىح  َمىىىىىا لَِري ىىىىىرم ُجِعىىىىىالَ  

 ها هي: ِسواء.فكم ذكر لنا من لغة؟ ثالث، اللغة التي لم يذكر 

َعالَ ما معنى قوله: على األصح؟  ، المسألة فيها ُجِعالَ  لَِري رم  َما األََصح   َعَلَ اج 

خالف يعني، على األصح، يشير هنا إلى خالٍف يف كلمة سوى، فبعض النحويين 

ا ظرف مكان، حتى ولو  كسيبويه والفراء يرون أهنا ال تخرج عن الظرفية، هي دائما

 ستثناء، فهي ظرف مكان.اسُتعملت يف اال
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ا، وتخرج   ا ظرفا ويرى آخرون؛ كابن مالك، وكثير من المتأخرين أهنا تأيت كثيرا

عن الظرفية، ما معنى تخرج عن الظرفية؟ يعني تخرج عن الظرفية لالبتداء، الخرب، 

المفعول به، الفاعل، ونحو ذلك، تخرج، فلهذا مما تخرج إليه االستثناء فتتنصب 

 على االستثناء.

وقولهم هو الذي تسنده الشواهد العديدة، من ذلك ما جاء يف الحديث أنه 

 ا من سوى أنُ ها»: قال ، «دعوو ربِ أال ي لط علَ أم ِ عدو 

ما أن م يف سواكم من »: الحديث يف فِمن سوى، جّرها بِمن، وقوله 

، «ر األبيضاألمم إال كالشعرة البي اي يف الثور األسود، أو كالشعرة ال وداي يف الثو

 فقال: يف سواكم، فجرها بـ يف.

 ومن ذلك قول الشاعر:

 وال ين ىىق الُحشىىاي مىىن كىىان مىىنهمُ 

 

 إذا جل ىىىىىوا منىىىىىا وال مىىىىىن سىىىىىوا نا 

 وقال الشاعر: 

 وإذا ُتبىىىىىىىىاع كريهىىىىىىىىٌة أو ُتشىىىىىىىى رى

 

 ف ىىىىوا  با عهىىىىا وأنىىىىق المشىىىى ري 

 فجعلها هنا ماذا؟ فسواك بائعها 

 (01:12:03@) ال الب:

دأ، جعلها مبتدأ، وبائعها الخرب، أما يف الشواهد السابقة، فهي أو مبت الشيخ:

 مجرورة وواضحة.

ا:   وقال الشاعر أيضا

 عُونا عن بنِ ُذهوم وقلنا القوم إخوانُ 

 

 فلما صّرح الشىر وأم ىَ وهىو عريىان 

 ولم يبَق سوى العدوان ِدّناهم كما دانوا 
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سوى، يعني خرجت  ما إعراب سوى هنا؟ لم يبَق سوى العدوان، فاعل، يبقى

إلى الفاعل، خرجت إلى االبتداء، خرجت إلى الجر بـ يف ومِن، فهذا دليل على 

 تصرفها، فإذا تصرفت صح أن تقع منصوبةا على االستثناء.

 وهذا هو قول ابن مالك وأكثر المتأخرين.
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 الدرس اخلمسون 
﷽ 

 

حمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا م

 -أَما بعد:وأصحابه أجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة المباركة، 

ليلة االثنين الثانية عشر من الشهر الخامس من سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة 

، ونحن يف جامع الراجحي يف حي وألف من هجرة المصطفى 

الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الُمتم للخمسين من  الجزيرة يف مدينة

أن يجعل كل  شروح ألفية ابن مالك عليه رحمة اهلل، فأسأل اهلل 

أعمالنا مباركةا وخالصةا له وأن يتقبلها منا وأن ينفعنا هبا يف الدنيا واآلخرة، إنه على 

 كل شيٍء قدير وباإلجابة قدير، آمين.

على باب االستثناء، وقد انتهينا من الكالم على مازال الكالم موصوالا 

، ونسيت هل انتقلنا وتكلمنا على باقي األدوات غير وسوى "إال"االستثناء بـ 

 وليس وال يكون، انتهينا من غير وسوى وانتهينا من الكالم عليهما.

 نعيد الكالم بسرعة على غير وسوى، ثم ُنكمل الكالم على هذا الباب.

 يف باقِ هذا الباب:  قال ابن مالك

َرَبىىىىىا ا بَِري ىىىىىرم ُمع  ىىىىىُرور  ىىىىىَ ث ِن َمج   َواس 

 

ىىىىىىىَ ث ن َ بِىىىىىىىإاِلَ ُنِ ىىىىىىىَبا.   بَِمىىىىىىىا لُِم  

َعىىىىىاَل    اج 
ى َسىىىىىَوايم ى ُسىىىىىو   َولِِ ىىىىىو 

 

 َعَلىىىىَ األََصىىىىح  َمىىىىا لَِري ىىىىرم ُجِعىىىىاَل. 
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ىىىىىىَ ث ِن َناِصىىىىىىب ا بَِلىىىىىىي َس َوَخىىىىىىاَل   َواس 

 

ىىىىىىىىىىَد اَل.   َوبَِعىىىىىىىىىىَدا َوبَِيُكىىىىىىىىىىوُن َبع 

ُن إِن  ُتىىىىىرِد  وَ   ِ  َيُكىىىىىو  َ ىىىىىابَِق
ىىىىىُرر  بِ  اج 

 

 . ىىَد َمىىا ان ِهىىب  َوان ِجىىَراٌر َقىىد  َيىىرِد   َوَبع 

َفىىىىىىىانِ    َوَحي ىىىىىىُث َجىىىىىىىَرا َفُهَمىىىىىىىا َحر 

 

ىىىىىىالَِن.  ع 
 َكَمىىىىىىا ُهَمىىىىىىا إِن  َنَهىىىىىىَبا فِ

ىىىىىَحُب َمىىىىىا   َوَكَخىىىىىالَ َحاَشىىىىىا َوالَ َته 

 

ِ ُهَمىىىىا.  َُ ََ َوَحَشىىىىا َفاح   َوِقي ىىىىَو َحىىىىا

، ذكر اآلن باقِ أدواو "إال"ينا عن الكالم علَ االس ثناي بى بعد أن ان ه 

 االس ثناي ومجموعها كما رأي م ثماين أدواو:

 إال، وهي حرف وانتهى الكالم عليها. األولَ:

 وهناك غير وسوى، وهما اثنان.

 وهناك ليس وال يكون، وهما فعالن.

 وهناك عدى وخال وحاشا، وهي مرتددة بين الفعلية والحرفية.

ا بالكالم على غيٍر وسوى، أما غير  فبدأ بالكالم على باقي أدوات االستثناء بادئا

ا ال  فهي يف األصل اسم، اسٌم بمعنى مطلق المغايرة، وُتستعمل يف األصل اسما

: جاءين رجٌل غيرك، فتكون نعتاا، وتقول: اقرأ غير هذا الكتاب،  ا، تقول مثالا استثناءا

، وتقول: غيُرك ۋ ): يقول هذا، فتكون مبتدأ، وقال  فتكون مفعوالا

وهي يف اآلية نعت، وقال  [37فاطر:] (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې

فهنا اسٌم بمعنى المغايرة ، وهي نعت [56الن اي:] (گ گ ڳ)تعالى: 

 وال تدل على شيٍء من االستثناء.

: جاء   لكنها قد ُتستعمل يف االستثناء إذا كانت بمعنى إال، فكما تقول مثالا

ا القوم إال ا، تقول: جاء القوم غير محمٍد، فهنا تكون استثناءا وال تكون اسما  محمدا

بمعنى مطلق المغايرة، فإذا كانت استثناءا بمعنى غير، أخذت هذه األحكام التي 
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سيذكرها يف باب االستثناء، وإال فإهنا كبقية األسماء ُتعرب كما رأينا إعراب  

 األسماء.

إن حكم االس ثناي يقع عليها من حيث وجوب فإذا كانق اس ثناي  بمعنَ إال ف

الوجهين وما قلنا من تُهيو األحكام بين الم هو  والنهب، ومن حيث جوا

 والمنق ع، ومجمو األحكام:

ا أن النصب واجب، وهذا يف االستثناء التام الموجب.   إمَّ

أو أن الوجهين جائزان، أي النصب واإلتباع، وهذا يف االستثناء المنفي، 

 اع هو الراجح.واإلتب

ا فيكون النصب واجباا عند الحجازيين، ويكون  ا أن يكون االستثناء منقطعا وإمَّ

 الوجهين جائزين عند التميميين، والُمقدم عندهم النصب.

، فإذا قلت: جاء الضيوف غير  ا يف غيٍر إذا وقعت استثناءا هذا كله ُيقال أيضا

غيَر: منصوٌب على االستثناء،  محمٍد، وجب النصب على االستثناء يف غير، فتقول:

أو مستثناى منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف، وما بعده حينئٍذ يكون 

ا باإلضافة. ا، ما بعد غير وسوى يكون مجرورا ا دائما ا إليه مجرورا  مضافا

إذا قلت: ما سافر إخواين غيُر محمٍد، كان لك يف غير اإلتباع وهو الراجح 

ر إخواين غيُر محمٍد، ولك النصب فتقول: ما سافر إخواين والُمقدم، فتقول: ما ساف

 غير محمٍد؛ ألن االستثناء تامٌّ منفي.

: ا فيأخذ حكم  ولو قلنا مثال  ما سار الناس غيَر دواهبم، لكان االستثناء منقطعا

االستثناء المنقطع فيجب نصبه عند الحجازيين، فتقول: ما سار الناس غيَر دواهبم، 

وجهان عند التميميين: غيَر دواهبم، وغيُر دواهبم، والنصب ويجوز لك فيه ال

 عندهم هو المقدم.
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 تعلق باالستثناء بغير.يهذا ما 

وقع حكم االستثناء من حيث وجوب النصب وجواز الوجهين  مَ فإن قيل: لِ 

ا،  على غير ولم يقع على ما بعد غير كما يف إال، فنحن إذا قلنا: جاء القوم إال زيدا

ا وهو مستثنى  مالستثناء سيقع على إال أفإن إعراب ا ا؟ سيقع على زيدا على زيدا

منه، فيجب نصبه أو يجوز فيه الوجهان، أما مع غير: جاء القوم غير زيٍد، فإن 

ا  ا مجرورا إعراب االستثناء سيقع على غيٍر نفسها، أما ما بعدها فيكون دائما

 ؟مَ باإلضافة، لِ 

ا اسٌم فتتحمل اإلعراب بخال ف إال فهي حرف والحرف ال يتحمل ألنَّ غيرا

 اإلعراب، ماذا نفعل يف إعراب االستثناء؟ سينتقل إلى ما بعدها وهذا الذي حدث.

ا  ا يف سوى االستثنائية، فسوى تأيت اسما وما قلناه يف غيٍر االستثنائية نقوله أيضا

ا،  وتأيت استثناءا وال تكون استثناءا إال إذا كانت بمعنى إال، فتقول: جاء القوم إال زيدا

، وإعراهبا كإعراب غير، أي أن اإلعراب،  وجاء القوم سوى زيٍد، فتكون استثناءا

ا باإلضافة.  إعراب االستثناء يقع عليها وما بعدها يكون مجرورا

ى، َسواٌء، ِسواٌء، ذكر ابن مالك كما  ى، ُسوا ويف سوىا أربع لغات وهي: ِسوا

ى ُسو  رأيتم يف البيت ثالث لغات، ) ( وترك ِسواء، والفرق بين هذه ى َسَوايم َولِِ و 

ى مقصوران، فيكون اإلعراب عليهما تقديرياا، وَسواٌء  ى وُسوا اللغات أي أن ِسوا

ا، وهذا هو معنى قول ابن مالك  وِسواٌء ممدودان فيكون اإلعراب عليهما ظاهرا

: 

َ ث نِ  ا َواس  ُرور  َرَبا بَِري رم  َمج  َ ث ن َ بَِما=ُمع   ُنِ َبا. بِإاَِل  لُِم  

َعىىىىىاَل   اج 
ى َسىىىىىَوايم ى ُسىىىىىو   َولِِ ىىىىىو 

 

 َعَلىىىىَ األََصىىىىح  َمىىىىا لَِري ىىىىرم ُجِعىىىىاَل. 

ىبقوله: ) فإن قلت: ماذا أراد ابن مالك   ى َولِِ و  َعاَل  َسَوايم  ُسو   َعَلَ اج 
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 (.ُجِعاَل  لَِري رم  َما األََصح   

ويين الجواب عن ذلك: أنه يشير إلى خالٍف وقع يف كلمة ُسوى، فبعض النح

يرون أهنا مالزمٌة للظرفية حتى ولو كانت بمعنى االستثناء فإهنا تلزم عندهم 

ا أو نصباا  ا ظرف، فهي ُتعرب على الظرفية إما نصباا تقديريا الظرفية، أي ُتعرب دائما

ا إليه، وهذا القول ُينسب إلى بعض النحويين كسيبويه  ا وما بعدها مضافا ظاهرا

 والفراء.

يقولون: إن استعمالها ظرف هو األكثر يف اللغة، ولكنها  وكثيٌر من النحويين

تخرج عن الظرفية إلى مطلق االسمية، تأيت منصوبةا على الظرفية وتأيت غير ذلك 

ا،  أٍ كمبتد وفاعٍل ومفعوٍل به ونحو ذلك، فكثيٌر من النحويين يقولون: تأيت ظرفا

ا قد تخرج عن  وهذا األكثر يف استعمالها، أو يف المسموع عن العرب، لكنها أيضا

الظرفية إلى مطلق االسمية، ومن خروجها هذا مجيئها يف االستثناء فتكون عندهم 

 (.األََصح   َعَلَمنصوبةا على االستثناء كغيٍر، فهذا معنى قول ابن مالك: )

 ومما استشهدوا به على خروج سوىا من الظرفية شواهد:

ا من سوى أنُ ها دعوُو ربِ أال ُي لط علَ»فمنها مثالا الحديث:   »أم ِ عدو 

ها بـ  ما أن م فيما سواكم من األمم إال كالشعرة »، والحديث اآلخر: "من"فجرَّ

يف سواكم،  فقال: »البي اي يف الثور األسود، أو كالشعرة ال وداي يف الثور األبيض

ها بـ   ."يف"فجرَّ

 ومن ذلك قول الشاعر يمدح:

 وال ين ىىق الُحشىىاي مىىن كىىان مىىنهمُ 

 

 ل ىىىىىوا منىىىىىا وال مىىىىىن سىىىىىوا ناإذا ج 

يتمدح أهنم ال يقولون الكالم الفاحش وهذا مما يتمدح به الناس األسوياء  

ا وحديثاا.  قديما
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 ومن استعمالها مرفوعةا قول الشاعر:

 وإذا ُتبىىىىىىىاع كريمىىىىىىىة أو ُتشىىىىىىى رى

 

 ف ىىىىوا  با عهىىىىا وأنىىىىق المشىىىى ري 

 قال: فسواك بائعها، فجعلها مبتدأا. 

 ومن ذلك قوله:

 سىىىىىىىوى العىىىىىىىدوانولىىىىىىىم يبىىىىىىىق 

 

 دَنىىىىىىىىىىىىىاهم كمىىىىىىىىىىىىىا دانىىىىىىىىىىىىىوا 

 هذا قول الفند الزماين، يقول: 

 عُونىىىىىىىىىا عىىىىىىىىىن بنىىىىىىىىىِ ُذهىىىىىىىىىوِ 

 

 وقلنىىىىىىىىىىىىا القىىىىىىىىىىىىوم إخىىىىىىىىىىىىوانُ  

 فلمىىىىىىىىىىىىىا صىىىىىىىىىىىىىَرح الشىىىىىىىىىىىىىر 

 

 وأم ىىىىىىىىىىىَ وهىىىىىىىىىىىو عريىىىىىىىىىىىىانُ  

 ولىىىىىىىم يبىىىىىىىق سىىىىىىىوى العىىىىىىىدوان 

 

 دَنىىىىىىىىىىىىىاهم كمىىىىىىىىىىىىىا دانىىىىىىىىىىىىىوا 

 ما إعراب سوى يف البيق؟ 

 فاعل يبقى.

 والقول الثاين هو الراجح واهلل أعلم.

ذا ما يتعلق باالستثناء بغيٍر وسوى، فعلى ذلك ننتبه وبخاصة لغير؛ ألن فه

، ال، استعمالها األكثر أن تأيت  ا جعلتها استثناءا استعمالها كثير، ليس كلما رأيت غيرا

ا بمعنى المماثلة وبمعنى المغايرة، هذا استعمالها األكثر، ولكنها قد تأيت  اسما

 إال.استثناءا إذا صحَّ أن تكون بمعنى 

 ."ليس، وال يكون"ثم ننتقل إلى الكالم على االستثناء بـ 

ا، أو يف  ا، أو جاء القوم ال يكون خالدا فمن ذلك أن تقول: جاء القوم ليس خالدا

ا. ا، وما جاء القوم ال يكون خالدا  النفي: ما جاء القوم ليس خالدا

ماءها فليس ويكون كما تعرفون من األسماء الناسخة الناقصة التي ترفع أس
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ا من األفعال الناقصة الناسخة إال أن هذا   وتنصب أخبارها، وليس ويكون هنا أيضا

استعماٌل خاص لليس وال يكون، فيأتيان استثناءا إذا وقعا بمعنى إال، ترون أننا 

ا نربط بـ  ؛ أن إال هي أم الباب وما سواها محموٌل عليها، فعلى ذلك "إال"دائما

يف األفعال الناقصة الناسخة، أي يف باب كان  ُنعرب ليس ويكون كما نعرهبما

ا:  وأخوهتا فتحتاج إلى اسٍم مرفوع وخربٍ منصوب، فإذا قلت: جاء القوم ليس خالدا

 فليس: فعل ناقص ناسخ يدل هنا على االستثناء.

ا المنصوب سيكون خربها، أما اسمها فهو ضميٌر مسترتٌ عائٌد على  خالدا

ا.البعض المفهوم، والمعنى: جاء ال  قوم ليس بعضهم خالدا

ا.  وكذلك جاء القوم ال يكون خالدا

 ال يكون: هذا الفعل الناقص الناسخ.

ا: خربه المنصوب، أما اسمه فضميٌر مسترتٌ عائٌد على البعض المفهوم،  خالدا

ا.  أي جاء القوم ال يكون بعضهم خالدا

برهما، فليس وال يكون ليس للُم  ثنَ بعدهما إال النهب؛ ألن  يف الحقيقة خ

 : وهذا هو قول ابن مالك

ىىىىىىَ ث ِن َناِصىىىىىىب ا بَِلىىىىىىي َس َوَخىىىىىىاَل   َواس 

 

ىىىىىىىىىىَد اَل.   َوبَِعىىىىىىىىىىَدا َوبَِيُكىىىىىىىىىىوُن َبع 

انظر كيف قيَّد يكون بعد ال، فيكون من خصائصها أهنا قد تأيت لالستثناء، لكن  

بشرط أن تكون بلفظ يكون وبعد ال، ولم يقل: بعد نفي، قال: بعد ال، فال يصح أن 

ا، بل ال ُتستعمل تق ا، أو جاء القوم لم يكن خالدا ول: جاء القوم لم يكون خالدا

 للنفي يف المسموع عن العرب إال بعد ال.

، ويبقى لنا من أدوات االستثناء "ليس وال يكون"وهذا ما يتعلق باالستثناء بـ 

 ثالث أدوات وهي: عدا وخال وحاشا.
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حروف جر، ويجوز أن تكون  وسبق أن ذكرنا أن هذه الثالثة يجوز أن تكون

أفعاالا ماضية، فإن جعلناها حروف جر فإن المستثنى بعدها سُيجر هبا، تقول: جاء 

القوم عدا زيٍد، خال زيٍد، حاشا زيٍد، ونحج الطالب عدا المهمل، حاشا الُمهمل، 

 خال الُمهمل، تجر، ويف اإلعراب تقول:

 حرف جر. عدا:

: جره الكسرة، وعدا هنا فيها معنى  وعالمة "عدا"اسٌم مجروٌر بـ  ويدم

 االستثناء.

فإن جعلناها أفعاالا فهي أفعاٌل ماضية فعلى ذلك تحتاج إلى فاعل، والُمستثنى 

ا، حاشا  بعدها ينتصب على أنه مفعولها، المفعول به، فتقول: جاء القوم عدا خالدا

ا، عدا بمعنى تجاوز، كلها حينئٍذ، عدا تجاوز، فتقو ا، عدا خالدا ل: جاء القوم خالدا

ا.  عدا خالدا

 فعٌل ماٍض. عدا:

ا: وعالمة نصبه الفتحة، والفاعل ُنقدره كما  "عدا"مفعوٌل به منصوب بـ  خالد 

رنا االسم مع ليس ويكون، ضميٌر مسترتٌ عائٌد على البعض المفهوم، يعني جاء  قدَّ

ا،  ا، أي خال بعضهم خالدا ا، وجاء القوم خال خالدا  وهكذا.القوم عدا بعضهم خالدا

ا، وهذا الضمير يعود  ر ضميرا ر فإنما ُيقدَّ ونبَّهنا وننبه أن المحذوف حين ُيقدَّ

: جاء القوم  على متقدم، إما متقدٍم لفظاا وإما متقدٍم معناى، أعني أننا عندما ُنقدر مثالا

ا، الُمقدر يف الحقيقة، المحذوف يف الحقيقة ليس  ا، أي عدا بعضهم خالدا عدا خالدا

ا، و  "هو"ما هو بعضهم، وإن عائٌد إلى بعضهم  "هو"أي الضمير هو، عدا هو خالدا

ا، فهذه قاعدة أن  المفهوم، ثم الُمؤدى بعد ذلك سيكون: عدا بعضهم خالدا

ر بالضمير، والضمير يعود على متقدم ملفوظ أو ُمقدر  المحذوف إنما ُيقدَّ
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 بالمعنى. 

 قال الشاعر:

 خىىىىىىىىىال اهلل ال أرجىىىىىىىىىو سىىىىىىىىىوا 

 

 لِ شىىعبة  مىىن عيالكىىاوإنمىىا أعىىد عيىىا 

، فجعل خال حرف جر. 
ِ
 فقال: خال اهلل

 خال: حرف جر، ولفظ الجاللة: اسٌم مجرور، ويف خال معنى االستثناء.

 وقال اآلخر يفخر:

 تركنىىىىا يف الح ىىىىيض بنىىىىاو عىىىىوجم 

 

 عواكىىىف قىىىد خ ىىىعن إلىىىَ الن ىىىور 

ا   أبحنىىىىىىىا حىىىىىىىيهم قىىىىىىى ال  وأسىىىىىىىر 

 

 عىىىىدا الشىىىىم اِي وال ُىىىىِو الهىىىىرير 

ا يف الحضيض، أي المكان المنخفض حيث وقعت المعركة بينهم، تركن يقول: 

ا؟ عوج أشهر الخيول عند العرب  تركنا يف الحضيض بنات عوٍج، من يعرف عوجا

ا بالخيول  وُتنسب إليه الخيول الطيبة من نسله عند العرب، العرب كانت هتتم كثيرا

وأنه من  طويٌل  مٌ وتعرف أنساهبا وأن هذا الخيل من عوج، وُيقال يف عوج هذا كال

، أو غير ذلك، لكنه فحٌل معروف باألصالة والجودة ♠خيول سليمان 

 والسرعة والقوة؛ فلذا اهتم به أهله وأنسلوه.

فيقول: هذه الخيول الطيبة الغالية عند أهلها فعلنا هبا هذا الفعل، تركنا يف 

ر، أي الحضيض بنات عوٍج عواكف، عاكفة، خاضعة، ذليلة، قد خضعنا إلى النسو

 قتلناها وقتلنا َمن عليها فأكلتها النسور.

ا  أبحنىىىىىىىا حىىىىىىىيهم قىىىىىىى ال  وأسىىىىىىىر 

 

 عىىىىدا الشىىىىم اِي وال ُىىىىِو الهىىىىرير 

يقول: قتلنا مقاتلتهم ورجالهم، لكن األطفال والنساء تركناهم، وحتى العرب  

عي الحضارة يقتل  يف الجاهلية كانوا يعرفون هذه األمور، أما اآلن فبعض من يدَّ

  يفرق بين الصغير والكبير، والقوي والضعيف، والرجل والمرأة.الشعوب وال
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 والشاهد يف قوله: عدا الشمطاِء، إذ جعلها حرف جر وجرَّ هبا.

 حرف جر فيه معنى االستثناء. عدا:

 اسٌم مجرور. الشم اِي:

قبل عدا وخال، فتقول:  "ما"أنه يجوز أن تأيت كلمة  ثم ذكر ابن مالك 

يًّا، ونجح الطالب ما عدا المهمل، جاء القوم ما خال عليًّا، جاء القوم ما عدا عل

 نجح الطالب ما خال الُمهمل.

وحكمهما حينئٍذ وجوب نصب المستثنى بعدهما، أي أن ما إذا دخلت على 

عدا وخال فيجب أن يكونا فعلين، فإذا كانا فعلين ليس يف المستثنى بعدهما إال 

ألن ما حينئٍذ هي ما المصدرية، وما المصدرية النصب؛ ألنه مفعوٌل به، وما ذاك إال 

ال تدخل على األسماء وال تدخل على الحروف،  ال تدخل إال على األفعال،

 فقولك: جاء القوم ما عدا عليًّا.

 مصدرية. ما:

فعٌل واقٌع يف صلتها، فاعله مسترت تقديره بعضهم، والمستثنى منصوب  عدا:

 على أنه مفعولها.

ا على قلة، فتقول: وحكى بعض العلماء ك الكسائي والجرمي الجر هبما أيضا

، فهذه اللغة القليلة، 
ٍّ

، وجاء القوم ما خال عليًّا، وعلي
ٍّ

جاء القوم ما عدا عليًّا، وعلي

نعم هي قليلة وُمتفق على أهنا قليلة، وجمهور العلماء يمنعها ويوجب النصب، 

فهو معروف، أبو حمزة اإلمام  وبعضهم ُيجيزها وُيقر بأهنا لغٌة قليلة، أما الكسائي

 القارئ السبعي، وأما الجرمي فهو أبو عمر، نحويٌّ مشهور من شيوخ الُمربِّد.

ُرر  : )وهذا هو قال ابن مالك  ِ   َواج  نُ  ِبَ ابَِق ( ُيشير إلى عدا وخال َيُكو 

 يف البيت السابق.
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ُرر  )  ِ   َواج  َ ابَِق
نُ  بِ  ر جائز والنصب جائز.( يعني أنه جائز، الجُترِد   إِن   َيُكو 

ُن إِن  ُتىىىىىرِد   ِ  َيُكىىىىىو  َ ىىىىىابَِق
ىىىىىُرر  بِ  َواج 

 

 . ىىَد َمىىا ان ِهىىب  َوان ِجىىَراٌر َقىىد  َيىىرِد   َوَبع 

فقال: قد يرد، فأدخل قد على الفعل المضارع يرد؛ للداللة على التقليل؛ ألن  

 قد مع الفعل المضارع معناها األكثر هو التقليل.

 ثم قال:

َفىىىىىىىانِ َوَحي ىىىىىىُث َجىىىىىىَرا فَ   ُهَمىىىىىىا َحر 

 

ىىىىىىالَِن.  ع 
 َكَمىىىىىىا ُهَمىىىىىىا إِن  َنَهىىىىىىَبا فِ

 وهذا شرحناه، ثم ختم هذا الباب، باب االستثناء بقوله: 

ىىىىىَحُب َمىىىىىا  َوَكَخىىىىىالَ َحاَشىىىىىا َوالَ َته 

 

ِ ُهَمىىىىا.  َُ ََ َوَحَشىىىىا َفاح   َوِقي ىىىىَو َحىىىىا

 يف هذا البيق ي كلم علَ حاشا، ونقول يف حاشا ثالأ لراو ذكرها ابن مالك: 

 حاشا، بألفين. اللرة المشهورة:

 حا،، بألف واحدة. اللرة الثانية:

حشا، بألٍف واحدٍة يف األخير، فقل: جاء القوم حاشا زيٍد، جاء  اللرة الثالثة:

القوم حا، زيٍد، جاء القوم حشا زيٍد، كلها لغاٌت مستعملة إال أن األكثر هي حاشا 

 باأللفين.

نحويين، فبعض النحويين يقولون: إهنا ال ويف حاشا هذه بلغاهتا خالف بين ال

تكون إال حرف جر، وهذا مروٌي عن سيبويه، يعني ال يجعلها كعدا وخال التي 

ت  ، فإن كانت حرف جر جرَّ ا أن تكون حرف جر وأن تكون أفعاالا يجوز فيها مطلقا

ال، حاشا ال تكون إال حرف إما بعدها وإن كانت أفعاالا نصبت ما بعدها، يقولون: 

 ، يقولون: هذا هو المسموع فيها.جر

بل األكثر فيها أن تكون حرف جر، واألقل فيها أن تكون فعالا  وقال آخرون:
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، مع إقرارهم أن  فتنصب ما بعدها، قال اآلخرون: تكون حرف جر وتكون فعالا

األكثر يف السماع هو مجيئها حرف جٍر، ولكن هناك شواهد جاءت فيها حاشا فعالا 

 يف البيت حيث قال: بعدها، وهذا هو ما اختاره ابن مالك  بدليل انتصاب ما

فجعل حاشا كخال، وسبق أن خال وعدا يجوز أن يكونا  (َوَكَخالَ َحاَشا)

 حرفين وأن يكونا فعلين.

 ومن الشواهد يف ذلك قول الفرزدق:

ىىىىىا فىىىىىإن اهلل فَ ىىىىىلهم  حاشىىىىىا قريش 

 

 علىىىىىَ البريىىىىىة باإلسىىىىىالم والىىىىىدين 

ا، ف  ا مفعوٌل به.فقال: حاشا قريشا  نصب على أن حاشا فعل وقريشا

 وقول أعرابي:

 اغفر لي ولمن يسمع، حاشا الشيطاَن وأبا اإلصبع.

ا، يقول: اغفر لي ولمن يسمع، حاشا  ا، ليس شعرا هذا سجع وليس رجزا

 الشيطاَن وأبا، فنصب، إذن فهي فعل؛ ألنه انتصب ما بعدها.

 وقول شاعر:

 حشىىىىىا رهىىىىىَط النبىىىىىِ فىىىىىإن فىىىىىيهم

 

 ا ال ُتكىىىىىىىىىدرها الىىىىىىىىىداليبحىىىىىىىىىور   

فقال: حاشا رهَط النبي، حشا هذه لغة ذكرناها، حشا رهَط، فنصب على أنه  

 فعل.

 وقال شاعر:

 حاشىىىىىىىىىىىىا أبىىىىىىىىىىىىا ثوبىىىىىىىىىىىىان إن

 

مِ    فىىىىىد 
 أبىىىىىا ثوبىىىىىان لىىىىىيس ببكمىىىىىةم

 فقال: حاشا أبا ثوبان، فنصب. 

وهذا هو القول الراجح واهلل أعلم أن حاشا كعدا وخال، تكون حروف جر 
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، إال أن مجيء حاشا فعالا قليل، لكنه وارٌد يف السماع الفصيح.وتكون أفعا   الا

 وقال ابن مالٍك يف هذا البيت:

َحُب  َوالَ  َحاَشا َوَكَخالَ   َما. َته 

ا بين حاشا وبين  يقول ابن مالك: مع اختيارنا أن حاشا كخال، لكن هناك فرقا

ا، ما خال خال وعدا وهو: أن ما تأيت مع عدا وخال، تقول: جاء القوم ما  عدا زيدا

ا، وإنما يجب  ا، أما حاشا فإهنا ال تصحبها ما، فال تقول: جاء القوم ما حاشا زيدا زيدا

أن ُتستعمل من دون ما، وإن استعملتها فتكون حرف جر أو تكون فعالا فهذا هو 

َحُب  َوالَ قول ابن مالك: )  (.َما َته 

على قلة دخول ما عليها يف وما قاله ابن مالٍك هو الكثير يف اللغة غال أنه جاء 

 بعض الشواهد الصحيحة، ومن ذلك قول الشاعر:

ىىىىا  رأيىىىىق النىىىىا  مىىىىا حاشىىىىا قريش 

 

 فإنىىىىىىىا نحىىىىىىىن أف ىىىىىىىلهم تعىىىىىىىالَ 

 فأدخل ما على حاشا. 

ا وفعالا "حاشا"فهذا ما يتعلق بـ   ، ذكرنا اللغات فيها وذكرنا حكم مجيئها حرفا

 وذكرنا حكم دخول ما عليها.

ا تىتِ علَ ثالثة  بقِ أن نخ م الكالم علَ حاشا فنقول: إن حاشا يف اللرة عموم 

 اس عماالو:

هي حاشا االستثنائية، وهي التي بمعنى إال، وتكلمنا عليها  االس عمال األول:

 قبل قليل وذكرنا أحكامها.

: هي حاشا التنزيهية التي بمعنى التنزيه وليست "حاشا"لـ  االس عمال الثاين

ٹ ٹ ڤ ڤ ) الواردة يف القرآن الكريم يف قوله تعالى:بمعنى االستغناء، وهي 
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، [51يوسف:] (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ) ويف قوله: [31يوسف:] (ڤ

 ، فهذه حاشا التنزيهية، وفيها اللغات السابقة.وتقول: حاشا لزيٍد أن يفعل هذا

 (ٹ ٹ)حاشا التنزيهية هل هي حرف جر أم فعل أم ماذا؟ التي يف اآلية: 
 ؟[31يوسف:]

 على الفتح يف الجمهو
ٌ

ر على أهنا مصدر، مصدٌر وقع بدل فعله وهو مبني

حاَ، وعلى السكون يف حاشا، وسبق الكالم بالتفصيل يف باب المفعول المطلق 

على المصادر التي تقع موقع أفعالها أو تقع بدل أفعالها، مثل: ويل، سبحان، َمعاذ، 

ا هلل يعني أحمد، ونحو ذلك، هناك مصادر تقع بدل أفعالها لها أفعال مثل : حمدا

ا للدرس أي يفهم، وهناك مصادر تقع بدل أفعالها وليس لها أفعال مثل: ويل،  فهما

 وبل، وسبحان، ونحو ذلك.

ه، وكال القولين له وجاهٌة يف  وقيل: إن حاشا التنزيهية اسم فعٍل بمعنى ُأنزِّ

 حاشا التنزيهية.

ا حاشا فعالا هي أن تأيت فعالا متص االس عمال الثالث يف حاشا: ا، تعمل أيضا رفا

متصرفاا مثل: راب، سام، حاشا، تقول: حاشيته بمعنى استثنيته، ومن ذلك ما جاء 

إلي أين الشاهد؟ قال الراوي: ما حاشا فاطمة  »أسامُة أحب النا »يف الحديث: 

وال غيرها، يعني ما استثنى فاطمة وال غيرها، ومضارعه حينئٍذ أنا ُأحاشي، وهو 

حن نحاشي، إلى آخره، فمضارعه: أحاشي وُيحاشي ونحاشي يحاشي، ون

 وُتحاشي، ومن ذلك قول الشاعر:

 وال أرى فىىىىىاعال  يف النىىىىىا  ُيشىىىىىبه 

 

 وال أحاشىىىِ مىىىن األقىىىوام مىىىن أحىىىد 

أي ال أستثني من األقوام من أحد، ويتصرف فتقول منه: تحاشيته بمعنى  

 تجنبته، ونحو ذلك، تصرف كبقية األفعال.
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 وهو هناية الكالم على باب االستثناء. "حاشا" ق بـوهذا ما يتعل 

 نقف عند بعض الشواهد واألمثلة على باب االستثناء.

 قال الشاعر يف البيت المشهور:

 أال كىىىىو  شىىىىِيم مىىىىا خىىىىال اهللَ باطىىىىُو 

 

 وكىىىىىىو نعىىىىىىيُم ال محالىىىىىىة وا ىىىىىىو 

 ما خال اهللَ، ما إعراب لُظ الجاللة؟ 

ف جر فتجر ما بعدها، وإما أن تكون هذه عدا وخال وحاشا إما أن تكون حرو

 أفعاالا ماضية فتنصب ما بعدها، فهو مفعوٌل به، نقول: لفظ الجاللة مفعوٌل به.

 خال: فعٌل ماٍض.

 هو يهح أن يكون حرف جر هنا؟

إال على اللغة القليلة التي حكاها الكسائي  "ما"ال، لماذا؟ ألنه مسبوٌق بـ 

معها؟ يف اللغة  "ما"القليلة ماذا نفعل بـ  والجرمي، لكن ما سألتموين هذه اللغة

 القليلة يجر ما بعدهما مع وجود ما، ما مصدرية ال تدخل إال على الفعل؟

 قالوا: إن ما حينئٍذ تكون زائدة.

بمعنى إال  »ُي بع المؤمن علَ كو شِي ليس الخيانة والكذب»ويف الحديث: 

فيه معنى االستثناء، اعرب الخيانة والكذب، فليس هنا نعم فعل ناقص ناسخ، لكن 

 لي.

(@41:29.) 

 وعند اإلعراب تقول: ليس: فعل ناسخ ناقص فيه معنى االستثناء.

 قال الشاعر:

 ُت ىىىىىىا لنِ هىىىىىىواوُن أيىىىىىىن مىىىىىىالِ؟

 

 وهىىىىو لىىىىِ شيىىىىر مىىىىا أنُقىىىىُق مىىىىاُل  
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 شير هنا اس ثناي، ما نوع االس ثناي؟

ماٌل غير ما  أعد الكالم إلى أصل تركيبه، وهل غير ما أنفقُت ماُل، هل لي

أنفقت؟ هذا من تقديم الُمستثنى على المستثنى منه، تذكرون نقول: جاء الضيوف 

غيَر زيٍد، جاء غيَر زيٍد الضيوف، قدمنا المستثنى منه، هنا تقول: هل لي ماٌل غير ما 

م فقال: هل لي غير ما أنفقت ماُل.  أنفقت، ثم قدَّ

ا األساليب تختلف، ربما يحسن هذا األمر يف  مثال وال يحسن يف مثال طبعا

آخر، إال إنه من حيث الحكم النحوي جائز، أما من حيث الجمال والذوق، هذا 

 يعود إلى البالغة واألدب.

إذن فهو مستثنى ُمقدم، ما حكم المستثنى المقدم؟ واجب النصب عند 

تباع، فهنا على لغة الجمهور تقول: الالجمهور، ويف لغٍة حكاها يونس بن حبيب ا

لي غيَر ما أنفقُت مال، وعلى اللغة التي حكاها يوسف بن حبيب ُتتبع، تقول: وهل 

 هل لي ماٌل غيُر ما أنفقت، ثم ُتقدم: هل لي غيُر ما أنفقُت مال.

ما إعراب ماُل؟ هل لي غيَر ما أنفقُت مال، قلنا: أعد الكالم إلى ترتيبه 

ل االستفهام، لي األصلي، هل لي ماٌل غير ما أنفقت، أعد إلى األصل قبل دخو

 ماٌل.

 خرب. لِ:

 مبتدأ. ماٌل:

 مثل: يف البيت رجٌل.

 يف البيت: جار ومجرور.

 رجٌل: مبتدأ.
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 هنا ماٌل ليس لها إال مبتدأ. 

غيَره، غيِره، ثالث قراءات،  [59األعراف:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)قال تعالى: 

جها.  خرِّ

 َشي َرهُ  
ا؟ هذا منصوب على : هذا اللفظ منصوب على ماذَما َلُكم  ِمن  إَِل م

 االستثناء يعني ما لكم من إلٍه إال هو.

 َشي رِه
، ما لكم َما َلُكم  ِمن  إَِل م : نعت، هنا غير اسم بمعنى المغايرة، ليس استثناءا

 من إلٍه آخر، ما لكم من إلٍه غيِره.

 َشي ُرهُ 
 (.47:40@: بالرفع، )َما َلُكم  ِمن  إَِل م

 إعراهبا: مبتدأ، ما إعراب إله يف اآلية؟ غيُره: صفٌة لماذا؟ إلله، وإله

، والمعنى واهلل أعلم: ما لكم  "من زائدة"ا بـ مبتدأ مجروٌر لفظا  مرفوٌع محالا

 إلٌه، ما نافية، نعيد الجملة إلى أصلها: لكم إلٌه.

 لكم: خرب.

 إلٌه: مبتدأ.

ل ثم دخلت ما النافية، ما لكم إلٌه، ثم دخلت من للتأكيد، ما لكم من إلٍه، ك

قلبت المعنى من اإلثبات إلى  "ما"هذه األمور ال ُتغير اإلعراب، ُتغير المعنى فـ 

النفي، معنى، و من قلبت الكالم من غير مؤكد إلى مؤكد، تؤثر يف المعنى، لكن يف 

 اإلعراب:

 لكم: خرب، إلٌه: مبتدأ.

، فإن أتبعتها بالمحل قلت: ما لكم من إل ٍه فإلٌه مجرورة لفظاا ومرفوعة محالا

غيُره، وإن أتبعتها باللفظ قلت: ما لكم من إلٍه غيِره، وإن جعلتها غير استثناءا قلت: 
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 ما لكم من إلٍه غيَره.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) :وقال 

هذه كأننا تكلمنا عليها يف المرة الماضية، لكن نعيدها  غيَر، غيِر، [95الن اي:] (ڀ

 اآلن بسرعة، هيا يا محمد.

دون من المؤمنين غيُر أولي الضرر والمجاهدون، نقول: ال ال يستوي القاع

 يستوي هؤالء وهؤالء، ما إعراب غيُر بالرفع؟ 

لِِ: ِمنِيَن َشي ُر ُأو  َ ِوي ال َقاِعُدوَن ِمَن ال ُمؤ  نعت تابع بمعنى المغايرة يعني  ال َي  

اعد غير القاعدون المغايرون ألولي الضرر، الذي فيه ضرر ال ُيذم، وإنما ُيذم الق

 هذا.

لِِ: ِمنِيَن َشي َر ُأو  َ ِوي ال َقاِعُدوَن ِمَن ال ُمؤ  هذا استثناء يعني إال  وبالنهب: ال َي  

 أولي الضرر، منصوب على االستثناء.

لِِ ِمنِيَن َشي رِ ُأو  َ ِوي ال َقاِعُدوَن ِمَن ال ُمؤ   : نعٌت للمؤمنين.ال َي  

 .[88قهص:ال] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ) :آخر شاهد عندي، قوله 

 كل شيٍء: مبتدأ.

 هالٌك: خرب.

إال وجهه، وجهه: منصوب على االستثناء، استثناء تام أم استثناء منقطع؟ هو 

تام؛ ألن الُمستثنى منه موجود والُمستثنى موجود وأداة االستثناء موجودة، لكن 

 هل متصل أم منقطع؟ متصل، إذن فوجهه من جنس الشيء.

شيٌء من األشياء، هذا  شيء؟ نعم اهلل هل ُيطلق على اهلل جل جالله 

مذهب أهل السنة ومذهب الجمهور، إنه شيٌء من األشياء، من األدلة هذه اآلية 
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ٱ ٻ ٻ ) ومن األدلة قوله تعالى:، [88القهص:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ) 

: ومن األدلة كما ذكر البخاري يقول النبي  ،[19األنعام:] (ٻ ٻپ پ پپ

لفظ البخاري، يف طرف الباب، ال يحضرين اآلن  هذا يف »سَمَ القرآن شيئ ا»

 الحديث، لكن اذكره لفائدة.

 ؟[88القهص:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ)ما المراد بالوجه هنا؟ 

؟ ذاته، هو يعني، اهلل [88القهص:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ)ماذا ترى هنا: 

  ،هذا المراد باآلية ، أي ، [88القهص:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ)كامالا

، فإن قلت: ال، المراد الوجه فقط، فيدخل يف اهلل كل شيٍء هالٌك إال إياه، 

ذلك أن ما سوى وجه اهلل هالك، وهذا باطل، هذا متفق عليه، متفق عليه عند أهل 

 السنة والجماعة أن المراد بالوجه هنا الذات، كل شيٍء هالٌك إال ذاته، إال إياه.

الوجه هلل  إذا كان المعنى هكذا فهل اآلية تدل على إثبات :ال ؤال الثاين

 من حيث اللغة، ال أريد من حيث الشرع، الشرع فيه أدلة أخرى تدل على ،

ثبوت الوجه، نقول: صح، هذا ُمتفق عليه، ما نخالف عليه، لكن سؤالي: هل اآلية 

 من حيث اللغة تدل على إثبات الوجه حينئٍذ؟

قول: نعم، حتى ولو كان المراد بالوجه هنا الذات، فإن العرب ال ت الجواب:

أعجبني زيٌد ذيله، تقول ذلك؟ ال تقول، حتى يكون هذا من هذا، تقول: أعجبني 

 زيٌد وجهه، فحينئٍذ هذا من هذا فيصح الكالم على ذلك، ويقول شاعر:

ىىىىىىىىىا دفنوهىىىىىىىىىا  رحىىىىىىىىىم اهلل أعِم 

 

 ب ج ىىىىىىى ان طلحىىىىىىىة ال لحىىىىىىىاو 

ا؟   ماذا أراد بقول : رحم اهلل أعِم 

 طلحة، ال يريد رحم أعظمه فقط، يريد طلحة، طلحة الطلحات، أي رحم اهلل
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ا، هل دل على أن هذا الطلحة  هو ذكر بعضه وأراد كله، عندما قال: رحم اهلل أعظما

فيه أعظم؟ نعم، أن األعظم هذا شيء منه وإال ما صح أن يعرب ببعضه عن كله، ال 

تعرب عن البعض وتريد الكل إال إذا كان هذا البعض من هذا الكل، وكْونك ُتعرب 

عض وتريد الكل هذا أسلوب صحيح ال ينايف أن هذا البعض ليس من هذا بالب

ڳ ڳ ڳ ڳ )الكل، فعندما تقرأ يف بعض التفاسير المعتربة عند أهل السنة 

إال ذاته، هذا ليس من التأويل، هذا هو المعنى، هذا معنى  [88القهص:] (ڱڱ

هذا  لما شرحناه قبل قليل من اآلية، وهي تدل على إثبات الوجه هلل 

 التوجيه.

ا وهلل الحمد والمنة، بعده سيبدأ باب الحال إن  هذا ما يتعلق بباب االستثناء تامًّ

 شاء اهلل ولعلي أؤجله إلى الدرس القادم بمشيئة اهلل وتوفيقه.

ا لما بقي من  نريد أن نتأمل يف بعض اآليات الكريمة يف سورة الفاتحة اغتناما

آخر نحاول أن نتأمل يف بعض اآليات القرآنية وقت يف هذا الدرس، وأنا بين وقٍت و

 أو يف بعض الكالم الفصيح بما يسمح به الوقت.

ٹ ) :نتأمل يف بعض اآليات القرآنية يف سورة الفاتحة، قال 

 (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 .[7،6الُاتحة:]

وبخاصة يف سورة  ال يخفى عليكم أهمية التأمل والتدبر يف كتاب اهلل 

ي من أعظم سور القرآن وكثرة تكرارها على بعض الناس منذ الصغر الفاتحة فه

يجعله ال يتفكر فيها مع أن فيها من األساليب الجميلة البديعة ما ُيبهر العقول فضالا 

المعاين التي تتضمنها هذه اآلية يف العقيدة والتفسير والتزكية وغير ذلك، لكن  عن

ا من حيث األساليب البالغية فيها أسا ا.أيضا  ليب جميلة جدا
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ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )تأملوا يف هذه اآليات قال:  

 ذكر ثالثة أصناف: [7الُاتحة:] (ڄ

 الُمنعم عليهم، والضالين، والمغضوب عليهم، والضالين.

َق الصنف األول: عرب عنه بالموصول والفعل الماضي ) َعم  (، اَلِذيَن َأن 

( ولو عبَّر ر ُ وِب َعَلي ِهم  َوالَ ال ينَ ال مَ والصنف الثاين والثالث عبَّر عنهما باالسم )

ا لكان يقول: صراط الُمنعم عليهم غير المغضوب عليهم وال  عنهم باالسم جميعا

الضالين، ولو عبَّر عنهم بالموصول والفعل كلهم لكان يقول: صراط الذين 

أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم وال الذين أضللتهم، وقد يقول قاصر 

مع األصناف الثالثة، والسؤال:  األسلوبإن هذا أفصح؛ لكي يتناسب  النظر:

لماذا عبَّر عن الصنف األول بالمنصوب والفعل، وعبَّر عن النوعين اآلخرين 

 باالسم؟

ما ُيقال يف نحو ذلك هو من االجتهاد الذي يقوم على التأمل يف كالم العرب 

لموصولة إنما يكون غالباا لما هو ومحاولة استنباط أسراره، فإن التعبير باألسماء ا

معهود، معروف، معهوٌد هبذا الشيء، معروٌف هبذا الشيء كأنه أمام السامع 

والقارئ؛ ولهذا يشرتطون يف صلة الموصول، ُيشرتط يف الصلة أن تكون معهودة 

يعني معروفة ومعهودة، ويف هذا دليٌل على علو شأن من ُعبِّر عنه باالسم 

 الموصول.

ح بالفاعل، بالُمنعم  الُعو؛ لُيهَرح بالُاعو، عندما قال:وُعب ر ب َأْنَعْمَت، صرَّ

، بخالف ما لو ُعبِّر باالسم، لو جاء إنسان مثالا تحبه فقلت: وهو اهلل 

حت  حت بأنك أنت تحبه، صرَّ جاء الذي أحبه، فعبَّرت بالموصول والفعل، فصرَّ

ل: جاء المحبوب، تعني أن أنك أنت الفاعل، لكن لو عبَّرت باالسم لكنت تقو
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ا، أو من بعضكم، منكم على  الحب يقع عليه، منك، من غيرك، منكم جميعا

ى واحد أو متفاوت، كل ذلك يشمله االسم المحبوب، جاء المحبوب، لكن  مستوا

عندما تريد أن تنص على أنك تحبه وأن حبك إياه خاصٌّ به ملتصٌق به ُتعبِّر 

ه، فهذا أفصح عن الفعل وأدل على التأكيد من بالموصول والفعل: جاء الذي أحب

 قولك: جاء المحبوب.

والمتأمل يف القرآن الكريم يجد أنه غالباا ما ُيصرح بالفاعل مع أفعال الرحمة 

ح بالفاعل مع أفعال العقوبة والجزاء  واإلحسان والجود، وغالباا ال ُيصرِّ

سم، فال يكون الفاعل والمصائب، بل ُيعرب عنها بالفعل المبني للمجهول أو باال

حينئٍذ مصرٌح به؛ فلهذا مع المغضوب عليهم والضالين يف اآلية ُعبِّر عنهم باالسم 

لكي ال ُيصرح بفاعل الغضب  [7الُاتحة:] (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)

 واإلضالل، والشواهد على ذلك يف القرآن الكريم كثيرة:

مع ، نبي يتأدب فمثالا يف قوله تعالى عن أبي األنبياء إبراهيم 

أي فهو يهديني، ثم  [78الشعراي:] (ې ې ى ى) ربه جل جالله، فيقول:

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )( 01:04:09@حذف ياء المتكلم )

-78الشعراي:] (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ا وهو المرض  كل هذه األفعال نسبها إلى اهلل  [81 ۇئ )إال فعالا واحدا

 نسبه إلى نفسه، إلى إبراهيم. [80الشعراي:] (ۇئ

 الخلق. :[78الشعراي:] (ې ې)

 الهداية. :[78الشعراي:] (ى ى)

 اإلطعام. :[79الشعراي:] (ائ ەئ ەئ)
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 .[79الشعراي:] (وئ) 

كان يمكن أن يقول يف اللغة: وإذا أمرضني فهو  [80الشعراي:] (ۇئ ۇئ)

ۇئ ۇئ ) نسب الفعل إليه فقال: يشفين، لكن من باب التأدب مع ربه 

 (ۈئ ېئ ېئ ېئ) إلى ربه،فنسب الشفاء  [80الشعراي:] (ۆئ ۆئ
 إلى بقية اآليات. [81الشعراي:]

(@01:05:27.) 

، هذا مما تفرد به اهلل، ال يميت وال يحيي إال ألن اإلماتة ال تكون إال هلل 

 أنه ينفرد هبذه األمور العظيمة. ، وهذا فيه تعظيم هلل اهلل 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ )ومن األمثلة على ذلك قول صالحو الجن: 

ۋ ۋ ۅ ) فعند إرادة الرشد صرح بالفاعل فقال: [10الجن:] (ۉ ۋ ۋ ۅ ۅ

ڭ ۇ ۇ )ومع إرادة الشر بنوا الفعل للمجهول فقالوا:  [10الجن:] (ۅ ۉ

وكان يمكن يف اللغة أن يقولوا: أشٌر أراده اهلل  [10الجن:] (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ

ا.  بمن يف األرض أم أراد هبم رهبم رشدا

ا قوله ج ېئ ىئ ىئ ىئ ی )ل جالله: ومن األمثلة على ذلك أيضا

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ) ويف قوله: [30األعراف:] (یی

ح بنسبة الفعل  [36النحو:] (ڈڈ مع الهداية، وأما مع  ليه إفصرَّ

، اإلضالل فنسب إلى الضاللة، مع أن كل ذلك يف حقيقته هو من اهلل 
ويف ذلك أسرار  ولكن هذا من التأدب مع اهلل ومن تعليم التأدب مع اهلل 

 .تظهر يف الكالم، يف كالم اهلل 
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 [7الُاتحة:] (ڤ ڤ ڤ)ثم نتأمل هذا التعبير الجميل الخالب يف قوله: 

ما معنى أنعمت؟ يعني هديت، فعبَّر عن الهداية باإلنعام، أنعمت، ما قال: هديت، 

أو سددت، أو وفقت، أو نحو ذلك؛ ألن النعمة لها لذة يف النفس كأهنا يتلذذها 

داية هي أفضل تلك النعم، أن يهدي اهلل اإلنسان إلى دينه وُيثبته اإلنسان، واله

 عليه، ثم يقبضه ويبعثه عليه.

ثم إنه عبَّر بالفعل الماضي فقال: أنَعَم، ما قال: صراط الذين ُينعم؛ ألن من 

شأن الُمنعم الكريم أنه إذا أنعم بنعمة ال يسرتدها، فكأن هذه النعم ثبتت عندهم 

ال ُتفارقهم وال سبيل إلى نزعها منهم؛ ألهنم يعلمون أهنا من وحازوها وأمنوا أ

 الُمنعم الكريم فعبَّر بالفعل الماضي أهنا تحققت وثبتت.

أن ُيلهمنا  فهذه بعض التأمالت يف هذه اآليات العظيمة، نسأل اهلل 

ا لنا يف الدنيا  رشدنا أو يوقفنا على أسرار كتابه العظيم وأن يجعل ما تعلمنا نافعا

 اآلخرة، إن كان هناك من سؤال نستمع إليه إلى أن ُتقام الصالة، تفضل.و

 (.01:10:00) ال ؤال:

 تريد أن الفعل يدل على تجدد النعمة الجواب:

(@01:10:40.) 

قد ُيقال ذلك، لكن إذا كان هذا هو المعنى المراد فقد يكون التعبير باالسم 

ذه النعمة عندهم؛ ألن االسم يدل أبلغ، يعني صراط الُمنَعم عليهم، كأهنم ثبتت ه

على الثبات والفعل يدل على التجدد، لكن تقول: التجدد بمعنى هو التفاوت، 

 تفاوت النعمة، التجدد ال يعني التفاوت، تجدد يعني أهنا نعمة بعد نعمة.

 (.01:11:30@) ال ؤال:

 ون إلى أن ُتقام الصالة.ؤيف الدرس القادم اسألوا ما تشا
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 (.01:11:40@) ال ؤال: 

ا، فبعضهم يحصرها  الجواب: أراد النعت بمعنى فوائد النعت كثيرٌة جدا

م، الذم، المدح، ونحو ذلك.  باألغراض العامة: التأكيد، الرتحُّ

ا، فالذم ُيفصله، فيقول: التحقير  وبعضهم ُيفصل هذه األغراض تفصيالا دقيقا

والتعظيم، وكله يعود والتصغير والذم، والمدح ُيفصله: المدح والتفضيل والتكبير 

 (.01:12:50@إلى معنى المدح. )

تأيت بكتاب ننظر فيه، لكن النعت عندما نقول: جاء محمٌد العالم، فائدة النعت 

هنا المدح، جاء محمٌد السريع، هنا الغرض بيان سرعته، ربما تمدحه أو تذمه على 

ذ باهلل من حسب المعنى، جاء محمٌد الحقير، الحمد هلل الرحيم، هذا مدح، أعو

الشيطان الرجيم، هذا ذم، شربت الماء العذب، هذا مدح، وربما تجد معاين دقيقة 

 أكثر من ذلك، البد أن يوقف على الكالم لُيعرف معناه بالدقة.

  واهلل أعلم وصلَ اهلل وسلم علَ نبينا محمد وعلَ آل  وأصحاب  أجمعين. 
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 الدرس احلادي واخلمسون
﷽ 

 
ه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب

 أجمعين.

ا بعد:  أمَّ

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، حياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة المباركة، 

ليلة اإلثنين السادس والعشرين من شهر ُجمادى األولى، من سنة إحدى وثالثين 

يف جامع الراجحي، يف حي الجزيرة، يف  ،ملسو هيلع هللا ىلصوأربعمائة وألف من هجرة المصطفى 

الدرس الحادي والخمسين من  -بحمد اهلل وتوفيقه  -مدينة الرياض، نعقد 

أن يوفقنا فيه لما يحبه  نسأل اهلل  « شرح ألفية ابن مالك»دروس 

 ويرضاه، وأن يجعله ذخًرا لنا يف الدنيا واآلخرة، وأن يتقبله منَّا، اللهم آمين.

ء، من الكالم على المفاعيل وانتهينا أيًضا من االستثنا -يا إخوان  -انتهينا 

 «.باب الحال»نبدأ بباٍب جديد، وهو  -إن شاء اهلل  -والليلة 

يف أربعٍة وعشرين بيًتا، سنقرأ « ألفيته»يف  عقده ابن مالك  «باب الحال»

ر ونشرحها بإذن اهلل تعالى.  منها الليلة ما تيسَّ

 : قال«. األلفية»فنبدأ بقراءة أبيات 
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َض َلْةااَل ض مو .332  نَْتِصاا و اْلَحااالو َوْصاا

 

ا َأْ َ اااا و    َذَفااااْ   
ِو لِااااك َفااااالأ ْفِهاااا  مو

ْ ااااااااَت َّا.333  نْااااااااَتِ ال  مو ااااااااهو مو  َوَذْونو

 

ا  ْسااااااَتح    َيْغِلاااااا و لَِااااااْن َلااااااْيَ  مو

ااو و لِااك ِ ااْع أ َولِااك.334  مو ثواا و اْلمو َْ  َوَي

 

  َِ اااااااا ل  ََ لأ بِاااااااااَل َ  ْبااااااااِدل َ ااااااااَلو   مو

ا بَِيااااْد .335  ااااَيا َيااااد  ََ ا بِ ااااد   َذبِْعااااهو مو

 

ا َأْل َذَلَ اااااااْد َوَذااااااا    َّ َزْيااااااادض أَ اااااااد 

ََ َلْفف ااا َلاْعَتِ ااْد .336  اا ل  َواْلَحااالو نِْ  عو

 

 َ نَِْياااااَ عو َمْعن اااااى َذَوْفاااااَدَ  اْجَتِهاااااْد  

اااا ض َفااااا   َيَ اااا ْ .337  ََّ نَ  َوَمْصااااَدرض مو

 

 َذَبْغَتاااااااا   َزْياااااااادض َ َلاااااااا ْ  
ْثااااااااَ ةأ ََ  بِ

و اْلَحاااِل ن ْ .338  الِب ااا  و َِ ااْ   ََّ نَ ِْ يو  َوَلاا

 

اااااْب َأْو َيااااابِنْ َلااااا  صَّ َْ ْ  َأْو يو  ِْ َيَتااااالأَّ

َةاااِ ْيِه َذاااَل .339   ِمااْن َبْعااِد َنْفااك أْو مو

 

ْسَتْسااااِهال  ا َعَلااااى اْماااا ِ أ مو  َيْبااااْ اْماااا و

 فهذه ثمانية أبيات نشرحها الليلة إن شاء اهلل تعالى. 

 بتعريف الحال، فقال: ففي البداية كالمعتاد بدأ 

َض َلْةاااااَل ض مو   نَْتِصااااا و اْلَحاااااالو َوْصااااا

 

ِو لِااااااااااااااك َفااااااااااااااالأ   ْفِهاااااااااااااا  مو

 لالحال ما اجتمعت ليه  يع ال  وط: 

 هو: الوصف، الفضلة، المنتصب، الدال على هيئة صاحبه. 

ا»ثم مثَّل ذلك بقوله:  ، أي: أذهب فرًدا، أي: أذهب حالة كوين «َأْ َ  و  َذَفْ   

هب أنا حالة ، أذ«أذهب»حال، حاٌل من ماذا؟ أين صاحبه؟ فاعل « فرًدا»فرًدا، فـ

 كوين فرًدا.

كما شرحنا أكثر من مرة: ما ليس  -المراد بالفضلة يف النحو « َلْةَل ض »فقوله: 

عمدًة يف تركيب الجملة، فهذا اصطالح نحوي يعود إلى الرتكيب، ال يعود إلى 

المعنى، أي: ما ليس بمبتدأ أو خرب يف الجملة االسمية، وال فاعاًل وال نائب فاعل 

لفعلية، فهذه األشياء األربعة ال تستغني عنها الجملتان االسمية يف الجملة ا
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والفعلية، وما سوى ذلك ُيسمى يف اصطالح النحويين بالفضلة، يعني: ُيمكن أن 

 تتكون وترتكب الجملة بدونه.

أن المعنى يستغني عن هذه الفضلة؛ ألن الفضلة من حيث  ولي  معنى  لك:

عنها المعنى، وقد تكون عمدًة يف المعنى ال  المعنى قد تكون فضلة زائدة يستغني

يستغني المعنى عنها، وإنما المراد بالفضلة يف اصطالح النحويين: الفضلة من 

 حيث الرتكيب.

 أما الحال من فيث المعنى: لهو ين سِ ذغي ع نلى:

 .فالأ مؤذدة 

 . مبيلن 
 فالأ

إلى  ،يف الخربوكذلك ُيقال يف الصفة، وكذلك ُيقال يف التمييز، وكذلك ُيقال 

 «الحال»آخره، فالحال إما أن يكون حااًل مؤكًدا، أو نقول: حااًل مؤكدًة؛ ألن لفظة 

ر وُتؤنَّث.  يف اللغة يجوز أن ُتذكَّ

 ما معنى حال مؤكدة؟ متى ُيقال: إن هذه الكلمة فائدهتا التوكيد؟

يد إذا لم تأِت بمعنى جديد، الكلمة إذا كانت فائدهتا وغرضها ووظيفتها تأك

المعنى السابق، فنقول: فائدهتا والغرض منها التأكيد، هذا غرض معترب يف جميع 

 (ڻ ڻ ۀ ۀ)تعالى:  قوله :اللغات، فمن أمثلة ذلك يف الحال

م بمعنى الضحك، وتقول: [19النمل:] ، فإن األصل يف «جئت ماشًيا»، فإن التبسُّ

 المجيء المشي، وهكذا. 

سة، وهذا هو األصل يف الحالوُيقال: مؤ وقد  َو  الحال مبين ، كما هو  ،سِّ

تأيت بمعنًى جديد ال  :، أي«مبينة أو مؤسسة»األصل يف بقية أبواب النحو، وقولنا: 

حتى  ،خائف ا، فأنت ال تعرف أن زيدً «جاء زيٌد خائًفا»ُيعرف إال هبا، كأن تقول: 
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لمعنى، فُيقال: تبيين هذا ا :حال فائدهتا التبيين، يعني «خائًفا»ـ، ف«خائًفا»تقول:  

س، ال ُيعرف إال به.  التأسيس يعني تأيت بمعنى ُمؤسَّ

: ، والحال «تمشِ »حال من فاعل  «متبخرتًا»، «متبخرتًا ال تمشِ » و  ول مثال 

عن  اههنا ال تنه كهنا يف المعنى عمدة، بل هو المقصود أصاًل بالكالم؛ ألن

ما تنهاه عن التبخرت يف ، وإن«ال تمشِ »المشي، أنت ال تنهاه عن المشي، تقول: 

حئ مئ ىئ )تعالى:  المشي، والتبخرت هنا الحال هو عمدة الكالم، ومثل ذلك قوله

ليس النهي عن المشي،  :واهلل أعلم - فمعنى اآلية ،[37اإل  اء:] (يئ جبحب

 وإنما المعنى النهي عن المرح يف المشي.

ا  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) قوله تعالى: :ومن  لك أية 

 -العائدة إلى اهلل «نا»وهو  (ۈئ)حال من فاعل  :(ڌ)ـف [16األنبياء:]

ما خلقناهم حالة كوننا العبين، هذه الحال فضلة يف المعنى؟  :يعني – جل جالله

، ولكن النفي هنا ليس  ما خلقنا السماء واألرض؟ هو خالقهما :المعنى له

 واقًعا على الخلق، وإنما النفي واقٌع على نفي اللعب، فهو عمدة الكالم.

ا قد  ل ك الحال شيئ ا ثالث ا يسمونه: الحال الُموطِّئة، قد تأيت الحال ُموطِّئة،  وأية 

حالة كونه رجاًل خائًفا، فنحن يف  :، يعني«جاءين زيٌد رجاًل خائًفا»كأن تقول: 

 اإلعراب الصناعي أين الحال؟

فعٌل ومفعول به وفاعل،  «جاءين زيدٌ »، «رجاًل »يف اإلعراب الصناعي نقول: 

 :، مع أن الحال يف الحقيقة هو المعنى«رجاًل »صفة لـ  «خائًفا»حال،  «رجاًل »

ذكرنا  :نقول: حال، يسموهنا الحال الُموطئة، يعني «رجاًل »؟ «خائًفا»أم  «رجاًل »

جاءين زيٌد »، فكان يمكن أن نقول: «خائًفا»وهو قولنا:  ،رجاًل لنوطِّئ للحال

، «رجاًل »، فتحذف «خائًفا رجاًل  جاءين زيد» ، لكن ُتوطِّئ، يمكن أن تقول:«خائًفا
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 هذه الحال الُموطئة التي وطأت للحال. «رجاًل »

هو يتكلم عن  [2يو َ:] (ہ ھ ھ ھ) : قوله :ومن  لك

 ،هو موطئة للحال يف الحقيقة (ھ)وإنما  ،(ہ ھ ھ) القرآن فيقول:

حالة كونه  :ا، أيواهلل أعلم: إنا أنزلناه عربي   -والمعنى  ،(ھ)وهو قوله: 

يف  (ھ)، لكنها حال موطئة، و«حال»يف اإلعراب نقول:  (ھ)ـا، فعربي  

 (ھ)فإن الحال  ؛، أما يف المعنى والحقيقة(ھ)اإلعراب نقول: صفة لـ 

 فقط توطئة لهذه الحال. (ھ)و

، اسم أم فعل أم حرف؟ اسم، من أي األسماء نوعه؟ «قرآن»لو سألنا عن كلمة 

، مصدر بمعنى قراءة، إال أنه غلب على كالم «اءًة وقرآًناقرأ يقرأ قر»هذا مصدر، 

، مع أن القرآن يف  ، فصار القرآن علًما للغلبة على كالم اهلل-جل جالله - اهلل

 اللغة القراءة.

ا عليها وعلى ابنها الصالة والسالم  -عن مريم اهلل  قول :ومن  لك أية 

 (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)وعلى نبينا: 

ا، ففي اإلعراب، نقول: كيف تمثل لها؟ تمثل لها حالة كونه بشًرا سوي   [17م يِ:]

كيف صحَّ ذلك؟ صحَّ  ،[57األع اَ:] (ى): صفة لـ (ۋ): حال، (ى)

موطئة للحال يف الحقيقة، والمعنى: فتمثل  :حاٌل موطئة، يعني (ى)ذلك؛ ألن 

وي هو :ا، أيلها سوي   ًها على غير هيئة البشر، السَّ  : الُمعتدل، كقولهليس مشوَّ

: (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) [:22الملك]، معتداًل  :أي، 

 واهلل أعلم.

، «اجئنا سوي  »، أو «اجاء محمٌد وخالٌد سوي  »فلهذا ال يصح يف اللغة أن تقول: 
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جاء »، «جميًعا»، أو «مًعا»مًعا، بل اللفظ الذي ُيعرب عن المعنى هنا قولك:  :بمعنى 

 «مًعا»بين  ادقيقً  افرقً  هناك نأ، مع «جاء محمٌد وزيٌد جميًعا»أو  ،«محمٌد وزيٌد مًعا

، وال تدل «معتداًل » :فمعناها «اسوي  »أما  .، لكنهما يدالن على المصاحبة«جميًعا»و

 على المصاحبة.

 اإلعراب ليس له تعلق باألحكام اللفظية؟ الطال :

د أن تميز دائًما ب ال، اإلعراب الصناعي يثبت على إعراهبا الصناعي، ال ال يخ:

بين اإلعرابات الصناعية والمعاين، اإلعراب الصناعي قد يجري على غير المعنى 

وسكت، ما دلَّ  «حال»، إذا قلت: «حال»الدقيق الُمراد، لكنه يشير إليه، فنقول: 

، لكن لو قلت: حاٌل موطئة، هنا دلت على المعنى الحقيقي، يعلى المعنى الحقيق

 بعدها. يٌة للحال الحقيقموطئ :حاٌل موطئة، أي

 ...الطال :

سنأيت اآلن، سنتكلم بعد ذلك، اآلن فقط كل هذا الكالم على قوله:  ال يخ:

 اللة على الهيئة.سنتكلم على الوصف والدَّ  ،«َلْةَل »

 ...الطال :

قد تأيت مصدًرا، وقد تأيت غير مصدر من الجوامد، أكثر ما تأيت من  ال يخ:

 الجوامد.

 ...الطال :

 اآلن ال أستطيع أن أجيب.  يخ:ال

 (ى)جامد، هذا مصدر، و «قرآًنا»جامد و «رجاًل »، «قرآًنا»و «رجاًل »

 ،هل الحال الموطئة مختصة بالجوامد :أيًضا جامد، لكن ال أدري [57األع اَ:]
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 أم تأيت من المشتقات، ليس عندي جواٌب جاهز.

 ...الطال :

 (ہ ھ ھ) ثم يقول:عن القرآن،   المعنى، عندما يتكلم ال يخ:

 ؟[2يو َ:] (ہ ھ ھ)كيف يقول:  ،هو يتكلم عن القرآن [2يو َ:]

ا، ثم ذكر عربي   هإنا أنزلنا أي: ،[2يو َ:] (ھ) – واهلل أعلم - المقصود

 توطئة للحال المقصودة. (ھ)

 .«جاءين زيٌد رجاًل » الطال :

بين هيئته، هيئته ، اآلن الحال التي تريد أن ت«جاءين زيٌد رجاًل خائًفا» ال يخ:

 الخوف وليست هيئته الرجولة، المعنى هو الذي يبين الحال الموطئة من غيرها.

، هذا ُيخرج التمييز الُمشتق، سيأيت «اللة على الهيئةللدَّ » وقولنا يف التع يَ:

عندي »التمييز، والتمييز أيًضا من روافع اإلهبام، إال أنه غالًبا يكون بالجوامد، 

، يف الجوامد، لكنه «عندي عشرون سيارةً »، «عندي عشرون قلًما»، «عشرون رجاًل 

بيان النوع المراد،  :إذا كان المعنى على التمييز، يعني ؛المشتقات قلياًل بقد يأيت 

والتمييز بيان النوع المراد،  ،الحال بيان الهيئة .بيان الهيئة :يعني ،وليس على الحال

 - كما ذكرنا يف أول تعريفه -ل؛ ألن الحال فإذا جاء التمييز بمشتق قد يلتبس بالحا

 ُيشرتط فيه أن يكون وصًفا.

من اسم الفاعل  ؛األسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها : هيوالوصف 

ه »والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم المفعول واسم التفضيل، كقولهم:  هلل درُّ

ه بطاًل »، أو «فارًسا ه شجاًعا»، أو «هلل درُّ ه فارًسا»، فإذا قلت: «هلل درُّ ، ما «هلل درُّ

هل تريد بيان هيئته أم تريد نوع  :؟ هل هي حال أم تمييز؟ يعني«فارًسا»إعراب 

  .فروسيته ن  نوع الُمتعجب منه، تتعجب مِ  :الُمتعجب منه؟ المراد هنا
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، كما قال ابن «يف»أن الحال على معنى  :الف وق بين الحال والتمييز نَ ومِ  

ْفهِ »مالك:  اسٌم نكرٌة، اسٌم مبيٌن  ،«من»وأما التمييز فهو على معنى  «.ِو لِك َفالأ مو

هو يتعجب من فروسيته، يبين  :مبيٌن نكرة، المعنى «مِن»، اسٌم بمعنى «مِن»بمعنى 

 ،؟ تمييز، هذا هو قول الجمهور«فارًسا»فما إعراب  ،النوع الذي يتعجب منه، إًذا

وهذا قوٌل ضعيٌف يف  .م: إنه حالوهو الصحيح من حيث المعنى، وقال بعضه

 المعنى.

 ؟«راكًبا»، ما إعراب «رأيُت رجاًل راكًبا»لو قلنا مثاًل: 

 صفة.

 : فعل وفاعل.«رأيُت » 

 : مفعوٌل به.«رجاًل » 

   لماذا ال نقول: حال؟ : صفة،«راكًبا» 

ألنه سيأيت أن الحال قد تأيت من النكرة، ؛ سُيقال: إن صاحب الحال هنا نكرة

 معنى يدعم ذلك أم يخالف ذلك؟هل ال

تبين هيئته أم تريد أن ُتخصص هذا  ؟«رأيت رجاًل راكًبا»ما معنى قولك: 

، «راكًبا»الرجل بصفته؟ تقول: رأيت رجاًل أردت أن تميزه عن بقية الرجال، قلت: 

  .ولم ترد أن تبين هيئته

من فيقول: هذه حال، فتكون  ،تقصد أن تبين هيئته وقت الرؤية :لإ  قلت

الحال اآلتية من نكرة، وسيأيت الكالم على الحال اآلتية من نكرة، لكن إن جرى 

ة، على المعتاد من كالم العرب ومن كالم الناس،  رأيت رجاًل »الكالم على الجادَّ

، «رأيت طالًبا مجتهًدا»، «اشرتيت سيارًة جميلةً »، «رأيت قلًما جديًدا»، «راكًبا

بين صفة من صفات النكرة، وقد تدل على الهيئة الجادة أن هذه صفات تريد أن ت
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 كما سيأيت عندما نتكلم على مجيء الحال من النكرة. ،إن قصدت الهيئة

 من كالم ابن مالك؟ «اللة على الهيئةللدَّ »ما الذي يدل على قولنا: 

ِو »هو قوله:  ْفِه ِو »للهيئة والحالة، وقوله:  امفهمً  :يعني ،«َفالأ  لِك مو ْفِه  لِك مو

ِو »، ولك أن تجر بال تنوين: «حالٍ »لك أن تجر وُتنون يف  «َفالأ  ْفِه ا َفالِ  لِك مو  َذَفْ   

، وعلى الجر بال تنوين يكون المعنى: ُمفهم يف حاِل «أللفيةا»ـروايتان ل ،«َأْ َ  و 

 كذا، ثم حذف المضاف إليه.

الصفة القة بين الصفة والحال، فأن نتوقف قلياًل لبيان الع   - يا إخوان -ونريد 

وكذلك الخرب، الخرب والحال والصفة، هذه  - كما يقولون - والحال من واٍد واحد

الثالثة من واٍد واحد؛ فلهذا تجد أهنا تشرتك يف األحكام، واآلن كالمنا على الحال 

والصفة، فالحال والصفة كالهما يدالن على صفٍة يف الموصوف، فأنت إذا قلت: 

 «محمد»، الضحك صفة و«محمد»صفة  ، فالضحك من«الضاحك جاء محمدٌ »

 الموصوف.

، فجعلتها حااًل، فإن الضحك أيًضا هنا من «جاء محمٌد ضاحًكا»وإذا قلت: 

على الوجهين: الصفة والحال،  «محمد»، فالضحك أيًضا من صفة «محمد»صفة 

 .«جاء محمٌد ضاحًكا»، «جاء محمٌد الضاحك»

 حيث الصناعة واملعنى الفرق بينهما من حيث اللفظ واملعنى، أو من: 

فإن الصفة والموصوف إذا اتفقا يف التعريف أو  فيث اللفظ والصناع : نْ أما مِ  

، وبعضهم يقول: «صفة»أعربت الصفة صفًة أو نعًتا، بعضهم يقول:  ؛يف التنكير

جاءين محمد »، اختالف يف المصطلح، وهما شيٌء واحد، كقولك: «نعت»

، نكرة، الضحك هنا صفة، فإن «ٌل ضاحٌك جاءين رج»، معرفة، أو: «الضاحك

ًفا والصفة  ،اختلفا يف التعريف والتنكير وهذا ُيتصور يف أن يكون الموصوف معرَّ
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، فإن الصفة حينئٍذ «جئُت ضاحًكا»، أو «جاء محمٌد ضاحًكا»نكرًة، كأن تقول:  

 هذا من حيث اللفظ والصناعة. .الضحك ُتعرب حااًل 

لفائدة، من حيث الوظيفة، فبينهما اختالف، من حيث ا أما من فيث المعنى:

، «جاء محمٌد ضاحًكا»فإن الحال تبين هيئة صاحبها وقت الفعل فقط، فإذا قلت: 

بعد  ،، بيَّنت هيئة محمد، متى؟ وقت المجيء، قبل المجيء«ضاحًكا»فقولك: 

المجيء؟ هذا مسكوٌت عنه، الحال هنا ال تبين هيئته، ال قبل المجيء وال بعد 

 ء، ال ُتثبت الضحك وال تنفي الضحك.المجي

، فإن الصفة يف األصل تأيت لما «جاء محمٌد الضاحك»أما الصفة كقولك: 

، «جاء محمٌد الضاحك»أنه صفة من صفاته المعروفة، فإذا قلت:  ُعرف به الشيء

 ماذا نفهم؟ نفهم أن الضحك من الصفات المعروفة عن محمد.

ا»متى ن ول:   َ  ؟«اء محمد الةافكج»، و«جاء محمدض ضاف

، هل الضحك من صفاته المعروفة؟ فحينئٍذ نقول: من فيث ي يد المعنى

ة أن تقول:  ، فإن لم يكن الضحك من صفاته «جاء محمٌد الضاحك»الجادَّ

ة يف الكالم أن تأيت حينئٍذ بالحال، تقول:  جاء محمٌد »المعروفة، فإن الجادَّ

 .«ضاحًكا

 ؟«اء زيٌد مستكربًاج»أم  «جاء زيٌد المستكرب»تقول: 

حال؛ ألن  «زيٌد مستكرًبا»صفة، و «زيٌد المستكرب» يف الصناع  واللفظ  ن ول:

األول وافق الموصوف يف التعريف، والثاين خالفه يف التعريف، لكن من حيث 

؟ إذا كان االستكبار من صفاته «جاء زيٌد المستكرب»المعنى نقول ماذا؟ متى نقول: 

؟ إذا لم يكن االستكبار من صفاته «جاء زيٌد مستكربًا»المعروفة، ومتى نقول: 

جاء زيٌد »وتقول:  ،معروف أنه مستكرب غير إنسانجاء  :يعني ،المعروفة
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 ؟ يصح.«جاء زيٌد مستكربًا»، هل نقول عن هذا: «المستكرب

تأيت  أهنا تأيت للصفات المعروفة، والحال األصل «النعت»إذن فالصفة 

لطارئة، وقد تأيت للصفات المعروفة، كما يقول صفات الللصفات غير المعروفة، ل

أهل أصول الفقه، األصوليون يقولون: بينهما عموٌم وخصوٌص، فالصفة تأيت 

 للصفات المعروفة، والحال تأيت للصفات المعروفة وغير المعروفة.

ا المدأن»  ول:  ا مدأن ا»أم  «رأيت زيد   ؟«رأيت زيد 

ماذا يفهم العرب؟ أن التدخين من صفاته ، «رأيت زيًدا المدخن»إذا قلت: 

، هذا ال يدل على أن التدخين من صفاته «رأيت زيًدا مدخنًا»المعروفة، وإذا قلت: 

وال ينفي أن التدخين من صفاته المعروفة؛ فلهذا لو كان التدخين ليس  ،المعروفة

رأيت زيًدا »ُيدخن على قلة، فحينئٍذ ال تقول:  :من صفاته المعروفة، يعني

 .«رأيت زيًدا مدخنًا»، وإنما تقول: «المدخن

إذن فالصفة التي ال ُيعرف هبا الشيء، ليست من صفاته المعروفة، الجادة 

واألصل أن ُيعرب عنها بالحال، والصفات المعروفة الجادة فيها أن ُيعرب عنها 

 ويجوز أن ُيعرب عنها بالحال. ،بالصفة

هذه صفة عارضة؟ ال، صفة الصفات الدائمة الالزمة كالطول والقصر،  

غالبة؟ ال، هذه صفة دائمة مالزمة، سيأيت اآلن أن من أحكام  :يعني ،معروفة

يكون بالصفات المتنقلة، ما يكون بالصفات المالزمة،  اوأوصاف الحال أهن

 تعالى. إن شاء اهلل عليهفنُرجئ الكالم 

وذلك ُيمكن أن تقلب الحال إلى صفة،  ؛فلهذا من حيث اللفظ والصناعة

فت الحال النقلب صفًة، «جاء محمٌد خائًفا»بتعريف الصفة فتقول:  ، لو عرَّ

قد يمنع  يمكن أن ُتقلب إلى حال بالتنكير، وهناك موانعُ  «النعت»والعكس، الصفة 
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، هنا هل يمكن أن ُتعرف الحال؟ ال، «جئُت خائًفا»كالضمير، تقول:  ؛من أحدهما 

ال تقبل  «خائف»لتعريف، نقصد كلمة لماذا ال يمكن؟ ألن الحال ال يقبل ا

التعريف، لكن ألن الضمير ال ُيوصف؛ ألنه أعرف المعارف، فهناك مانع آخر من 

 خارج الحال يمنع هذا األمر.

 الق  بين الحال والصف ،  ذ  ابن مالكوبيَّنا العَ  ،بعد أ   ذ نا  ع يَ الحال

 : ش وط الحال، وي ولو : أوصاَ الحال، و ك ثالث 

 .ةكوهنا منتقل ط األول:ال  

 .ةمشتق اكوهن ال  ط الثاين:

 نكرًة. اكوهن ال  ط الثالث:

هذه شروط الحال وأوصافه التي ذكرها ابن مالك، أين ذكرها؟ ذكرها يف 

 البيت الثاين والثالث والرابع والخامس والسادس، إذ قال:

نْاااااااااااَتِ ال   اااااااااااهو مو اَوَذْونو ْ اااااااااااَت َّ   مو

 

 اْسااااااَتِح َّ َِااااااْن َلااااااْيَ  مو َيْغِلاااااا و لَ  

ااااو و لِااااك ِ ااااْع أ َولِااااك  مو ثواااا و اْلمو َْ  َوَي

 

لأ بِاااااااااَل   ْبااااااااِدل َ ااااااااَلو  َِ مو اااااااا ل  ََ  َ  

ااااااد    ا بَِيااااااْد َذبِْعااااااهو مو ااااااَيا َيااااااد  ََ  ا بِ

 

ا َأْل َذَلَ اااااااْد    َوَذااااااا َّ َزْيااااااادض أَ اااااااد 

ََ َلْفف ااااا َلاْعَتِ ااااْد   اااا ل  َواْلَحااااالو نِْ  عو

 

 َ نَِْياااااَ عو َمْعن اااااى َذَوْفاااااَدَ  اْجَتِهاااااْد  

ااااااا ض َفاااااااا   َيَ ااااااا ْ   ََّ نَ  َوَمْصاااااااَدرض مو

 

 َذَبْغَتاااااااا   َزْياااااااادض َ َلاااااااا ْ  
ْثااااااااَ ةأ ََ  بِ

ا، وذكر يف ذكر يف البيت الثاين الشرطين األول والثاين: كونه منتقاًل وكونه مشتق   

ثو و »البيت الثالث والرابع أن الجامد قد يقع حااًل  َْ و و  َوَي مو ثم مثل له:  «ِ ْع أ  لِك اْلمو

ا، ، والكالم على وقوع الجامد حااًل تابٌع للشرط الثاين: كونه مشتق  «اد  مو  َذبِْعهو »

ََ  نِ ْ  َواْلَحالو » :الجامد خالف المشتق، وذكر يف البيت الخامس الشرط  «َلْفف ا عو ل

ََّ ض  َوَمْصَدرض الثالث كونه نكرًة، ثم ذكر يف البيت السادس ) نَ ( يقول: المصدر َفا    مو
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، ذكر يف هذا البيت وقوع المصدر حااًل، وهذا تابٌع ألي شرط؟ المنكر قد يقع حااًل 

األول أم الثاين أم الثالث؟ هذا تابٌع للشرط الثاين؛ ألن المصدر ليس بمشتق، بل هو 

أصل المشتقات، فكان األليق واألحسن أن ُيقدم هذا البيت السادس على البيت 

 ى المرء ُنباًل أن ُتعد معايبه.، كف«األلفية»ـالخامس، من الملحوظات التي ال تضر ب

 يف البيت الثاين:   ذ  ابن مالك

نْاااااااااااَتِ ال   اااااااااااهو مو اَوَذْونو ْ اااااااااااَت َّ   مو

 

 ..................................... 

يف الحال أن تكون منتقلة وأن تكون مشتقة، نبدأ بالشرط والغالب أن األكثر  

 األول أو الوصف األول:

 ذو  الحال منت ل  :

 ،أال تكون مالزمًة للمتصف هبا، بل تكون منتقلة :ى االنتقال؟ يعنيما معن

طارئة، يمكن أن تأيت ويمكن أن تذهب، يمكن أن يتصف هبا حينًا وأال  :يعني

، فالركوب صفٌة طارئة، يركب «جاء زيٌد راكًبا»يتصف هبا حينًا آخر، كقولك: 

وف، بخالف قولك: يجوز أن تنفك عن الموص :أحياًنا وأحياًنا ال يركب، يعني

، هذا المثال ال يصح؛ ألن الطول صفٌة مالزمة، ليست صفة «جاء زيٌد طوياًل »

  .معروفة

الصفات إما طارئة أو معروفة أو الزمة، فالمعروفة قلنا: الجادة فيها أن ُيعرب 

ال ُيعرب عنها إال بالصفة النعت، فحينئٍذ يجب أن تقول:  ،عنها بالصفة المالزمة

؛ ألن المسألة متدرجة، الطارئ «جاء زيٌد طوياًل »، وال تقول: «طويلجاء زيٌد ال»

ُتعرب عنه بالحال، المعروف ُتعرب عنه بالصفة ويجوز بالحال، والمالزم ال ُتعرب عنه 

 إال بالصفة النعت، هذا هو الغالب فيها، األكثر فيها.

 وقوله عندما عرب عن ذلك قال:

نْاااااااااااَتِ ال   اااااااااااهو مو اَوَذْونو ْ اااااااااااَت َّ   مو

 

 ................َيْغِلاااااااااااااااااااااااااااا و  
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ليس حكًما واجًبا، وإنما هو حكٌم غالب، وغير الغالب أن تأيت الحال  :أي 

وصًفا الزًما يف  :أي ،مالزمة، أن تأيت الحال غير منتقلة، جاءت الحال غير منتقلة

  .شواهد ثابتة غير منكرة يف كالم العرب

حالة كونه سميًعا، والسمع دعوته  :، أي«دعوُت اهلل سميًعا» من  لك قولهِ:

خلق اهلل الزرافة يديها أطول من »صفٌة ثابتة مالزمة، وقالت العرب:   هلل

 :«خلقها يديها أطول من رجليها»هذه الهيئة والحالة،  علىخلقها  :، أي«رجليها

 فعل. :«ألق»

 فاعل. لفظ المالل :

 مفعوٌل به. الزرال :

 بدل من الزرافة. يديها:

 ل.هذا الحا أ ول:

، والطول ليدي الزرافة وصٌف ثابت أم مالزم أم «من يديها»حاٌل من ماذا؟ 

زرافة مشوهة أو مدجنة  هناكمنتقل؟ مالزم، يداها أطول من رجليها، إال إذا كان 

 ال ندري.

:  ومن  لك قول ال اع  مثال 

 لمااااااااءط باااااااه  اااااااب  العفاااااااام

 

 ذلنماااا عمامتاااه باااين ال جاااال لاااواء 

كبيرة كأنه علم بين الرجال، فجاءت به سبط  عظامه :أي ،«سبط العظام» 

 العظام، كون عظامه كبيرة هذه صفة ثابتة، ما يمكن أن تكون فيما بعد صغيرة.

ڦ ):  قوله :الصفات المالزمة غير المنتقلة ومن الشواهد على

، «هذا صراط ربك المستقيمُ »لو قيل يف اللغة:  [126األنعام:] (ڦ ڄ ڄڄ
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صار حااًل،  (ڃ)عًتا للصراط، فلما قال: صفًة ن «المستقيم»لكان 

 صفٌة دائمة مالزمة أم منتقلة؟ مالزمة.  واالستقامة لصراط اهلل

 عن يحيى بن زكريا -  قوله :و و أِمض من السابق - ومن  لك

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )عليهما وعلى نبينا الصالة والسالم: 

ال، من ماذا؟ من : ح(ڄ)يوم أبعث حالة كوين حي ا،  :أي ،[33م يِ:] (ھ

حياة الذي ُيبعث للنشور،  ؟ نائب فاعل، ُأبعث أنا.«أنا»، لكن ما إعراب «أنا»

بعضهم حي  :البعض عندما ُيبعث الناس للنشور، حياهتم حينئٍذ شيٌء طارئ، يعني

أم أن الحياة للمنشور صفٌة ثابتة؟ الحياة للمنشور، للمبعوث  ،وبعضهم غير حي

ُعرف؛ ألن المبعوث إنما ُيبعث ولُفهم  ،(ڄ)يقل:  لو لم :صفٌة ثابتة، يعني

 هنا صفٌة مالزمٌة للمبعوث. (ڄ)حي ا، فـ 

 ...الطال :

 ؟ وأين الفعل الذي نصب مفعولين؟مفعول به ثانٍ  ال يخ:

 .«بعث» الطال :

، فإن قلت: «بعثُت محمًدا»ينصب مفعواًل واحًدا، تقول:  «بعث» ال يخ:

حال، تقول: كيف أفرق بين  «رسواًل »، فـ «حبيبعثُت محمًدا رسواًل إلى صا»

 الحال والمفعول الثاين؟ الحال قد يلتبس بالمفعول الثاين يف بعض األمثلة.

فأنت ذكرتني هبذا السؤال،  ،هذا ما أشرنا إليه ،َلْةَل ض()الفرق بينهما يف قوله: 

دأ وال ليس بعمدة، وشرحنا المراد بالعمدة عند النحويين، ليس مبت :أي ،«فضلة»

واسم  ،«كان»اسم  ؛خربًا وال فاعاًل وال نائب فاعل، ليس مبتدًأ وال ما أصله المبتدأ

وخرب  ،«كان»خرب  :يعني ،والمفعول األول، وال خربًا وال ما أصله الخرب ،«إن»

يفسد  :والمفعول الثاين، فإذا كان المفعول الثاين ال ُيستغنى عنه، يعني ،«إن»
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فهو حال؛ فلهذا لو  (فضلة)ثاٍن، وإن كان ُيستغنى عنه  المعنى بحذفه فهو مفعوٌل  

تقول: ف ،هنا «عزيًزا»تستغني عن هل تستطيع أن ، «رأيُت الحق عزيًزا»قلنا مثاًل: 

، هل تستغني «جالًسا ارأيت محمدً »مفعوٌل ثاٍن،  «عزيًزا»؟ ال، إًذا فـ«رأيُت الحق»

 حال. «الًساج»؟ نعم، إذن فـ«رأيت محمًدا»وتقول:  «جالًسا»عن 

 ...الطال :

دخل يف المبتدأ والخرب وما أصله المبتدأ والخرب، المفعول تالمفاعيل  ال يخ:

به عمدة أم فضلة؟ فضلة خطأ وعمدة خطأ، نقول: إن كان أصله المبتدأ أو الخرب 

، والمفعول األول والثاين «باب ظنَّ »فعمدة وإال ففضلة، المفعول األول والثاين يف 

وأما المفعول به فيما سوى ذلك  .هذه ُعمد «باب أعلم وأرى»والثالث يف 

 أن تكون الحال منتقلًة. ؛فهذا هو الشرط األول .ففضالت

 وال  ط الثاين: أ   َو  الحال م ت   .

كما شرحنا ذلك أكثر من مرة: هي األسماء  - «األسماء المشتقة»ـوالمراد ب

د النحويين باألوصاف، وتشمل: المشتقة العاملة عمل فعلها، وهي التي ُتسمى عن

اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل واسم المفعول، هذه 

 هي األسماء المشتقة العاملة عمل فعلها أو األوصاف.

 والحال ال يكون إال شيًئا منها، لم؟

الجواب واضح؛ ألننا قلنا: إن الحال يف الحقيقة صفٌة لصاحبها، فال تدل على 

 صفة إال إذا كانت وصًفا، ولكن ابن مالك قال: ال

................................... 

 

ْسااااااَتِح َّ    اَيْغِلاااااا و لَِااااااْن َلااااااْيَ  مو

أن الجامد قد يأيت حااًل إن دلَّ على الهيئة، هذا  :يعني ،واجًبا الزًما، يغلب :أي 

 وارد يف كالم العرب.
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 :ل ثالثة مواضع، فقالوقوع الجامد حااًل   وقد ذكر ابن مالك

ااااو و لِااااك ِ ااااْع أ َولِااااك مو ثواااا و اْلمو َْ  َوَي

 

لأ بِااااااااالَ   ْبااااااااِدل َ ااااااااَلو  َِ  مو اااااااا ل  ََ  َ 

ااااااد    ا بَِيااااااْد َذبِْعااااااهو مو ااااااَيا َيااااااد  ََ  ا بِ

 

ا َأْل َذَلَ اااااااْد    َوَذااااااا َّ َزْيااااااادض أَ اااااااد 

 بل  ذ  أربع  مواض : 

ثو و ) َْ و و  َوَي مو  ما دل على سعر. :(ِ ْع أ  لِك اْلمو

ك مو ) 
لأ َولِ َِ  ِباَل  ْبِدل َ َلو  ل  ََ ل بالمشتق. :(َ   ما ُأوِّ

د   َذبِْعهو ) َيا امو ََ ا بِ  ما دلَّ على المناولة والمشاركة والمفاعلة. :(بَِيْد  َيد 

ا َزْيدض  َوَذ َّ )  ما دلَّ على المشاهبة. :(َذَلَ ْد  َألْ  أَ د 

ا الموضوع األول: ن   لت الحال على  ع أ   :ن  

ا بدرهمبعُه ال»كقولهم:   ا بدرهم»، أو «ُبر مد  بعته حالة  :، أي«بعُت الُبرَّ مد 

ا بدرهم، والُمد جامد ليس من األوصاف السابقة، فهذه حاٌل جامدة،  كونه ُمد 

ًرا هذا  :ولكنها تتأول بالمشتق، أي ًرا كل مد بدرهم، مسعَّ ًرا، بعته الرب مسعَّ مسعَّ

 وصف.

 :عل، على م ارذ الموض  الثاين: ن   لت الحال على  فا

بعته  :بعته حالة كون البيع يًدا بيد، أي :، أي«بعُته الرب يًدا بيد»كقولهم: 

 ول.ؤمناجزًة، فهو أيًضا مُ 

 :الموض  الثالث: ن   لَّ على   بيه

تمايلت »، و«بدت هنٌد قمًرا»ُمشبًها باألسد، و :، أي«كرَّ زيٌد أسًدا»كقولهم:  

 ، إلى آخر ذلك.«غصنًا

ل بالم تقالموض  ال  : اب : ما أوول

، [14، 13]نوح:  (ٹ ٹ ٹ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) تعالى: كقوله
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وقد خلقكم منتقلين  :طوًرا بعد طور، أي :وقد خلقكم حالة كونكم أطواًرا، أي 

جمع طور، والطور جامد ليس من  :(ٹ)حااًل بعد حال واهلل أعلم، و

 (ائ ەئ ەئ وئ ې ى ى ائ)تعالى:  األوصاف، وقال

 -مزاجه من تسنيٍم حالة كونه عينًا، أي  :، المعنى واهلل أعلم[28، 27]المطففين:

كما قال المفسرون: حالة كونه جارًيا، ليس ثابًتا واقًفا متحجًرا عليه، وقيل: إن عينًا 

 تمييز، لكن الظاهر أهنا حال.

 (ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻڻ ڻ)تعالى:  قوله :ومن  لك

عة جامد، ليس من المشتقات، أسروه حالة كونه بضاعًة، والبضا ،[19يو َ:]

 وأسروه مكسًبا ومتجًرا، أمر يتجرون به. :والمعنى واهلل أعلم

 :يعني ،، حال، هذا من التشبيه«وقف البطل سيًفا وانطلق رصاصةً »لو قلنا:  

 كسيف وكرصاصة.

وهذا لم يذكره ابن مالك، ولكنه وارٌد  ،ول بم تقؤومن الحال المامدة ما   يو 

وإن لم يكن ككثرة المشتق، ولكنه وارد، تأيت الحال جامدًة  ،بال نكيريف اللغة أيًضا 

، «خطُت القماش ثوًبا»، تقول: «بريت اليراعة قلًما»ولة بمشتق، تقول: ؤغير م

 -المعنى  [74األع اَ:] (ٺ ٺ ٺٿ)تعالى:  حالة كونه ثوًبا، قال

ک ک ) بليس:تعالى عن إ تنحتون البيوت حالة كوهنا بيوًتا، وقال :واهلل أعلم

لمن خلقته حالة كونه طينًا،  :واهلل أعلم -المعنى  [61اإل  اء:] (ک ک

 خلقته من طين. :منصوبة على نزع الخافض، أي (ک)وقيل: إن 

 ...:الطال 

 هنا ما نوع الخلق؟ هل من أنواع الخلق الطين؟ ال يخ:
 



 

 
e 

g h 

f  23 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 

 

 

﷽ 

 
ستثناء، لمن أراد هذه ورقة جاءتنا من أخينا األخ خالد، خريطة ذهنية لباب اال

الحقيقة أنا استفدت كثيًرا من هذه الخرائط، لكنك  ،أن يضبط باب االستثناء

 .تضع لها خرائطتوقفت عند بعض األبواب، يف أبواب لم 

أن  :حالالنعو  يا نأوا  ونولْب الَالم على ال  ط الثاين، ال  ط الثاين يف 

وهذا ذكره ابن مالك، وإما  .بتأويل تكون مشتقًة، وقلنا: إن الجامد قد يأيت حااًل إما

لنا لكل ذلك، وهذا الذي أشار إليه بقوله ثَّ بغير تأويل وهذا لم يذكره ابن مالك، وم  

 يف الشطر الثاين:

..................................... 

 

ْسااااااَتِح َّ    اَيْغِلاااااا و لَِااااااْن َلااااااْيَ  مو

قَّ »لك فتح الحاء وكسرها:   أن كون  :، يعني«اقَّ ليس مستحِ »، و«اليس مستح 

 الحال منتقلًة ومشتقًة حكٌم غالب، ال واجب.

 الشرط الثالث: وهو كون الحال نكرًة، فقال: ثم ذكر

ََ َلْفف ااااا َلاْعَتِ ااااْد  اااا ل  َواْلَحااااالو نِْ  عو

 

 َ نَِْياااااَ عو َمْعن اااااى َذَوْفاااااَدَ  اْجَتِهاااااْد  

عل الحكم غالًبا، واضح يف هذا البيت أنه اشرتط يف الحال كوهنا نكرة، ولم يج 

بل جعله واجًبا، واشرتاط كون الحال نكرة هذا مذهب جمهور النحويين، وما ورد 

ٌر يف المعنى «لأ»ـمن الحال معرًفا ب ليس باقًيا على  :يعني ،يحكمون عليه بأنه منكَّ

ر اء ؤجا»كقول العرب:  ؛تعريفه، بل هو يف الحقيقة ويف المعنى ُمنكَّ وا الجمَّ
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وا ؤجا»ـوا الجماء الكثير، يتأولون ذلك بؤجاءوا جمًعا كثيًرا، جا :، يعني«الغفير 

  «.جميًعا

، بعدما أتى بإبله فأوردها الماء غير «أرسلها الِعراك» وقال بعض الع ب:

أوردها معرتكًة،  :أي ،«أوردها الِعراك»مرتبة، وإنما جعلها تعرتك على الماء، قال: 

لوا    «.معرتكة»ـل «العراك»أوردها حالة كوهنا معرتكًة، فأوَّ

 .، ونحو ذلك«اذهب وحدك»، «اجتهد وحدك» ومن  لك قول الع ب:

، «يف ىكلمته فاه إل»اجتهد منفرًدا، وكقولهم:  :، أي«منفرًدا»ـب «كوحد»ولون ؤي

كلمته مباشرة، ليس من خالل واسطة الهاتف أو رسول أو نحو ذلك،  :يعني

ولونه ؤمعرف؛ ألنه مضاٌف إلى ضمير، ي، وهو «فاه»، الحال: «كلمته فاه إلى يف»

 وهكذا، فهذا القول األول قول الجمهور. «كلمته مشافهةً »إلى: 

وهم التالميذ الذين  ،وزعم يونس بن حبيب شيخ سيبويه وتابعه البغداديون

زوا مجيء  أخذوا من البصريين والكوفيين يف بغداد بعدما اجتمعوا يف بغداد، جوَّ

ولونه حينئٍذ بالنكرة، بل يقولون: الحال ؤال ي : تأويل، يعنيالحال معرفًة مطلًقا بال

جاء »ويأيت معرفًة وهذا قليٌل جائز، فيجوز عندهم أن تقول:  ،يأيت نكرًة وهذا األكثر

 عندهم حينئٍذ حال، وهذا مذهٌب ضعيف. «الراكب»، و«زيٌد الراكب

لوا فقالوا: إن تضمنت الحا وال ول الثالث: ل الشرط جاز قول الكوفيين، فصَّ

 »مجيئها نكرة وإال فال، فيجوز عندهم أن تقول: 
 
، «زيٌد الراكب  خيٌر منه الماشي

الفاكهة الناضجة خيٌر من »، وتقول مثاًل: يزيٌد إذا ركب خيٌر منه إذا مش :يعني

الفاكهة إذا نضجت خيٌر من الفاكهة إذا لم تنضج، ال  :، يعني«الفاكهة غير  الناضجة

، أما إذا لم يكن بمعنى طمجيئه معرفًة إذا جاء بمعنى الشر ولونه، يجيزونؤي

 ، ال يجوز؛ ألنه ليس على معنى الشرط.«جاء زيٌد الراكب  »الشرط فال يجوز، مثل: 
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ن الحال ال تكون إال نكرة، إ : و قول الممهور - واهلل أعلِ -واليل يتوجه 

 تية.كاألمثلة اآل ،ولًة بنكرةؤفإن جاءت معرفة فيصح لكن تكون م

  ...الطال :

، زيٌد إذا ركب «زيٌد الراكب خيٌر منه الماشي»ول بشرط، بقولك: ؤتُ  ال يخ:

 ، إذا أداة شرط.يخيٌر منه إذا مش

 على قراءة عن المنافقين:  قوله :ممكء الحال مع ل  نْ ومِ 

على  ،[8المنال و :] (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ)

 (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ)قراءة الجمهور: 

 :وعلى هذه القراءة .مفعول (جث)فاعل و (ک)ـف [8ل و :المنا]

 (جث)و ،فاعل (ک)ـف ،[8المنال و :] (ک ک ک گگ)

ْن َرَجْعنَا نَِلى »ليخرجن األعز منها ذلياًل، وعلى قراءٍة أخرى:  :حال، أي
ولووَ  َلئِ َي و

ْْ َِجنَّ األََعز  ِمنَْها األََ لَّ   .لنُخرجنه ذلياًل  :أي ،«اْلَمِدينَِ  َلنو

 ...الطال :

أنفسهم، لئن رجعنا إلى  [8المنال و :] (ک)ـمقصود المنافقين ب ال يخ:

 .المدينة سنُخرج النبي والمسلمين

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ) تعالى: قوله :ومن  لك

، أو «متوحًدا»أو  «منفرًدا»ولونه بـ ؤ، ي(چ)الحال  [45الزم :] (ھھ

 نحو ذلك.

ک ک گگ ژ ژ ڑ ڑ ک ک )تعالى:  قوله ومن  لك

، أقسموا باهلل مجتهدين يف «مجتهدين»ـإن أولناها ب [53المائدة:] (گ گڳ
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ک )ولة، لكن ؤحال م ؟[53المائدة:] (ک گگ)فما إعراب  ،أيماهنم 

هذه معرفة؛ ألهنا ُأضيفت إلى معرفة، وإن لم نأولها أبقيناها مصدًرا،  (گگ

 ما إعراهبا؟ ،(ک گگ)

 ،معناه ال من لفظه ن  ناصبه مِ  :عنيي ،(ک)وناصبه  ،تكون مفعواًل مطلًقا

 وشرحنا هذا من قبل.

بعد ذلك يف البيت السادس مجيء المصدر حااًل،   ثم ذكر ابن مالك

 مجيء المصدر الُمنكر حااًل وهو يف قوله: 

ااااااا ض َفاااااااا   َيَ ااااااا ْ  ََّ نَ  َوَمْصاااااااَدرض مو

 

 َذَبْغَتاااااااا   َزْياااااااادض َ َلاااااااا ْ  
ْثااااااااَ ةأ ََ  بِ

 ت بما قبله؟لإ  قلت: ما منا ب   يا البي 

فهو خالف ما ذكره يف الشرط  ،أن المصدر ليس من المشتقات المواب:

 وقد شرحنا ذلك وأشرنا إليه قبل قليل. ،اكونه مشتق   ؛الثاين

: نَ  فا   كما قيل  ،حق الحال أن يكون وصًفا ون ول عن وقوع المصدر المو

ء المشتقة العاملة كما قلنا: األسما -يف التعريف: الحال وصٌف، والمراد بالوصف 

وهي الخمسة المذكورة، وعرفنا الوصف من قبل بأنه: االسم الدال  ،عمل أفعالها

على معنًى وصاحبه، هذا التعريف ال ينطبق على شيء من اللغة إال على 

األوصاف، يدل على معنًى وصاحب هذا المعنى، صاحبه إما أن يكون فاعاًل له، 

فاعله فهذه أسماء الفاعل وصيغ المبالغة  وإما أن يكون مفعواًل له، فإن كان

، «ضارب»، إذا قلت: «ضارب»، «قائم»والصفة المشبهة واسم التفضيل، كقولك: 

هذا اسم يدل على ماذا؟ يدل على معنًى وهو الضرب، وعلى صاحبه وهو فاعله، 

 فاعل الضرب، يدل على الضرب وعلى فاعله. :يعني «ضارب»

، يدل «شجاع»، فإذا قلت: «وشجاع وحسنبطل »ـك ؛وكذلك الصفة المشبهة
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اب»ـك ؛على الشجاعة وفاعلها، وصيغ المبالغة يدل على الضرب وفاعله،  «ضرَّ

محمد أفضل من »، تقول: «أفضل وأكرب وأحسن وأجمل»ـك ؛وعلى اسم التفضيل

 ، يدل على الفضل وفاعله.«أفضل»، قولك: «زيد

مضروب ومكسور »ـك ؛فهذا اسم المفعول ،وإن كان صاحبه مفعواًل له

م  هذا هو الوصف. يدل على الضرب ومفعوله. «مضروب»، فقولك: «وُمكر 

فوقوع المصدر حااًل على األصل أم على خالف األصل؟ على خالف 

األصل؛ ألن المصدر ال يدل على وصف، وإنما يدل المصدر على ماذا؟ على 

جرد الحدث، من قبل: هو االسم الدال على م «المصدر»حدث، قلنا يف تعريف 

مجرد الفعل، يدل على الفعل فقط، على حدث، ال يدل على شيء آخر،  :يعني

فالضرب يدل على الضرب ال على شيء آخر، ال على فاعل وال مفعول وال زمان 

 وال شيء آخر، يدل على مجرد الحدث، مجرد الفعل.

بد  والضرب هل هو صفة؟ ليس بصفة، كيف يقع حااًل؟ الحال يبين الهيئة، ال 

أن يكون صفة لكي يبين؛ فلهذا وقوع المصدر حااًل على خالف األصل، ومع 

 كما قال ابن مالك: ،ذلك فقد كثر مجيء المصدر حااًل وهو نكرة

ااااااا ض َفاااااااا   َيَ ااااااا ْ  ََّ نَ  َوَمْصاااااااَدرض مو

 

ْثااااااااااااااَ ةأ   ََ  ........................بِ

طلع زيٌد مباغًتا،  :ٌد بغتًة، أيطلع زي :أي ،«َ َل ْ  َزْيدض  َذَبْغَت   » ومثَّل له بقوله: 

جاء زيٌد راكًضا،  :، أي«جاء زيٌد ركًضا»طلع زيٌد حالة كونه مباغًتا، وتقول:  :أي

جاء زيٌد »، هذه حال؛ ألهنا وصف مشتق، لكن «جاء زيٌد راكًضا»فإن قلت: 

جاء زيٌد »، جعلت المصدر حااًل، أوقعت المصدر حااًل على معنى «ركًضا

وقبل أ  نستط   يف  ذ  األمثل ، نسلل عن ثير، وسيذكر أمثلًة له، ، وهو ك«راكًضا

 قيا يته،  ل ين اس أم   ين اس م  ا عت اَ بَث  ه؟
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ال ينقاس؛ لمجيئه على خالف األصل، وإنما ُيقال مثل ما قالت العرب  ل يل: 

  .يف هذه األمثلة

ب  : ينقاس وقوع ينقاس فيما كان نوًعا من الفعل، يقول:  وقال آأ و  ذالمو

، «جاء زيٌد ركًضا»المصدر حااًل إذا كان المصدر نوًعا من أنواع الفعل، كقولك: 

، فالبغتة نوٌع من أنواع الطلوع، «طلع زيٌد بغتةً »فإن الركض من أنواع المجيء، 

فإن األمثلة الكثيرة يف هذا المجال جاءت على هذا  ؛وهذا قوٌل وجيه .وهكذا

جاء زيٌد »فعلى ذلك يجوز أن تقول:  ؛وًعا من الفعلعلى ما كان ن :األمر، يعني

، هذه كلها مصادر، وتقول: «جاء هرولةً »، و«جاء زحًفا»، و«جاء مشًيا»و «ركًضا

قتلته »، هذا مصدر، وتقول: «سبحت عوًما»، هذا وصف، و«سبحت عائًما»

، وتقول: «ةً لقيته موافق»، «لقيته فجأةً »، وتقول: «قتلته ضرًبا»، «قتلته صربًا»، «شنًقا

، «كلمته مشافهةً »، «شافه ُيشافه مشافهةً »مصدر،  «مشافهةً »، «كلمته مشافهةً »

 .«كلمته مباشرةً »، «كلمته مراسلةً »

نتكلم على  ،فبعد أن عرفنا أن األوجه يف ذلك قياسيته فيما كان نوًعا من الفعل

 إعرابه، ما إعراب المصدر إذا وقع حااًل يف األمثلة السابقة؟

 ثالث  أقوالأ للنحويين:ليها 

 أنه منصوٌب على الحال، وهذا الذي يدخل يف بابنا. ال ول األول:

 ،«طلع زيٌد بغتة»ـقالوا: إنه منصوٌب على الحال على تأويل المصدر بمشتق، ف

 هذا قول سيبويه والجمهور. .جاء راكًضا :أي ،«جاء ركًضا»طلع مباغًتا، و :أي

أكابر علماء النحو، ماذا قاال؟ قاال: إنه  ن  ربد، مِ قاله األخفش والمُ  ال ول الثاين:

منصوٌب على المفعول المطلق، وأين ناصبه؟ ناصبه فعٌل مقدٌر من لفظه، فتقدير: 

 جاء زيٌد يركض ركًضا. :، أي«جاء زيٌد ركًضا»
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 الدرس الثاني واخلمسون
﷽ 

 

آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى 

  .أجمعين

 :أما بعد

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة، ليلة 

من سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة وألف  ،اآلخرة ىثنين الثالث من شهر جماداإل

يف حي الجزيرة يف مدينة  ،الراجحي عيف جام  من هجرة المصطفى

شرح »الدرس الثاين والخمسين من دروس  - وتوفيقه بحمد اهلل -الرياض، نعقد 

 .« ألفية ابن مالك

ستة  ، فقد شرحنا من قبُل «باب الحال»والكالم يا إخوان ما زال موصواًل على 

ر من أبيات هذا الباب. - إن شاء اهلل -أبيات، وُنكمل اليوم   ما تيسَّ

 :قال

و اْلَحااااااِل ن ْ  الِب اااااا  و َِ اااااْ   ََّ نَ ِْ يو  َوَلااااا

 

  ِْ اااااْب َأْو َيااااابِنْ  َلااااا صَّ َْ ْ  َأْو يو  َيَتااااالأَّ

َةاااااِ يِه َذاااااَل    ِمااااْن َبْعااااِد َنْفااااك أْو مو

 

ا َعَلااااى اْماااا ِ   ْسَتْسااااِهاَل   أ َيْبااااْ اْماااا و  مو

ا َّ َقااْد .340   جو
َأ  َوَ اْبَق َفاالأ َمااا بَِحاْ 

 

ااااااااااهو َلَ ااااااااااْد َوَر ْ َأَبااااااااااْوا َوَ      َأْمنَعو

َِ َلاهْ َوَ  .341  َةاا    وِمْز َفاا   ِماَن اْلمو

 

َو َعَمَلااااااهْ ن َّ   َةااااااا   نَ ا اْقَتَةااااااى اْلمو

اااْزءَ .342   َلاااهو أوِضااايَفا َماااا أو َذااااَ  جو

 

ْزئِاااااااِه َلااااااااَل     َ ِحيَفااااااااأْو ِمْثاااااااَل جو
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َلا.343  ا ل  َواْلَحالو نِْ  يونَْصاْ  بِِفْعالأ صو

 

َلا  َصاااااااا َّ  َأْو ِصااااااااَف أ َأْشااااااااَبَهِت اْلمو

ْساااااا َِعا.344  ااااااهو َذمو زض َ ْ ِديمو
 َلَمااااااائِ

 

ااااااَ ا رَ   ِلص  ْْ  ا َزْياااااادض َ َعااااااااِفاااااالض َومو

َن َمْعنَااى اْلِفْعااِل َ  .345  اامل  َوَعاِماالض ضو

 

ا َلاااااااْن َيْعَمااااااااَل   اااااااؤأَّ   وَلاااااااهو مو  فو و

 َذتِْلااااَك َلْيااااَت َوذااااَل َّ َوَناااااَدرْ .346 

 

ا يف َ َماااااا   ْسااااااَتِ     َنْحااااااوو َ ااااااِعيدض مو

ا َأْنَفااا و ِمااانْ .347  ْفاااَ     َوَنْحاااوو َزْيااادض مو

 

اااا  َعان  ْسااااَتَمازض َلااااْن َيِهاااانْ  اَعْماااا و مو  مو

على حكم صاحب الحال من   يف أول هذه األبيات تكلم ابن مالك 

تجيء الحال؛ لبيان هيئته  ن  هو م   :حيث التعريف والتنكير، والمراد بصاحب الحال

ُنسميه صاحب الحال،  «زيد»، فإن «جاء زيٌد ضاحًكا»كزيد يف قولنا:  ؛وحاله

 ُنسميها الحال. «ضاحًكا»و

ق صاحب الحال من حيث التعريف والتنكير أن يكون معرفًة، وقد سبق أن وح

 أن يكون معرفًة، أي   ؛الحال حقها التنكير، أما صاحب الحال فحقه التعريف

 ،موصواًل، اسم إشارٍة، أو غير ذلك، قد يكون علًمااسًما علًما، ضميًرا،  ؛معرفةٍ 

ڇ ڇ ڍ ڇ )تعالى:  ، وكقوله«جاء زيٌد ضاحًكا»كما تقول: 

 .«إسحاق»حاٌل من  (ک) [112]الصالاط:  (ڍ

ضميًرا بارًزا أو ضميًرا مسترًتا، فالضمير البارز كأن تقول:  ؛وقد يكون ضميًرا

ی ) تعالى: ، فصاحب الحال ضمير المتكلم، كالكاف يف قوله«جئُت راكًضا»

حاٌل من الكاف يف  (مئ)ـف [119الب  ة:] (جئ حئ مئ ىئيئ

 .إلى النبي العائدة [119الب  ة:] (جئ)

حاٌل  «راكًضا»، فـ«زيٌد جاء راكًضا»وقد يكون ضميًرا مسترتًا يف مثل قولك: 

: عن نبيه موسى تعالى وهو ضميٌر مسترت، ويف قوله «جاء»من فاعل 

وهو  «خرج»حاٌل من فاعل  (ڻ) [21ال صب:] (مب ىب يب جتحت)
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، «خرج»جملة فعلية حاٌل أخرى من فاعل  (ۀ)ضميٌر مسترت، وكذلك 

 كذا.وه

 يكون الحال نكرة وصاحب الحال معرفة من جميع المعارف.

 وهل يجوز يف صاحب الحال أن يكون نكرة؟ قال ابن مالك:

و الَحااااااِل ن ْ  الِب اااااا  و َِ اااااْ   ََّ نَ ِْ يو  َوَلااااا

 

اااااْب َأْو َيااااابِنْ   صَّ َْ ْ  َأْو يو ِْ َيَتااااالأَّ  َلااااا

مالك  نا وقد  ذ  ابن  ،أن صاحب الحال قد يأيت نكرًة يف مواضع :معنى  لك 

 ثالث  مواض :

ِْ إن لم يتأخر، أو ُيخصص، أو يبن، فقوله: ) الموض  األول:  ،(َيَتلأَّ ْ  نْ  َل

إذا تأخر فتقدمت الحال عليه، كأن  ؛أن صاحب الحال يجوز أن يكون نكرةً  :يعني

م الصفة تقول: «جاء طفٌل خائٌف »تقول:  جاء خائًفا »، فعٌل وفاعٌل وصفة، قدِّ

فاعل صاحب الحال، وقد جاء نكرة، ما الذي  «طفٌل »حال، و «اخائفً »، فـ«طفٌل 

غ مجيء صاحب الحال نكرة؟ كونه متأخًرا وكون الحال متقدمًة عليه، وهكذا  سوَّ

هذه النكرة صارت هذه الصفة  يهايف كل الصفات، كل صفٍة لنكرة تقدمت عل

 ،«يف المسجد رجٌل نائمٌ »المتقدمة حااًل، كأن تقول: 

 خرب. «يف المسجد» 

 : مبتدأ.«رجل» 

 : صفة نعت.«نائمٌ » 

م الصفة على الموصوف  .«يف المسجد نائًما رجٌل »ستقول:  ،قدِّ

 ومن ذلك قول الشاعر:

 وبالمسِ منك بين ا لاو علمتاه شاحوبض 

 

 ون   ست اااااااهدل العاااااااين   اااااااهد 
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، صفة لنكرة، «شحوب»ـصفة ل «بين»يريد: وبالجسم مني شحوٌب بيٌن، فـ  

 .«وبالجسم مني بينًا شحوٌب »فة على الموصوف قال: وعندما تقدمت الص

 وكقول اآلخر:

ِض   ومااااا  م نفسااااك مثلهااااا لااااك  ئاااا

 

 و   ااادَّ ل ااا ل مثلماااا ملَااات يااادل 

يريد: ما الم نفسي الئٌم مثُلها، ثم قدم الصفة على الموصوف فنصبها على  

فقلنا: ما الحال فقال: ما الم نفسي مثلها الئٌم، فإن قلت: لو أعدناها إلى األصل 

 – كما نعلم - : صفة نعت، والصفة«مثلها»فاعل، و «الئمٌ »الم نفسي الئٌم مثلها، فـ 

نكرة،  «نائمٌ »ر، والموصوف هنا يبد أن تطابق الموصوف يف التعريف والتنك ال

والصفة مثلها، فهل الصفة هنا نكرة؟ مضاف ومضاف إليه، لكن هل اإلضافة هنا 

ُأضيفت إلى الضمير والضمير معرفة، إال أن  لو ُتكسب التعريف؟ نعم، مثل

  .كما سيأيت يف باب اإلضافة ،اإلضافة ال ُتكسب التعريف دائًما

ال ُتكسب التعريف أصاًل، والمعنوية  :فاللفظية اإلضال  نما معنوي  ونما لففي ،

ونحو ذلك  ،«مثل وغير وسوى»ـك ؛إما أن يكون المضاف لفًظا موغاًل يف التنكير

فهذه ال تكتسب التعريف، أو يكون المضاف غير  ؛ت الموغلة يف التنكيرمن الكلما

رأيت »، «جاءين رجٌل غيُرك»، فيكتسب التعريف، فتقول: «بيت وقلم»ـك ؛ذلك

ك هنا صفة وهي نكرة، ولو  «غيرك»، فـ«سلمت على رجٍل غيِرك»، «رجاًل غير 

كأن تقول:  ؛معرفة معرفة لكانت حااًل؛ ألهنا نكرة بعد بعد «مثلك»و «غير»جاءت 

ك» مغايًرا لك، حالة كونه مغايًرا لك، هذا تنبيه على هذا  :، أي«جاء محمٌد غير 

 البيت.

 ومن ذلك قول الشاعر:

ااااااااااااا  لاااااااااااالو   لمياااااااااااا  موف  

 

 يلاااااااااااااوح ذلناااااااااااااه ألااااااااااااالو  
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 فأصل البيت: لمية  طلٌل موحٌش:

 : جار ومجرور، خرب.«لمية»

 : مبتدأ.«طلٌل »

 : نعت صفة.«موحٌش »

لمي  » لصفة على الموصوف صارت الصفة حااًل، فقال الشاعر:فلما قدمنا ا

ا  للو  أو الموضع األول لمجيء صاحب  ،إذن فهذا هو الُمسوغ األول؛ «موف  

 (.نِْ  َلِ َيَتَلأَّ وهذا الذي ذكره ابن مالك يف قوله: ) ،الحال نكرةً 

ن يف قول اب ،أو المسوغ الثاين لمجيء صاحب الحال نكرةً  الموض  الثاين:

ْب  َأوْ مالك: ) صَّ َْ إذا تخصصت النكرة بصفٍة أو إضافة، التخصص  :يعني ،(يو

 يكون إما بصفة أو بإضافة.

 ما معنى التخصص أو التخصيص؟

التعريف والتنكير واضح وبينهما التخصيص، الكلمة إما معرفة وإما نكرة وإما 

ٌة أوسع من مخصصة، فالنكرة شائعٌة يف الجنس، والمعرفة ُمعين، والُمخصص دائر

ال يزول التنكير وينعدم، لكن ما يصل األمر لحد  :المعرفة وأضيق من النكرة، يعني

، «رجل»، هذا معرفة؛ ألنه عيَّن معينًا، ولو قلنا: «محمد»التعريف، يعني لو قلنا: 

، «رجل عالم»، «رجل صغير»، «رجل كبير»يكون نكرة؛ ألنه شائع لجنس الرجال، 

، كل «رجل قصير»، «رجل طويل»، «رجل كافر»، «رجل مسلم»، «رجل جاهل»

، التنكير قل، لكنه لم ينعدم، هذا «رجٌل طويٌل »، فإذا قلت: رجل ُيسمى رجاًل 

صار بالصفة، وربما  «رجٌل طويٌل »معنى التخصيص، والتخصيص هنا يف قولنا: 

ال، والتخصيص هنا صار «رجل علمٍ »يكون باإلضافة كأن تقول:  ، فأخرج الجهَّ

ة، هذا معنى التخصيص، فيقول ابن مالك: يصح أن يجيء صاحب الحال بإضاف



 

 
e 

g h 

f  34 
 شرح ألفية ابن مالك

 إذا كانت هذه النكرة مخصصًة، إما بصفة وإما بإضافة. ؛نكرةً  

أن التخصيص ُيقرهبا من التعريف، فالتخصيص بالوصف،  والتعليل يف  لك: 

 ، جاء شيٌخ «جاء شيٌخ كبيٌر مرتجًفا»كأن تقول:  ؛أو نقول بأدق: التخصيص بالصفة

 كبيٌر حالة كونه مرتجًفا:

 : فعل.«جاء»

 : فاعل.«شيٌخ »

 : صفة.«كبيرٌ »

 : حال.«مرتجًفا»

لصح وكانت صفًة أخرى، والذي يحدد  «جاء شيٌخ كبيٌر مرتجٌف »ولو قلنا: 

الحالية والوصفية المعنى المراد، هل تريد أن تجعل االرتجاف من صفاته 

يٌخ كبيٌر مرتجٌف(، أما إذا كان جاء ش»المعروفة، كما شرحنا من قبل، فتقول: 

 صفاته المعروفة، فاألفضل أن تأيت بالحال. ن  االرتجاف ليس مِ 

 :«يف البيت رجٌل كريٌم نائًما»ومن ذلك قولك: 

 : خرب.«يف البيت»

 : مبتدأ.«رجٌل »

 : صفة.«كريمٌ »

 : حال.«نائًما»

ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) : قوله :ومن  لك

واهلل  ،مأموًرا :الثانية معناها (ۈ)ل المفسرون: ، قا[5، 4]الدأا :  (ڤ
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حالة كونه مأموًرا به من عندنا،  :[4الدأا :] (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)أعلم، 

األولى نكرة، لكنها  (ے)األولى، و (ے)الثانية حال من  (ۈ)ـف

 .(ائ)تخصصت بالصفة وهي 

فيها ُيفرق كل أمٍر  ،(ڌ)هنا من  (ۈ)وقال بعض الُمعربين: إن الحال 

ٍذ يكون ئوالتخصيص حين ،يٍم حالة كونه مأموًرا به، فهذا يحتمله المعنىمن حك

 باإلضافة.

 وكقول الشاعر:

ااا وا ااتمبت لااه نمياات يااا  رب نوف 

 

 ايف للااااكأ ماااااأ أ يف الاااايِ م ااااحونَ  

 وعااااااا  ياااااادعو ب ياااااااط مبيناااااا أ  

 

 ايف قوماااه ألااااَ عاااام ِيااااَ  أمسااااين 

ماخٍر يف »الفلك: السفينة، ، «ايف للكأ ماأ أ يف اليِ م حونَ » لال ا د يف قوله: 

هذا  «فلٍك »ـمليًئا بالناس، ف :أي ،«امشحون  » ،يقسم الماء :أي ،: يمخر اليم«اليم

حاٌل من الُفلك، ُيقال: ُفل ك وُفُلك، والذي  «امشحون  »الصفة،  «ماخرٍ »الموصوف، 

ز ذلك كون النكرة موصوفًة، موصوفة بماذا؟ ب  «يف اليم»، وهل قوله: «ماخر»ـجوَّ

؟ التعلق طبًعا ال يفصل فيه إال «ماخر»أم متعلقة بقوله:  ،صفة أخرى للفلك

ومتعلقها يحدده  ،بد أن تتعلق المعنى، الظرف والجار والمجرور يف الجملة ال

  .المعنى

أم متعلقة  «نزل»ـمتعلقة ب «من اهلل»ـ، ف«نزل القرآن منقًذا من اهلل»يعني لو قلت: 

 «من النار»ـ، ف«نزل القرآن منقًذا من النار»، فلو قلت: «نزل من اهلل»ـ؟ ب«منقًذا»ـب

متعلقة  «يف اليم»، التعلق يحدده المعنى، «منقًذا»؟ «منقًذا»أم  «نزل»ـمتعلقة ب

يمخر يف اليم؟ المعنى  :؟ يعني«ماخر»ـفلك يف اليم، أم متعلقة ب :أي ،«فلك»ـب

بصفٍة واحدة؛ ألنك  ا، وعلى ذلك يكون الموصوف هنا موصوفً رالثاين هو المتباد
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 متعلقة بالفلك، لكانت صفًة له. «يف اليم»لو قلت:  

هنا يف حال، أين الحال يف هذا الشطر؟  «وعا  يدعو ب ياط مبين أ »ثم قال: 

، وصاحب الحال هنا نكرة أم معرفة؟ معرفة، «عاش»حاٌل من فاعل  «يدعو»جملة 

 ضمير مسترت.

مر »كأن تقول:  ؛صصت باإلضافةالنكرة التي تخ :ومثال ما  ْصب باإلضال 

شرح لي المسألة عالم »حالة كونه مسافًرا، وتقول:  :، أي«بي صاحب غنٍم مسافًرا

يف السوق رجل خيٍر »حالة كونه مسرتساًل، وتقول:  :، أي«نحٍو مسرتساًل 

  .حالة كونه متصدًقا :، أي«متصدًقا

، المعنى [10لصلت:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)تعالى:  قوله :ومن  لك

 أعلم: يف أربعة أيام حالة كوهنا مستويًة، أو متساويًة للسائلين، فالحال واهلل

 ،(ڎ)وهي نكرة، لكنها تخصصت باإلضافة إلى  (ٹ)من  (ٻ)

 فهذا هو الموضع الثاين أو المسوغ الثاين.

ما  :أو المسوغ الثالث من مجيء صاحب الحال نكرة هو الموض  الثالث:

َةاِ يهِ  أوْ  َنْفك َبْعدِ  ِمنْ » ،«بِنْ يَ  َأوْ »ذكره ابن مالك يف قوله:  يقع بعد  أن :يعني «مو

 :كما ذكرنا أكثر من مرة -نفٍي، أو يقع بعد مضاهي النفي، والمراد بمضاهي النفي 

ما جاء رجاًل  :، أي«ما جاء رجٌل مستعجاًل »النفي واالستفهام، فالنفي كقولك: 

ما صلى »، وتقول: «مستعجٌل ما جاء رجٌل »حالة كونه مستعجاًل، ويصح أن تقول: 

اًل   حالة كونه متنفاًل. :، أي«أحٌد متنفِّ

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ):  قوله :ومن  لك

كما ذكرنا يف باب  -مفرغ؟ مفرغ، والمفرغ  م، االستثناء هنا تام أ[4الحم :]

واهلل أعلم:  -ا هو الذي تحذفه وتحذف الذي معه، فمعنى اآلية لغوي   :االستثناء



 

 
e 

g h 

f  37 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

أكرمت طالًبا »، «اشرتيت سيارًة ولها لوٌن جميل»ًة ولها كتاٌب معلوم، أهلكنا قري

 :«أهلكنا قريًة ولها كتاٌب معلوم»، هذا القياس اللغوي، على ذلك: «وهو مجتهد

 : مفعول به وهي نكرة.«قرية»

 .: جملة اسمية«ولها كتاٌب معلوم»

 : خرب.«لها»

 : مبتدأ.«كتاٌب »

 : صفة.«معلومٌ »

الجمل بعد »ألن القاعدة تقول:  ؛(ں)ـل أم صفة لوهذه الجملة حا

تخرج  أن ، هذه القاعدة العامة، ال يمكن«المعارف أحوال، وبعد الصفات نكرات

إلى مثل هذه المسوغات، وهنا وقعت الجملة بعد معرفة أم وقعت بعد نكرة؟ 

وقعت بعد نكرة، ولكن النكرة مسبوقة بنفي، فهذا ُيسوغ مجيء الحال من النكرة، 

وهل يصح أن  ،[4الحم :] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) فتقول:

تجعل الجملة صفًة؛ ألهنا واقعة بعد نكرة يف اللغة؟ يصح، فتقول مثاًل يف كالمك: 

، ما تأيت بواو الحال، هنا الذي جعل «ما أهلكنا من قريٍة إال لها كتاٌب معلوم»

 تأيت معها بالواو، الجملة حااًل ومنع أن تكون صفًة وجود واو الحال؛ ألن الصفة ال

 أما الحال فيجوز أن تأيت بالواو وأال تأيت بالواو.

أئمة اللغة  أنه منقال الزمخشري: إن الجملة هنا صفة، والزمخشري معروف 

وكتابه يف التفسير  ،والبالغة، أبو القاسم الزمخشري، من علماء القرن السادس

ن الجملة هنا صفة، فردوا عليه ، إال أنه من أئمة االعتزال، قال: إ«الكشاف»مشهور 

بأن الصفة ال تقرتن بالواو، وردوا عليه بأن الصفة ال ُيفصل بينها وبين الموصوف بـ 

التي هي لالستثناء  «إال»، افصل بـ «جاء رجٌل كريمٌ »لو قلت اآلن:  :، يعني«إال»



 

 
e 

g h 

f  38 
 شرح ألفية ابن مالك

إال  ما جاء رجٌل »، لكن ما تقول: «ما جاء إال رجٌل كريمٌ »المفرغ، يمكن أن تقول:  

فقد تأيت يف االستفهام المفرغ كالحال،  ؛بخالف األبواب األخرى .، ما يأيت«كريمٌ 

، «جاء محمٌد خوًفا منك»، «ما جاء محمٌد إال راكًضا»، «جاء محمٌد راكًضا»تقول: 

، وهكذا تأيت يف األبواب «ما جاء محمٌد إال خوًفا منك»هذا مفعول له، تقول: 

ال  :التي ليست من المفرغ، يعني «إال»ال تأيت بعد  األخرى، لكن يف الصفة، الصفة

 .«إال»ُيفصل بينها وبين الموصوف بـ 

ڀ )ـف [208ال ع اء:] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ):  وأما قوله

حال، صفة، يجوز  ؟(ڄ ڄ)جملة اسمية، وهل هي صفة أم حال  (ٺ

، «ُمنذرةً أهلكنا قريًة »الوجهان، صفة؛ ألهنا جملٌة بعد نكرة، كأنك قلت يف اللغة: 

 وتكون حااًل؛ ألهنا مسبوقة بنفي، فجاز أن يأيت هنا بالحال منها.

 ...الطال :

 .«ما أهلكنا من قريٍة إال لها منذرون» ال يخ:

 ...الطال :

، «ما أهلكنا من قريٍة إال لها منذرون»هذا يدخل هذا اإلعراب،  ،نعم ال يخ:

 لك وأنت لم تغفل ما شاء اهلل.هذا ُيبعد، بل ُيضعِّف كوهنا صفًة، أنا غفلت عن ذ

النفي واالستفهام،  :أي ،ُيسبق بنفي أو مضاهيه ومثال ما وق  بعد ا  تفهام:

وعرفنا من قبل أن  «هل سافر أحٌد وحده؟»كقولك:  ؛ومثال ما وقع بعد االستفهام

هنا حال وليست  «مبكًرا»و «هل جاء طالٌب مبكًرا؟»ُتعرب حااًل، وتقول:  «وحده»

 قال الشاعر:ظرًفا، و

َِّ عاايفض باقي ااا لتاا   اا  يااا صاااِح  اال فو

 

 يف نبعا  ااااا األمااااال لنفسااااك العاااايرَ  

ا، وهذا كثير يا صاحُب، ثم ُرخمت بحرف الباء ترخيًما سماعي   :أي ،«يا صاِح » 
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ر عيٌش حالة كونه  :أي ،«هل ُحمَّ »، «يا صاحبي»عند العرب يف ترخيم كلمة  ُقد 

فيكون لك  ،إلى زمن معين شت أنه ُقدر لك عيباقًيا، يعني يقول: أنت هل علم

 عذر يف إبعادك األمل؟

ال يسافر مسافٌر »، «ال يحضر أحٌد متأخًرا»قولك:  :ومثال ما وق  بعد النهك

 مثاله:  «األلفية»، وكقول ابن مالك يف «وحده

ا َعَلى اْم ِ  َذاَل َيْبْ ْسَتْسِهاَل   أ اْم و  مو

 «امرؤٌ »حال من  «مستسهال  » البغي، فـال يبِغ امرؤ على امرٍئ مستسهاًل  :أي

وهو نكرة، وسوغ مجيئه صاحب حال وهو نكرة، كونه مسبوًقا بنهي، وكقول 

ومن فصحاء الشعراء يف قصيدٍة  ،قادة الخوارج ن  وهو مِ  ،قطري بن الفجاءة

 مشهورة:

   يااااا ذنن أفااااادض نلاااااى اإلفماااااام

 

ااااااا لحمااااااامِ    يااااااوم الااااااوِى متْول 

النكرة  «أحدٌ »حاٌل من  «متخوًفا»كونه متخوًفا، فـ ال يركنن أحٌد حالة :أي 

 المسبوقة بنهي.

ِْ قال ابن مالك يف أول هذين البيتين: ) م  لِ  لإ  قلت لك: ََّ ْ  َوَل نَ و يو الِب ا  و َِ 

الِب ا( إال يف هذه المواضع الثالثة، لماذا قال: )اْلَحالِ   (؟َِ

هذه المواضع قلياًل،  لُيشير إلى أن صاحب الحال جاء نكرًة يف غير قلت لك:

غ، ويذكرون لذلك شواهد صحت عن العرب، مِ  :يعني ذلك  ن  بال ضابط أو ُمسوِّ

عليه مائٌة »، إنسان أجرم أو أخطأ أو نحو ذلك، فقال: «عليه مائٌة بيًضا»قولهم: 

عليه مائٌة من اإلبل بيًضا أو نحو ذلك، فقالوا: عليه مائٌة حالة كوهنا  :، المعنى«بيًضا

  .بيًضا

بماٍء قليل، بمقدار قعدة رجل،  :، أي«مررت بماٍء قعدة رجل»وكقولهم: 
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  .مررت بماٍء حالة كوهنا قعدة رجل 

قاعًدا، وصلى وراءه رجاٌل  ملسو هيلع هللا ىلص صلى رسول اهلل»ويف الحديث المشهور: 

لإلمام  «الموطأ»هذا الحديث يف البخاري ويف  »فأشار إليهم أن اجلسوا ،قياًما

، «وصلى وراءه رجاٌل قياًما»فيه قول الراوي: الشاهد  محلمالك هبذا اللفظ، و

صلى رجاٌل »جمع قائم، كقولك:  «:قياًما»صلى رجاٌل حالة كوهنم قياًما،  :أي

لصح، فتكون  «صلى رجاٌل قيامٌ »، أو «صلى رجاٌل قائمون»، ولو قال: «قائمين

 صفًة، لكن المعنى المراد هنا الحالية؛ ولهذا نصب على الحالية.

اويمث پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ):  بقوله لو  ليلك أية 

 (ڀ ڀ ٺٺ) فقوله: ،[216الب  ة:] (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

جملٌة اسمية، مبتدٌأ وخرب، وهذه الجملة االسمية وقعت بعد معرفة  [216الب  ة:]

فهل هي صفة أم حال؟ لو أخذنا  ،(ېئ)أم بعد نكرة؟ وقعت بعد نكرة وهي 

ا صفة، لكن الذي يمنع الصفة هنا وجود الواو؛ بالقاعدة العامة المشهورة لقلنا: إهن

عسى أن تكرهوا شيًئا هو خيٌر » :ولهذا قيل: إن الجملة هنا حال، لو قيل يف اللغة

 (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) :، لقلنا: صفة، وكذلك يف باقي اآلية«لكم

 .[216الب  ة:]

ا ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ) : بقوله :ومثلوا ليلك أية 

ملٌة اسمية وقد جاءت بعد نكرة، ج :(ڻ ڻ)، [259الب  ة:] (ڻ

وال ُمسوغ لكل هذه  ،فظاهرها أهنا صفة، ولكن الواو قبلها توجب كوهنا حااًل 

 الشواهد، األصل المسوغات الثالثة المذكورة من قبل.

وأجاز سيبويه إمام النحويين يف أكثر من موضع من كتابه مجيء الحال من 

فيها  :، أي«فيها رجٌل قائًما»قولك: ومن أمثلته التي جوزها  .النكرة بال ُمسوغ
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رجٌل حالة كونه قائًما، وسيبويه ال يمنع مجيء صاحب الحال نكرًة، والجمهور ال 

 طراٍد إال يف هذه المواضع الثالثة، أو بالمسوغات الثالثة.اُيجوزون ذلك ب

إن صاحب الحال األصل فيه أن يكون  والْالص  بعد ذل  لك أ  ن ول:

وما سواها فمجيء  ،إال يف هذه المواضع الثالثة ؛طراداكرًة بمعرفة وال يكون ن

 .قليلة الشواهد التي جاءت :صاحب الحال نكرًة قليل، يعني

 ...الطال :

إن أخذت بقول سيبويه تعمل به، وسيبويه إمام النحويين بال منازعة،  ال يخ:

سموع لكن إن أردت أن تقيس على المسموع فقط فال إشكال يف ذلك، هذا يف الم

عموًما حتى ولو كان قلياًل، إذا أردت أن تقيس عليه فال إشكال يف ذلك، ليس يف 

ال »أما يف لفظه قلت أنت هذا اللفظ، يمكن أن تقول مثاًل:  .لفظه وإنما يف أسلوبه

القياس معنى هذه اآلية،  ا، ال إشكال يف ذلك، على هذ«تضرب طالًبا وهو يحبك

؛ ألن هذا ما جاء يف األساليب السابقة «مجتهًداجاء طالٌب »لكن ال تقس فتقول: 

أما األمثلة السابقة والشواهد  .إال ما جوزه سيبويه قياًسا، سيبويه جوزها قياًسا

 السابقة ليس فيها مثل هذا األسلوب.

 ...الطال :

 المعنى اإلجمالي لم يختلف. ال يخ:

 ...الطال :

حينئٍذ األفضل أن ُتعرب ف ،إن أردت كون النوم من صفاته المعروفة ال يخ:

بد أن تؤخرها، حينئٍذ ينبغي  الفبالصفة أو بالحال؟ بالصفة، وإذا أردت صفة 

، وال تقدم؛ ألنك إن قدمتها «يف المسجد رجٌل قائمٌ »عليك يف هذا المثال أن تقول: 

 ليس لك إال الحالية.
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 ...الطال : 

 النوم من صفاته، معظم الناس كثير النوم. ال يخ:

  ...الطال :

 .أهنا للصفات المعروفة التي ُعرف هبا اإلنسان ؛هذا األصل يف الصفة ال يخ:

أو أنت ال تعرف هل من صفاته  ،أما إذا أردت أنه ليس من صفاته المعروفة

وكل ذلك  .المعروفة أم ال، وإنما رأيت رجاًل نائًما، حينئٍذ لك أن تعرب بالحال

  .إذا كان صاحب الحال معرفةً  .المعرفةإنما هو يف  التفصيل الذي ذكرناه من قبُل 

فإن هذه الدقائق تقل معها؛ ألن النكرة مع  ؛أما إذا كان صاحب الحال نكرةً 

، نائًما هنا «رأيت رجاًل نائًما»الحال، والحال نكرة تستوجب معاين أخرى، فيقول: 

أو صفة، لكنها صفة لنكرة، فالنكرة عامة، والعام ما يمكن أن تصفه بصفٍة معروفة 

 غير معروفة؛ ألنه نكرة، ال تجعل صفًة معروفة إال لشيٍء معروف.

 ...الطال :

إال إذا كانت صفة  ،ما تستطيع أن تجعل الصفة دالًة على شيٍء معروف ال يخ:

أما إذا كان  .لو ما نصصت عليها ،العربي يفهم هذه األمور :لشيٍء معروف، يعني

ما يتأتى أن تصفه بصفة معروفة أو حينئٍذ فنكرة،  :يعني ،الموصوف غير معروف

 غير معروفة.

أين الحال؟  [103آل عم ا :] (ڦ ڄ ڄ ڄ) تعالى: قال

 (ٿ ٹ ٹ) مجتمعين واهلل أعلم، :أي ،[29الب  ة:] (ۆئ)

 ُخلق اإلنسان حالة كونه ضعيًفا. ،[282الب  ة:] (ڇ)حال  [28النساء:]

 ...الطال :
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 مة.قلنا من قبل: إن الحال قد تأيت الز ال يخ:

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ )تعالى:  قال

صاحب الحال؟ إذا رأيتم الذين  ،(ۅ)أين الحال؟  [15األنفال:] (ۉ

رنا  ، المفسرون يقولون: «متزاحفين»بـ (ۅ)كفروا حالة كوهنم زاحفين، لو قدَّ

زاحفين، ويجوز أن تكون بمعنى متزاحفين، فإن  :بمعنى (ۅ)يجوز أن تكون 

وإن كانت  ،(ٻ ٻ)فهي حاٌل من  ،زاحفين :بمعنى (ۅ)كانت 

 (ٴۇ ۋ)متزاحفين فهي حاٌل من الفاعل والمفعول، من  :بمعنى (ۅ)

وهي هنا مصدٌر وقع حااًل،  ،(ٻ ٻ)ومن الفاعل  (ٴۇ)من التاء يف 

 زحف هذا مصدر وقع حااًل.

 :(ۓۓ) [17 و :] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ) تعالى: وقال

ن أي مشتق أم غير مشتق؟ مشتق، م (ۓۓ) ،(ڻ ۀ)حال من 

المشتقات؟ اإلمام صفة ُمشبهة، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة هذه 

صيغتها قياسية، فإن وجدت وصًفا يخرج عن هذه الصيغ القياسية، اسم الفاعل 

ِعل»أو  «فاعل»على  ، أو تأيت بالمضارع وتقلب الياء «مفعول»، واسم المفعول «ُمف 

ل، مفعال، افع  »يغ المبالغة خمس صيغ: ضمومة وتفتح ما قبل اآلخر، وصا ممً يم

أن لها صيًغا قياسية، فإن وجدت بعد ذلك وصًفا وليس  :، يعني«فعول، فعيل، ف ِعل

سهل »ـفيسمونه صيغة مشبهة باسم الفاعل، ك ،على شيٍء من هذه الصيغ القياسية

 ونحو ذلك، تكون صفة مشبهة. ،«وصعب وبطل وشجاع وشريف وإمام

 ،(ٻ)أين الحال؟  [73 اَ:األع] (ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ)

وصاحب الحال، ما اآلية؟ الناقة، الحال وصاحب الحال يتحدان يف األصل، 
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 يف المعنى، لو قلنا: هذه ناقة اهلل لكم آيٌة، فـ: اواحدً  يًئاش :يتحدان يف المعنى، يعني 

 : خرب.«لكم»

 : مبتدأ.«آيةٌ »

صفة؟ الجملة بعد والجملة ما عالقتها بناقة اهلل؟ حال أم صفة؟ صفة، لماذا 

معرفة أم نكرة؟ معرفة، إًذا  (ەئ ەئ)المعرفة حال أم صفة؟ حال، ونقول: 

 جملٌة حالية. (ڇ ڍ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )

، لكن (ۓ)وصاحب الحال هو  ،(ٻ) الياء يف الحال [6الصَ:] (ٿ

أيت صاحب الحال يكون أقرب شيء، ربما تذكر االسم، ثم تذكره بعد ذلك، ثم ت

تعود إلى  ،(ٻ)الياء يف  بالحال، صاحب الحال أقرب مذكور، الحال ضمير

لكن صاحب الحال هو أقرب مذكور، قد يذكر االسم، ثم ُيذكر له  ،(ۓ)

، أين صاحب الحال؟ هو، الذي يعود إلى «زيٌد جاء ضاحًكا»ضمائر، كما لو قلت: 

 صاحب الحال. «زيد»زيد، لكن ال تقل: 

 ...الطال :

إين رسول اهلل حالة كونه مصدًقا لما بين يديه من التوراة، لو كانت  ال يخ:

لكان الظاهر أن ُيقال: إين رسول اهلل حالة كونه  (ڃ ڃ)حال من  (ڇ)

إذن فالحال من هو، من الياء يف  ،(ڳ ڳ ڱ)مصدًقا لما بين يديه، لكن قال: 

 .(ٻ)

 [114األنعام:] (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ) تعالى: وقال
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وسبق أهنا حال منتقلة أم ثابتة، ثابتة  ،(ٻ)اذا؟ من حاٌل من م (ڳڱ)

 مالزمة؛ ألن التفصيل ثابٌت للقرآن.

 [28 بل:] (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)تعالى:  وقال

 (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)  المراد نبينا

 ،(جئ)فهي حال، وصاحب الحال الكاف يف  (مئ)أما  [28 بل:]

  ؟(ڭ)ما معنى ما إعراهبا؟  (ہ ہ)و

، «عالمة وراوية»والتاء للمبالغة، كما تقول:  ،اكاف   :بمعنى (ڭ) قيل:

ا للناس، يعني :واهلل أعلم - فالمعنى عن الشرك ونحو ذلك،  :وما أرسلناك إال كاف 

 فهي حال أيًضا.

ليس اسم فاعل وإنما هو  :مصدر وليس وصًفا، يعني (ڭ)إن  وقيل:

، فهي «يدةعقباك حم»مثل:  «عاقبتك حميدة»مصدر كالعاقبة، العاقبة تقول: 

  .مصدر، فإذا كانت مصدًرا كانت بمعنى المنع

منًعا لهم من الشرك،  :واهلل أعلم: وما أرسلناك إال منًعا للناس، أي -فالمعنى 

منًعا؟ مفعول مطلق، أو مفعول له، أو حال  ى:التي بمعن (ڭ)فما إعراب 

ع المصدر ، إذا وق«مانًعا» :بمعنى «منًعا»على أنه مصدر وقع موقع الحال، فهو 

إما أنه مصدر مفعول مطلق أو أنه حال على األقاويل التي  ؛حااًل عرفنا أن فيه أقوااًل 

 ُذكرت يف الدرس الماضي.

 ...الطال :

أواًل: قد ال ُيسلَّم بكالمك، قال: مانًعا للناس، أو منًعا للناس، التعميم  ال يخ:

 موجود.
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أرسلناك للناس  :، يعني«الناس»حال من  (ڭ)تريد أن تقول:  :يعني 

 ،(جئ)من الكاف يف  حااًل  (ڭ)حالة كوهنم كافًة جميًعا، وليس 

 وسيأيت بعد قليل، لعلنا نصل إليه. ،هذا قول

 ،[89]الب  ة:  (پ پ ڇٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ) نأيت لهذه اآلية:

ِْ »ويف قراءة الجمهور:  قض لَِما َمَعهو َصدل  مو
ِ
ِْ ذَِتابض ِمْن ِعنِْد اهلل ا َجاَء و وقراءة  «َوَلمَّ

لما جاءهم  ،(ٻ)ـفهي ماذا؟ صفة ل «مصدٌق » عأما بالرف ،(ڇ)أخرى: 

شبه الجملة صفة  ،(ڦ ڦ ڦ)كتاٌب مصدٌق، صفة ثانية، أين الصفة األولى؟ 

 .(ٻ)بالنصب حال من  (ڇ)صفة ثانية، و «مصدٌق »أولى، و

ثم تكلم ابن مالك بعد ذلك على حكم تقديم الحال على صاحبها المجرور 

وصاحب  «جالًسا»، الحال «مررُت بزيٍد جالًسا»، كأن تقول مثاًل: بحرف جر  

وهو مجرور، مجرور بحرف جر، هل يجوز أن تقدم الحال هنا على  «زيدٍ »الحال 

 صاحب الحال؟ نسمع ما قاله ابن مالك: 

ااا َّ َقاااْد  َوَ اااْبَق َفاااالأ   جو
َأ  َماااا بَِحاااْ 

 

ااااااااااهو َلَ ااااااااااْد َوَر ْ َأَبااااااااااْوا َوَ      َأْمنَعو

 ط آخر يف البيت:ويف ضب 

ااا َّ َقاااْد  َوَ اااْبَق َفاااالِ   جو
َأ  َماااا بَِحاااْ 

 

ااااااااااهو َلَ ااااااااااْد َوَر ْ َأَبااااااااااْوا َوَ      َأْمنَعو

أن الحال التي تأيت من اسٍم مجروٍر بحرف  :الضبطين متقارب، يريد ومعنى 

، هل «مررُت بزيٍد جالًسا»كأن تقول:  ؟هل تتقدم على هذا المجرور أم ال ،جر

، هل تقدم «سلمت على هنٍد متسرتةً »؟ وكأن تقول: «دٍ بزي»تقدم جالًسا على 

 ، أم ال؟«على هندٍ »على قولك:  «متسرتةً »
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َض على قولين:  يف المسلل  أال

فال  ،أنه ال يجوز تقديم الحال هنا ؛مذهب جمهور النحويين ال ول األول:

 .«سلمت متسرتًة على هندٍ »، وال: «مررت جالًسا بزيدٍ »تقل: 

ول ابن كيسان من علماء القرن الرابع، والفارسي من علماء ق وال ول الثاين:

القرن الرابع، وابن برهان أظنه من علماء القرن الخامس أو السادس، ذهبوا إلى 

هو  َوَ  جواز ذلك، وتابعهم ابن مالك إذ قال: )  لورود السماع بذلك. ؛(َوَر ْ  َلَ ْد  َأْمنَعو

عفراء، من العشاق  ومن هذا السماع قول عروة بن حزام العذري يف

كابن كيسان والفارسي  ؛المعروفين، قلنا: من الشواهد التي احتج هبا المجيزون

 وابن برهان على تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر قول الشاعر:

 ونين لتعااااااا وين لااااااايذ اِ  روعااااااا ض 

 

 لهااااا بااااين جلاااادل والعفااااام  بياااا  

 فلفااااات بااااا ب الااااا اذعين لااااا بهِ 

 

ا ولااااوق الاااا اذع   ين رقياااا أ ااااوع 

 لئن ذا  با   المااء  يماا  صاا ي ا نلاك 

 

 فبيب ااااااااااااا ننهااااااااااااا لحبياااااااااااا و  

 أين الشاهد؟ البيت الثالث إذ يقول: 

 لاائن ذااا  باا   الماااء  يمااا  صاااا ي ا

 

 نلااااااااك فبيب ااااااااا ننهااااااااا لحبياااااااا و  

لئن كان برد الماء حبيًبا إلي حالة كوين هيمان     ي  البيت ومعناع ي ول: 

إلي، ومع ذلك  «إلى»بـ  ةاٌل من ماذا؟ من الياء المجرورح «هيمان صادًيا»ـصادًيا، ف

 قال: 

 لاائن ذااا  باا   الماااء  يمااا  صاااا ي ا

 

 نلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك 

 على صاحب الحال المجرور بحرف الجر. «هيمان صادًيا»فقدم  

 وقال اآلخر:

 لاااااإ   اااااك أزوا ض أصااااابن ونساااااوةض 

 

ااااا ب تاااال فبااااالِ    ِ  للاااان يااااي بوا ل 
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ااااا   ع ااااي  ِااااا رط اباااان أرقااااِ ثاوي 

 

 نمااااااك عنااااااه بحااااااالِ   الغو وعَاشاااااا 

بيت بعض نساشاع  م هور نسيت ا مه اآل ، أو    ،هِ و ي ت نبلهِئصيبوا لسو

 لي ول:

فلن يذهبوا  ،وةٌ سقطٌع من اإلبل، فإن تك أزواٌد أصبن ون أي: ،«فإن تك أزوادٌ »

 ،هذا الرجل المقتول، اسمه حبال، فلن يذهبوا بقتله فرًغا «حبال»بقتل حبال فرًغا، 

ا ب تل فبالِ »ًغا، لن يذهب هدًرا، ثم قال: فار :يعني  ِ  :«للن يي بوا ل 

 .«قتل»: حال من «فرًغا» 

 : صاحب الحال مجرور بحرف جر.«قتل»و 

لماذا لم يذهبوا به فارًغا، يقول: ألين قتلت به وأخذت ثأري، فقتل ابن أرقم  

 وعكاشة، فقال: 

ااااا  ع ااااي  ِااااا رط اباااان أرقااااِ ثاوي 

 

 لِ وعَاشاااااا  الغنمااااااك عنااااااه بحااااااا 

 وقال اآلخر: 

ا عاااانَِ بعااااد بياااانَِ   سااااليت  اااا  

 

 بااااايذ اذِ فتاااااى ذااااالنَِ عنااااادل 

ا عنكم، أي  ا، أي :قال: تسليت طر  تسليت عنكم جميًعا  :تسليت عنكم طر 

م  ا»حالة كونكم جميًعا، فقدَّ  .«عنكم»على الكاف يف  «طر 

 وقال اآلخر:

 ِااااااالال   عاااااا ر المنياااااا  للماااااا ء

 

 ليواااااااادعى و ط فااااااااين ناااااااادائك 

، وصاحب الحال من «غافاًل »يريد: تعرض المنية للمرء غافاًل، ثم قدم  

مجروٌر بالالم، تعرض المنية للمرء حالة كونه غافاًل،  «المرء»الغافل؟ المرء، و

 فقدم الحال مع أن صاحب الحال مجروٌر بحرف جر.
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 وقال الشاعر:

 ن ا المااااا ء أعيتاااااه المااااا وءة ناشااااائ ا

 

 لمطلبهااااااا ذهااااااال  عليااااااه شااااااديد 

فمطلبها عليه حالة  :أي ،«لمطلبها ذهال  عليه شديد»عنى البيت واضح، قال: م 

، مع أن صاحب الحال مجرور «عليه»على قوله:  «كهاًل »كونه كهاًل شديٌد، ثم قدم 

 .«على»بـ 

ا ليلك ا يحتمو  أية   (ۀ ہ ہ ہ ہ):  بقوله وأأي  

ما أرسلناك إال للناس  :قالوا: المعنى: وما أرسلناك إال للناس كافًة، أي [28 بل:]

 :هنا تكون بمعنى (ڭ)جميًعا، فعلى ذلك  :يعني ،حالة كوهنم كافةً 

مجرورة بالالم، وقد تقدمت الحال  «الناس»، و«الناس»وهي حاٌل من  ،جميًعا

على صاحب الحال، وصاحب الحال مجروٌر بالالم، وهذا المعنى هو المتبادر من 

 ن السابقين المذكورين قبل قليل محتمالن.إال أن اإلعرابي ،اآلية واهلل أعلم

 لهيا جائزض   أالَ ليه، ؛وأما   ديِ الحال على صافبه الم لوع والمنصوب

 «رأيت هنًدا متسرتةً »، و«جاء ضاحًكا زيدٌ »، أو «جاء زيٌد ضاحًكا»كأن تقول: 

 واهلل أعلم. ،«رأيت متسرتًة هنًدا»و

مجيء الحال من المضاف وهي  ،ثم سيتكلم ابن مالك على مسألة جديدة

 إليه، لكن نتوقف إن كان عندكم سؤال أو ُنكمل هذه المسألة.

لو  ،على ممكء الحال من المةاَ نليه  ثِ يتَلِ نمامنا ابن مالك

حاٌل من الصديق أم من  «ضاحكين»ـف «جاء صديُق إخويت ضاحكين»قلت مثاًل: 

ليه، فهل يصح أن يأيت ؟ مضاٌف إااإلخوة؟ من اإلخوة، واإلخوة هنا ما إعراهب

 :ن عليهاويف تكوين الجملة، تكلم النحوي الحال من المضاف إليه؟ وجدتم خلاًل 

تريد: هذا كتاب  ،«هذا كتاب محمٍد مجتهًدا»تصح أو ال تصح، لو قلت مثاًل: 



 

 
e 

g h 

f  50 
 شرح ألفية ابن مالك

محمٍد حالة كونه مجتهًدا، هل هذا يصح؟ هذا الذي تكلم عليه النحويون وابن  

 : مالك، فقال ابن مالك

َِ َلااااهْ َوَ   َةاااا ِماااْز َفاااا   ِماااَن اْلمو    و

 

َو َعَمَلااااااهْ ن َّ   َةااااااا   نَ ا اْقَتَةااااااى اْلمو

اااااْزءَ    َلاااااهو أوِضااااايَفا َماااااا أو َذااااااَ  جو

 

ْزئِاااااااِه َلااااااااَل     َ ِحيَفااااااااأْو ِمْثاااااااَل جو

 ن   من  المسلل  ن  يف ثالث  مواض : 

 إذا اقتضى المضاف العمل. الموض  األول:

 لمضاف جزًءا من المضاف إليه.إذا كان ا الموض  الثاين:

 إذا كان المضاف مثل الجزء من المضاف إليه. الموض  الثالث:

 نأخذها موضًعا موضًعا:

َو  اْقَتَةى نَ ا ن َّ )يقول:  الموض  األول: َةا  (.َعَمَلهْ  اْلمو

 ؛إذا كان المضاف يعمل يف الحال، إذا كان المضاف هو العامل يف الحال :يريد

جاء ضارب » ،«جاء شارب السويق ملتوًتا» ،«ارب العصير بارًداجاء ش»كأن تقول: 

: حال من الشارب أم «بارًدا» «جاء شارب العصير بارًدا»، فقولك: «اللص مكتوًفا

من العصير؟ من المضاف أم من المضاف إليه؟ من المضاف إليه، وهذا جائز كما 

جاء شارب »ل، هو العامل يف الحا «شارب»ألن المضاف هو  ترون، لماذا جاز؟

هو الفعل أو ما يعمل عمله، ال يعمل يف  - كما سبق -والعامل  ،«العصير بارًدا

الحال إال الفعل أو ما يعمل عمله، والذي يعمل عمله األسماء العاملة عمل فعلها، 

 على ذلك يف الدرس القادم. سيأيت مزيد كالمٍ 

: يعجبني قيام زيٍد »ماذا؟ هذا مقبول، ل «يعجبني قياُم زيٍد مسرًعا» و  ول مثال 

، المضاف إليه، «زيد»: حال من القيام أو من زيد؟ حال من «مسرًعا» «مسرًعا

، مصدر، والمصدر يعمل «قام يقوم قياًما»مصدر،  «قيام»لماذا؟ ألن المضاف وهو 
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 عمل فعله، هو العامل يف الحال.

هنا  (چ) [4يون :] (ڳ ڳ ڳڳ):  قوله :ومن  لك

واهلل أعلم: إليه ُترجعون جميًعا،  -المعنى ومل عمل فعله، مصدر، والمصدر يع

انظر كيف أوقعت الفعل مكان المصدر؛ ألن المصدر هنا يعمل عمل الفعل، 

 بمعنى الفعل. :يعني

 ومن  لك قول ال اع :

ا    ااااول ابنتااااك ن  انطالقااااك وافااااد 

 

اااا   أباااا لياااا  اااا  ارذ   نلاااى الااا وع يوم 

أم من الكاف؟ من  «انطالق»حال من  «ًداواح»فقال: إن انطالقك واحًدا،  

مصدر عامل  «انطالق»الكاف العائدة إلى الشاعر، وصحَّ ذلك؛ ألن المضاف وهو 

 يف الحال.

ْزء َذا َ  أو) قال فيه ابن مالك: الموض  الثاين: إذا كان  :أي(، أوِضيَفا َلهو  َما جو

 ۋ ۅ ۅ) : كقوله ؛المضاف األول جزًءا من المضاف إليه الثاين

ونزعنا ما يف صدورهم من غل  حالة  ، أي:[47الحم :] (ۉ ۉ ې ې

 (گ)أم حاٌل من الضمير  «صدور»حاٌل من  (ڌ)كوهنم إخواًنا، 

لم عنهم؟ حاٌل من الضمير، نزعنا من صدورهم الغل حالة كوهنم  العائدة إلى المتك 

زه؟ كون المضاف  من جزًءا  -« صدور»وهو  -إخواًنا، ما الذي سوغ ذلك وجوَّ

 وهم هؤالء الممدوحون، الصدور جزء من اإلنسان، هذه واضحة. ،المضاف إليه

 [12الحم اط:] (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ) : وكقوله

حاٌل من اللحم  (ڱ)أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه حالة كونه ميًتا، فـ 

أم من األخ؟ من األخ، وما إعراب األخ؟ مضاٌف إليه، لماذا صحَّ ذلك؟ ألن 
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 اللحم جزٌء من المضاف إليه.المضاف وهو  

يعجبني كالم هنٍد حالة كوهنا  :أي ،«يعجبني كالم هنٍد متحجبةً »وتقول: 

مضاٌف إليه، لماذا جاز ذلك؟ ألن  «هند»، و«هند»حاٌل من  «متحجبةً »متحجبًة، 

 .«هند»جزٌء من المضاف إليه وهو  «الكالم»المضاف هو 

افتني عيونه حالة كونه مغمًضا؛ أخ :أي ،«أخافتني عيون زيد مغمًضا»وتقول: 

 ألن العيون جزٌء من زيد.

ْزئِهِ  ِمْثَل  أوْ )قال فيه ابن مالك:  والموض  الثالث إذا كان المضاف  :يعني (،جو

  .مثل الجزء من المضاف إليه، وهذا يتبين بالمثال والشاهد

 [123النحل:] (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ) تعالى: كقولهو

 ،(ڀڀ)اتبع ملة إبراهيم حالة كون إبراهيم حنيًفا، أن  :واهلل أعلم -المعنى و

وإبراهيم مضاف أم  ،(ہ)وصاحب الحال  ،(ڀڀ)مستقيًما، فالحال  :أي

ز ذلك؟ كون المضاف  جزء  - وهو الملة -مضاف إليه؟ مضاف إليه، ما الذي جوَّ

من المضاف إليه إبراهيم أو مثل الجزء؟ يقولون: مثل الجزء، كيف تقول: مثل 

إنما يكون مثل الجزء إذا صحَّ أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه، الجزء؟ 

فيمكن أن  ،بحيث تستطيع أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه ؛كأهنما سواء

، اتبعه حالة كونه حنيًفا، بخالف ما لو قلت مثاًل: «أن اتبع إبراهيم حنيًفا»تقول: 

من محمد وليس مثل الجزء  فإن الكتاب ليس جزًءا ،«هذا كتاب محمٍد مجتهًدا»

من محمد، ليس جزًءا من محمد واضح، وليس مثل الجزء من محمد؛ ألنه ال 

، هذه «هذا محمٌد مجتهًدا»فتقول:  ،يمكن أن تستغني عن المضاف بالمضاف إليه

 جملة غير الجملة األولى، تختلف، ليس المعنى واحًدا.

ك إال يف هذه المواضع كما قال ابن مال ،فالحال ال تأيت من المضاف إليه
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 أيت؟تأيت الحال من المضاف إليه أم ال تالثالثة، يف غير هذه المواضع الثالثة 

كما قال  ،( ما قال: غالًبا، وال كثيًرا وِمزْ  َوَ  ظاهر كالم ابن مالك عندما قال: )

أنه ال يجيز الحال من المضاف إليه يف غير  :معنى ذلك ،( وِمزْ  َوَ  من قبل، قال: )

 والمسلل  ليها أالَ على قولين:ذه المواضع، ه

هذا »وتابعهم ابن مالك، فال تقل:  ،قول الجمهور أنه ال يجوز ال ول األول:

حالة كوهنا فقيرة،  :يعني ،«جاء سائق العائلة فقيرةً »، وال تقل: «كتاب زيٍد مجتهًدا

وهنا جاء غالمها حالة ك :أي ،«جاء غالم هنٍد ضاحكةً »وال تقل يف مثالهم: 

 ضاحكًة، لماذا منعوا ذلك؟

منعوا ذلك؛ الشرتاطهم كون الحال هي صاحبها يف المعنى، هذا شرٌط يف 

بد أن يكونا يف المعنى  الحال عند الجمهور، يقولون: الحال وصاحب الحال ال

فمن الضاحك؟ زيد، فالحال  ،«جاء زيٌد ضاحًكا»شيًئا واحًدا، فإذا قلت: 

رأيت هنًدا »د؛ ألن الضاحك هو زيد، ولو قلت: وصاحبها يف المعنى شيء واح

بد أن يكون  والمتسرتة هي هند، فيقولون: ال «اهندً »حاٌل من  «متسرتةً » ،«متسرتةً 

 الحال وصاحب الحال يف المعنى شيء واحد.

أنه يجوز ذلك إن صح المعنى، إن صح المعنى  قول الفارسي: ال ول الثاين:

، يقول: ما «جاء غالم هنٍد ضاحكةً »الذي ذكره:  جاز، فيصح عنده أن تقول يف مثاله

جاء غالمها حالة كوهنا  :يعني ؟«جاء غالم هنٍد ضاحكةً »المانع أن تقول لنا: 

 ضاحكة، وال يمنع ذلك، والجمهور يمنعونه.

اشرتيت بيت زيٍد  :أي ،«اشرتيت بيت زيٍد حزينًا»وعلى ذلك يجوز أن تقول: 

وهو يتخرج على قياس قول  ،قوٌل متوجه - أعلمواهلل  - حالة كونه حزينًا، وهذا

سيبويه إمام النحويين يف المسألة التي احتج هبا الجمهور للمنع، لماذا منع 
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بد أن يكون صاحب الحال يف المعنى،  الجمهور هذه المسألة؟ قالوا: ألن الحال ال 

 ،وسيبويه خالفهم يف هذه المسألة، قال: يجوز أن يكون صاحب الحال يف المعنى

  .وهذا األكثر، ويجوز أال يكون صاحب الحال يف المعنى

وهذه المسألة سيأيت لها توسع يف مجاٍل آخر إن شاء اهلل، أقصد المسألة التي 

أما المسألة فقد ذكرنا الخالف  .احتج هبا الجمهور وسيبويه يف ترجيح هذه المسألة

لمضاف إليه إذا صح يصح أن يأيت الحال من ا هوهو أن ؛فيها ورجحنا قول الفارسي

 المعنى.

 ...الطال :

شرتط أن تكون هي صاحب تُ سيبويه قوله يف المسألة الثانية: أن الحال  ال يخ:

الحال يف المعنى؟ الجمهور يشرتطون ذلك، وسيبويه ال يشرتط، يقول: هذا هو 

الكثير، لكن يأيت الحال غير ذلك، لكن يف هذه المسألة وهي مجيء الحال من 

ه، ليس لسيبويه فيها قول، لم ينص فيها على قول، وإنما الذي نص المضاف إلي

 على الجواز هو الفارسي.

 ...الطال :

يف هذه المسألة ما فيها شواهد إال ما جاء يف المسائل الثالث المذكورة  ال يخ:

دوا قاعدة يف األصل وهي المنع، قالوا: نمنع  عند الجمهور؛ فلهذا الجمهور قعَّ

 ،بد أن تكون صاحب الحال يف المعنى إال ما جاء به السماع الذلك؛ ألن الحال 

أصلها،  ن  وهي المسائل الثالث التي ذكروها بشواهدها، والفارسي يجيز المسألة مِ 

كأنه يقول: ما دليلكم على منع المسألة؟ الحال يف األصل يصح أن تأيت من  :يعني

الخالف يف المجرور  صاحب الحال مرفوًعا أو منصوًبا أو مجروًرا، ثم ذكرنا

قبل  - كما ذكرنا -بالحرف هل يتقدم أم ال يتقدم؟ الفارسي قال: يجوز ويتقدم 
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والفارسي قال:  ،قليل، ثم اختلفوا يف المجرور باإلضافة هنا، فمنعه الجمهور

الفارسي األصل عنده أن الحال يجوز أن تأيت من المرفوع  :يجوز، يعني

 عليه الدليل. خالفه ن  وم   ،والمنصوب والمجرور

 ...الطال :

 توجدال، يف هذه المسألة ال يشرتط كون الحال صاحب الحال،  ال يخ:

شواهد على القولين، لكن ليس هناك شواهد إال على المسائل الثالثة التي ذكرها 

 الجمهور.

 ...الطال :

هذا الذي قلناه، قلنا: إنه قول الفارسي، وإن كان هو الذي نص وُنسب  ال يخ:

إال أنه تخرج على قياس سيبويه، لكن ما تستطيع أن تنسب القول إلى  ،إليه القول

ح به لكان لهذا القول شأٌن آخر. ح به، لو أن سيبويه صرَّ  سيبويه وهو لم ُيصرِّ

عندما أقول بالقول أنا وأنت والثالث ليس كالقول الذي يقول به ابن باز وابن 

 عثيمين.

 ى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وصلى اهلل و لِ عل ،واهلل أعلِ  يا

 

¹ 
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 الدرس الثالث واخلمسون
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد الهادي البشير 

ومن اتبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان  ،وعلى آله وأصحابه أجمعين ،النذير

  .يوم الدين إلىم تسليًما مزيًدا وسل  

 :أما بعد

سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة، ليلة 

من سنة  ،اآلخرة ىثنين العاشر من شهر جمادثنين الطيبة المباركة، ليلة اإلاإل

يف حي  - جامع الراجحي -إحدى وثالثين وأربعمائة وألف، يف هذا الجامع 

فيقه الدرس الثالث والخمسين من يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتو ،الجزيرة

زال موصواًل على  والكالم يا إخوان ما « شرح ألفية ابن مالك»دروس 

 باب الحال، ونقرأ يف البداية األبيات التي نريد أن نشرحها يف باب الحال.

 : قال

َلا اااا ل نَْصااااْ  بِِفْعاااالأ صو  َواْلَحااااالو نِْ  يو

 

َلا  َصاااااااا َّ  َأْو ِصااااااااَف أ َأْشااااااااَبَهِت اْلمو

ْسااااااااا َِعالَ   اااااااااهو َذمو زض َ ْ ِديمو
 َماااااااااائِ

 

ااااااا َزْياااااادض َ َعااااااا  ِلص  ْْ  َ ا َراِفاااااالض َومو

َن َمْعنَاااااى اْلِفْعاااااِل َ    ااااامل  َوَعاِمااااالض ضو

 

ا َلاااااااْن َيْعَمااااااااَل   اااااااؤأَّ   وَلاااااااهو مو  فو و

 َذتِْلاااااااَك َلْياااااااَت َوذاااااااَل َّ َوَناااااااَدرْ  

 

ا يف َ َماااااا   ْسااااااَتِ     َنْحااااااوو َ ااااااِعيدض مو

ا أَ   ْفاااااَ     ْنَفااااا و ِمااااانْ َوَنْحاااااوو َزْيااااادض مو

 

ْسااااَتَمازض َلااااْن َيِهاااانْ   ااااا مو َعان   َعْماااا و مو
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 َواْلَحاااالو َقاااْد َيِماااكءو َ ا َ َعاااد  ِ .348

 

ْفاااااااَ  ِ   ْيااااااا ِ مو َِ ِْ َو  َلااااااااْعَل
ْفاااااااَ  أ  لِمو

  َلِ يف  يع األبياط على مسللتين: 

 تقدم الحال على عاملها. المسلل  األولى:

 تعدد الحال. المسلل  الثاني :

ولى فهي تقدم الحال على عاملها، الحال عموًما ال يعمل فيها أما المسألة األ

إال الفعل، أو ما فيه معناه، الذي يعمل يف الحال الفعل أو ما فيه معناه، تذكرون يف 

السوابق يف أبواٍب كثيرة كالمفاعيل الخمسة مثاًل كنا نقول: العامل فيها الفعل، أو 

الحال الفعل أو ما فيه معناه، وفرٌق بين ما يعمل عمله، أما هنا فنقول: العامل يف 

 العبارتين.

 ، والمراد به األوصاُف فالفعل معروف، والذي يعمل عمله شرحناه من قبُل 

 ،والمصدر واسم الفعل، أما ما فيه معنى الفعل فهذا أوسع؛ ألنه يشمل كل ما سبق

كأسماء  ؛ويشمل أيًضا كلمات أخرى فيها معنى الفعل دون حروف الفعل

 «إن»ـوأخواهتا، ف «إن»ارة، وقولك: هذا، بمعنى أشير، وكالحروف الناسخة اإلش

 بمعنى أتمنى، وهكذا. «ليت»بمعنى أؤكد، و «أن»و

وأضعف من  ،أن الحال أضعف نصًبا من المفاعيل :والسب  يف  لك 

والحال يف العمل شبه الجملة كما سيأيت، فإن شبه الجملة يعمل فيها  ،المفاعيل

كما سيأيت، لكن اآلن نتكلم على  ،ه معنى الفعل وما فيه رائحة الفعلالفعل وما في

 لو أر نا أ  ن سمها، أو ثالث  أنواع: ،لالحال اليل يعمل ليه ثالث  أشياءالحال، 

 الفعل المتصرف، ويف حكمه الوصف المتصرف. النوع األول:

رف الفعل المتصرف والفعل الذي ُيشبه هذا الفعل المتصرف، فالفعل المتص

الذي يأيت منه الماضي  :ُيخرج ماذا؟ ُيخرج الفعل الجامد، المتصرف يعني
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وأما الجامد فهو الذي  «.ذهب يذهب اذهب»والمضارع واألمر كأغلب األفعال،  

، ليس له «ليس»كأن يجمد على صورة الماضي كـ  ؛جمد على صورٍة واحدة

ورة الماضي، هذه كلها جمدت على ص «نعم، بئس، عسى»وكـ  ،مضارع وال أمر

ُيراد به األوصاف  ،والوصف المتصرف أو الوصف الذي ُيشبه الفعل المتصرف

التي تقبل التأنيث والجمع والتثنية، لم نقل: الوصف، وإنما نقول: الوصف 

المتصرف، أو الوصف الذي ُيشبه الفعل المتصرف، الوصف معروف، األوصاف 

غ المبالغة، الصفة المشبهة، اسم اسم الفاعل، صي»شرحناها كثيًرا وهي بالتفصيل: 

، هذه األوصاف شرحناها كثيًرا، نقول: الوصف «المفعول، اسم التفضيل

 المتصرف، ما معنى المتصرف؟

يقبل  من التثنية والجمع والتأنيث، وكلها ؛الذي يقبل وجوه التصرف :يعني

 «ائمةٌ أما هند فق»، و«محمٌد قائم»إال اسم التفضيل، فإنك تقول يف المذكر:  ذلك

 ،«أما المحمدون فقائمون»، و«أما الهندان فقائمتان»و «أما المحمدان فقائمان»و

 ، تصرفت، قبلت التأنيث والتثنية والجمع.«أما الهندات فقائمات»و

لكن اسم التفضيل وصف، عرفنا أنه وصف؛ ألنه قد يعمل عمل الفعل، ولكنه 

هنٌد أفضل من » ،«ن غيرهمحمٌد أفضل م»ليس وصًفا متصرًفا، تقول يف المذكر: 

 ،«المحمدون أفضل من غيرهم» ،«المحمدان أفضل من غيرهم» ،«غيرها

قد يقبل يف بعض حالتها  ،نعم .فلزم اإلفراد والتذكير ،«الهندات أفضل من غيرهن»

كما يف اسم الفاعل واسم  ،التأنيث والتثنية والجمع، ولكنه ال يقبل ذلك مطلًقا

  .صيغ المبالغةالمفعول والصفة المشبهة و

فهذه أوصاف متصرفة، تقبل التصرف تماًما من حيث التأنيث والتثنية 

والجمع؛ فلهذا صار اسم التفضيل يف كثيٍر من مسائل اللغة أقل درجة من هذه 

األوصاف، حتى يف العمل عندما نأيت يف العمل نجد أن هذه األوصاف عملها أقوى 
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ال الجمهور: إن اسم التفضيل ال يعمل وأقرب إلى الفعل من اسم التفضيل، حتى ق

 بينما بقية األوصاف تعمل عمل الفعل، لكن بشروط قليلة. ،إال يف مسألٍة واحدة

دعا »كقولنا:  ؛فهذا هو النوع األول من العوامل يف الحال، الفعل المتصرف 

محمٌد جالٌس »، والوصف المتصرف كقولنا: «جاء زيٌد راكًبا» ،«محمٌد مخلًصا

 وهكذا. ،محمٌد مسافٌر راكًبا» ،«محمٌد مسافٌر مبكًرا» ،«معتداًل 

الفعل المتصرف والوصف  :أي ،ما حكم تقديم الحال على هذا العامل

 المتصرف؟

 المواب ما قاله ابن مالك: 

َلا اااا ل نَْصااااْ  بِِفْعاااالأ صو  َواْلَحااااالو نِْ  يو

 

َلا  َصاااااااا َّ  َأْو ِصااااااااَف أ َأْشااااااااَبَهِت اْلمو

ااااااااهو   زض َ ْ ِدْيمو
 ...............َلَمااااااااائِ

 

 .....................................

..... 

 

 ،خر للوصف المتصرفواآل ،أحدهما للفعل المتصرف ؛ثم ضرب مثالين

ْس َِعا َ ا) فقال: هذا راحٌل مسرًعا، هذا راحٌل حالة كونه مسرًعا،  :يعني(، َراِفلض  َذمو

 فُتقدم الحال، فتقول: مسرًعا هذا راحٌل:

 ال.: ح«مسرًعا»

 : مبتدأ.«هذا»

 : خرب.«راحٌل »

 ، اسم الفاعل.«راحٌل »أين العامل يف الحال؟ 

ا) والمثال الثاين قوله: ِلص  ْْ زيٌد دعا مخلًصا، دعا حالة كونه  :أي (،َ َعا َزْيدض  َومو

حال، والعامل فيها:  «مخلًصا»، «مخلًصا زيٌد دعا»مخلًصا، ثم قدمنا الحال فقال: 

 .«دعا»
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وهو أن هذين  ؛ل، طبًعا والسبب يف جواز التقديم واضحهذا العامل األو 

 فيعمالن يف الذي أمامهما ويف الذي خلفهما. ،العاملين عملهما قوي

 ما ليس كذلك. النوع الثاين من العوامل يف الحال  و:

ُيخرج الفعل الجامد، إذن الفعل الجامد يدخل يف  «الفعل المتصرف»قولنا: 

 النوع الثاين، 

ُيخرج اسم التفضيل، اسم التفضيل يدخل هنا يف  «وصف المتصرفال»وقولنا: 

النوع الثاين، وأيًضا يف النوع الثاين ما فيه معنى الفعل دون حروفه؛ ألن األوصاف 

فيها معنى الفعل وفيها حروف الفعل، واسم التفضيل فيه معنى الفعل وفيه حروف 

، وفيها «يجلس»أو  «جلس»بمعنى  «جالٌس »، «محمٌد جالٌس »الفعل، فإذا قلت: 

محمٌد أطول من »الحروف: الجيم والالم والسين، وكذلك اسم التفضيل تقول: 

 
 
محمٌد طال أكثر من علي، ففيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل، اسم  :، أي«علي

 التفضيل أخرجناه من عدم التصرف.

ماء أس»منها:  ،، قلنا: يشمل أشياء«ما فيه معنى الفعل دون حروفه»وقولهم: 

آخره، وأيًضا  إلى ...«هذا، هذه وتلك وأولئك»أشير،  :كأهنا بمعنى «اإلشارة

 «أن»و «إن»ـ، ف«إن، أن، كأن، لكن، لعل، ليت»الحروف الناسخة وهي معروفة: 

 :بمعنى «لعل»ُأشبِّه، و :بمعنى «كأن»بمعنى أستدرك، و «لكن»بمعنى أؤكد، 

 ل، لكن دون حروفه.أتمنى، فهي بمعنى الفع :بمعنى «ليت»أترجى، و

ا ، «صه»اسم الفعل، فهو بمعنى الفعل دون حروفه، فقولك:  :ومن  لك أية 

 انكفف، وهكذا. :، بمعنى«مه»اسكت، وقولك:  :بمعنى

ا مما  و بمعنى الفعل  و  ف وله: شبه الجملة، الجار والمجرور  وأية 

شبه  « الداريف»ـ، ف«محمٌد يف الدار»وظرف الزمان وظرف المكان، فأنت إذا قلت: 
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يف الدار، فشبه الجملة هنا تحملت معنى الفعل دون  جملة بمعنى استقر، أو مستقر  

فوق البيت، فكل ذلك مما  استقر أو مستقر   :أي ،«محمٌد فوق البيت»حروفه، أو: 

 فيه معنى الفعل دون حروفه.

إال أن  ،هذا النوع من العوامل يجوز أن ينصب الحال، ال إشكال يف ذلك

ما »تقول مثاًل:  ،الجامد :حال ال يجوز أن تتقدم عليه؛ لضعف عمله، يعنيال

هنا فعل تعجب، وفعل التعجب  «سنحأ»هذا تعجب،  «أحسن زيًدا ضاحًكا

ال يجوز أن تقدمه؛ ألن  «ضاحًكا ما أحسن زيًدا»جامد، فال يجوز لك أن تقول: 

فصح الناس حالة أيٌد ز :أي ،«زيٌد أفصح الناس خطيًبا»الفعل هنا جامد، وتقول: 

ألن العامل هنا اسم  ؛«خطيًبا زيٌد أفصح الناس»كونه خطيًبا، حال، لكن ال تقل: 

أولئك المسلمون » ،«تلك مدينتي مريحةً » ،«هذه أختي متحجبةً »تفضيل، وتقول: 

هذه أختي حالة كوهنا متحجبة، وتلك مدينتي حالة كوهنا مريحة،  :أي ،«متحدين

ة كوهنم متحدين، وال يجوز أن تقدم الحال على اسم وأولئك المسلمون حال

متحدين »أو  ،«مريحًة تلك مدينتي»أو  ،«متحجبًة هذه أختي»اإلشارة، فتقول: 

 لم؟ «أولئك المسلمون

مسرًعا »وال يجوز أن تقول:  ،«زال مسرًعا ما»ألن العامل اسم إشارة، وتقول: 

 ان زيًدا حالة كونه شجاعً إ :أي ،«إن زيًدا شجاًعا صديقي»وتقول:  ؛«زال ما

 «مجتهًدا»ال أزامله إال حالة اجتهاده،  :يعني ،«إن زيًدا مجتهًدا زميلي»صديقي، أو 

 .«إن»، أين العامل؟ «زيًدا»حال، أين صاحب الحال؟ 

 ...الطال :

لجاز على  ؛«أولئك المسلمون متحدون»لو قلت يف جملٍة أخرى:  ال يخ:

، أخربت عن أولئك أهنم متحدون، «ئك متحدونأول»وهو أنك تقول:  ،معنًى آخر

أولئك »خربًا، لكن المعنى يف:  «متحدون»هذا المعنى الذي تريده إذا جعلت 
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أولئك مسلمون، أخربت عنهم أهنم المسلمون حالة  :يعني ،«المسلمون متحدين 

  .كوهنم متحدين، معنى الخرب غير معنى الحال، فالجملتان جائزتان، لكن بمعنيين

ليت زيًدا حالة كونه أميًرا أخي، جائز،  :أي ،«ليت زيًدا أميًرا أخي»لت: فإن ق

كأن زيًدا »، وتقول: «أميًرا ليت زيًدا أخي»لكن لم يجز أن تقدم الحال فتقول: 

فال تقل:  ،تقديم الحال زحالة كونه راكًبا أسٌد، وال يجو اكأن زيدً  :أي ،«راكًبا أسدٌ 

 وأخواهتا وعلى اإلشارة. «إن»ا على الجامد وعلى ، ومثلن«راكًبا كأن زيًدا أسدٌ »

ا»شبه الممل    ول:  ا: ،«أأك يف البيت نائم   أأك يف البيت فال  ذونه نائم 

 : مبتدأ.«أخي»

 : خرب.«يف البيت»

 : حال.«نائًما»

أخي »أين العامل يف الحال؟ الجار والمجرور؛ ألهنما بمعنى الفعل، وال تقل: 

 «نائًما أخي يف البيت»على عاملها، فضاًل أن تقول:  «نائًما»قدمت  «نائًما يف البيت

 أن تقدمها مرة، والذي منع ذلك كون العامل شبه جملة.

العصفور مصاًبا فوق »وال تقل:  ،«العصفور فوق الشجرة مصاًبا»وتقول: 

 : ويف كل ذلك يقول ابن مالك ،«الشجرة

َن َمْعنَاااااى اْلِفْعاااااِل َ   ااااامل  َوَعاِمااااالض ضو

 

ا َلاااااااْن َيْعَمااااااااَل فو و   اااااااؤأَّ    وَلاااااااهو مو

لن يعمل هذا العامل الضعيف الُمضمن معنى الفعل حالة كونه مؤخًرا،  :يعني 

فإنه ال يعمل يف تلك الحال، فالمسألة جائزة، مثل ماذا  ؛إذا أخرته وقدمت الحال

 :أي (،َذتِْلَك َلْيَت َوذَل َّ ) العوامل المضمنة معنى الفعل دون حروفه؟ يقول:

العطف للضرورة  حرِف  ثم حذف حرف العطف، وحذُف  ،«ليت»و «تلك»ـك

 جائز:
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 أسماء اإلشارة. :يعني ،«تلك» 

 : الحروف الناسخة.«ليت وكأن»

 َذتِْلاااااااَك َلْياااااااَت َوذاااااااَل َّ َوَناااااااَدرْ 

 

ا يف َ َماااااا   ْسااااااَتِ     َنْحااااااوو َ ااااااِعيدض مو

هنا تقدمت : حال، الحال «امستقر  »: مبتدأ، وأخرب عنه أنه يف هجر، و«سعيدٌ » 

على عاملها شبه الجملة أم تأخرت؟ تقدمت، يقول ابن مالك: ما جاء من نحو 

نه جاء يف المسموع نحو أذلك نادر، ليس قلياًل، يقول: نادر، ويف ذلك إشارة إلى 

  .كمثال ابن مالك ؛جاء يف المسموع تقديم الحال على شبه الجملة :ذلك، أي

أخي نائٌم »مبتدأ وخرب وحال، لك أن تقول:  «أخي يف البيت نائًما»ومثله قولنا: 

ومجرور متعلقان بالخرب، ويجوز أن تقول:  يجوز، مبتدأ وخرب وجار   «يف البيت

 .: الخرب«نائمٌ »و ،«نائم»مبتدأ، والجار والمجرور متعلقان بـ  «أخي يف البيت نائمٌ »

تقدمها على حااًل و «نائًما»هذه صور جائزة بال خالف، وإنما الخالف يف أن تجعل 

مبتدأ،  :  ل  ك نا الْالَ، يعنك «أخي نائًما يف البيت»فتقول:  ،شبه الجملة

 :فال، أب ، على قولين

 للجمهور: أن ما ورد من ذلك نادر، ال ُيقاس عليه. ال ول األول:

زوه مع شبه فلألخ ال ول الثاين: ش والفراء، قالوا: هذا جائٌز مطلًقا، جوَّ

 ريين، والفراء من الكوفيين.ش من البصفالجملة، األخ

ڤ ڦ ڦ ڦ )تعالى:  قوله :المسموع اليل جاء على  لك نَ ومِ 

خالصًة »على قراءٍة شاذة:  [139األنعام:] (ڦ ڄ ڄ ڄ

 ، الذي يف بطون هذه األنعام خالصٌة لذكورنا:«لذكورنا

 الذي: مبتدأ.
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 خرب. :(پ) 

 .«خالصة»جار ومجرور متعلق بـ  :(ڄ)

 :أي ،«خالصةً »أما على القراءة الشاذة:  .ي واضحةهذه قراءة الجمهور وه

الذي يف بطون هذه األنعام ما باله؟ لذكورنا، أخرب عنه بأنه لذكورنا حالة كونه 

خالصًة، الذي يف بطون هذه األنعام لذكورنا خالصًة، ثم قدم خالصًة، فهذا وجه 

ۇئ ۇئ ۆئۆئ )تعالى:  االستشهاد من اآلية، وكذلك قوله

أما قراءة الجمهور فهي  «.مطوياٍت »لى قراءٍة شاذة: ع [67الزم :] (ۈئ

 واضحة:

 مبتدأ. :(ڱ)

 خرب. :(ۇئ)

 .(ۇئ)ـجار ومجرور متعلقان ب :(ھ)

 «.والسماوات مطوياٍت بيمينه»وأما على القراءة الشاذة: 

مبتدأ، وأخرب عنها بأهنا بيمينه حالة كونه مطوياٍت، ثم قدم «: السماوات»

 هذا موضع االستشهاد.مطوياٍت على شبه الجملة. و

 ومن هذا أيًضا قول الشاعر:

حِ باااك أ راِعهاااِ  ر ااا  ابااان ذاااوز مو

 

 لاااايهِ ور اااا  ربيعاااا  باااان فاااايار 

يقول: هؤالء فيهم أناس كرام مثل من؟ مثل: رهط ابن كوز ورهط ربيعة، رهط  

 ابن كوٍز فيهم:

مبتدأ، وأخرب عنهم بأهنم فيهم، رهط ابن كوٍز فيهم حالة «: رهط ابن كوزٍ »
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، فقال: «فيهم»على « محقبي أدراعهم»وهنم محقبي أدراعهم، ثم قدم الحال ك

 رهط ابن كوٍز حالة كوهنم محقبي أدراعهم ما بالهم؟ فيهم. 

، أي: «محقبي»جمع درع، والدرع معروفة ُتستعمل يف الحرب. و األ راع:

ي: جعله أهنم ربطوها خلفهم، كل ما ُيربط يف الدابة أو يف السيارة ُيقال: أحقبه، أ

 كالحقيبة، ومنه الحقيبة.

 وكذلك قول اآلخر:

َض و ااااو بااااا ل  لاااا أ   بنااااا عااااا  عااااو

 

 لاااديَِ للاااِ يعااادم و ء  و  نصاااَ ا 

ن؟ من عوف، والعامل؟«: وهو بادي ذلةٍ »    حال، حال مِن م 

 «.عاد»جار  ومجرور متعلق بـ «: بنا»

 فعل.«: عاد»

 فاعل.«: عوٌف »

 «.عوف»ملة كلها حال من هذه الج«: وهو بادي ذلٍة لديكم»

 ُنعرب جملة الحال:

 مبتدأ.«: هو»

، يريد أن «لديكم»على « بادي ذلةٍ »وهو لديكم حالة كونه بادي ذلٍة، ثم قدم 

، ليس المعنى أنه عاد «عاد»يجعل بدو الذلة عندهم، فال يجوز أن تجعل العامل 

صًرا، وإنما بدو الذلة وهو ذليل، ال، عندما عاد بنا صار عزيًزا، لم يعدم والًء وال ن

 ؛ ليصح المعنى. «لديكم»تربطها بـ

شبه جملة، ظرف مكان، وهو لديكم بادي ذلة، أي: وهو لديكم «: لديكم»

وهو »حالة كونه بادي ذلة، ثم قدم الحال على شبه الجملة، على الظرف فقال: 
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ذي فهذه شواهد على تقدم الحال على عاملها شبه الجملة، ال«. بادي ذلٍة لديكم 

زه األخفش والفراء.  قلنا: إن الجمهور يقول: إنه نادر، وجو 

        ...الطال :

 ال، الخالف هنا فقط على تقدمها على شبه الجملة فقط. ال يخ:

 بعد  لك: ثِ قال ابن مالك 

ا َأْنَفااااا و ِمااااانْ  ْفاااااَ     َوَنْحاااااوو َزْيااااادض مو

 

ْسااااَتَمازض َلااااْن َيِهاااانْ   ااااا مو َعان   َعْماااا و مو

رتبٌط بالمسألة السابقة؛ ألننا قررنا من قبل أن اسم التفضيل من هذا البيت م 

النوع الثاين مِن  العوامل التي ال يتقدم الحال عليها، إال يف هذه المسألة التي 

ل شيٌء يف حاٍل على نفسه أو  استثناها ابن مالك يف هذا البيت؛ وهي: ما إذا ُفضِّ

يف حال معينة على شيٍء آخر يف حاٍل  على غيره يف حاٍل أخرى، تريد أن ُتفضل شيًئا

معينة، أو تريد أن ُتفضل الشيء يف حال على نفسه يف حاٍل أخرى، هنا يجوز أن 

، تريد أن «زيٌد قائًما أحسن منه قاعًدا»تتقدم الحال على اسم التفضيل؛ كأن تقول: 

 تفضل زيًدا يف حال القيام عليه يف حال الجلوس.

زيٌد »، وتقول: «زيٌد مفرًدا أنفع مِن  عمرٍو معاًنا» ك:و  ول ذما يف مثال ابن مال 

، «هذا بسًرا أطيب منه رطًبا»، ومِن  ذلك قول العرب: «مقال  أكرم مِن  عمرٍو غني ا

 أي: هذا حالة كونه بسًرا أطيب منه حالة كونه رطًبا. 

، ، وهو اسم تفضيل«أحسن»، فالعامل «زيٌد قائًما أحسن منه قاعًدا»فإذا قلت: 

وهي متأخرة، ال يجوز يف « قاعًدا»وهي متقدمة، و« قائًما»والحال عندنا حاالن: 

 هذا األسلوب إال هذا األمر، يعني: أن تقدم إحدى الحالين وتؤخر األخرى.

هل تؤخر « زيٌد قائًما جالًسا أحسن منه»هل يجوز أن تقدم الحالين؟ ما يجوز: 

ال يجوز، طبًعا لفوات المعنى « الًسازيٌد أحسن منه قائًما ج»الحالين؟ ال يجوز 
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 المراد.

بقي أن ُيقال بعد أن تكلم ابن مالك على تقديم الحال على عاملها: إن الحال 

قد تتقدم على عاملها وجوًبا، الحال تتقدم على عاملها وجوًبا؛ كأن تكون لفًظا له 

 «.كيف جاء زيٌد؟»صدارة، نحو: 

 أطي» 

 حال.«: كيف

 فاعل.فعل و«: جاء زيدٌ »و 

وعرفنا مِن  قبُل أن أسماء االستفهام ُتعرب على ما يقابلها يف الجواب. هذه  

تقابل « جاء»لقلنا: جاء زيٌد راكًبا، « كيف جاء زيٌد؟»قاعدٌة عامة، فلو أجبت: 

حال، « راكًبا»، و«راكًبا»، إذن فالذي يقابل كيف، «زيًدا»تقابل « زيدٌ »، «جاء»

 جوًبا؛ ألهنا لفٌظ له الصدارة.حال إال أهنا مقدمة و« كيف»و

 لعلى  لك صار للحال م  عاملها ثالث فا ط: 

 كأن تكون لفًظا له الصدارة. وجوب الت دم:

 إذا كان العامل فعاًل متصرًفا أو صفًة متصرفة. جواز الت دم والتلأ :

فيما سوى ذلك، كأن يكون الفعل جامًدا، أو اسم تفضيل، أو  وجوب التلأ :

 معنى الفعل دون حروفه.عاماًل فيه 

 هذا كل ما يتعلق برتتيب الحال مع عاملها.

ويحسن بعد  لك أ  نتَلِ على فا ط الحال م  صافبها، ون  ذا  ابن 

 -مالك أشار نلى بعض  يع المسلل ، لنممعها ون ول: ن  الحال م  صافبها 

؛ و و من جاءط الحال  بين  يئته  :ثال -وع لنا الم ا  بصافبها من قبلو  ث فا طأ
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 وجوب التأخر، يجب أن تتأخر الحال وأن يتقدم صاحبها، مثل ماذا؟  األولى: 

مررُت بإخوتك »كما لو كان صاحبها مجروًرا بحرف جر، يف نحو: 

مجرور بحرف جر، وقد « إخوتك»، و«إخوتك»حال من « ضاحكين»، «ضاحكين

وعرفنا أن  تكلمنا من قبل على تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر،

زه بعض النحويين على قول الجمهور: تأخر الحال هنا  الجمهور يمنع ذلك، وجوَّ

 واجب.

وأيًضا كما لو كان صاحبها محصوًرا فيها، إذا كان صاحب الحال محصوًرا يف 

، حصرنا زيًدا يف الركوب، حصرنا «ما جاء زيٌد إال راكًبا»الحال، كأن تقول: 

نؤخر الحال، يف القاعدة المعروفة يف كل أبواب  الصاحب يف الحال، هنا يجب أن

النحو: أن المحصور فيه يجب تأخيره، هذا ذكرناه يف المبتدأ ويف الخرب، وسيأيت يف 

 الحال وسيأيت يف الصفة.

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ) : ومن ذلك: قوله

 .[48األنعام:]

 فعل وفاعل ومفعوٌل به. :(ڌ ڎ)

 حال. :(ڌ) 

ا جاء راكًبا السيارة  »كأن تقول:  ؛خر الحالأي وجوب تأ :ومن  لك أية 

 :«صاحبها

 : فعل.«جاء»

 : فاعل.«صاحبها»

 : حال.«راكًبا السيارة»
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لماذا تقدمت الحال هنا وجوًبا على صاحبها؟ ألن يف صاحبها ضميًرا يعود 

إلى الحال، فوجب أن نقدم الحال؛ لكي يعود الحال إلى متقدم، وهذا أيًضا ذكرناه 

 لخرب ويف الفعل والفاعل والمفعول به، هي قواعد مطردة.يف المبتدأ وا

 فهذه الحالة األولى: وجوب التأخر.

 ...الطال :

 نعم ال يخ:

، هذه الحالة الثانية «جاء راكًبا السيارة صاحبها»وجوب التقدم،  الحال  الثاني :

أن يكون يف صاحب الحال ضميٌر يعود  - كما شرحنا قبل قليل - يف وجوب التقدم

كانت الحال محصورًة يف صاحبها، عكس السابق،  لووأيًضا كما  .لى الحالإ

حصرنا الركوب يف  ،«ما جاء راكًبا إال زيدٌ »الحال هي المحصورة يف صاحبها نحو: 

 زيد، حصرنا الحال يف صاحبها.

 الجواز. الحال  الثالث :

 ويكون فيما سوى ذلك. ،جواز التقدم والتأخر

أن انتهى من الكالم على تقديم الحال على  بعد  ثم يقول ابن مالك

 عاملها، قال:

 َواْلَحااااااالو َقااااااْد َيِمااااااكءو َ ا َ َعااااااد  ِ 

 

ْفاااااااَ  ِ   ْيااااااا ِ مو َِ ِْ َو  َلااااااااْعَل
ْفاااااااَ  أ  لِمو

، وقد ذكرنا يف أول الباب أن الحال يجوز تذكيره «يجيء وتجيء»روايتان:  

 وتأنيثه.

  ذ  ما ابن مالك: وله صور ا على تعدد الحال،   تكلم يف هذا البيت

 أن تتعدد الحال لمفرد. الصورة األولى:
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 أن تتعدد الحال لغير مفرد. الثاني : 

ترتيب هذه األمور  :ولو أردت أن تشقق من ذلك صوًرا كثيرة لفعلت، يعني

يحتمل أكثر من وجه بالنظر إلى الحال وتعددها وصاحب الحال وتعدده، هناك 

اختصاًرا إلى أن الحال قد تتعدد وصاحبها أوجه كثيرة، لكن ابن مالك أعادها 

 مفرد، وقد تتعدد وصاحبها متعدد.

أن تتعدد الحال وصاحبها مفرد، وصاحبها واحد، كأن تقول:  الصورة األولى:

 :«جاء زيٌد راكًبا ضاحًكا»

 : فعٌل وفاعل.«جاء زيدٌ »

 : حاٌل أولى.«راكًبا»

 : حاٌل ثانية.«ضاحًكا»

  لك قول ال اع : نْ ومِ 

 ن ا مااااا جئاااات ليلااااى بْفياااا أ  علااااك

 

 زياااااارة بيااااات اهلل رجاااااال  فالياااااا 

 ىومع ذلك سيزور بيت اهلل، يقول: إذا ما جئت ليل ،سيعمل عند ليلى بخفية 

أمشي على  :أي ،«رجالن»علي زيارة بيت اهلل حالة كونه رجالن حافًيا،  ؛بخفية

ية، أين صاحب حاٌل ثان «حافًيا»و ،حاٌل أولى «رجالن»رجلين، حافًيا بال نعال، 

إذا ما جئت رجالن  :، ليس المعنى«جئُت »، ليست التاء يف «علي»الحال؟ الياء يف 

، «علي»، وإنما الحال من الياء يف «جاء»حافًيا على ليلى، ليست الحال من جملة 

  :يعني
 
حالة كوين رجالن حافًيا زيارة بيت اهلل، الحال قلنا: تربط المعنى، وهذا  علي

 التعدد واضح.

 ،ال، الحال ال تتعدد، طيب نلى بعض النحويين من  التعد   نا، ي ول: لَ زِ وعو 

، «زيد»حال من  «راكًبا»؟ يقول: «جاء زيٌد راكًبا ضاحًكا»ماذا تقول يف نحو: 
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 أو حال للضمير الذي يف ،«راكًبا»إما صفة لـ «ضاحًكا»؟ يقول: «ضاحًكا»و

 .راكًبا هو :، يعني«راكًبا»

 ،«محمٌد كاتٌب شاعرٌ »لقول الذي ذكرناه يف تعدد الخرب، وهذا القول ُيشبه ا

الجمهور على تعدد الخرب، وجاء عن بعض النحويين منع التعدد، يقول: ال، الخرب 

األول للمبتدأ، والخرب الثاين يقدر له مبتدأ، وكأن هذا القول ُيشبه ذلك القول، 

نه ضعيٌف يف وكالهما ضعيف، ليس ضعيًفا يف الصناعة فقط كما رأيتم، ولك

أن تجعل الحالين  :المعنى، فإن المعنى سواٌء يف تعدد الخرب أو يف تعدد الحال هو

هو نفسه يف الوقت  :أي ،«جاء راكًبا ضاحًكا»لصاحب الحال يف الوقت نفسه، 

 نفسه ضاحٌك راكب، فال يصلح أن تصرف المعنى عن ذلك.

د، الحال متعددة أن تتعدد الحال وصاحبها متعد الصورة الثاني  للتعد :

 ن:يو لك على صور وصاحبها متعدد، 

و جاء زيٌد وعمرٌ »أن تجمع الحال، أو ُتثني الحال، كأن تقول:  األولى:

و جاء زيٌد وعمرٌ »و راكًبا، ثم ثنيت، جاء زيٌد راكًبا وجاء عمرٌ  :أي ،«راكبين

  «.راكبين

 ،[33نب ا يِ:] (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی)تعالى:  قوله :ومن  لك

 «جاء الطالبان فرحين»حالة كوهنما دائبين، وتقول:  :واهلل أعلم، أي ،دائمين :أي

 «لقيت»حال من التاء يف  «راكبين» «لقيت زيًدا راكبين»وتقول:  ،«جئنا مسرعين»و

و جاء زيٌد وذهب عمرٌ »من الفاعل والمفعول به، وتقول:  :، أي«زيًدا»ومن 

 ،«ٌد وأكرمت عمرًوا راكبينجاء زي»حالة كوهنما راكبين، وتقول:  ، أي:«راكبين

حالة كوهنما راكبين، وهكذا، لها أوجه وأمثلة كثيرة، فالحال يجوز أن تتعدد  :أي

 يف التثنية والجمع.
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لقيت »وإما بتفريق الحال، الحال مفرقة ليست مجموعًة وال مثنَّاة، كأن تقول:  

ا ماشيًة، ومن ذلك لقيت هنًدا حالة كوين راكًبا حالة كوهن :أي ،«هنًدا راكًبا ماشيةً 

 قول الشاعر:

ااااااااااااا  ي اااااااااااادين أأويااااااااااااه أائف 

 

 منمدياااااااااه للصاااااااااابوا مغنماااااااااا 

 أو: 

ااااااااا  ل ااااااااك ابنااااااااك أأويااااااااه أائف 

 

اااااااااا   منمدياااااااااه للصاااااااااابوا مغنم 

لقي ابني أخويه حالة كونه خائًفا حالة كوهنم منجديه فأصابوا مغنًما، فعند  :أي 

أصحاب الحال كاألمثلة السابقة،  ؛ظهور المعنى ُيرد كل حاٍل إلى صاحبها

لقيت محمًدا راكًبا »كأن تقول:  ؛واضحون فُترد الحال إليهم، فإن لم يظهر المعنى

، أين حالك وأين حال محمد؟ إن لم يظهر واحد راكب والثاين ماشٍ  أي: ،«ماشًيا

  .فإنك تجعل الحال لألقرب، تجعل القريب للقريب والبعيد للبعيد ؛المعنى

 «ماشًيا»لزيد، األقرب لألقرب، و «راكًبا» «ماشًيا لقيت زيًدا راكًبا»وإذا قلت: 

 لك، هذا هو ظاهر الكالم، وهذا هو قول الجمهور يف المسألة.

األصوب عكس ذلك، ولكن هذا  وقيل عَ   لك، قال بعض النحويين:

القول ال يسنده القياس، بل القياس أن يكون األقرب لألقرب واألبعد لألبعد، وال 

نحو ذلك؛ ألنه إذا جاءت شواهد يف نحو ذلك لكانت نعرف شواهد جاءت يف 

 - حاكمًة يف المسألة، ولكنهم طبقوا القياس على هذه المسألة، فقول الجمهور

 قرب إلى القياس.أ - واهلل أعلم

فإذا كان قول الجمهور أقرب للقياس وهو الراجح، فأين صاحب الحال يف 

أم من التاء؟ صاحب  «امحمدً »حال من  «راكًبا»؟ «لقيُت محمًدا راكًبا»قولك: 

خذ ؤبد أن يُ  جاءت قليلة، مع الدليل ال أهناإال  ،، هذا ظاهر الكالم«امحمدً »الحال 
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أكلت الطعام »الباكي محمد،  «لقيت محمًدا باكًيا»قليلة فإن  تهبا، لكن لما جاء

للثاين؛ ألن المعنى يوجب ذلك، هذا  «ساخنًا»لألول و «جائًعا» ،«جائًعا ساخنًا

 ألمر األول.ا

 ...الطال :

الوارد حينئٍذ يف تعدد الحال أن يكون  ،متعدد لمتعدد، متعدد لمتعدد ال يخ:

جاء زيٌد »ولم يرد:  ،«و راكبينجاء زيٌد وعمرٌ »أن تقول:  :بالجمع أو التثنية، يعني

 ... وإنما بالتثنية ،ليس التعدد هنا بالتفريق :، يعني«و راكًبا راكًباوعمرٌ 

لتأخير ينطبق على كل الحال، وهناك مسائل تفصيلية ربما ما التقديم وا

تعرضنا لها، لكن ُتذكر يف الكتب المتوسعة والحواشي، مع أهنم حاولوا كثيًرا 

ولو أخذ ذلك  ،وحرصوا على األساليب، نأيت باألساليب ونأيت بالشواهد واألمثلة

 أساليبه. فهو بالفعل يجعل الطالب يفهم النحو ويغوص يف ،شيء من الوقت

:  أنه يمكن أن تأيت بالمتعددات، ثم تأيت بالحال من واحٍد منها، ومن  لك مثال 

حاٌل  أي:فقط،  «زيد»حاٌل من  «خائًفا»، فيكون «جاء محمٌد وزيٌد خائًفا»فتقول: 

  .من األقرب، جاء محمٌد حالة كون زيد خائًفا

ات وأشعار ُتخرج هذا يجوز، هنا يف آي «جاء محمٌد خائًفا وزيدٌ »وإن قلت: 

جاء محمٌد خائًفا » ،على نحو ذلك، هذا جائز أيًضا وإن كان المعنى قد يختلف

؟ العطف هنا فقط على المجيء «زيد»ال شك أنه حاٌل من محمد، و «خائًفا» «وزيد

أم العطف على المجيء والحال؟ هل بمعنى: جاء محمٌد خائًفا وجاء زيد؟ أم جاء 

 ئًفا؟ هنا يحتمل، ونحو ذلك.محمٌد خائًفا وجاء زيٌد خا

 دعونا نتوقف بعد ذلك عند بعض الشواهد.

 ...الطال :
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الذي ينظر يف الشواهد، األخ يسأل عن تقدم الحال على عاملها إذا كان  ال يخ: 

شبه جملة، الذي ينظر يف الشواهد التي احتجوا هبا يرى أهنا بالفعل نادرة، لم أقف 

قراءتان شاذتان وبيتان من الشعر، وأقل ما ُيقال  إال على هذه الشواهد التي ذكرهتا،

 يف ذلك أنه نادر.

 ...الطال :

 يقول األخ بيت الشعر السابق: ال يخ:

 ن ا مااااا جئاااات ليلااااى بْفياااا أ  علااااك  

 

 ازياااااارة بيااااات اهلل رجاااااال  فالَيااااا 

 «علي»وهو شرط معرتض بين الخرب  ،هذا شرط ،إذا ما جئت ليلى بخفيةٍ  

  :يعني ،«زيارة بيت اهلل»والمبتدأ 
 
حالة كوين رجالن حافًيا متى؟  زيارة بيت اهلل علي

 إذا ما جئت ليلى بخفيٍة، هذه من حيث الرتكيب.

حاٌل منه حين الزيارة للبيت أم حاٌل منه  «رجالن حافًيا»هل  ،من حيث المعنى

، وإنما حاٌل «جئت ليلى»من  وهو يجيء إلى ليلى؟ الزيارة، إذن ما تجعله حااًل 

 .«زيارة بيت اهللعلي »من: 

 والعامل ،(ٱ)الحال  [7ال م :] (ٱ ٻ ٻ)سبحانه:  قال

صاحب الحال واو الجماعة، تقديم الحال هنا واجب أم  ،(ٺ)الفعل 

جائز؟ جائز؛ ألن الفعل متصرف، يمكن أن تقول يف الكالم: يخرجون خشًعا 

دم ما أبصارهم، أو خشًعا أبصارهم يخرجون، والتقديم األصل فيه أن العرب ُتق

 هتتم به.

 :أي ،«الحلبة»متفرقين، و :أي ،«شتى»، «شتى تؤوب الحلبة»وتقول العرب: 

وبعضهم  ،وبعضهم يأيت مبكًرا ،وبعضهم يأيت بكثير ،الحالبون، بعضهم يأيت بقليل

 عرب.أ، «شتى تؤوب الحلبة»يأيت متأخًرا، 
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 : حال.«شتى»

 : فعل.«تؤوب»

 : فاعل، صاحب الحال.«الحلبة»

 جائز؛ ألن الفعل متصرف. قديم الحال هنا؟ما حكم ت

  .[52النمل:] (ہ ھ ھ) تعالى: قال

 : مبتدأ.«تلك»

 خرب. :(ھ)

 حال. :(ڻ)

؛ ألنه «تلك»هل يجوز يف اللغة تقديم الحال هنا على العامل؟ أين العامل؟ 

 اسم إشارة فيه معنى الفعل.

 قال الشاعر:

ااااا  ذاااال  قلااااوب الطياااا  ر ب ااااا ويابس 

 

 اب والح اَ الباالكنَّالد  وذ  ا الع 

وهو مشهور، يصف طيوًرا، طير كان له أكثر من  ،القيس ئهذا البيت المر 

وبعضها مات قريًبا  ،ثم سقطت هذه األفراخ يف األرض وبعضها مات ويبس ،فرخ

 زال رطًبا، فيقول:  فما

ااااا  ذاااال  قلااااوب الطياااا  ر ب ااااا ويابس 

 

 اب والح اَ الباالكلد  وذ  ا العن ا 

 «يابًسا»، و«رطًبا»والرطب كالعناب، أين الحال؟  ،ف البالياليابس كالحش 

 عطف.

 «رطًبا»وأما  «.العناُب »، والخرب؟ «قلوب»: من أخوات إن، أين اسمها؟ «كأن»
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 : مضاٌف إليه.«وكرها»: مفعول فيه ظرف مكان، «لدى»معطوف،  «يابًسا»فحال، و 

فيه معنى الفعل حرف ناسخ  «كأن»حال، أين العامل يف الحال هنا؟  «رطًبا»

 أشبه قلوب الطير. :دون حروفه، يعني

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ) تعالى: قال

 أين الحال؟ ،[39آل عم ا :] (ڃ

أليست حااًل أخرى؟ هذا ليس من التعدد، هذا  (ڄ) ،(ڇ)

 عطف.

 ...الطال :

 إذا كان فيه حرف عطف فهو عطف، وإال فهو تعدد. ال يخ:

يت بالعطف على المعنى الذي تريد، يمكن أن أو تأ ،يت بالتعددأيمكن أن ت

 ،«جاء زيٌد راكًبا وضاحًكا»التعدد، وتقول:  :تريد ،«جاء زيٌد راكًبا ضاحًكا»تقول: 

 العطف، المعنى اإلجمالي واحد، لكن المعنى التفصيلي يختلف. :تريد

 قال الشاعر:

عن ااااى  عهاااادطو  ااااعاَ   اط  ااااو  مو

 

  اااااالوان ا  وا ااااااا وعااااااا  لااااااز ط 

حال من التاء، هذا من تعدد الحال،  «ُمعن ى»، «سعاد»حال من  «وىذات ه» 

؛ «سعاد»مؤنث واضح أهنا من  «ذات هوى»، و«سعاد»حال من  «ذات هوى»ـف

 ؛ ألنه مذكر.«عهدُت »حال من المتكلم  «معن ى»ألهنا مؤنث، و

 ...الطال :

بأهنا ُمعنَّى، وإنما هو ُمعنِّي ربما، الهوى ال يوصف  ،ىالهوى ليس معنَّ  ال يخ:

 دعونا يف المعاين الظاهرة.
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 .[73األع اَ:] (ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ)

حاٌل من  (ٻ)حاٌل من ماذا؟ هذه ناقة اهلل لكم حالة كوهنا آيًة،  :(ٻ)

 .(ەئ)أو من  (ۉ)ماذا؟ من 

 مبتدأ. :(ۉ)

 خرب. :(ەئ)

 لفظ الجاللة: مضاٌف إليه.

 جار ومجرور. :(ھ)

 حال من الناقة. :(ٻ)

 .(ۉ)؟ اسم اإلشارة لكن أين العامل

 ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ) تعالى: قال

  .[16، 15]اليارياط:  (ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ؟(وآخذين * يف جناٍت وعيون)خربها؟  ،(ەئ)أين اسمها؟  (ٱ)

 :أي ،[45الحم :] (ڭ ڭ ۇ ۇ) :والعامل ،(ەئ)حال من 

 ؟(ڇ)مستقرين يف جنات حالة كوهنم آخذين ما آتاهم رهبم، أين العامل يف 

إن المتقين يف جناٍت حالة كوهنم آخذين ما  ،«محمٌد يف البيت جالًسا»ه الجملة، شب

 آتاهم.

لجاز؟  «إن المتقين يف جنات وعيون آخذون ما آتاهم رهبم»لو قلنا يف الكالم: 

ويف آخره متعلٌق به، وإما أن تجعله  ،لجاز، ماذا يكون إعرابه؟ إما أن تجعله الخرب
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 خرب؛ ألن الخرب قد يتعدد. «آخذون»ل وخرب أو «جنات»خربًا آخر،  

 .[52النحل:] (ۆئ ۆئ ۈئۈئ) تعالى: قال

: إن الخرب إذا كان ا، وقلنا كثيرً «له»مبتدأ، أين خربه؟  ؟(ٺ)ما إعراب  

 (ۈئۈئ)له الدين حالة كونه واصًبا،  :أي ،(ۈئۈئ)شبه جملة فإن تقديمه كثير، 

 .، شبه الجملة له«له»هنا الخرب، أين العامل يف الخرب؟ 

 .[82اإل  اء:] (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ) تعالى: قال

ہ )يعني: الذي هو شفاٌء، ما إعراب  ،(ہ ہ ہ) ؟(ہ)ما إعراب 

 ؟(ہ

 مبتدأ. :(ەئ)

 خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة، هذا واضح، هذه قراءة الجمهور. :(ہ)

َو ِشَفاء  َوَرْفَم   لِ »ويف قراءة شاذة:  ْ آِ  َما  و لو ِمَن اْل و نَزل ْؤِمنِينَ َونو  - والمعنى ،«ْلمو

م الحال،  واهلل أعلم على ذلك: ما هو للمؤمنين حالة كونه شفاًء ورحمًة، ثم قدَّ

الخرب، هذه قراءة شاذة، وهذا من تقديم الحال على  «للمؤمنين»الشفاء الحال، و

 وهو شبه جملة. ،عاملها

 ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ) تعالى: قال

 (ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ ىئ مئ حئ جئ

 هذا تعدد الحال لمفرد: [43، 42]نب ا يِ: 

 .(ٱ) الحال األولى:

 .(مقنعي رؤوسهم) الثاني :
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 ،[43نب ا يِ:] (پ ڀ) ،[43نب ا يِ:] (ٻ ٻ پ پپ) الثالث :

 هذا عطف.

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )تعالى:  قال

 تعدد الحال من مفرد: [27]الفتح:  (ۅ

 .(ڈ)األولى: 

 .هذا عطف :(ۅ) ،(ۋ ۅ)الثانية: 

 ...الطال :

 لكن هنا ليست حالية، عاطفة. ،هنا عطف، قد تأيت حالية ال يخ:

 ...الطال :

إنما نؤخرهم ليوٍم تشخص فيه األبصار حالة كوهنم مهطعين، حالة  ال يخ:

كوهنم مقنعي رؤوسهم، حالة كوهنم ال يرتد إليهم طرفهم، حالة كوهنم وأفئدهتم 

 ،ا عاطفة، هذا الذي يبدو من ظاهر اآليةأهن - واهلل أعلم -هواء، الذي يبدو لي 

 واهلل أعلم.

 لعلنا نل ك يف األأي  لائدة   يع  نْتِ بها الدرس و ك يف األ ا ، قول األ ا :

: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة، «أكرب»، مبتدأ وخرب، «اهلل أكرب، اهلل أكرب»

يف تصل األولى فك ،التكبيرتان األولى والثانية إذا أردت أن تصلهما ببعضهما

؛ ألنه خرب مرفوع وعالمة «اهلل أكربُ اهلل أكرب»بالثانية؟ يف ظاهر اللغة أنك ستقول: 

  .رفعه الضمة، والتكبيرة الثانية ستقف عليها بالسكون؛ ألن الوقوف بالسكون

ب  : - قال بعض أ ل اللغ  فُيقال: اهلل  ،إن القياس يف ذلك أن ُيفتح وأظنه المو

، قال: ألن الوارد الوقوف على كل تكبيرة يف األذان، اهلل أكرب، اهلل أكرب  اهلل أكرب
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أكرب، اهلل أكرب، فإذا أردت أن تصل تكبيرة بتكبيرة فاألصل فيها التسكين، فيلتقي  

، فُتحرك اللتقاء الساكنين، والتقاء الساكنين إذا «لأ»ساكنان، تسكين الوقوف و

 ،، على ذلك يكون القياس«الرجل من  »يكون بالفتح، تقول:  «لأ»كان الثاين 

، فإن كان ما قاله من حيث الرواية ثابًتا فقوله قياس، هل «اهلل أكرب  اهلل أكرب»فتقول: 

واهلل ، المروي يف التكبير الوقوف؟ أو الوقوف والوصل؟ هذا يحتاج إلى تأكد

  .أعلم

 وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد.

 

¹ 
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 الدرس الرابع واخلمسون
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

  .أجمعين

 :أما بعد

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة المباركة، 

من سنة إحدى وثالثين  ،اآلخرة ىثنين السابع عشر من شهر جمادليلة اإل

الدرس الرابع  - بحمد اهلل وتوفيقه -الراجحي، نعقد  عيف جام ،وأربعمائٍة وألف

 .« شرح ألفية ابن مالك»والخمسين من دروس 

أن  -تعالى إن شاء اهلل -والمأمول  ،زال الكالم موصواًل على باب الحال وال

يف هذه الليلة، بقي أن نتكلم على ثالث مسائل  «باب الحال»نختم الكالم على 

 فقال فيها: ،باب الحاليف آخر   ذكرها ابن مالك

اااَدا.349  َوَعاِمااالو اْلَحااااِل بَِهاااا َقاااْد أوذل

 

ْفِسااَدالِااك َنْحااِو َ      َ ْعااَث لِااك األْرِر مو

ْةاااااَم و .350  ْمَلااااا   َلمو اااااْد جو  َونِْ   وؤذ 

 

ااااااااااؤأَّ و   َهااااااااااا َوَلْففوَهااااااااااا يو  َعاِملو

ْمَلااهْ كَوَمْوِضااَ  اْلَحاااِل َ ِماا.351   ء جو

 

 ِرْفَلاااااهْ  َذَمااااااَء َزْيااااادض َوْ اااااَو َنااااااوأ  

َةااااااِرعأ َثَباااااْت .352   بِمو
 َوَ اطو َباااااْدءأ

 

ا َوِماااَن اْلاااَواِو َأَلاااْت    َفاااَوْط َضاااِمي  

ْبَتااااَدا َوَ اطو َواوأ .353   َبْعااااَدَ ا اْنااااِو مو

 

ْساااااانََدا  َةاااااااِرَع اْجَعَلاااااانَّ مو  َلااااااهو اْلمو
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َما.354  اادل ْمَلاا و اْلَحاااِل ِ ااَو  َمااا قو  َوجو

 

ْةاااااااااَم أ أْو بِهِ    َماااااااااابِاااااااااَواوأ أْو بِمو

َو َما لِيَها َعِماْل .355   َواْلَحالو َقْد يوْحَي

 

فِااااْل   عو فو َو ِ ذاااا و  َوَبْعاااضو َمااااا يوْحاااَي

 يف  يع األبياط على ثالث مسائل:   َلِ 

 مجيء الحال مؤكدًة. المسلل  األولى:

 مجيء الحال جملًة. المسلل  الثاني :

 حذف العامل يف الحال. المسلل  الثالث :

 مسألة مستعينين باهلل متوكلين عليه.فنأخذها مسألًة 

 المسلل  األولى: و ك ممكء الحال مؤذدة.

 : فيقول فيها

اااااَدا  َوَعاِمااااالو اْلَحااااااِل بَِهاااااا َقاااااْد أوذل

 

ْفِسااَدالِااك َنْحااِو َ      َ ْعااَث لِااك األْرِر مو

ْةااااااااَم و   ْمَلاااااااا   َلمو ااااااااْد جو  َونِْ   وؤذ 

 

ااااااااااؤأَّ و   َهااااااااااا َوَلْففوَهااااااااااا يو  َعاِملو

 فيث لائد ها والغ ر منها: نْ قسمين مِ  الحال  ن سِ 

سة، وُتسمى الُمبينة، وُتسمى غير المؤكدة، وهي  ال سِ األول: الحال المؤسِّ

وهي األغلب، وُيراد هبا ما ال ُيستفاد معناها إال من لفظها،  ،التي سبق الكالم عليها

اء راكًبا حتى ، لم تعلم أنه ج«جاء زيٌد راكًبا»وهذا هو الغالب يف الحال، فإذا قلت: 

 .«راكًبا»تنطق بالحال 

 هي الحال المؤكدة. النوع الثاين من الحال:

أن معناها ُيفهم مما  :دل عليها ما قبلها، أييوالحال المؤكدة هي الحال التي 

قبلها، ثم تأيت هي مؤكدًة لذلك المعنى المفهوم قبلها، وهذا هو معنى التأكيد 

ن تأيت الكلمة ال لمعنًى جديد، ولكن لتأكيد أ :عموًما يف كل النحو، التأكيد هو
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أنه من أغراض البالغة التي يقصد  - ال شك - معنًى مفهوٍم مما سبق، والتأكيد

 إليها المتكلمون يف كالمهم.

 والحال المؤذدة قسمها ابن مالك قسمين:

 هي المؤكدة لعاملها. ال سِ األول:

 وله:وهي المرادة بالبيت األول يف ق ،ما أكدت عاملها

اااااَدا  َوَعاِمااااالو اْلَحااااااِل بَِهاااااا َقاااااْد أوذل

 

ْفِسااَدالِااك َنْحااِو َ      َ ْعااَث لِااك األْرِر مو

، والفساد والعثو بمعنى واحد أو «تعث  »: حال، والعامل فيها الفعل «مفسًدا» 

مؤكدًة  «امفسدً »، فجاء «مفسًدا»متقارب، ففهم أن هذا العاثي مفسد قبل أن نقول: 

  .امل وهو الفعللماذا؟ مؤكدًة للع

 ،[60الب  ة:] (گ ڳ ڳ ڳ ڳ):  ومثل ذلك قوله

 [25التوب :] (ڭ ڭ ۇ) تعالى: ومثال ابن مالك كاآلية، وكقوله

، والتولية بمعنى اإلدبار، ومن ذلك «ولَّى»حال، والعامل فيها الفعل  (ۇ)

م.  [19النمل:] (ڻ ڻ) تعالى: قوله  فإن الضحك يدل عليه التبسُّ

 مؤذدة لعاملها:و يع الحال ال

كاألمثلة  ،وإن كان المعنيان متقاربين نما أ   ْالَ عاملها يف اللفظ، -

 السابقة.

  .يف أصل الحروف :أي ،وقد  َو  الحال مطاب    للعامل يف اللفظ -

أرسلناك للناس  ،[79النساء:] (ىث يث حجمج)تعالى:  قوله ومن  لك

حال، ما  :(ڃ) يدل على أنه رسول، ،(جئ)حالة كونك رسواًل، قوله: 

من معنى  تليسووهي من لفظ العامل  ،فائدهتا؟ فائدهتا التأكيد، تأكيد العامل
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  .العامل 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ )تعالى:  قوله ومن  لك

مع أنه قال يف  ،(ڱ)على قراءة النصب،  [12النحل:] (ڻ ڻڻ

 حال، وهي تؤكد عاملها وهي من لفظها. :(ڱ) ،(ڦ)أول اآلية: 

 ع :ومن  لك قول ال ا

ا لماان أبااد  نصاايحتهِصاامو  ْخ أِصاا  ْ  ي

 

 والااازم  اااوقك ألااا  الماااد باللعااا  

 ، حال أكدت عاملها.«مصيًخا خأص»فقوله:  

ونحو ذلك، فإن الفصيح  «اجلس جالًسا»أو:  «قم قائًما» ومن  لك أ    ول:

 قد يقول ذلك وهو يقصد منه توكيد الفعل هبذه الحال.

 هي الحال التي تؤكد عاملها.و ،هذا القسم األول من الحال المؤكدة

هي الحال التي تؤكد  النوع الثاين اليل  ذ ع ابن مالك للحال المؤذدة:

 ،مضمون جملٍة قبلها، أن تأيت جملة قبلها، ثم نأيت بالحال تأكيًدا لمضمون الجملة

لمعنى الجملة مًعا، ليس لمعنى الجزء األول منها وال الجزء الثاين منها،  :يعني

إسناد المسند إلى الُمسند إليه، يقولون: وشرط ذلك  :الجملة، يعني وإنما لمعنى

ن، المبتدأ معرفة ين جامديها معرفتآأن تكون هذه الجملة المتقدمة اسميًة وجز

 ا، والخرب كذلك معرفة جامد.ليس نكرة، جامد ليس مشتق  

 :«زيٌد أبوك عطوًفا» ومن  لك قولهِ:

 : حال.«اعطوفً » : خرب.«أبوك» : مبتدأ.«زيدٌ »

 «اعطوفً »قالوا: إن الحال هنا مؤكدة؛ ألن األصل يف األب أنه عطوف، فقولك: 

سة مبينة، وإنما هي حاٌل مؤكدة، مؤكدة ل  أم« زيد»ـحينئٍذ ليست حااًل مؤسِّ
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 ؟ ال، مؤكدة إلسناد األبوة له، مؤكدة لمضمون الجملة كون هذا أًبا لزيد.«أبوك»ـل

: مبتدأ وخرب، ماذا تريد «أنا زيد»فقولك:  ،«ًفاأنا زيٌد معرو» ومن  لك قولك:

: حال، وهي «معروًفا»، «أنا زيٌد معروًفا»وا أين زيد، فُ اعرِ  :؟ يعني«أنا زيدٌ »بقولك: 

 .«أنا زيدٌ »حاٌل مؤكدة لقولك: 

ألن من شأن األستاذ أن يكون  ؛«أنت أستاذنا حريًصا»  لك أ    ول: نْ ومِ 

، فإن كان من قبُل  اهبا وهي تؤكد معنى مفهومً  حريًصا، وهكذا يف كل حاٍل يؤتى

 مضمون جملة، قيل: إنه توكيٌد لهذا المضمون. ن  مِ  اهذا المعنى مفهومً 

 ومن  لك قول ال اع  الم هور:

ااااا بهااااا نساااابك ا اباااان  ارةَ نااااأ  مع ول 

 

 و ااال بااادارَة ياااا للنااااس مااان عاااارِ  

 وشرحنا هذا من قبل. 

؟ أقصد يف المؤكد لمضمون جملة، إذا فإن قلت: أين العامل حينئٍذ يف الحال 

 أم« زيدٌ »؟ «عطوًفا»أين العامل يف  ،«أنا زيٌد معروًفا» ،«زيٌد أبوك عطوًفا»قلت: 

وليست حااًل من  ،«زيد»؛ ألهنا ليست حااًل من «أبوك»وال  «زيد»؟ ال، ال «أبوك»

ا لزيد؛ نسبة األبوة لهذا الرجل كونه أبً  :، وإنما حاٌل من المضمون، يعني«أبوك»

ر بما تستقيم به الجملة ويستقيم به  فلهذا يجعلون العامل محذوًفا وجوًبا ُيقدَّ

أحقه »، أو «أتيقنه عطوًفا»، أو «زيٌد أبوك أعرفه عطوًفا»كأن تقول:  ،الكالم

، ونحو ذلك، لكنهم يقولون: إن العامل هنا محذوف وجوًبا، وهذا هو «عطوًفا

 معنى قوله:

ْمَلاااااااا ااااااااْد جو ْةااااااااَم و َونِْ   وؤذ      َلمو

 

َهااااااااااااااااااااااااا   .................َعاِملو

أن لفظ الحال حينئٍذ  :يعني (،َوَلْففوَها يوؤأَّ و ، )عاملها ُمضمر محذوف وجوًبا 

، «عطوًفا زيٌد أبوك»يجب أن يتأخر وال يجوز أن يتقدم على هذه الجملة، فال تقل: 
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م هذا المعنى السابق، ثم بد أن يتقد فال ،؛ ألنه توكيد لمعنى سابق«معروًفا أنا زيد» 

 تأيت الحال توكيًدا لذلك المعنى السابق.

 قلنا: ن  ابن مالك يف  يين البيتين  ذ  أ  الحال المؤذدة قسما :

  .نما أ   ؤذد عاملها -

 ونما أ   ؤذد مةمو  جمل أ قبلها. -

ا ثالث ا للحال المؤذدة - ذابن   ام -وزا  بعض النحويين   و ك: ،نوع 

 صاحبها.المؤكدة ل

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ) : قوله ومن  لك

، الفاعل وهو صاحب الحال :(ڤ)، هذا الفعل :(ڤ) [99يون :]

 والغرض هنا ،(ڤ)ماذا؟ مِن   ن  حال، حاٌل مِ  :(ۆئ)، توكيد :(ڦ)

ه توكيد أن الذي يؤمن كلهم يف األرض، وقول :يعني ،التوكيد – واهلل أعلم -

 :(ڤ)، ل يف لفظه يدل على العموم؛ هذه اسم موصول، واسم الموصو

ڤ ڤ ڤ ڤ )ألن األسماء الموصولة من ألفاظ العموم، وإن قلت: 

ڤ )دلَّ على العموم أو ما دلَّ على العموم؟ لو قلت:  ،[99يون :] (ڦ

هذا تأكيد،  (ڦ) ؟فقط دلَّ على العموم [99يون :] (ڤ ڤ ڤ

وهو أهنم  ،هو توكيد للمعنى السابق ،(ۆئ)والتأكيد واضح أمره، ثم قال: 

وهو أن الحال  ،فلهذا استدراك ابن هشام يف محله ؛جميًعا يؤمنون، توكيد للعموم

 المؤكدة قد تأيت تأكيًدا لصاحبها.

وهي مجيء الحال مؤكدة، وُيناسب  ،فهذه المسألة األولى يف هذه األبيات

 حينئٍذ.
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 ...الطال :

 .«آمن»يف اآلية الفعل  ال يخ:

 ...الطال :

بحسب العامل يف المفاعيل، العامل يف الحال، العامل يف أن تريد  ال يخ:

للجرجاين ال يخدم الفكرة  «العوامل»رسائل، لكن كتب منشورة ال أعرف، ونحو 

وإنما يبين العوامل التي تعمل، مثاًل يف الحال ماذا يعمل فيه؟ المفعول  ،التي تريد

 المطلق ماذا يفعل فيه؟ هذا المطلوب منك، هذه رسائل.

ب حينئٍذ أن نقول: إن مجيء الحال للتوكيد وللتأسيس هذا ليس ويناس

يف أكثر اللغة، فلو أخذنا مثاًل  :ا بالحال، بل هو يف أكثر أبواب النحو، يعنيمختص  

مع أنه يأيت للتأسيس  ،التمييز، التمييز لم يذكر ابن مالك أنه يأيت للتأسيس وللتأكيد

  .وللتأكيد

 ا، هذ«قلًما»لم تعرف أهنا أقالم حتى أقول:  ،«عندي عشرون قلًما»فإذا قلت: 

تمييز، لكن مؤسسة  «يوًما» «أيام الشهر ثالثون يوًما»تمييز مؤسس، لكن لو قلنا: 

، والصفة أيًضا تأيت مؤكدة وتأيت مؤكًداوال مؤكدة؟ مؤكدة، فإن التمييز يأيت 

هذه الثالثة ن الخرب والصفة والحال إمؤسسة، والخرب كذلك، وقلنا أكثر من مرة: 

 كلها من واٍد واحد.

 هذا ناسب أن نقوله بمناسبة الكالم على الحال المؤكدة.

فهي مجيء الحال جملًة؛ ألن الكالم السابق  أما المسلل  الثاني  يف  يع األبياط

وهذا هو األصل، األصل يف الحال وكذلك يف الخرب  ،كان عن مجيء الحال مفرًدا

أحكامها تتشابه، األصل فيها أن تكون مفردة، وقد و ،والصفة كلها من واٍد واحد

 فتأيت جملة، الحال قد تأيت جملة، ويف ذلك يقول ابن مالك ؛تأيت غير مفردة
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 : 

ْمَلاااااهْ كَوَمْوِضاااااَ  اْلَحااااااِل َ ِمااااا  ء جو

 

 َذَمااااااَء َزْيااااادض َوْ اااااَو َنااااااوأ ِرْفَلاااااهْ  

َةاااااااااِرعأ َثَبااااااااْت    بِمو
 َوَ اطو َبااااااااْدءأ

 

ا َوِماااَن ا   ْلاااَواِو َأَلاااْت َفاااَوْط َضاااِمي  

ْبَتااااااااَدا َوَ اطو َواوأ    َبْعااااااااَدَ ا اْنااااااااِو مو

 

ْساااااانََدا  َةاااااااِرَع اْجَعَلاااااانَّ مو  َلااااااهو اْلمو

َما  اااادل ْمَلاااا و اْلَحاااااِل ِ ااااَو  َمااااا قو  َوجو

 

ْةاااااااااَم أ أْو بِِهَماااااااااا   بِاااااااااَواوأ أْو بِمو

  .فإن الجملة قد تقع حااًل  

الحال المفردة:  كما تقول يف ،«جاء زيٌد يركض»أن تقول:  :ومن أمثل   لك

 ؛«رأيت زيًدا مصلي ا»كما تقول:  ،«رأيت زيًدا يصلي»وتقول:  ،«جاء زيٌد راكًضا»

أبصرت، فحينئٍذ تنصب مفعواًل واحًدا وما بعده  :ألن الرؤية هنا رؤية عين، يعني

جملة اسمية مبتدأ وخرب،  «هو خائٌف » ،«جاء محمٌد وهو خائٌف »حال، وتقول: 

واو نسميها واو الحال، وهكذا، وستأيت أمثلة كثيرة للجملة ، وال«محمد»حاٌل من 

:، الحالية   ن  أنه يو ت ط للممل  التك     فا  

أن ُتربط بصاحب الحال برابط، هذا الرابط إما أن يكون ضميًرا يعود من  -

يركض هو،  :أي ،«جاء زيٌد يركض»كأن تقول:  ؛جملة الحال إلى صاحب الحال

يسموهنا واو الحال، كأن تقول:  ،ط واًوا تأيت يف أول الجملةوإما أن يكون الراب

  «.جاء زيٌد والصالة ُتقام» ،«جاء زيٌد والشمس طالعةٌ »

كواو العطف  ؛هذه الواو ُتسمى واو الحال، ويف اللغة واواٌت أخر لإ  قلت:

وواو االستئناف وواو المعية وواو القسم، الواوات كثيرة، فكيف أعرف أن الواو 

 واو الحال؟هنا 

جاء »، فإذا قلت: «إذ»تنكشف واو الحال بأهنا بمعنى  النحويين ي ولو :

جاء »فالمعنى العام: جاء محمٌد إذ الشمس طالعة،  ،«محمٌد والشمس طالعة
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 جاء محمٌد إذ الصالة ُتقام، وهكذا. ،«محمٌد والصالة ُتقام

 قال الشاعر:

 ول ااد أ اايت باال  أمااوط ولااِ  اادر

 

 ى ابناااك ضمةاااِللحااا ب  ائااا ةض علااا 

 المشهورة التي يقول فيها: «معلقته»هذا البيت لمن؟ هذا لعنرتة بن شداد يف  

ااااع اءو مااااْن متاااا  َّم   ااااْل ِااااا َر ال  

 

  ِِ  أم  ااااْل ع لاااات الااااداَر بعااااَد  ااااو 

يقول: ولقد خشيت بأن أموت يف تلك الحالة، ولقد خشيت بأن أموت إذ لم  

 .حالية والجملة حاٌل بعد ذلكتدر للحرب دائرٌة على ابني ضمضم، فالواو 

 ،وإما بالواو ،إما بالضمير ؛بد أن ُتربط بصاحب الحال إن جملة الحال ال قلنا:

فأتيت بالواو ، «جاء محمٌد وهو خائف»كأن تقول:  ،وإما بالضمير والواو مًعا

  .وبالضمير هو، فكل ذلك وارد

، «وهو ناٍو رحلة» :فقوله ،«جاء زيٌد وهو ناٍو رحلة» مثال ابن مالك: :ومن  لك

 والضمير هو. ،، والرابط واو الحال«زيد»حاٌل من 

ىئ ىئ ی ی ی )سبحانه حكايًة عن إخوة يوسف:  وقال

  .: جملة اسمية مبتدأ وخرب، وهي حال(نحن عصبة) [14يو َ:] (ی

ال  :أي ،[22الب  ة:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ) تعالى: وقال

 .«أنتم»، فالرابط الواو والضمير تجعلوا هلل أنداًدا يف تلك الحالة واهلل أعلم

 وقال الشاعر:

ااا   ن ااا ا ه   ااا   النصااايَ ولاااِ  و

 

 لتناولتاااااااااااه وا  تناااااااااااا بالياااااااااااد 

يقوله يف زوجة النعمان التي  ،هذا البيت مشهور لمن؟ هذا للنابغة الذبياين 

ر الذي وقع:  ُتسمى المتجردة، انظروا إلى جمال التصوير كيف صوَّ
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ااا   ن ااا ا ه    ااا   النصااايَ ولاااِ  و

 

 .....................................

. 

 

ما قال: ، «لتناولته ولِ  و   ن  ا ه»: فهذا االحرتاز من أجمل االحرتازات

 «.وا  تنا باليد»، بسرعة :عاقب، يعنيت، أتى بالفاء التي تدل على ال«وتناولته»

ر الوضع كاماًل، الشاهد قوله:   فسقط النصي :، يعني«ولم ُترد إسقاطه»صوَّ

يف تلك الحالة؛ فلهذا صار احرتاًزا من حال، سقط النصيف إذ لم ُترد إسقاطه، 

 .«إسقاطه»فربط بالواو وربط بالهاء التي يف 

ل الكالم على هذه الروابط التي قلناها قبل   ثم أخذ ابن مالك ُيفصِّ

 قليل: إما الضمير فقط، وإما الواو فقط، وإما الضمير والواو، فقال:

َةاااااااااِرعأ َثَبااااااااْت َوَ اطو َبااااااااْد   بِمو
 ءأ

 

ا َوِماااَن اْلاااَواِو َأَلاااْت    َفاااَوْط َضاااِمي  

جاء محمٌد »كقولنا:  ؛يقول: الجملة الحالية إذا كانت مبدوءًة بمضارٍع ُمثبت 

 فما الرابط حينئٍذ؟ يجب أن يكون ضميًرا. ،«يضحك

َةاااااااااِرعأ َثَبااااااااْت   بِمو
 َوَ اطو َبااااااااْدءأ

 

ا   ................َفاااااااَوْط َضاااااااِمي  

وأن تخلو  ،يجب أن تحتوي ضميًرا ؛ت بمضارٍع مثبتئل: الجملة التي ُبديقو 

 .«جاء محمٌد ويضحك»وال يجوز:  ،«جاء محمٌد يضحك»من الواو، فتقول: 

فإن جاء من الكالم الفصيح ما ظاهره أنه جملة حالية مبدوءة بمضارٍع مثبت 

ه الحالة، قمت يف هذ :يعني ،«ُقمت وأصك وجهه»كقولهم:  ؛وقبله واو الحال

 ، وقول الشاعر:«قمت وأصك وجهه»

 للماااااااااا أ ااااااااايت أظاااااااااالي  ِ

 

اااااااااتنماااااااااوط وأر نااااااااا  ََ  اهِ مال

فلما خشيت » نجوت يف تلك الحالة، نجوت حالة كوين أرهنتهم مالًكا. 

فالواو ، «نجوت وأرهنتهم مالًكا»، : هربت«نجوت»شرهم،  :يعني ،«أظافيرهم

ومع ذلك  ،دوءة بمضارع مثبتجملة حالية مب :: مضارع، يعني«أرهن»حالية، و
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 جاء معها الواو، وابن مالك يقول: ال يأيت معها الواو، ماذا نفعل حينئٍذ؟

 ي ول ابن مالك بعد  لك:

ْبَتااااااااَدا َوَ اطو َواوأ   َبْعااااااااَدَ ا اْنااااااااِو مو

 

ْساااااانََدا  َةاااااااِرَع اْجَعَلاااااانَّ مو  َلااااااهو اْلمو

بعد الواو ونجعل ا؟ ُيقدر مبتدأ كيف نؤول مثل هذه الشواهد وهي قليلة جد   

قمت وأنا أصك وجهه،  :، أي«قمت وأصك وجهه» :هذا المضارع خربًا له، يعني

 . فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأنا أرهنهم مالًكا، هذا معنى كالم ابن مالك

ليست مبدوءًة بمضارٍع مثبت، وإنما مبدوءة  :يعنك ،وجمل الحال  و   لك

أو جملة اسمية ليست فعلية، ما حكمها بمضارٍع منفي، أو مبدوءة بفعٍل ماٍض، 

حينئٍذ من حيث الروابط؟ قد تأيت بالواو، وقد تأيت بالضمير، وقد تأيت هبما، وهذا 

 : هو قول ابن مالك

َما اااادل ْمَلاااا و اْلَحاااااِل ِ ااااَو  َمااااا قو  َوجو

 

 ..................................... 

 الجملة المبدوءة بمضارٍع مثبت. :يعني 

ْمَلاااا َماَوجو اااادل   و اْلَحاااااِل ِ ااااَو  َمااااا قو

 

ْةاااااااااَم أ أْو بِِهَماااااااااا   بِاااااااااَواوأ أْو بِمو

هذه فعلية  ،«جاء زيٌد وقد مالت الشمس»واألمثلة على ذلك كثيرة، فتقول:  

 وجاءت فيها الواو، الرابط الواو، ما جاء فيها ضمير يعود إلى زيد. ،فعلها ماضٍ 

 .«أبوه»الرابط ، «جاء زيٌد قد قام أبوه»

الذين ُنهي عن  [90]النساء:  (ہ ہ ہ ھ) تعالى: قال

وكم حال كوهنم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ءقتالهم، أو جا

 أن الجملة الحالية هنا مبدوءة بفعل ماٍض، وأين الرابط؟ الضمير يف قوله: :يعني

 .(گ)

 وقال ال اع :
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 وقفااات بَ ْباااِ  الااادار قاااد ِيَّااا  البِلاااى 

 

 ارياط الهوا اااااالمعارلهااااااا والساااااا 

 وقفت هبا حالة كوهنا قد غير البِلى معارفها. 

وربطت بالواو  جملة مبدوءة بفعل ماضٍ  «جاء زيٌد وقد قام أبوه»تقول: 

منفي وربطت بالواو،  هذا ماضٍ  «جاء زيٌد وما غربت الشمس»وبالضمير، تقول: 

تربط بالواو وي منف ماضٍ  «جاء زيٌد وما قام أبوه» ،«جاء زيٌد ما قام أبوه»تقول: 

هذا مضارع وربطت  «جاء زيٌد وال يخشى أحًدا»والضمير، أو بالضمير، تقول: 

 
 
 ، وقلنا قبل قليل قول عنرتة:بالواو؛ ألنه مضارٌع منفي

 ول ااد أ اايت باال  أمااوط ولااِ  اادر

 

 .....................................

. 

 

من عنرتة، ما يف ضمير  فربط بالواو فقط؛ ألن الحال ،هذا مضارع، ولكن منفي

  لعنرتة يف قوله:

  ااادر................................

 

 للحااا ب  ائااا ةض علاااى ابناااك ضمةاااِ 

هذه جملة اسمية، وقد ُربط  [14يو َ:] (ىئ ی ی ی ی)  

 بالواو، قيل: الواو ونحن.

جملة اسمية وقد ُربط  [22الب  ة:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)

 .(ۅ)بالواو والضمير يف: 

 اعر:قال الش

ااا   ن ااا ا ه   ااا   النصااايَ ولاااِ  و

 

 .................................... 

 ؛جملة حالية مبدوءة بمضارع، لكن مضارع منفي، فهذه هي المسألة الثانية 

 وهي مجيء الحال جملًة.

حذف عامل الحال، حذف العامل يف الحال، ويف ذلك يقول  المسلل  الثالث :
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 :  ابن مالك

َو َمااا لِيَهااا َعِمااْل  َواْلَحااالو َقااْد   يوْحااَي

 

فِااااْل   عو فو َو ِ ذااا و  َوَبْعاااضو َماااا يوْحاااَي

وعرفنا أن الحال أوسع  ،ُمنع، العامل يف الحال ذكرناه من قبل :بمعنى «ُحظل» 

ويعمل فيه ما يعمل عمل الفعل، ما فيه معنى  ،من غيره يف العامل، فيعمل فيه الفعل

يعمل فيه ما فيه معنى الفعل دون وهي المشتقات والمصدر، و ؛الفعل وحروفه

 ونحو ذلك. ،وأسماء اإلشارة «إن وأخواهتا»حروفه كـ

 العامل يف الحال:

 .قد ُيحذف جواًزا 

 .قد ُيحذف وجوًبا 

 نبدأ بالحيَ المائز: 

الحذف الجائز لعامل الحال يدخل تحت القاعدة العامة للحذف وهو: أن 

فتقول:  «كيف جئت؟»أن ُيقال: ذلك  ن  العامل إذا كان معلوًما جاز حذفه، مِ 

جئُت راكًبا، الحذف هنا جائز، يجوز أن ُتصرح بالعامل وأن تحذف  :، تعني«راكًبا»

نعم، دائًما البالغة ليس لها قواعد  ...العامل، ما األفصح؟ أن ُتصرح أو تحذف؟

، ربما أنك «مطابقة الكالم لمقتضى الحال»ثابتة، وإنما البالغة كما يقولون: 

 ؛، ربما تريد إطالة الكالم معه«راكًبا»أو أنك ال تريد إطالة الكالم معه،  مستعجل

إما أن يكون محبوًبا مثاًل، أو تريد أن تدخل معه يف كالم آخر، حينئٍذ تزيد الكالم، 

 ، فالبالغة ليس لها قواعد ثابتة.«جئُت راكًبا حفظك اهلل وغفر لك»تقول: 

بلى سرُت  :فتقول: بلى، ُمسرًعا، أي، «أنت لم تسر»أن ُيقال لك:  ومن  لك

 .مسرًعا

 (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ) : قوله ومن ال وا د على  لك
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 :أي ،(ٺٺ)راجلين، تمشون على أرجلكم، و :أي ،(ٺ) [239الب  ة:] 

واهلل أعلم: فإن خفتم فصلوا رجااًل، فصلوا حالة كونكم  -راكبين، والمعنى 

 راجلين أو راكبين.

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ڳ گ گ ڳ ڳ ڳ) : قوله ومن  لك

لن نجمع عظامه؟ ن واهلل أعلم: أيحسب اإلنسان أ -المعنى  [4، 3]ال يام :  (ں

أنت لم »بلى، نجمعها حالة كوننا قادرين على أن ُنسوي بنانه، فهذا كقول القائل: 

بلى سرُت مسرًعا واهلل أعلم، فهذا من الحذف  :، أي«بلى ُمسرًعا»، وتقول: «تسر

 . الجائز

 :امنه ،واج  لله مواض أما الحيَ ال

كقولهم:  ؛الذي ذكرناه قبل قليل العامل يف الحال المؤذدة لمةمو  جمل ،

ال يكون عاماًل  «أبوك»ال يكون عاماًل يف الحال، و «زيد»ألن  ؛«زيٌد أبوك عطوًفا»

أحقه »، أو «أتيقنه عطوًفا»، أو «زيٌد أبوك أعرفه عطوًفا»يف الحال، وُيقدرونه بنحو: 

 ونحو ذلك. ،«عطوًفا

العامل يف الحال النائبة عن الخرب، وهذه  فيَ العامل يف الحال وجوب ا: نْ ومِ 

ضرب »، الحال النائبة عن الخرب يف نحو قولهم: «الخربوباب المبتدأ »درسناها يف 

يعني: ضرب العبد إذا كان مسيًئا، أو: إذ كان مسيًئا،  ،قدروها بظرف ،«العبد  ُمسيًئا

هذا  ،وتقيس على ذلك، إنابة الحال ُمناب الخرب ،«كهة ناضجةً أكل الفا»وتقول: 

أق ب ما يَو  »أنه قال:   ويف الحديث عن النبي .أسلوب مطَّرد

اسم تفضيل، اسم يف ابتداء الجملة، اسم مجرد  «أق ب» ،»العبد من ربه و و  اجدض 

 عن العوامل اللفظية، ما إعرابه؟ مبتدأ.

 بعدها مصدر. منها ومما يؤولمصدرية،  :«ما»
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 فعل مضارع. :«يَو »

 اسم يكون. :«العبد»

 خرب يكون. :«من ربه»

أقرب كون العبد من ربه وهو ساجد، هل هذا هو الخرب؟ خرب المبتدأ؟ هل 

و و »يمكن أن يكون الخرب؟ ال يمكن؛ ألن الخرب ال ُتزاد قبله الواو، إذن ما إعراب 

ت مسد « اجد  الخرب.؟ هذه جملة اسمية وهي حالية سدَّ

حال  «ضرب العبد مسيًئا»لكن  ،«ضرب العبد مسيًئا»والحديث كقولهم: 

 مفردة، ويف الحديث حال جملة.

اشرتيته بدرهٍم فسافاًل، » نحو قولهِ: :فيَ العامل يف الحال وجوب ا نْ ومِ 

هذا أسلوب، قلنا: ال ُيمكن أن ُتدرس العربية وُتتقن  ،«وتصدقت بديناٍر فصاعًدا

 ه األساليب، وأهنا داخلة يف هذا الباب.إال بمعرفة هذ

اشرتيته بدرهٍم  :، أي«اشرتيته بدرهٍم فسافاًل »قالوا: إن التأويل والمعنى 

تصدقت بديناٍر فذهب  :، أي«تصدقت بديناٍر فصاعًدا»فذهب الثمن سافاًل، 

ق به صاعًدا،  : هذا العامل، وقد ُحذف وجوًبا، تقول: ُحذف «ذهب»الُمتصدَّ

ال يجوز التصريح به، نحن اآلن نقدره فنقول:  :؟ أي«وجوًبا»معنى وجوًبا، ما 

ق به صاعًدا، هذا  :، أي«تصدقت بديناٍر فصاعًدا» تصدقت بديناٍر فذهب الُمتصدَّ

من باب التقدير، لكن ال يجوز أن تتكلم به عندما تريد هذا األسلوب، لماذا ال 

وترك، فما فعلته العرب  يجوز؟ ألن العرب التزمت الحذف هنا، ولغة العرب فعٌل 

بحيث يجري  ؛وقالته فعلناه وقلناه، وما علمنا أهنا قصدت تركه، علمنا بغلبة الظن

علمنا أهنا قصدت  ؛األسلوب كله على الحذف، على كثرة الشواهد الواردة فيه

أما الجائز فهي األساليب التي مرة تأيت على  .الحذف، فيكون الحذف حينئٍذ واجًبا
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  تأيت على الذكر، فنقول حينئٍذ: هما جائزان.الحذف ومرة  

لهيع  ك المواض  التك يوحيَ ليها العامل يف الحال وجوب ا، و يا  و معنى 

 ابن مالك:

َو َمااا لِيَهااا َعِمااْل   َواْلَحااالو َقااْد يوْحااَي

 

 .....................................

. 

 

 مجاًزا. :يعني

.....................................

.. 

 

فِااااْل   عو فو َو ِ ذااا و  َوَبْعاااضو َماااا يوْحاااَي

 واهلل أعلم. ،حذف العامل يف الحال وجوًبا :ُمنع، ويعني بذلك :يعني 

يحسن بنا أن  ،وبعد االنتهاء من هذه المسائل الثالث المذكورة يف هذه األبيات

ج على مسألٍة لها ع    وهي القاعدة المشهورة عند ،القة بمجيء الحال جملةُنعرِّ

، هذه «الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال»الُمعربين يف قولهم: 

قاعدٌة مشهورة ومطردة عند الُمعربين، والذي حققه المحققون من النحويين يف 

أن الجمل وأشباه الجمل إذا جاءت بعد  -« مغني اللبيب»كابن هشاٍم يف  - ذلك

حضٍة فهي حال، وإذا جاءت بعد نكرٍة محضٍة فهي صفة، وإذا جاءت بعد معرفٍة م

فتحتمل حينئٍذ أن تكون صفًة نعًتا، وأن  ،نكرٍة غير محضة أو بعد معرفٍة غير محضة

 تكون حااًل.

لكي يتبين المقصود، فمن وقوع الجملة بعد  ال وا د واألمثل  على  لك؛ نَ ومِ 

 [93اإل  اء:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ) تعالى: هالنكرات المحضة قولُ 

 نكرة محضة، فهي صفة نعت. «كتاًبا»، «كتاًبا »ت بعدجملة وقع :(ڭڭ)

 :(پ ڀ) [164األع اَ:] (ٻ پ پپ پ ڀ) تعالى: قال

نكرٌة محضة،  (ڇ)و ،(ڇ)جملة اسمية، مبتدأ وخرب، وقد وقعت بعد قوله: 



 

 
e 

g h 

f  97 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 جملة وصفية نعتية. (پ ڀ)ـإذن ف

، «ال ب ي ع  فيه» ، أو:[254الب  ة:] (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)تعالى:  قال

 :، يعني«ال»خرب المبتدأ أو خرب  :(پپ)، «ال»مبتدأ، أو اسم  :(ڳ)ءتان، قرا

 وهو نكرٌة محضة، فتكون نعًتا. ،(ٺ)أهنا جملة اسمية، وقد وقعت بعد 

ہ ہ ہ ہ ) تعالى: كقوله ؛وأما وقوعها بعد المعارف المحضة

 ،(ہ): وقعت بعد واو الجماعة يف «أنتم سكارى» [43النساء:] (ھ

معرفة محضة، ال تحتمل التنكير، وكذلك أكثر األمثلة التي ذكرناها واو الجماعة 

 قبل قليل يف الدرس.

 ...الطال :

 (ہ ہ ہ ہ ھ)تعالى: أين صاحب الحال يف قوله ال يخ:

 الواو، ليست الصالة. (ھ) ؟من أنتم [43النساء:]

 ...الطال :

 ستأيت اآلن. ال يخ:

 [50األنبياء:] (گ گ گ ڳڳ) تعالى: أما غير المحضة فنحو قوله

ما الذي أنزلناه؟ ذكٌر،  ،(ہہ)ـجملة، وهي ل [92األنعام:] (ڌ)

نكرة، لكن هل نكرة محضة أم غير محضة؟ غير محضة؛ ألهنا  (ہہ)و

ُيقرهبا إلى  - كما قلنا أكثر من مرة -تخصصت بالصفة، وتخصيص النكرة 

 المعرفة، ُتسمى نكرة غير محضة، أو نكرة مخصصة، فعلى ذلك نقول:

 مبتدأ. :(ٹ)
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 خرب. :(ہہ) 

 صفة نعت. :(ڱ)

 وأن يكون جملًة حالية. ،يصح أن يكون جملًة نعتية :(ڌ)

إذا تخصص كما  ؛قلنا: قد يأيت صاحب الحال نكرة أننا وتذكرون يف الحال

 هنا، هذه نكرة غير محضة.

 (گ گگ) [5الممع :] (ک گ گ گگ)تعالى:  قوله

هذه للحمار،  (گ گگ)لحمار، جملة فعلية، من الذي يحمل أسفاًرا؟ ا

الجنسية ُتعمم  «لأ»هنا ما نوعها؟ جنسية، و «لأ»فهو معرفة، لكن  «لأ»الحمار فيه 

  .فُتقرب المعرفة للنكرة ،على الجنس

كمثل حماٍر يحمل »أنك يمكن أن تقول يف الكالم:  :والدليل على  لك

معرفًة محضًة، فلك ، والمعنى متقارب، فالحمار هنا وإن كان معرفة ليس «أسفاًرا

 وأن تجعله صفًة نعًتا. ،أن تجعله نكرةً  (گ گگ)يف جملة 

 :[37ي :] (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ) تعالى: قوله ومن  لك

 مبتدأ. :(پ)

 : خرب.«آيةٌ »

أم صفة؟ يجوز  (پ)جملٌة فعلية، حاٌل من  :[37ي :] (ۈ ۈ ٴۇ)

 لتعريف الجنس. ؛(پ)يف  «لأ»الوجهان؛ ألن 

يف هذا  - تعالى إن شاء اهلل - ا الدرس سيكون آخر درسهذ نذكر يا إخوان بأنَّ 

 الفصل، وإن شاء اهلل نعود إلى الدروس يف أول الفصل القادم على خير.
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نقول: قد  ،وبيَّنا تفصيل المحققين فيها ،بعد أن قررنا هذه القاعدة المشهورة

 ولذلك أمثلة. ؛أو تمنع الوصفية ،تمنع الحالية تأيت موانعُ 

زارين »هنا: جملٌة حالية، وإذا قلت:  «يضحك» « زيٌد يضحكزارين»قولك: 

لن أنسى له »فقولك:  ،«زارين زيٌد لن أنسى له ذلك»، أو: «زيٌد لن أنسى زيارته

، جملة وقعت بعد معرفٍة محضة، ولكنها ليست حااًل، ما الذي منع كوهنا «ذلك

تقبال، والحال تكون دليل اس «لن»، «لن»بدليل استقبال وهو  ؛حااًل؟ كوهنا مصدرةً 

 «لن أنسى له زيارته»، ال تكون يف االستقبال، فعلى ذلك ُيعرب يالحالالوقت  يف

استئناف، وال تكون حااًل  «زارين زيٌد لن أنسى له ذلك»على أهنا جملٌة مستأنفة، 

 وال تكون صفًة.

؛ أيًضا ال تكون حااًل  «زارين زيٌد سأزوره فيما بعد»أو:  «زارين زيٌد سأكافئه»

 ألهنا مصدرة بدليل استقبال.

 :(ٺ) [99الصالاط:] (ى ى ائ ائ ەئ ەئ):  قال

حااًل من  (ٺ)جملة فعلية وقعت بعد معرفة محضة، لكن ال نجعل 

 بدليل استقبال فنجعلها جملًة مستأنفة. ؛جملٌة مصدرةٌ  (ٺ)ألن  ؛(چ)

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) : قوله

كالم: عسى أن تكرهوا شيًئا هو خيٌر لكم وعسى لو قلنا يف ال [216الب  ة:] (ٹٹ

لكم، لو قلنا: خيٌر لكم: هذه جملة اسمية وقعت نعًتا صفًة  أن تحبوا شيًئا هو شر  

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) :لشيء، لكن اآلية

صفة من  :(ڀ ڀ ٺٺ) ،(ٿ ٿ ٹٹ)هل نقول:  [216الب  ة:] (ٹٹ

ا صفة، ما الذي يمنع الوصفية؟ هنإنكرٌة محضة؟ ال نقول:  (ېئ)ألن  ؛(ېئ)
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وجود الواو، والواو ال تفصل بين الصفة والموصوف، فحينئٍذ نقول: إن هذه جملة  

 حاليٌة من النكرة، هذا مما يسوغ مجيء الحال من النكرة؟

لو قلنا يف الكالم:  [259الب  ة:] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ) تعالى: وقال

تكون حااًل  (ڻ)وأما يف اآلية: ، لكانت صفة، «كالذي مر على قريٍة هي خاويةٌ »

 من النكرة.

نأخذ بعض الشواهد على ما  ،دعونا يف النهاية اآلن إذا لم تكن هناك أسئلة

 درسناه يف هذا الدرس.

 ...الطال :

هذا اصطالح لبعض النحويين، ُتسمى واو الحال، أو واو االبتداء،  ال يخ:

ى جملة االستئناف، واو الحال لكن المشهور أن واو االبتداء هي الواو الداخلة عل

 هي واونا هذه.

 ...الطال :

شرح أربعة أبيات فذهب المشروح  :، أي«شرح أربعة أبيات فصاعًدا» ال يخ:

 :ذهب حالة كونه صاعًدا، يعني :صاعًدا، هذا معناه، فذهب المشروح صاعًدا، أي

العرب مائة  أكثر، طبًعا هذا تقدير المعنى، تقدير المعنى ليس أنه هو الذي تريده

 بالمائة، لكن هذا المعنى المقصود.

 ...الطال :

تكون حااًل مؤكدة؛ ألن المعنى المعروف من أكرب، ثم تكون حااًل  ال يخ:

مالزمة، لكن يف البداية قلنا: األكثر يف الحال أن تكون منتقلة، وقد تكون الزمة، 

ه مفعوٌل مطلق لكان نعم، ُيمكن أن ُيعرب حااًل على هذا المعنى، لكن لو قيل: إن
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 له وجٌه أوضح.

 ...الطال :

نعم، الرابط هنا الواو والضمير الذي يف يخشاه، ضرب العبد إذا كان  ال يخ:

 .«إذا»ـ، وإذا لم تضربه ف«إذ»ـمسيًئا، أو إذ كان مسيًئا، إذا كنت ضربته ف

 ...الطال :

ألنه .. .مشهور يف الكتب ...ال أستطيع أن أجيب إجابة قاطعة اآلن ال يخ:

فيه  امسموع، تراجع الصورة يف دواوين الشعر أو يف كتب النحو، هل أحد يذكر بيتً 

وتكلمنا مرة عن  ،نحتج به؛ لذلك نقول: احفظوا عيون الشعر ا؟ نريد بيتً «هنيًئا»

أهمية حفظ الشعر وقلنا: يهتم اإلنسان بنوعين: شعر ُيحتج به وعيون الشعر 

 ب إليها.تذه الحديث الذي ُيكسبك معاين 

 ...الطال :

فهذا حرف  «هي ا»، هيا بنا، وأما «تعال»، تأيت اسم فعل معناه: «هيَّا» ال يخ:

 نداء.

 نعود إلى شواهدنا أو بقيت أسئلة.

 ...الطال :

 ؛ ألهنا تحتاج إلى شرٍح طويل.هذا شرحناه من قبُل  ال يخ:

 ...الطال :

اليوم  :محذوف، يعنيظرف متعلق بخربٍ  «اليوم»: مبتدأ، و«العيد» ال يخ:

 فهو ظرف متعلق بالخرب. ،اليوم العيد موجوٌد أو مستقر   :موجوٌد، يعني

 ...الطال :
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قال:  - المربد على ما أظن -نحن خلصنا إلى أن بعض النحويين  ال يخ: 

، قال: ألن «اهلل أكرب  اهلل أكرب»الوجه إذا وصلت أن تنصب، أن تفتح فتقول: 

التسكين، اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، اهلل أكرب ، فإذا  - المروي :أي –المسموع 

: ذٍ ئفاألصل يف التخلص من التقاء الساكنين بالفتح، قلت حين ،أردت أن تصل

المسألة تحتاج إلى مراجعة للتأكد إذا كان هذا هو المروي بالفعل فلقوله وجاهة، 

 فاألمر يعود إلى المروي. ،فإن لم يكن كذلك

 ...الطال :

 ال.ف «أكرب»، أما «أكرب»ما يتغير المعنى، يتغير لو مددت الباء يف  ال يخ:

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )سبحانه:  قال

 أين جملة الحال؟ [93األنعام:] (ٴۇ

ن يف غمرات الموت يف هذه الحالة إذ المالئكة باسطو يأن الظالم :يعني

 أيديهم.

حاٌل  [60الزم :] (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ)

 .(ڎ ڎ)من 

 [243الب  ة:] (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)

 .(ں)من الواو يف  ،[243الب  ة:] (ڻ ڻ)

ڇ ڇ ) [40آل عم ا :] (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

 .[40آل عم ا :] (ڇ

هل هي  ؟(ۇ ۇۆ)حال،  :(ڭ) [10النمل:] (ڭ ڭ ۇ ۇۆ)



 

 
e 

g h 

f  103 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

حال وال معطوف؟ وال المعنى هو الذي يحدد؟ ولى مدبًرا أو ولى لم ُيعقب، وال 

ًرا إذ لم ُيعقب؟ أنت تريد حالين، ولى مدبًرا ولم ُيعقب، ماذا ترى؟ عطف ولى مدب

ولى مدبًرا، كأنك قلت: ولى مدبًرا وولى لم ُيعقب،  :أو حاالن؟ عطف، يعني

ن كأنك قلت: ولى مدبًرا إذ لم ُيعقب، محتمالن، لكن ما الذي يرتجح والحاال

الوقت نفسه لم ُيعقب، واهلل  ولى مدبًرا ويف :بالمعنى؟ أنك تريد المعنيين، يعني

 أعلم.

چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

والحال األخرى  ،(چ)أين الحال؟  [103، 102] ه:  (ڇ

 (ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ)طيب ونحشر؟  ،(چ)

يوم ُينفخ يف الصور ويوم نحشر  :هذا عطف أو حال؟ عطف يعني [102 ه:]

 المجرمين ُزرًقا، عطف.

ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ہ ہ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)

ہ )هذه حال جملة اسمية،  (ۀ ہ) [8، 7]الملك: (ڭ ڭ ڭ ڭ

 حال أخرى، جملة فعلية. (ہ ھ ھھ

هذه حالية وليست  [54]المائدة:  (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ)

 ال يخافون لومة الئم. يجاهدون يف سبيل اهلل إذ :عاطفة، يعني

ٺ ) [20م يِ:] (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ)

 معطوفة على الحال األولى. :(ۀ ہ ہ)هذه حال،  :(ٺ ٺٿ

 .(چ ڇ ڇڇ) [25األفزاب:] (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ)

 (ۋ) [6المدث :] (ۈ ٴۇ ۋ):  تعالى لنبيه قال
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 (ۋ)يعني: ال تمنن حالة كونك مستكثًرا؛ فلهذا  ،(ٴۇ)حال من فاعل  

لكانت  «ال تمنن تستكثر» :يعني ،تجدها مرفوعة، ولو كانت جواًبا للطلب

هنا مرفوعة؛ ألهنا حال، والمعنى واهلل أعلم: ال تمنن حالة كونك وهي  ،مجزومة

 مستكثًرا.

 (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ)

 إذ لستم بآخذيه. [267الب  ة:]

ڀ ) [176النساء:] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ)

 .(پ)حاٌل من  :(ڀ ڀ

من ل ،وبينهما أمور م تبهاط ،ن  الحالل بيلن ون  الح ام بيلن»يف الحديث: 

ذال اعك  ؛وق  يف ال بهاط وق  ليها نْ ا  ى ال بهاط ل د ا تب أ لدينه وع ضه، ومَ 

حال أو صفة؟ يجوز الوجهان؛ ألن  «ي عى فول الحمى» »ي عى فول الِحمى

، فيجوز أن تكون حااًل وأن «كراعٍ »هنا نكرة غير محضة، كأنك قلت:  «ال اعك»

 تكون صفًة.

 ...الطال :

 .(ڀ) نكرة ُوصفت بـ ال يخ:

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) : قال

 للسماء:  السماء، ُيخرب عن حفظه :يعني [8، 7]الصالاط: (چ چ

 حرف جر. :(ڤ)

 اسم مجرور. :(ڌ)
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 مضاف إليه. :(ڻ)

 .(ڻ)ـصفة ل :(ڦ)

 ن السماء محفوظة من الشيطان المارد.إ

صفة؟ : جملة فعلية، ما إعراهبا؟ حال أم (ال يسمعون إلى المأل األعلى)

حفظ السماء من   أن اهلل :هنا صفة، لكان معنى اآليةإ :نأخذها صفة، لو قلنا

 فائدة أن ُتحفظ السماء من شيطان ما يسمع؟ هل هناكما يسمع،  ،كل شيطان مارد

 لو حال، ُحفظت السماء من كل شيطان حالة كونه ال يسمع. 

 :واهلل أعلم -ليست حااًل وال صفة؛ ألن المعنى يمنع ذلك، وإنما المعنى 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )ثم استأنف  ،[7الصالاط:] (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

 هذه حال. [9، 8]الصالاط: (چڇ ڇ ڇ ڇ ڃ ڃ چ چ چ

ما أردنا أن نشرحه  -بحمد اهلل  -وبه ينتهي  ،هذا ما تيسر شرحه يف باب الحال

يف هذا الفصل المبارك، وإن شاء اهلل نعود  -عليه رحمة اهلل-« ألفية ابن مالك»من 

والسالم عليكم ورحمة اهلل  ،ى شرح ما تبقى من األلفية يف الفصل القادمإل

 وبركاته.

 

¹ 
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 الدرس اخلامس واخلمسون
 

الدرس  - بحمد اهلل وتوفيقه -يف مدينة الرياض، نعقد  ،يف مسجد الراجحي

ونحمد  -عليه رحمة اهلل-« شرح ألفية ابن مالك»الخامس والخمسين من دروس 

ل هذا الدرس على أن جمعنا مرًة أخرى يف مجلٍس من مجالس يف أو  اهلل

 وتقبل اهلل منا ومنكم. ،وكل عاٍم أنتم بخير ،العلم

 -بعد أن انتهينا  «باب التمييز»كنا توقفنا يا إخوان يف الدرس الماضي على 

 يف   ، فنبدأ بما قاله إمامنا ابن مالك«باب الحال»من شرح  -تعالى بحمد اهلل

 يزباب التمي
 : قال

بِااااينض َنَِااااَ عْ .356 ِض بَِمْعنَااااى ِمااااْن مو  اْ اااا

 

اااااَ عْ   ا بَِماااااا َقاااااْد َلسَّ نَْصااااا و َ ْميِياااااز   يو

ااَذِ ااااااْب أ .357  ااااااا َوَقِفياااااازأ بواااااا    ْرض 

 

 َوَمنَاااااااااااَوْيِن َعَساااااااااااال  َوَ ْماااااااااااَ ا 

رع نَ ا.358   َوَبْعاااااَد ِ ل َوِشاااااْبِهَها اجااااا و

 

اااااااَيا  ِِ اااااااد  ِفنَْطااااااا أ   َأَضاااااااْفَتَها َذمو

ََ َوَجَبااااْلنَّْصاا و َبْعااَد َمااا أو وَ .359   ِضااي

 

 نْ  َذاااااَ  ِمْثااااَل ِمااااْلء األَْرِر َ َ َبااااا 

 َواْلَفاِعاااَل اْلَمْعنَاااى اْنِصاااَبْن بِاااَلْلَعاَل .360 

 

ااااااال  َذَلْنااااااَت َأْعَلااااااى َمنْااااااِزَ    َفةل  مو

َبااااا.361  اااالل َمااااا اْقَتَةااااى َ َعم   َوَبْعااااَد ذو

 

اااااا أ أَ   َْ  َباااااااَميلااااااْز َذااااااَلْذ ِْم بِااااااَلبِك َب

ْيَ  ِ ل اْلَعاَد ْ .362  َِ ْر بِِمْن نِْ  ِشْئَت   َواْج و

 

ااا  َفاااْد َواْلَفاِعاااِل اْلَمْعنَاااى َذطِاااْ  َنْفس   ا  و

ْطَلَ اااااا.363  ْم مو  َوَعاِماااااَل اْلتَّْميِياااااِز َقااااادل

 

اااابَِ ا  ا  و و اْلتَّْصاااا ِيَ َنااااْزر   َواْلِفْعاااالو  و
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باب »بعد   ز، وقد ذكر التميي«باب التمييز»هذه أبيات ابن مالك يف 

، ونحن قد انتهينا من الكالم على الُعمد يف الجملة االسمية، ثم تكلمنا على «الحال

 ،العمد يف الجملة الفعلية تبًعا البن مالك، وبعد ذلك بدأ ابن مالك بذكر الفضالت

ل الجملة، وهذه الفضالت أو المكمالت للجملة منها:  :أي المكمالت التي ُتكمِّ

فذكر المفاعيل الخمسة:  ؛مجرورات، فبدأ بذكر المنصوباتمنصوبات، ومنها: 

المفعول به، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمفعول له، والمفعول المطلق، 

وهو آخر المنصوبات من  ،وذكر االستثناء، ثم ذكر الحال، واآلن يذكر لنا التمييز

التمييز بحروف  الفضالت، بعد التمييز سنبدأ بالمجرورات، ستجدون أننا نبدأ بعد

 الجر، ثم باإلضافة.

 .«ألفيته»اآلن عرفنا لماذا ذكر ابن مالك التمييز يف هذا الموضع من 

ًرا وتفسيًرا، وُمبيِّنًا وتبيينًا،  التمييز هذا هو المصطلح المشهور، وُيسمى مفسِّ

ومميًزا وتمييًزا، كل هذه االصطالحات يستعملها النحويين، فيقولون يف نحو: 

، أو ُمفسر «خمسون»ـ: تفسيٌر ل«رجاًل » «المسجد خمسون رجاًل  صلى يف»

، والمصطلح «خمسون»ـ، أو ُمبين، أو تبييٌن، أو مميٌز، أو تمييٌز ل«خمسون»ـل

 المشهور الذي استقر عليه النحويون المتأخرون هو مصطلح التمييز.

كالعادة بالتعريف والتمثيل، فقال يف تعريف التمييز   بدأ ابن مالٍك 

  التمثيل له:و

بِاااااينض َنَِاااااَ عْ  ِض بَِمْعنَاااااى ِماااااْن مو  اْ ااااا

 

اااااَ عْ   ا بَِماااااا َقاااااْد َلسَّ نَْصااااا و َ ْميِياااااز   يو

ا  ااااااااا َوَقِفياااااااازأ بواااااااا    َذِ ااااااااْب أ اْرض 

 

 َوَمنَاااااااااااَوْيِن َعَساااااااااااال  َوَ ْماااااااااااَ ا 

ِض بَِمْعنَى ِمْن )فالتعريف كما تلحظون يشتمل على أربعة أوصاف، فقال:   اْ 

بِينض َنََِ عْ   ُيبين إهبام ما قبله. «مِن  »كل اسٍم نكرٍة متضمٍن معنى  ا لالتمييز:ن    (؛مو
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وال يأيت جملًة  ،أن التمييز ال يأيت فعاًل وال حرًفا :أنه اسم، أي :الوصَ األول 

 وال يأيت شبه جملة.

وستأيت  ،وهذا عند الجمهور ،أنه ال يكون معرفةً  :أنه نكرة، أي الوصَ الثاين:

 ف.إشارٌة إلى هذا الخال

، وهذا هو القيد المهم الذي يميزها على كثيٍر «مِن»أنه بمعنى  الوصَ الثالث:

على معنى: عندي  ،«عندي عشرون قلًما»، فقولك: «مِن»من المنصوبات، بمعنى 

ا»عشرون من األقالم، وقولك:  عندي صاٌع من الرب، بل  :أي ،«عندي صاًعا بر 

جهة النفس، أو من حيث النفس، طاب زيٌد من  :أي ،«طاب زيٌد نفًسا»قولك: 

 -كما سبق  -، وهذا القيد ُيخرج الحال؛ ألن الحال «مِن»فالتمييز بمعنى  .وهكذا

 كما قال ابن مالك: ،«يف»يأيت اسًما نكرًة، لكن الحال على معنى 

نَْتِصااااا و  َض َلْةاااااَل ض مو  اْلَحاااااالو َوْصااااا

 

ِو لِااااك َفااااالِ   ْفِهاااا ا َأْ َ اااا و  مو  َذَفااااْ   

جاء خالٌد يف حالة الخوف، فالحال  :أي ،«جاء خالٌد خائًفا» فالحال كقولنا: 

، وهذا تمييٌز واضح بين الحال وبين «يف»، بل هو على معنى «مِن»ليس على معنى 

 التمييز.

أنه ُمبيِّن، مبيٌِّن إلهبام ما قبله، مبيٌِّن إلجمال ما قبله،  الوصَ ال اب  للتمييز:

 ه الفائدة.معنى ذلك: أن التمييز إنما يأيت لهذ

؟ «ُمجمل ،ُمبهم»أنه يأيت بعد ُمبهم، يأيت بعد ُمجمل، ما معنى  لائدة التمييز:

جاءين »كقولنا:  ،شيء يحتمل أكثر من معنى، كأن تتقدمه كلمٌة مبهمة هُ م  د  ق  ت   :يعني

 ،«جاءين عشرون رجاًل »كلمٌة مبهمة مجملة، تحتمل أنواًعا،  «عشرون»ـف «عشرون

كلمة  «جاءين عشرون عالًما» ،جاءين عشرون زائًرا» ،«اجاءين عشرون أستاذً »

مبهمة مجملة تحتمل، كيف ترفع هذا اإلهبام؟ كيف ترفع هذا اإلجمال؟ كيف 
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، «من»ـ، هناك أنواع، النوع المراد ُتميز ب«عشرون»تبين النوع المراد؟ بالتمييز، 

 يأيت التمييز ؛ فلهذا ال«من»ـعشرون من هذا النوع، عشرون من هذا النوع، تميز ب

 إال بعد إهبام أو إجمال.

أ  نتَلِ على نوعك  ، يا ما يتعلق بالتع يَ، ويدأل يف التع يَ يا نأوا 

 التمييز، لالتمييز نوعا :

 .مييزض إلجمال الياط  

 . مييزض إلجمال النسب  

تمييٌز إلهبام الذات، أو تمييٌز إلهبام النسبة، ويقولون: تمييز الذات  :يعني

لنسبة، بالمعنى نفسه، ويقولون: تمييز المفرد وتمييز الجملة، ويقولون: وتمييز ا

التمييز غير الُمحول والتمييز الُمحول، كل ذلك بمعنًى واحد، فالتمييز إما تمييز 

 ذات وإما تمييز نسبة.

 نبدأ بتمييز الياط أو  مييز المف  ، ما الم ا  بتمييز الياط أو  مييز المف  ؟

يرفع إهباًما وقع يف كلمة، هو التمييز الذي يرفع إهباًما، هذا هو التمييز الذي 

، فالتمييز الذي يرفع إهبام كلمٍة مفردة يسمونه ةاإلهبام أين وقع؟ وقع يف كلمة مفرد

تمييز المفرد أو تمييز الذات، وهذا التمييز إنما يقع يف المقادير، ما المراد 

 والم ا ي  أنواع، أربع  أنواع: الكلمات التي تدل على مقدار، :بالمقادير؟ أي

ما دل على مساحة، يريدون بذلك التقدير بالطول،  النوع األول من الم ا ي :

عندي » ،«له شربٌ حريًرا»أي كلمة تدل على تقديٍر بالطول يسمونه مساحة، نحو: 

ا)قوله: بومثل ابن مالك  ،«اشرتيت مياًل أرًضا» ،«اذراٌع قماًش  (، َذِ ْب أ اْرض 

هذا مقدار، لكنه مقداٌر أو تقديٌر للطول، تعرفون الشرب يا إخوان؟ من  «شرب»ـف

طرف اإلهبام إلى طرف الخنصر، ومن طرف اإلهبام إلى طرف السبابة أو المؤشرة 
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 .أو الُمسبحة ُيسمى فِتاًل  

ا: ) وقول ابن مالك ل الهمزة  ،(َذِ ْب أ اْرض  أصله: كشربٍ أرًضا، ثم سهَّ

ما المراد بتسهيل الهمزة؟ أن ُيلقي حركتها على الساكن  وتسهيل الهمزة جائز،

هذه همزٌة مفتوحة، نأخذ فتحتها وُنلقيها على الساكن  «أرًضا»ـقبلها، ثم ُتحذف، ف

نوٌن ساكنة،  - كما تعرفون -، التنوين؛ ألن التنوين «شربٍ»قبلها؟ ما الساكن قبلها؟ 

، نون «شربِن  »، وإنما نقول: «شربٍ»فنُلقي الفتحة على التنوين، إذن ال نقول: 

ماذا ننطق بعد التنوين المفتوح؟  :نحذفها، يعني «أرًضا»مفتوحة، ثم الهمزة همزة 

 .«كشربِ ارًضا»الراء 

التقدير  :وهو التقدير بالوزن، أي ،ما دل على وزن النوع الثاين من الم ا ي :

فهذه أمور ُتقدر  ،«اشرتيت طن ا حديًدا» ،«له كيلو تفاًحا»بالثقل، نحو قولهم: 

مثنى،  «منوين»( َوَمنََوْيِن َعَسال  َوَ ْمَ ابثقلها، ومثال ابن مالك قوله: ) :بوزهنا، أي

ن ى»مفرده:   :أي ،مقداٌر قديم يوزن به، وقيل: بل ُيكال به، يوزن به :، والمنى«م 

، كقطع الحديد التي يوزن هبا اآلن، قطعة على وزن كيلو أو كيلوين، كان يوزن هبا

نى»فسماه ابن مالك  ، لكنه جر؛ ألهنا معطوفة على مجرور «منى منوان»، و«م 

ا َوَمَنَوْينِ ) ا َوَقِفْيزأ بو   ( َوَمنََوْيِن َعَسال  فثنَّاها وجرها، والتمييز هو قوله: ) (َذِ ْب أ اْرض 

تمييٌز آخر أم معطوف؟ معطوف، ال نقول: تمييز آخر،  «تمًرا»تمييز، و «عساًل »

: معطوٌف على «تمًرا»عطف،  ف، تمييز منصوب، والواو حر«عساًل »: التمييز

 التمييز منصوب.

وهو التقدير بالحجم، التقدير  ،ما دل على كيل النوع الثالث من الم ا ي :

ا»بالحجم ُيسمى الكيل، كقولهم:  فالصاع، تعرفون  ،«عندي مد  ذبيًبا» ،«له صاٌع ُبر 

اء؟ يثقلها أم بمساحتها أم بحجمها؟ بحجمها، الصاع؟ الصاع كيف ُتقدر به األشي

يأيت ُقرب ثالثة كيلو، ثم  ،فتضع فيه أرًزا وتضع فيه تمًرا، ثم ُنخرج األرز فنزنه
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ُنخرج التمر فنزنه ال يأيت ثالثة كيلو، هنا التقدير ليس بالوزن وإنما بالحجم، هذا 

َوَقِفيزأ ذلك قوله: )أي بالحجم، ومثال ابن مالك يف  ،ُيسمى الكيل، تقديٌر بالكيل

ا مقداٌر قديم كان ُيكال به، على شكل إناء صغير، لكنه متفق عليه عند  :(، القفيزبو  

 الناس أن هذا مقدار قفيز.

وهو التقدير بالعدد، نحو: )عندي  ،ما دل على عدد النوع ال اب  من الم ا ي :

لم ُيمثل   الكن ابن مأإال  ،وخمسون ريااًل( ،وثالثون دفرتًا ،عشرون قلًما

اللعدد يف البيت، فقال:) ا( هذه مساحة، )َذِ ْب أ اْرض  َوَمنََوْيِن ( هذا كيل، )َوَقِفيزأ بو  

( هذا وزن، ولم ُيمثِّل للعدد، إال أنه نصَّ عليه يف بيٍت سيأيت يف قوله: َعَسال  َوَ ْمَ ا

ْيَ  ِ ل اْلَعَد ) َِ ْر بِِمْن نِْ  ِشْئَت   – إن شاء اهلل -ُيمثل له؟ سنعرف لماذا لم  (،َواْج و

 ؟لماذا لم ُيمثل له ،قريًبا

عشر، كلمة ليست  ازن اثنرالد «عندي درزٌن نعااًل »قولنا مثاًل:  لإ  قال قائل:

بة،  أي المقادير؟ من العدد، لو قلنا مثاًل:  ن  مِ  ،«عندي درزٌن نعااًل »عربية، لكنها ُمعرَّ

 م حجم أم تحتمل األمرين؟ مساحة.مساحة أ «يف السماء قدر راحٍة سحاًبا»

تمييز، والُمميز  :(ڱ) [7الزلزل :] (ڎ ڈ ڈ ژ ژ)

 مثقال ذرٍة، هذا واضح أنه وزن أم كيل؟ وزن.

تمرة ثم يضعون عليها زبدة؛ ليكون  «على التمرة مثلها زبًدا»تقول العرب: 

 :«على التمرة مثلها زبًدا»طعمها ألذ، 

 خرب. :«م ةتعلى ال»

 أ.مبتد :«مثلها»

ا»  تمييز. :«زبد 

 ما نوع التمييز؟ حجم.
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عندي ضعف » ...وزن، مثل ماذا؟ «عندي ضعف ما عندك ذهًبا»قولك:  

هذا وزن؛ لوجود المضاف  «عندي ضعف ُحليك ذهًبا»هذا عدد،  «دراهمك ذهًبا

إليه، عندي ضعف ما عندك، المضاف إليه هو الذي يبين نوع المقدار، قد يكون 

كون موزوًنا، التأمل يف هذه األمور يوصل الطالب إلى نوع وقد ي ،عدًدا لمعدود

 المقدار.

وهو تمييز الذات أو تمييز المفرد، فإذا سأل  ،فهذا النوع األول من التمييز 

عندي »سائٌل قبل أن ننتقل إلى النوع الثاين فقال: ما الناصب للتمييز يف هذا النوع؟ 

هناك ناصب  :تمييز منصوب، يعني :«رجاًل » ،«اعندي صاٌع بر  » ،«عشرون رجاًل 

نصبه فصار منصوًبا، ما العامل الذي ينصب التمييز هنا، تمييز المفرد أو تمييز 

 الذات؟ 

 المواب ليما قاله ابن مالك: 

ا يونَْص و  َ عْ  َقْد  بَِما َ ْميِيز   َلسَّ

ره، األمر المبهم، يعني عشرون يف قولنا: )عندي عشرون  إذن فناصبه هو ُمفسَّ

ا( وهذا قول ابن مالك:رجاًل   ( وصاع يف قولنا: )اشرتيت صاًعا برَّ

................................... 

 

اااااَ عْ   ا بَِماااااا َقاااااْد َلسَّ نَْصااااا و َ ْميِياااااز   يو

 ...الطال : 

المبينة،  «مِن»طبًعا تمييز؛ ألنه اسٌم نكرٌة بمعنى  «ألقى كلمًة شعًرا» ال يخ:

ألقى شعًرا، وذكر  :هنا بدل على معنىإقال: ألقى كلمًة من الشعر، يمكن أن يُ 

، إما بدل كل من كل فصار بداًل  «شعًرا»، كلمة تعم النثر والشعر، ثم أتى بـ «كلمةً »

 ،يف األصل الشعر، أو بدل جزء من كل، فإن جعلناه تمييًزا «كلمة»ـإذا كنت تريد ب

يف هذه األشياء، المقادير محصورة  «ألقى كلمًة شعًرا»من أي تمييز الذات يكون؟ 
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إن كنا سنضيف شيًئا نقول: يأيت يف المقدار وغير المقدار، لكن أال يمكن أن نجعل 

 مثل هذا المثال من تمييز النسبة اآليت؟ فإذا شرحناه نطبق عليه.

هو تمييز النسبة، أو تمييز الجملة، وُيسمى التمييز  النوع الثاين من التمييز:

ييز الذي يرفع إهباًما وقع يف نسبة الفعل إلى الفاعل، الُمحول، تمييز النسبة هو التم

 «طاب زيدٌ »كقولهم:  ؛إذن عندك هنا فعٌل وفاعل، ويف نسبة الفعل إلى الفاعل إهبام

نسبت الطيب إلى زيد، طاب زيٌد من أي جهة؟ من أي حيثية؟ طاب زيٌد من جهة 

يٌد من جهة الخلق؟ طاب زيٌد من جهة النسب، طاب زيٌد من جهة الفعل؟ طاب ز

 الملبس؟ طاب زيٌد من جهة النسل؟

إذن فيها إهبام، لكن اإلهبام يف زيد؟ ال، زيد ما فيه إهبام، اإلهبام يف طاب؟  

الطيبة معروفة، الطيبة ضد الخبث، إذن ليس اإلهبام هنا يف كلمٍة مفردة، ال يف زيد 

الفاعل، فتقول:  يف نسبة الفعل إلى (اإلجمال)وإنما اإلهبام  ،«طاب»وال يف الفعل 

طاب زيٌد من هذه  :أي ،«طاب زيٌد نفًسا»أو  «طاب زيٌد خلًقا»أو  ،«طاب زيٌد نسًبا»

، من هذه الجهة، «مِن  »اسٌم نكرة بمعنى  «طاب زيٌد نفًسا»يف  «نفًسا»ـالجهة، إذن ف

ٿ ٹ ) تعالى: نه مبيٌن ورافٌع إلهبام نسبة، ومثله قولهأإال  ،ُمبين إلهبام

اشتعل الرأس، نسبت االشتعال إلى الرأس، االشتعال  :يعني ،[4م يِ:] (ٹ

االشتعال إلى الرأس من أي جهة؟ من أي  تمعروف والرأس معروف، لكن نسب

ا( أو: )اشتعل الرأس  حيثية؟ من جهة الشيب، ال من جهة الهم )اشتعل الرأس هم 

 ناًرا(.

لفعل إلى الفاعل، تمييز نسبة ا ن  ومِ  و نا ننتبه يا نأوا  نلى قةي ، لن ول:

محمد أحسن وجًها وأكثر مااًل »، كقولك: «أفعل التفضيل»ومنه: التمييز بعد 

وأدق منك  ،وأكثر منك مااًل  ،محمد أحسن منك وجًها»أو تقول:  ،«وأغزر علًما

هنا نسبت الحسن إلى محمد،  «محمد أحسن وجًها»وهكذا، فقولنا:  ،«علًما
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س يف الحسن، الحسن معروف ضد القبح، فاإلهبام ليس يف محمد، معروف، ولي 

وإنما اإلهبام وقع يف نسبة الحسن إلى محمد، محمد أحسن منك من أي جهة؟ 

ا؟ فتحدد هذه الجهة أحسن منك وجًها؟ أحسن منك نسًبا؟ أحسن منك خط  

 «مِن»تمييز، اسٌم نكرٌة بمعنى  «وجًها»، إذن «محمد أحسن منك وجًها»بالتمييز، 

 رافٌع لإلهبام. :مبين لإلهبام، أي

 لكن نقول: إنه من تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل، كيف يكون ذلك؟

 :«محمٌد أحسن وجًها»قولهم: 

من المشتقات، من  - كما نعرف -: اسم تفضيل، واسم التفضيل «أحسن»

ُسن»األسماء المشتقة، مشتقٌة من الفعل  : ى، بمعن«محمٌد أحسن وجًها»، إذن «ح 

ُسن  وجًها إلى هذا  «حُسن»فعل، أين فاعله؟ هو، نسبة الفعل  «حُسن»، محمٌد ح 

من تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل، وهكذا يف  «أفعل التفضيل»الفاعل، التمييز بعد 

كُثر  :محمٌد كُثر مااًل، يعني :أي ،محمد أكثر مااًل  ،«أكثر منك مااًل »بقية األمثلة: 

 من هذه الجهة.

 ،«منك إخوًة وأحسن منك داًرا وأدق منك فهًما أنا أكثر»أن تقول:  : لك نْ ومِ 

 وهذا كثيٌر يف كالم العرب ويف القرآن ويف السنة.

ا نْ ومِ  يدل على تعجب،  «ما»التمييز بعد  : مييز نسب  الفعل نلى الفاعل أية 

وهما  ،أن التعجب قد يأيت بصيٍغ قياسية ، وتعلمونتعرفون التعجب يا إخوان

 ،«هلل دره شاعًرا»، وقد يأيت بصيٍغ سماعية تقول: «ل بهأفع»و «ما أفعله»صيغتان: 

فإن هذا التمييز من أي  ،يدل على التعجب «ما»ونحو ذلك، فإذا جاء التمييز بعد 

، «أكِرم بزيٍد رجاًل »تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل، فقولنا:  ن  نوع من التمييز؟ مِ 

كُرم زيٌد  :هكذا ُيعرب، أي : فاعل، والباء حرف جٍر زائد،«زيدٍ »، : تمييز«رجاًل »
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  .من جهة الرجولة

أكرم بزيٍد »كُرم زيٌد من هذه الجهة، من جهة الرجولة،  :أي ،«أكِرم بزيٍد رجاًل »

 أكرم به من هذه الجهة. :أي ،«أكرم بزيٍد مديًرا» ،«أكرم بزيٍد صاحًبا» ،«أًخا

رم إلى زيد، تمييز لنسبة الك «أكِرم بزيٍد رجاًل »يف  «رجاًل »فواضح اآلن أن 

أجِمل »كقولك:  ؛: فاعل، إذن تمييٌز بنسبة الفعل إلى الفاعل، وهذا أيًضا كثير«زيد»

 وغير ذلك. ،«هبنٍد فتاًة وأحِسن هبا أخًتا

: التمييز  إن تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل يدخل فيها هذان الموضعان قلنا:

ل ذكر ابن مالٍك دل على تعجب، فه «ما»والتمييز بعد  ،التفضيل «أفعل»بعد 

 ذلك؟ نعم، سيذكر ذلك يف بيتين قادمين يف قوله:

 َواْلَفاِعااااَل اْلَمْعنَااااى اْنِصااااَبْن بِااااَلْلَعاَل 

 

ااااااال  َذَلْنااااااَت َأْعَلااااااى َمنْااااااِزَ    َفةل  مو

َباااااا  ااااالل َماااااا اْقَتَةاااااى َ َعم   َوَبْعاااااَد ذو

 

اااااا أ َأَبااااااا  َْ  َميلااااااْز َذااااااَلْذ ِْم بِااااااَلبِك َب

 إن شاء اهلل.سيأيت شرحهما يف موضعهما  

أي تمييز نسبة الفعل إلى الفاعل، هذا هو الكثير، وقد يأيت   مييز النسب  قلنا:

تمييز النسبة لغير نسبة الفعل إلى الفاعل، بل يأيت لتمييز عالقة الفعل بالمفعول به، 

غرس الفالح »غرسها من الشجر  :أي ،«غرس الفالح األرض شجًرا»كقولك: 

نسبة الفعل إلى  ،، تمييٌز لنسبة الغرس إلى الفالح«شجًرا»التمييز:  ،«األرض شجًرا

؟ نعم، عالقة الغرس «األرض»القة الفعل بالمفعول به أم تمييٌز لع   ،الفاعل

قة الفعل ال  : تمييٌز لع  «شجًرا»باألرض أهنا من جهة التشجير، من جهة األشجار، 

  «.األرض»الغرس بالمفعول به 

فجرناها من  :يعني ،[12ال م :] (چ چ چ) تعالى: قوله ومن  لك

جهة الزالزل، فقد ُتفجر  ن  جهة الرباكين، فجرناها مِ  ن  جهة العيون، فجرناها مِ 
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جهة  ن  مِ  :يعني ،(چ)األرض من أكثر من صورة، كيف ُفجرت األرض؟ قال:  

 تمييٌز لنسبة التفجير إلى اهلل :(چ) ،[12ال م :] (چ چ چ)العيون، 

قة الفعل التفجير بالمفعول به ال  أم تمييٌز لبيان ع   ،، نسبة الفعل إلى الفاعل

 األرض؟ 

تمييز » :لماذا تقول مع الفاعل الطال : وذلَِ  لك -قد ي ول  ال ض منتبه 

قول: ت، تنسب الفعل إلى الفاعل، ومع المفعول به ال «نسبة الفعل إلى الفاعل

 ؟«فعول بهقول: عالقة الفعل بالمتنسبة الفعل إلى المفعول به، وإنما »

ألن الفعل دائًما إنما ُينسب إلى فاعله، الفعل ال ُينسب إال إلى  والمواب:

فاعله؛ فلهذا ُيقال يف تعريف الفاعل: هو الفعل الذي ُينسب إليه الفعل، الفعل 

ما أالذي تنسبه إلى شيء، هذا الشيء هو فاعله؛ ألن الفعل ال ُينسب إال إلى فاعله، 

فعل والمفعول به، قد تكون بين الفعل والمفعول فيه قد تكون بين الفالعالقة 

وهذا المفعول له، قد يكون  ،ظرف الزمان والمكان، قد تكون بين الفعل وسببه

القة بين الفعل واالسم الدال كون ع  تعالقة بين الفعل والمفعول معه، قد  هناك

  .هذا الحال ،على الهيئة

ما عالقة هذا  ؛إليه يف كل درسالفعل قد يكون له عالقات كثيرة، وهذا نشير 

المنصوب بالفعل؟ قد يكون بياًنا لسبب، قد يكون بياًنا لمكان، قد يكون بياًنا 

لزمان، قد يكون بياًنا لمن ُفعل الفعل معه، أما الفاعل ال، الفاعل هو من ُينسب إليه 

 الفعل.

يز تمييز النسبة التمييز المنقول، أو التمي يبعض النحويين ُيسم ملحوظ :

ل من الفاعل وهذا هو  ل من الفاعل أو من المفعول به، التمييز الُمحوَّ الُمحوَّ

  .األكثر، أو من المفعول به وهذا قليل، وأمثلة ذلك اتضحت مما قبل
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ل من الفاعل حوَّ األصل يف المعنى:  ،«طاب زيٌد نفًسا»كقولنا:  ؛لالتمييز المو

طاب »هي التي طابت، فإذا قلت: طابت نفُس زيٍد، إذن فالنفس يف المعنى فاعل، 

ل من  «نفًسا»فعل وفاعل، « زيدٌ  هذا تمييز، تمييٌز يبين الفاعل الحقيقي؛ ألنه ُمحوَّ

: تمييز «وجًها» «محمٌد أحسن وجًها وأكثر مااًل من زيد»وكذلك لو قلت:  .الفاعل

ل من الفاعل أم من المفعول به؟ من الفاعل؛ ألن األصل يف المعنى: محمدٌ   ُمحوَّ

لت الفاعل، قلبت الفاعل إلى تمييز، قلت:  محمٌد أحسن »حُسن وجهه، ثم حوَّ

 .«وجًها

ل من المفعول به حوَّ  ،«غرسُت األرض شجًرا»ففي قولنا:  وأما التمييز المو

 ،[12ال م :] (چ چ چ) األصل يف المعنى: غرست شجر األرض،

ل المفعول به إلى تمييز. :أي  فجرنا عيون األرض، ثم ُحوِّ

ل:  لحوظ ض أأ  :م بعض المتأخرين يزيد على ما سميناه بالتمييز الُمحوَّ

ل ل من المبتدأ، نحن قلنا: التمييز الُمحوَّ ل من الفاعل ؛التمييز الُمحوَّ  ،إما أن ُيحوَّ

ل من المفعول به، بعض المتأخرين يزيد نوًعا ثالًثا ويقول: التمييز  وإما أن ُيحوَّ

ل من المبتدأ، ويجعل محمٌد »التفضيل، نحو:  «أفعل»منه التمييز بعد  الُمحوَّ

، ما أصله قبل التحويل؟ يقول هؤالء: وجه محمٍد «وجًها»التمييز:  «أحسن وجًها

األصل: مال محمٍد أكثر من مالك، إذن حولوا  ،«محمٌد أكثر منك مااًل »أحسن، 

لنحويين التمييز فجعلوه يف األصل يف المعنى مبتدأ، وقد ذكرنا أن نحو ذلك عند ا

ل من الفاعل؛ ألن التمييز يف الحقيقة هو من هذا الفاعل الذي  هو من التمييز الُمحوَّ

رناه بعد الفعل بعد المشتق.  قدَّ

وهنا ُيبادر طالٌب فيسأل ويقول: ما الناصب  ،التمييز ن  النوع الثاين مِ  ن  انتهينا مِ 

النوع األول قلنا:  للتمييز يف هذا النوع؟ قد عرفنا الناصب له يف النوع األول،

الناصب له هو المبهم، كلمة مبهمة، لكن يف تمييز النسبة ليس هناك كلمٌة مبهمة، 
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طاب »نحو:  ،وإنما هناك نسبٌة مبهمة، فما الناصب للتمييز يف هذا النوع من التمييز 

أم الفاعل  ،«طاب»: تمييز منصوب، ما الذي نصبه؟ الفعل «نفًسا» «زيٌد نفًسا

 ه النسبة المبهمة؟؟ أم هذ«زيدٌ »

ناصب تمييز النسبة هو الفعل المتقدم، الفعل نفسه هو الذي يرفع  المواب:

طاب زيٌد »وهو الذي ينصب التمييز هنا،  ،وهو الذي ينصب المفعول به ،الفاعل

 «محمد أحسن وجًها»، وهكذا يف قولنا: «طاب»: تمييٌز منصوٌب بـ «نفًسا» «نفًسا

، «حُسن»من الفعل  ؛ ألنه مشتق  «أحسن»ن ناصبه؟ : تمييٌز منصوب، أي«وجًها»

 .«غرسُت »: تمييز، أين ناصبه؟ «شجًرا» «غرست األرض شجًرا»

إذا جعلناه  «ألقى محمٌد كلمًة شعًرا» :بعد  لك يمَن أ  نعو  نلى مثال األخ

أي: ألقى كلمًة من الشعر، فهنا  ،فال إشكال يف ذلك، وإذا جعلناه تمييًزا ،بداًل 

عن التمييز الُمحول عن  :أي ،نجعله من تمييز عالقة الفعل بالمفعول به يمكن أن

ليس لتمييز نسبة اإللقاء إلى  «شعًرا»المفعول به، على معنى: ألقى شعًرا؛ ألن 

أهنا من جهة  :القة اإللقاء بالكلمةالفاعل، وإنما لبيان نسبة اإللقاء إلى الكلمة، ع  

 الشعر ال من جهة النثر.

بِينض ل نعود إلى قول ابن مالك: )قبل أن ُنكم ِض بَِمْعنَى ِمْن مو  : مبتدأ.«اسمٌ »، (اْ 

: شبه جملة، جار ومجرور، ما إعراب شبه الجملة هنا؟ الخرب: ُينصب «بمعنى مِن  »

 تمييًزا

بِينض َنََِ عْ ) ِض بَِمْعنَى ِمْن مو ا( ما باله؟ )اْ  ( الخرب: ُينصب تمييًزا، يونَْص و َ ْميِيز 

 لكن:

ِض »  مبتدأ. :«ا 

 صفة نعت. :«بمعنى ِمنْ »
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 صفٌة ثانية. :«مبينض »

 صفٌة ثالثة. :«عنَ »

ا»  .اهذه جملة فعلية وقعت خربً :«يونص   مييز 

 هذا إعراٌب واضح.

بالجر،  «مبينٍ »، «هاسٌم بمعنى مِن  مبيٍن نكر»: «األلفية»جاء يف بعض نسخ 

من أسماء  «مِن  »الُمبينة، و ، بمعنى مِن«مِن  »فتكون نعًتا صفًة، ولكن لماذا؟ لـ

يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث، الكلمة إذا  ؛الكلمات إذا أردت لفظها

 ؟«جلس»عرب لي أ ،«جلس زيدٌ »أردت لفظها تقول مثاًل: 

 : فعٌل ماٍض.«جلس»تقول: 

: فعٌل ماٍض، «جلس»هنا تريد لفظها أو تريد معناها؟ تريد لفظها،  «جلس»

ر، فإذا أردت  «جلس»جميلٌة، ُتؤنث، أو تقول:  تقول: جلس كلمةٌ  فعٌل ماٍض، ُتذكِّ

جلس »الجلوس،  :، تقصد المعنى«جلس زيدٌ »ليس معناها: ومن الكلمة لفظها 

 «محمد»ـاسم مفعوٍل، تريد ب «محمدٌ »، محمٌد هو الفاعل، لكن لو قلت: «محمدٌ 

فاعل، فلك أن  «محمدٌ »هنا معناها أم لفظها؟ تريد لفظها، تقول: اسم مفعوٍل، 

 ُتذكرها ولك أن ُتؤنثها.

ن ا؟ نوعاانتهينا يا إخوان من الكالم على نوعي التمييز، وقلنا: التمييز كم نوعً 

؟ ستة أنواع؛ ألن تمييز الذات أربعة أنواع: ما دل على اإجمااًل، وتفصياًل كم نوعً 

ول به، مساحة، وزن، وكيل، وعدد، ثم التمييز الُمحول عن الفاعل وعن المفع

 ،وقلنا: بعضهم زاد التمييز الُمحول عن المبتدأ، إذن فأنواع التمييز: نوعان إجمااًل 

 وستٌة تفصياًل.

حكم جر التمييز باإلضافة؛ ألنه قال يف   ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك
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 البيت األول عن التمييز: 

بِاااااينض َنَِاااااَ عْ  ِض بَِمْعنَاااااى ِماااااْن مو  اْ ااااا

 

ا بَِماااااا َقااااا  نَْصااااا و َ ْميِياااااز  اااااَ عْ يو  ْد َلسَّ

هذا االسم الذي ُيبين يلزم النصب دائًما؟ هذا األصل فيه، لكن قد يخرج عن  

؛ فلذلك سيذكر اآلن «مِن  »النصب إلى الجر، إلى الجر باإلضافة، أو إلى الجر بـ 

فقال يف بيان حكم جر التمييز  ،«مِن  »ثم يذكر بعد ذلك الجر بـ  ،الجر باإلضافة

 باإلضافة، قال: 

رع نَ اَوبَ   ْعاااااااَد ِ ل َوِشاااااااْبِهَها اجااااااا و

 

اااااااَيا  ِِ اااااااد  ِفنَْطااااااا أ   َأَضاااااااْفَتَها َذمو

ََ َوَجَبااااا   َواْلنَّْصاااا و َبْعااااَد َمااااا أِضااااي

 

 نْ  َذاااااَ  ِمْثااااَل ِمااااْلء األَْرِر َ َ َبااااا 

هذه، يشير هبا إلى األمثلة المذكورة  :: اسم إشارة يعني«ذي»( َوَبْعَد ِ لقوله: ) 

 : يف البيت الثاين يف قوله

ا ااااااااا َوَقِفياااااااازأ بواااااااا    َذِ ااااااااْب أ اْرض 

 

 َوَمنَاااااااااااَوْيِن َعَساااااااااااال  َوَ ْماااااااااااَ ا 

وهذه األمثلة الثالثة كانت أمثلًة على ما دلَّ على مساحة، نقول: الممسوحات،  

وما دل على كيل، مكيالت، وما دل على وزن، موزونات، التمييز إذا كان لمساحٍة 

 ،بشرط أال يكون هذا الُمبهم مضاًفا ؛ةجاز لك أن تجره باإلضاف ؛أو كيٍل أو وزنٍ 

ا» ،«عندي شربُ أرضٍ »جاز لك:  «اعندي شرٌب أرًض »فإذا قلت:   ،«عندي قفيٌز بر 

عندي » ،«عندي منوى عسٍل وتمرٍ » ،«عندي منواِن عساًل وتمًرا» ،«عندي قفيُز ُبر  »

 ،«حديدٍ  اشرتيُت طنَّ » ،«اشرتيت طن ا حديًدا» ،«عندي صاُع زبيٍب » ،«صاٌع زبيًبا

أن تجره باإلضافة،  ؛لك يف هذه الثالثة: ما دل على مساحٍة أو كيٍل أو موزون

  .لم تجز اإلضافة ووجب النصب ؛فإن كان مضاًفا ،بشرط أال يكون مضاًفا

يدل على مساحة، ولكن هذا  «شرب» «عندي شربُ يٍد أرًضا»لو قلت: مثال: 

يجب فيها النصب وال يجوز  «أرًضا»ه، مضاٌف إلي «يدٍ »، «شرب يدٍ »الُمبهم ُأضيف، 

، أضاف «قدر راحةٍ » «ما يف السماء قدر راحٍة سحاًبا»هنا الجر، وكذلك قولهم: 
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 النصب. «سحاًبا»القدر إلى راحٍة؛ فلهذا وجب يف 

َياومثال ابن مالك يف ذلك قوله: ) ِِ د  ِفنَْط أ  عندي ُمدُّ »كأن تقول مثاًل:  ،(مو

 -كما يقولون، والصاع  ،ا ُيساوي ملء كفي الرجل المعتدل، الُمد: م«حنطٍة غذاءً 

: «غذاءً »، : مضاٌف إليه«حنطةٍ »، : مضاف«ُمدُّ »أربعة أمداد، يقول:  - كما تعرفون

 تمييز يجب نصبه.

ََ  َما َبْعَد  َواْلنَّْص و ) نص على ذلك على وجوب النصب يف قوله: (، َوَجَبا أِضي

ې ى ) : يشير إلى قوله ،(َ َ َبا ْررِ األَ  ِمْلء ِمْثَل  َذا َ  ن ْ مثاله: )

هذا المقدار  (ائ ەئ) [91آل عم ا :] (ى ائ ائ ەئ ەئ

ُأضيفت إلى  (ائ)تمييز يجب نصبه؛ ألن كلمة  :(ەئ)أو تقدير بالحجم، 

( فهنا يجب تخفيف َ َ َبا األَْررِ  ِمْلء ِمْثَل  َذا َ  ن ْ األرض، أما مثال ابن مالك: )

 فنا المراد بالتخفيف.الهمزة؛ لكي يستقيم الوزن، وعر

 متى جيوز جر التمييز باإلضافة؟ 

 «ذي»وشبهها كما يقول ابن مالك، ما المقصود بـ  «ذي»إذا جاءت بعد 

ليست المقادير كلها، الممسوحات والمكيالت  ؟المذكورة يف البيت السابق

يف باب  تفصيله العدد يأيتتمييز والموزونات، ماذا بقي من المقادير؟ العدد، 

أحد »وقد ُينصب من  ،«عندي خمسُة رجالٍ »عدد، قد ُيجر يف األعداد المفردة ال

 ،(تسعة وتسعون نعجة) ،[4يو َ:] (ى ائ ائ) «عشر إلى تسعٍة وتسعين

عندي خمسة » يف ، ال تقل«من»فيه تفصيل، وال ُيجر بـ  «عندي عشرون رجاًل »

، «ن الرجالخمسٌة م»ولها بالمعنى أقد تُ  ،«عندي خمسٌة من رجال» «:رجالٍ 

تأولها  ،«عندي خمسة عشر من رجلٍ »ال تقل:  ،«عندي خمسة عشر رجاًل »

أن تمييز العدد فيه تفصيل؛ فلهذا ما ذكره  :بالمعنى: خمسة عشر من الرجال، أي
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هنا، كيف نجى نفسه من تمييز العدد؟ أنه لم ُيمثل للعدد يف البيت السابق؛ فلهذا  

يجوز فيها  ؛نعم هذه األشياء الثالثة التي مثَّل لها ،(اَوَبْعَد ِ ل َوِشْبِههَ صح كالمه )

 الجر باإلضافة، أما العدد ففيه تفصيل.

التفضيل، فإن بادر  «أفعل»حكم التمييز بعد   بعد ذلك ذكر ابن مالك

؟ قلت: التمييز ُينصب وربما ُيجر باإلضافة، «مِن  »أحدكم وقال: وأين جر التمييز بـ

؟ نقول: سيأيت يف بيٍت بعيد، «مِن  »، أين الجر بـ«مِن  »ر بـهذا تحدثنا عنه، وقد ُيج

ْيَ  ِ ل اْلَعَد سيأيت بعد بيتين يف قوله: ) َِ ْر بِِمْن نِْ  ِشْئَت  لكن قبل ذلك  ،(َواْج و

م ذلك البيت ) ْر سيذكر لنا ابن مالك بيتين يف مسألتين مختلفتين، فلو أنه قدَّ َواْج و

ْيَ  ِ ل َِ ( إلى هذا الموضع لكان أفضل؛ لكي ترتابط المسألة، اْلَعَد  بِِمْن نِْ  ِشْئَت 

 لكن سنسير على ترتيب األلفية.

التفضيل، وهذا  «أفعل»حكم التمييز بعد   بعد ذلك ذكر ابن مالك

الذي أشرنا إليه من قبل، التمييز قد يأيت بعد أفعل التفضيل، ولكن ما حكمه؟ 

 : الُينصب أم ُيجر؟ ننظر ماذا قال إمامنا، ق

 َواْلَفاِعااااَل اْلَمْعنَااااى اْنِصااااَبْن بِااااَلْلَعاَل 

 

ااااااال  َذَلْنااااااَت َأْعَلااااااى َمنْااااااِزَ    َفةل  مو

التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل قد يكون يف المعنى فاعاًل، وقد يكون يف  

أنا  :أي ،«أنا أحسُن منك وجًها»المعنى غير فاعل، قد يكون يف المعنى فاعاًل نحو: 

َأْنَت َأْعَلى كُثر مالي، ومثال ابن مالك: ) :أي ،«ا أكثر منك مااًل أن»حُسن وجهي، 

التفضيل يف المعنى  «أفعل»أنت عال منزلك، التمييز الذي جاء بعد  :أي ،(َمنِْزَ  

 بَِلْلَعاَل  اْنِصَبنْ  اْلَمْعنَى َواْلَفاِعَل )فاعل، وحكمه وجوب النصب، وهذا قوله: 

ال   َفةل فإن كان التمييز بعد  .كان بمعنى الفاعل كهذه األمثلةإذا  ؛انصبه وجوًبا (،مو

هل  «طالٍب  ىأنت أحسُن رجٍل وأذك»نحو:  ،التفضيل ليس بمعنى الفاعل «أفعل»

؟ إذن «امرأةٍ »ـوال ل «هند»ـالجمال ل «هنٌد أجمُل امرأةٍ »رجل فاعل للُحسن؟ ال، 
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حكمه الجر  التفضيل ليس فاعاًل يف المعنى، ما حكمه؟ «أفعل»خذ الواقع بعد 

ونحو ذلك، فهذا المراد بقول  ،«زيٌد أحسن رجٍل وأقوى رجلٍ »باإلضافة، فتقول: 

 . ابن مالك

أنت أحسن »التفضيل يف المعنى غير فاعل، كقولك: « أفعل»فإن جاء ما بعد 

، فما حكم «أنت أحسُن الناس»، وكان اسم التفضيل مضاًفا، كقولك: «رجلٍ 

أنت »كان أفعل التفضيل مضاًفا فإن تمييزه ينتصب،  ؟ ينتصب، إذا«رجاًل »التمييز 

 ، وهكذا.«هنٌد أفضل النساء وجًها»، «أحسن الناس رجاًل 

حكم التمييز بعد ما يدل على تعجب، وهذا أشرنا  ثم ذكر ابن مالٍك 

إليه مِن  قبُل؛ أن التمييز قد يقع بعد ما يدل على تعجب، وهو معدوٌد من التمييز 

ل عن الف  : اعل، فقال الُمحوَّ

َباااااا ااااالل َماااااا اْقَتَةاااااى َ َعم   َوَبْعاااااَد ذو

 

اااااا أ َأَبااااااا  َْ  َميلااااااْز َذااااااَلْذ ِْم بِااااااَلبِك َب

وقد كان نِعم األب، يقول: إذا وقع  ◙يريد: بأبي بكٍر الصديق األكرب  

التمييز بعد ما يدل على تعجب وأطلق التعجب، أي: سواٌء كان التعجب بصيغٍة 

أكِرم »، وكقولك: «ما أحسن زيًدا رجاًل »، كقولك: «ل بهأفعِ »و« ما أفعله»قياسية: 

، «أحسن بمحمٍد معلًما»، وكقولك: «أكرم بأبي بكٍر أًبا»، وكمثاله: «بزيٍد رجاًل 

، هذا التمييز وقع بعد التعجب الحادث بصيغٍة «ما أحسن زيًدا جاًرا»وكقولك: 

ٌغ كثيرة، أي: صيغة قياسية، أو كان التمييز بعد تعجٍب بصيغٍة سماعية، وهذه صي

، ثم هات تمييًزا بعد «هلل دره»، أو «هلل درك»تدل على التعجب، كقولهم مثاًل: 

، «هلل درك صاحًبا»، «هلل درك عالًما»، «هلل درك فارًسا»من أين هي؟ « هلل درك»ذلك، 

، «حسبك بزيٍد صاحًبا»، «حسبك بزيٍد رجاًل »تمييز، وكقولهم: « هلل درك جاًرا»

، هذه صيٌغ تدل على التعجب، «كفى بزيٍد صاحًبا»، «كفى بزيٍد عالًما»وكقولهم: 

فالمنتصب بعدها ينتصب على التمييز، وهذا هو الذي نص عليه ابن مالك، كما 
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 رأيتم يف البيت:  

َباااااا ااااالل َماااااا اْقَتَةاااااى َ َعم   َوَبْعاااااَد ذو

 

 ..................َميلااااااااااااااااااااااااااااازْ  

وهذا هو الذي يختاره أكثر أعرب المنصوب بعده على التمييز،  يعنك: 

 المتأخرين من النحويين، وهو الموافق للمعنى.

إن المنصوب بعد التعجب إن كان جامًدا فهو تمييز،  وقال بعض النحويين:

، وإن كان هذا المنصوب بعد التعجب «حسُبك به جاًرا»، «هلل دره رجاًل »كقولك: 

ا فهو حال، كقولك:   كفى به صاحًبا.»، أو «دره عالًما هلل»، أو «هلل دره فارًسا»مشتق 

 

¹ 
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 الدرس السادس واخلمسون
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد: أجمعين، 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف ليلة اإلثنين الثالث 

حدى وثالثين وأربعمائٍة وألف يف جامع الراجحي، من شهر ذي القعدة، من سنة إ

شرح ألفية »الدرس السادس والخمسين من دروس  -بحمد اهلل وتوفيقه-نعقد 

 عليه رحمة اهلل.-« ابن مالك

كنا بدأنا بالكالم على باب التمييز، وشرحنا ما  -يا إخوان-يف الدرس الماضي 

وبقي لنا بيتان، وهما البيتان تيسر من أبيات هذا الباب، بل شرحنا أكثر أبياته 

 األخيران، نقرؤهما، ثم نشرحهما وُنعقب على ذلك بما تيسر من شرٍح وتمرينات.

 : قال 

ْيااَ  ِ ل اْلَعااَد  َِ ْر بِِمااْن نِْ  ِشااْئَت   َواْجاا و

 

َفاااْد   اااا  و  َواْلَفاِعاااِل اْلَمْعنَاااى َذطِاااْ  َنْفس 

ْطَلَ ااااااا  ْم مو  َوَعاِمااااااَل اْلتَّْميِيااااااِز َقاااااادل

 

اااابَِ اَوالْ   ا  و  َنااااْزر 
َِ و اْلتَّْصاااا ِي  ِفْعاااالو  و

؛ ألنه ذكر يف أول «من»على حكم جر التمييز بـ يف البيت األول تكلم  

ا يونَْص و بيت أن التمييز ُينصب، فقال: ) َ عْ  َقْد  بَِما َ ْميِيز  (، فاألصل يف التمييز أنه َلسَّ

يف اإلعراب « تمييز» يأيت منصوًبا، وهذا هو إعرابه الصناعي، يعني: ال ُيقال:

الصناعي، إال إذا كان منصوًبا، إال أنه يف الكالم يجوز أن ُيجر باإلضافة، وهذا سبق 
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، وهذا أول الكالم على جره «من»شرحه يف الدرس السابق، ويجوز أن ُيجر بـ 

يقول: إن التمييز بجميع أنواعه التي  ، فظاهر البيت أن ابن مالك «من»بـ

، إال هذين النوعين اللذين نص عليهما يف «من»أن ُيجر بـ ذكرناها من قبل يجوز

ْيَ  ِ ل اْلَعَد هذا البيت، وهما: تمييز العدد فقال: ) ل عن َِ ( والتمييز الُمحوَّ

 (.اْلَمْعنَى َواْلَفاِعلِ الفاعل، وهذا قوله: )

مييًزا وذلك أنا ذكرنا مِن  قبل أن التمييز إما أن يأيت تمييًزا لمفرد، وإما أن يأيت ت 

لنسبة لجملة، والتمييز الذي يأيت لمفرد قد يكون لمساحة، أو كيل، أو وزن، أو 

اًل  اًل عن الفاعل، وقد يأيت ُمحوَّ عدد، وتمييز النسبة وُيقال: الجملة، قد يأيت ُمحوَّ

، «من»عن المفعول به، فهو يقول: كل هذه األنواع من التمييز يجوز أن ُتجر بـ

ا»مثاًل:  فتقول يف تمييز المفرد « عندي صاٌع من ُبر  »بالنصب، أو: « عندي صاًعا بر 

 بالجر، فاإلعراب الصناعي نقول: 

 حرف جر. «:من»

 ، وعالمة جره الكسرة.«من»اسم مجروٌر بـ «:ب   »

 تمييٌز مجرور وعالمة جره الكسرة. و  ي ال يف اإلع اب الصناعك:

عندي »فتنصب، وتقول: « ًشاعندي ذراٌع قما»وكذلك تقول يف المساحة مثاًل: 

 فتجر.« ذراٌع من قماشٍ 

: ، «عندي كيلو تفاًحا»، أو «عندي منوان عساًل » وذيلك يف الوز ،   ول مثال 

 «.عندي كيلو من تفاٍح »، أو «عندي منوان من عسلٍ »، فتقول: «من»ولك أن تجر بـ

أن تنصبه، بقي العدد يف تمييز المفرد، قلنا: هذا استثناه ابن مالك، يعني: يجب 

جاءين »لفًظا، فتقول: « من»، وال يجوز أن تجر بـ«جاءين عشرون رجاًل »فتقول: 

 «. عشرون من رجلٍ 
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 أليس المعنى: عندي عشرون من الرجال؟ لإ  قلت:

هنا من حيث المعنى ال « من»هنا، أو تقديم « من»نعم، ولكن الجر بـ المواب:

تجعل التمييز كما هو بال تغيير؛  من حيث اللفظ، والكالم هنا على أنك تستطيع أن

من »، أو: «رجاًل »من حيث اللفظ، فتقول: « من»فإما أن تنصبه وإما أن تجره بـ

 ، هذا المراد هبذه المسألة. «رجلٍ 

، فهذا الذي قررناه يف أول التمييز عندما قلنا: «من»أما كون المعنى هنا على 

، وهذا الذي ُيفرقه عن الحال، «نم»، فكل التمييز بمعنى «من»التمييز: اسٌم بمعنى 

، كما سبق شرحه، لكن الذي نتكلم عليه «من»، والتمييز بمعنى «يف»فالحال بمعنى 

 «.من»لفًظا، يعني: بال تغيير سوى زيادة « من»اآلن هو جره بـ

وأما تمييز النسبة أو الجملة فهو: إما أن يكون محواًل عن فاعل، كقولنا: 

كما نص ابن -، فهذه «تفقأ عمٌرو شحًما»، «الرأس شيًبا اشتعل»، «طاب زيٌد نفًسا»

طاب زيٌد من »، بل ُتنصب، يعني: ال تكون: «من»ال يجوز أن ُتجر بـ -مالك

 «. نفسٍ 

 أليس المعنى: طاب زيٌد من جهة النفس؟  لإ  قلت:

 هذا تقديٌر من حيث المعنى، ال من حيث اللفظ. ن ول:

، وقوله: «غرست األرض شجًرا»وأما الُمحول عن المفعول، كقولك: 

، استثناه ابن مالك؟ ما استثناه، إذن يجوز أن [12ال م :] (چ چ چ)

غرست األرض »لفًظا. هذا ظاهر كالمه، فعلى ذلك يجوز أن تقول: « من»ُيجر بـ

 (چ چ چ)، ولك أن تقول: «غرست األرض من شجرٍ »، و«شجًرا

 «.ض من عيونٍ فجرنا األر»، ولك أن تقول يف الكالم: [12ال م :]

هذا ظاهر البيت، وهو مذهب لبعض النحويين، وخالف بعضهم كابن هشاٍم 
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  من»يف الُمحول عن المفعول به، فجعله مما ال ُيجر بـ.» 

 «.من»أنه ال مانع من جره بـ -واهلل أعلم-والذي يظهر 

وبعد أن انتهينا من هذه المسألة نكون قد ذكرنا: متى يأيت التمييز منصوًبا، 

، فدعونا «من»ى يأيت التمييز مجروًرا باإلضافة، ومتى يأيت التمييز مجروًرا بـومت

 نتذكر هذه المسائل ونربط بعضها ببعض.

  كما سبق: التمييز عموًما ستة أنواع: -فنقول 

 إما مساحة، أو وزن، أو كيل، أو عدد.  مييز الياط:

 إما ُمحول عن الفاعل أو المفعول به.  مييز النسب :

المقادير سوى العدد، يعني: التمييز من الوزن والكيل والمساحة، هذه أما 

الثالثة يجوز يف تمييزها أن ُينصب، هذا هو األصل، ويجوز يف تمييزها الجر 

، إذن يجوز «من»باإلضافة؟ نعم، هذا قررناه مِن  قبل، وهنا قررنا أنه يجوز جرها بـ

ومن الوزن، يجوز يف تمييزها أن يف هذه الثالثة التمييز من المساحة ومن الكيل 

 تنصبه، وأن تجره باإلضافة، وأن تجره بمن.

وأما الُمحول عن المفعول به فيجوز يف تمييزه النصب، ويجوز يف تمييزه الجر 

 على رأي ابن مالك.« من»بـ

بقي المحول عن الفاعل وتمييز العدد، المحول عن الفاعل يجوز يف تمييزه 

زه الجر باإلضافة؟ ال، وهل يجوز يف تمييزه الجر النصب، وهل يجوز يف تميي

 ؟ ال، ليس فيه إال النصب.«من»بـ

وتمييز العدد فيه تفصيل، يأتينا يف باب العدد، فتمييزه قد يجب فيه النصب، 

، وقد يجب فيه الجر «رأيت خمسة عشر رجاًل »، «جاءين عشرون رجاًل »مثل: 

، ففيه تفصيل يأيت يف باب «ة رجالٍ جاءين خمس»باإلضافة ويف األعداد المفردة؛ كـ
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 العدد، فهذا ما يتعلق هبذه المسألة.

 ...الطال :

، «من»يقول: المحول عن المفعول به ذكرنا فيه قولين: أن ُيجر بـ ال يخ:

، األصل يف ذلك السماع، هل ورد فيه «من»والقول الثاين: أنه ال يجوز أن ُيجر بـ

رد فيه سماع، فعادوا حينئٍذ إلى القياس، السماع أم لم يرد فيه سماع؟ وهو لم ي

البيانية؛ ألن « من»فاختلفت فيه األنظار، فبعضهم قال: إن المفعول به ال ُيجر بـ

البيانية، فهكذا يكون التمييز مما يتعلق به، « من»المقدمة يف التمييز هي « من»

ن  أجا« من»فحملوه قياًسا على أن المفعول به ال ُيجر بـ « من»ز جره بـالبيانية، وم 

قال: إن المفعول به ليس كالفاعل، الفاعل عمدة، والعمدة ال ُيخرج من أحكامه؛ 

البيانية، قد ُيجر « من»؛ ألن الفاعل ال ُيجر تمييزه بـ«من»فلهذا ال ُيجر تمييزه بـ

« من»، هذه «ما جاءين أحد»، أي: «ما جاءين من أحد»الزائدة، كما يف قولنا: « من»بـ

« باب حروف الجر» -إن شاء اهلل-ت بيانية، تأتينا يف الباب القادم الزائدة، ليس

 «.مِن»معاين 

هو من الفضالت، وبعضهم يجعله يف منزلة بين  أما المفعول به، ل الوا: 

العمدة والفضلة، لكنه ليس بعمدة قطًعا، باب الفضالت األصل فيه التوسع كما يف 

لهذا القاعدة النحوية المشهورة الظروف وشبه الجملة، األصل فيها التوسع؛ ف

تقول: إن العرب يتوسعون يف الظروف وأشباه الجمل؛ ألهنا فضالت؛ فلهذا قالوا: 

هي أدخل يف باب الفضالت منها يف باب الفاعل الذي هو من العمد، فأجازوا أن 

 «.من»ُيجر بـ

حتمل  ألوجه النف ، قلنا: ألن  هو أقرب؛« من»وكونه ُيجر بـ المسلل  قيا ي  ومو

غرست األرض من »، أو «غرست األرض شجًرا»هذا ال يمتنع يف الكالم، فتقول: 

 ، هذا ال يمتنع يف الكالم.«شجرٍ 
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ثم إهنم تكلموا بعد ذلك على أيهما أفصح وأكثر، نقول: أيهما أكثر؟ بعض أن  

جوزنا يف بعضها ثالثة أوجه، وبعضها وجهين من حيث التجويُز العام، لكن أيهما 

أو الجر باإلضافة؟ يف ذلك تفصيل ال « من» الكالم؟ الناصب أو الجر بـاألكثر يف

 يسعه هذا الشرح.

 «.من»هذا ما يتعلق هبذه المسألة، وهي جر التمييز بـ

ننتقل بعد ذلك إلى البيت اآلخر، وفيه تكلم ابن مالٍك على مسألة أخرى من 

أنه يأيت متأخًرا كبقية  مسائل التمييز، وهي: حكم تقديم التمييز، األصل يف التمييز

الفضالت، تأيت العمد يف أول الجملة، ثم الفضالت، هذا األصل يف الكالم، فتقول 

ضرب محمٌد »، «جاء محمٌد الكريم»، تقول: «جاء محمٌد راكًضا»يف الحال: 

، فاألصل فيه التأخير، فهل «جاءين عشرون رجاًل »، ثم تقول يف التمييز: «زيًدا

 ل ابن مالك: يجوز أن يتقدم؟ فقا

ْطَلَ ااااااا ْم مو  َوَعاِمااااااَل التَّْميِيااااااِز َقاااااادل

 

اااابَِ ا  ا  و و اْلتَّْصاااا ِيَ َنااااْزر   َواْلِفْعاااالو  و

إذن فما حكم تقديم التمييز على عامله؟ أي: على ناصبه، ونحن ذكرنا يف  

الدرس الماضي ناصب التمييز، وفرقنا يف بيان الناصب بين تمييز المفرد وبين 

سبة، فالناصب يف تمييز المفرد تمييز الذات هو الُمميز، يعني: تمييز الجملة الن

، وناصبه «رجاًل »التمييز « جاءين عشرون رجاًل »المبهم الذي قبل التمييز، فقولك: 

 «.عشرون»

وأما الناصب يف تمييز النسبة، سواٌء كان محواًل عن فاعل، أو محواًل عن 

تمييز، ناصبه الفعل «: نفًسا» «طاب زيٌد نفًسا»مفعول به هو: الفعل المذكور، 

تمييز، ناصبه هو الفعل  :(چ) [12ال م :] (چ چ چ)، «طاب»

، فالتمييز هو «طابت نفُس زيد»؛ ألن أصل الكالم يف المثال األول: «فجرنا»
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الفاعل يف المعنى، ويف الثاين: فجرنا عيون  األرض، فالعيون وإن تحولت إلى 

 عول به الذي وقع عليه الفعل.تمييز، إال أهنا يف المعنى هي المف

أما يف النوع األول من التمييز، وهو تمييز النسبة؛ فإن التمييز ال يتقدم على 

جاءين رجاًل »، وال يجوز بحال: «جاءين عشرون رجاًل »عامله اتفاًقا، فتقول: 

، وتقول: «اشرتيت قلًما ثالثين»، وال تقول: «اشرتيت ثالثين قلًما»، «عشرون

اعندي صاٌع ب» ا صاعٌ »، وال تقول: «ر   «.عندي بر 

  ...الطال :

ال، هذه من الذات، نأخذ المفرد النوع األول، النوع األول: التمييز يف  ال يخ:

النوع األول وهو تمييز المفرد، هذا ال يجوز فيه أن يتقدم التمييز على عامله 

 )ناصبه(؛ كاألمثلة السابقة.

النسبة الجملة، فننظر إلى الفعل، إلى العامل،  أما التمييز يف النوع الثاين، تمييز

إلى الناصب، هذا الفعل هل هو فعٌل جامد أم فعٌل متصرف؟ فإن كان فعاًل جامًدا 

التفضيل، فإن فعل التفضيل من « أفعل»فإن التمييز ال يجوز أن يتقدم عليه، كما يف 

ز، وناصبه هو تميي«: جاًرا»، «ما أحسن زيًدا جاًرا»األفعال الجامدة، فتقول: 

ما جاًرا »، أو «جاًرا ما أحسن زيًدا»، فال يجوز أن تقول: «أحسن»التفضيل « أفعل»

 ال يجوز أن تقدم التمييز على ناصبه.« أحسن زيًدا

وإن كان العامل الفعل متصرًفا، فوقع هنا الخالف بين النحويين، فجمهور 

أيًضا هنا على الفعل البصريين وتبعهم جمهور النحويين يمنعون تقديم التمييز 

، وتقول: «نفًسا طاب زيدٌ »، وال يجوز: «طاب زيٌد نفًسا»المتصرف، فتقول: 

، هذا هو مذهب سيبويه «ذرًعا ضقُت بزيد»، وال يجوز: «ضقُت ذرًعا بزيد»

وجمهور البصريين، وتبعهم على ذلك جمهور العلماء؛ كابن هشام وابن مالٍك هنا 
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بَِ اَوالْ ، إذ قال: )«األلفية»يف   ا  و و التَّْص ِيَ َنْزر  (، فجعله نزًرا، والنزر يعني: ِفْعلو  و

 النادر.

والمذهب الثاين: جواز التقديم على الفعل المتصرف، وهذا مذهب الكسائي 

إمام الكوفيين والمازين من البصريين وتلميذه الُمربِّد، فعلى ذلك يجوز أن تقول: 

، واحتجوا لذلك «ذرًعا ضقُت بك»و ،«ناًرا اشتعل الرأس»و« نفًسا طاب زيدٌ »

 بشواهد، منها قول الشاعر: 

 أ همااااا  ليلاااااى باااااالع اق فبيبهاااااا

 

ااااا بااااالف اق  طياااا    ومااااا ذااااا  نفس 

ا بالف اق  طي »فقال:    ، واألصل: وما كانت تطيب نفًسا.«وما ذا  نفس 

 وقال اآلخر: 

 ضااايعتو فزماااك يف نبعاااا ل األماااال

 

 ومااا ارعوياات وشاايب ا رأ ااك اشااتعال 

 «.اشتعل»على « شيًبا»قدم ف 

 وقال اآلخر: 

ااااا أضاااايق بةااااارعأ   ولساااات ن ا  رع 

 

 و  ياااائ أ عناااد التعسااا  مااان يسااا  

 أي: لست أضيق ذرًعا. 

 وقال اآلخر: 

ناااااااى اااااااا  طيااااااا  بنيااااااال المو  أنفس 

 

 و اعاااااك المناااااو  يناااااا ل جهاااااارا 

ا  طي »فقال:    ، أي: أتطيب نفًسا.«أنفس 

« شرح عمدة الالفظ وعدة الحافظ»مه ووافقهم ابن مالك يف كتاٍب آخر له اس

فقال: وبقولهم أقول؛ قياًسا على سائر الفضالت، فإن سألت بعد ذلك عن سبب 

 ذلك الخالف.
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 ...الطال :

 بالفراق بالعراق، األولى، الثانية: بالفراق. ال يخ:

 السبب يف ذلك أهنم متفقون.

لتمييز هنا ال يتقدم على أما بالنسبة إلى تمييز الذات، تمييز المفرد، فقلنا: هذا ا

عندي »العامل اتفاًقا؛ ألن العامل جامد، والجامد عمله ضعيف، فإذا قلت: 

ا»جامد، « عشرون»، فالعامل «عشرون رجاًل  ، هذا «صاع»، العامل «عندي صاٌع بر 

ا، االسم المشتق يعني: اسم الفاعل  اسم جامد، اسم جامد يعني: ليس اسًما مشتق 

فة المشبهة وصيغ المبالغة واسم التفضيل، هذه األسماء واسم المفعول والص

، هذه أسماء جامدة، «عشرون»و« صاع»المشتقة التي تعمل عمل أفعالها. أما 

واالسم الجامد عمله ضعيف، والعامل الضعيف ال يعمل إال يف الذي بعده، وال 

كالم على يستطيع أن يعمل يف الذي قبله؛ كعادة الضعفاء ال يعملون إال إذا جاء ال

أصله، إذا جاء األمور على أصلها عملت، هل تستطيع أن تتصرف؟ تعمل يف الذي 

قبلها والذي بعدها وتعمل محذوفة وتعمل مذكورة؟ ال، هذا للعامل القوي. أما 

 العامل الضعيف فإنه ال يعمل إال إذا جاء الكالم على أصله، هذه فائدة يف العوامل.

إما أن يكون العامل فعاًل جامًدا أو فعاًل متصرًفا،  وكذلك يف تمييز النسبة، قلنا:

فإن كان فعاًل جامًدا ال يتقدم التمييز للعلل السابقة، وهو أن الفعل الجامد فعٌل 

ضعيف، ال يعمل إال إذا جاء الكالم على قياسه، يعني: جاء التمييز متأخًرا، أما 

 من حيث السماع.الفعل المتصرف فهنا وقع فيه الخالف؛ مِن  حيث القياس و

فكلهم متفقون على أنه جاء نذٌر يسيٌر على التقديم،  أما من فيث السماع

يعني: هذه الشواهد المذكورة يعرفها أهل المذهب األول المانعون للتقديم، أو 

يعرفون بعضها، لكنهم يقولون: هذا نذر يسير، ال ُيقاس عليه الكالم، أغلب 



 

 
e 

g h 

f  134 
 شرح ألفية ابن مالك

خير، ومعروف أن مذهب البصريين وجمهور الكالم، جادة الكالم جاءت على التأ 

النحويين أهنم ال يقفون على القليل، فضاًل عن النذر النادر؛ ألن الكالم عندهم أن 

اللغة ليست كالشريعة، الشريعة يكفي فيها الدليل الواحد لإلباحة أو االستحباب 

التعود، أو المنع، هذه شريعة، لكن اللغة أمر سماعي، واألمور السماعية تقوم على 

تقوم على اللسان، هل اللسان اعتاد هذا األمر؟ لسان العرب اعتاد هذا األمر؟ هل 

هذا جادة يف الكالم؟ إذا جاء يف الكالم، يعني: عشرة آالف شاهد كلها على طريقة 

واحدة، ثم جاءين خمسة شواهد على طريقة أخرى، وسألتك عن كالم العرب: 

 كيف يكون يف هذه المسألة؟

يجب أن تقول: كالم العرب على هذه الشواهد  لع ب ي ولو :جما ي  ا

الكثيرة، مع اعرتافنا هبذه الشواهد القليلة التي جاءت مخالفًة للكثير، نقول: هذه 

الشواهد ال ُيقاس عليها، ثم يعللون سبب ورود هذه الشواهد، يعني: يحرتمون 

ى القليل والكثير، هذا القليل، لكن ال يقيسون عليه، وبعض الكوفيين يقيسون عل

فهؤالء يقيسون على الكثير ال إشكال يف ذلك، ويقيسون على القليل، هذا جائٌز 

كثير وهذا جائٌز قليل، ال إشكال عندهم يف ذلك، وإن كان جماهير النحويين قديًما 

وحديًثا ال يوافقوهنم على ذلك، فهذا منهج الكسائي هنا الذي أجاز تقديم التمييز 

 ف، قال: ورد. انتهينا. يجوز هذا ويجوز هذا.على فعل المتصر

المازين، وهو مِن  كبار البصريين، والُمربد وهو خاتمة  من المموزين:

البصريين، ما أجازوا لهذا األمر؛ ألهنم ال يقفون على القليل، وإنما أجازوا المسألة 

ت من ناحية القياس، فيقولون: الفعل المتصرف القياس فيه أنه يعمل يف الفضال

متقدمًة أو متأخرة، ومذكوًرا أو محذوًفا، هذا صحيح، الفعل المتصرف القوي، 

، هذه تفعل يف المفعول به «جاء ودخل وضرب»األفعال المتصرفة المعتادة، مثل: 

، أو محذوًفا، أقول لك: من «زيًدا أكرمت»، أو متقدًما: «أكرمُت زيًدا»متأخًرا: 
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زيًدا، وكذلك يف بقية الفضالت نقول: ، يعني: أكرمُت «زيًدا»أكرمت؟ تقول: 

« غًدا سأسافر»، أو: «سأسافر»ظرف زمان، نصبه الفعل «: غًدا»، «سأسافر غًدا»

فقدمت الظرف، الظرف متقدم، ما الذي نصبه؟ هو الفعل المتأخر؛ ألنه فعل 

متصرف قوي يعمل متقدًما ومتأخًرا، ظاهًرا ومحذوًفا، قالوا: والتمييز فضلة، إذن 

لى بقية الفضالت، وهذا الذي قاله ابن مالك عندما قرأنا عبارته عندما قال نقيس ع

، قال: وبقولهم أقول؛ قياًسا على «شرح عمدة الالفظ وعدة الحافظ»يف كتابه: 

 سائر الفضالت.

 هذا ما يتعلق هبذه المسألة.

 ...الطال :

 أصول النحو هذا علم كامل. ال يخ:

 ...الطال :

كن خارج الدرس، أما يف الدرس فإن هذه األصول تأيت هذا قد يكون ل ال يخ:

حسب مناسباهتا، وإال تحتاج إلى أكثر من درس، هذه كتب كبيرة مجلدات يف 

، للسيوطي، كبير؛ ألن «االقرتاح يف أصول النحو وجدله»أصول النحو، مثل: 

ا من أصول الفقه، تختلف يف التطبيق، أصول الفقه ُتطبق  أصول النحو قريبة جد 

على األحكام الفقهية، وأصول النحو ُتطبق على كالم العرب، فعندهم السماع 

وعندهم القياس، والسماع هو كل سماٍع فصيح من قرآٍن كريم، ما ثبت أنه قرآن، 

، أو من كالم العرب الُمحتج هبم، والقياس بأحكامه ملسو هيلع هللا ىلصأو من كالم النبي 

ة مشرتكة، والقياس بعلله المختلفة المعروفة، ال بد مِن  مقيس ومقيس عليه وعل

المختلفة كثيرة، وهناك عدم النظير وهناك االستحسان، وهناك يف األحكام 

 األصول نريد هبا النحو.
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 ...الطال : 

ال يقرأ فيه ويعود  -غالًبا–أصول النحو لم ُيخدم كثيًرا يف النحو؛ ألنه  ال يخ:

تب المبتدئين مثل: إليه إال طالب النحو أو الطالب المتخصصون؛ فلهذا ليس يف ك

طيب، له « االقرتاح»، «االقرتاح»، الكتب فيه قليلة معدودة، أشهرها: «اآلجرومية»

االقرتاح يف أصول النحو »نفسه، « االقرتاح»شروح طويلة، لكن إن عدت إلى 

، هذا شرح حديث «اإلصباح يف شرح االقرتاح»، للسيوطي، غالًبا ُيطبع مع «وجدله

ا، شرح مختصر ألست اذنا محمود فجال، لكن قد تجد طبعات قديمة جد 

ا ليس فيه غموض حتى تصل إلى « االقرتاح» وحده، تقرؤوا فيه، الكالم واضح جد 

القياس، القياس هو الذي قد يكون فيه أمور، مع أين ال أحرص كثيًرا على الدخول 

يف  يف مثل هذه التفاصيل؛ ألن الشرح ليس شرًحا دقيًقا، الشرح هذا شرح للكبار،

شرح صغير ومتوسط وكبير، ثم بعد ذلك الشرح البسيط يأيت الشروح الكبيرة التي 

 ُتذكر فيه العلل والخالفات واألدلة والرتجيح.

 نا   -عليه رفم  اهلل  عالى-بعد أ  انتهينا من ش ح ذالم اإلمام ابن مالك 

 ملحوظاط يحسن أ  نيذ  ا يف  يا الباب، لمن  يع الملحوظاط: 

أن التمييز قد يأيت مؤسًسا وقد يأيت مؤكًدا، وهذه  األولى: الملحوظ 

المصطلحات ذكرناها من قبل وشرحناها، قد يأيت مؤسًسا، يعني: يأيت بمعنى 

تعرف التمييز؟ « أكلُت عشرين»جديد، ال يعرف إال من لفظ التمييز، فتقول مثاًل: 

معنى جديد هذا تمييز مؤسس، يعني: يأيت ب« تفاحةً »ما تعرف، حتى أنطق: 

تمييز مؤسس وال « تفاحةً »، «أكلت من التفاح عشرين تفاحةً »ُمؤسس، فإن قلت: 

 مؤكد؟ مؤكد.

، أما الذي «مؤسس»هذه القاعدة: أن الذي ال ُيفهم إال من اللفظ، هذا معنى 

 ُيفهم من قبل اللفظ ثم يأيت اللفظ مؤكًدا له، هذا ُيسمى ُمؤكًدا.
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ۀ ): ، ومن ذلك قوله «الثون يوًماأيام الشهر ث»ومن ذلك أن تقول: 

؛ ألنه قال: «شهًرا»واضح أهنا  [36التوب :] (ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

 .(ۀ ہ)

وسبق أن ذكرنا يف الحال مثل هذه المسألة، فقلنا: إن الحال أيًضا يأيت مؤسًسا 

ما تعرف أنه خائف إال من « جاء خالٌد خائًفا»ويأيت مؤكًدا، ويأيت مؤسًسا يف قولك: 

 [19النمل:] (ڻ ڻ)، وقد يأيت الحال مؤكًدا، كقولك: «ئًفاخا»قولك: 

ىث )، أي: ضاحًكا، هذه حال مؤكدة، يف قوله تعالى: «تبسم»تبسم باكًيا؟ 

أي: أرسلناك حالة كونك رسواًل، هذه حال مؤكدة، ، [79النساء:] (يث حجمج

وكذلك النعت كما سيأيت، الصفة تأيت مؤكدة وتأيت مؤسسة، تأيت مؤسسة هذا 

، ومؤكدة يعني صفة، لكن ُتفهم مما قبلها، «جاءين خالٌد الكريم»ل، فتقول: األص

 ، وهكذا.«جاءين من الكرماء خالٌد الكريم»مثل: 

هذه معاين مطردة يف اللغة، الكلمة قد تأيت بمعنى مؤسس وقد تأيت بمعنى 

 مؤكد.

أن التمييز يجوز أن ُيحذف إذا دل عليه دليل،  و نا  ملحوظ ض أأ   و ك:

هو يف ذلك داخٌل يف القاعدة العامة للحذف، وهو أن كل ما كان معلوًما جاز و

عندما  [30المدث :] (ڎ ڎ ڈ): حذفه. ومن األمثلة على ذلك قوله 

ڎ )أي: النار،  ،(ڎ ڎ ڈ)تكلم عن خزنة النار وأهنم عليها، ثم قال: 

 (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)ماذا؟ ملًكا، وقال تعالى:  (ڈ

 لوا فيها وقدروا التمييز، أين التمييز؟ محذوف...تأم [65]األنفال: 

 «.منهم»التمييز  الطال :
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 تمييز؟ التمييز ال يكون إال اسًما منصوًبا.« منهم» ال يخ: 

رجاًل؛ فلهذا حذف التنوين؛ ألنه  [65األنفال:] (ڎ ڎ ڈ ڈ)

 يعني: يغلبوا مائتي رجٍل من الكفار. ،(ژ ڑ) معلوم،

لقنطار من مقادير الوزن، ا [20النساء:] (پ پ پ)قال: 

، فما «أعطيتك جراًما»، أو «أعطيتك صاًعا»، أو «أعطيتك كياًل »يعني: كقولك: 

والتقدير  -واهلل أعلم-؟ كيل ماذا؟ التمييز غير مذكور، اآلية «أعطيتك كياًل »معنى: 

كما يذكره الكثير: وآتيتم إحداهن قنطاًرا ذهًبا، واحتجت هبذه اآلية المرأة على 

 إن صحت هذه القصة.عمر، 

سورة »قال يف  [179]األع اَ:  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ): وقال 

أين التمييز  ،(ڤ ڤ ڤڦ)، يعني: الكفار، (ٹ ڤ)«: األعراف

پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ) ، كما صرح يف اآلية األخرى«سبياًل »المحذوف؟ 

أضل من أي ناحية؟ قد ُيفهم أضل عقاًل، أضل هنًجا، أضل  [44الف قا :] (ٺ

 سبياًل.

سبق أن التمييز إما أن يكون للمفرد الذات، فهو أربعة أنواع  حوظ ض أأ  :مل

من المقادير، وإما أن يكون للجملة للنسبة، وهو نوعان: ُمحول عن الفاعل، 

وُمحول عن المفعول به، وذكرنا يف الدرس الماضي خالًفا يف الُمحول عن المبتدأ، 

الب الشائع يف التمييز، لكن قد يأيت يف فنقول: هذا هو الغالب يف التمييز، هذا هو الغ

التمييز أمثلة ال يجعلها بعض النحويين من ذلك، يعني: ليس من تمييز الذات 

ل، ومن ذلك قولك:  ه فارًسا»وليس من التمييز الُمحوَّ  «: هلل درُّ

 خرب مقدم شبه جملة.«: هلل»
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 مبتدأ مؤخر.«: دره»

هلل »ييز أو حال؟ رجحنا أنه تمييز، تمييز، وقيل: حال، ورجحنا أنه تم«: فارًسا»

، هلل دره من هذه «يف»وليس المعنى على « مِن»؛ ألن المعنى على «دره فارًسا

هلل »، «هلل دره فارًسا»الجهة، من هذه الحيثية، هلل دره من جهة الفروسية، إذن تقول: 

يثية، وليس ، يعني: هلل دره من هذه الناحية، من هذه الح«هلل دره عالًما»، «دره جاًرا

، يعني: هلل دره يف هذه الحالة حالة كونه فارًسا، هذا المعنى «هلل دره فارًسا»المعنى: 

 المتبادر. 

 ...الطال :

ربما أنت تعني ذلك، المتكلم الُمحدث، لكن الكالم على مثل هذه  ال يخ:

، هل يعنون به معنى الحال، أم «هلل دره فارًسا»األمثلة التي وردت عن العرب: 

هلل دره »عنون: هلل دره من هذه الناحية، من هذه الحيثية، من حيث كونه فارًسا، ي

، يعني: هلل دره حالة كونه جاًرا، هذا أسلوب مطرد، بما أنه مطرد ال بد أن تأيت «جاًرا

 له بإعراب يطرد معه. 

تقول: حال، هذا جامد، « رجاًل »هلل دره رجاًل، »، «هلل دره جاًرا»فإن قيل: 

  دره من حيث رجولته، هذا الذي يتبين من أمثلة العرب.يعني: هلل

 قد يأيت متكلم ويقول: ال، أنا أعني الحال، هذا له حكم خاص.

 ...الطال :

، هذا جامد، معنى ذلك: أن هذا األسلوب «هلل دره رجاًل »ال، نقول:  ال يخ:

مع أن المعنى واحد، « فارًسا»، مثل: «رجاًل »مطرد، بما أنه مطرد؛ إذن فمعنى 

جامد، لكن عندما كان األسلوب مطرًدا، « رجاًل »مشتق يف األصل و« فارًسا»

فمعنى ذلك أن المعنى واحد مطرد، ال بد أن تجعل المعنى واحًدا، وأن تجعل 
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إعرابه واحًدا، بما أن الجوامد تأيت فيه فمعنى ذلك أن الكالم على معنى الجوامد  

د، والجوامد هو باب التمييز، بخالف أو على معنى المشتقات؟ على معنى الجوام

هلل دره »، هذا جامد، «هلل دره جاًرا»الحال األصل فيه أنه للمشتقات، وكذلك 

 هذا جامد أم مشتق؟ مشتق.« فارًسا

مثاًل األصل فيها أهنا مشتقة، ثم « فارس»كلمة   نا مسلل  أف  أ   نتبهوا لها:

العمل؛ فلهذا ُيسمى الفارس ُنقلت من االشتقاق وُجعلت اسًما لمن يعمل هذا 

الذي يسوق الخيل ويركبها ويعرفها ُيسمى فارًسا وهو على الفرس، وهو يف 

أنا »الخيمة، وهو نائم، أليس كذلك؟ أما االسم المشتق يدل على الفعل تقول: 

، يعني: أركض، طيب واآلن راكض؟ ال، لست راكًضا، فالمشتق من معنى «راكٌض 

عل، فإذا كان معناه معنى الفعل، نقول: هذا اسٌم مشتق الفعل؛ ألنه مأخوذ من الف

وبقي على اشتقاقه، على داللته على الفعل، لكن قد ُينقل من األسماء المشتقة 

ا له مسمى كأن أسمي نفسي  فتكون أسماًء، قد تكون أعالًما، يعني: اسًما خاص 

ق حينئٍذ أم فارًسا، لو سميت نفسي فارًسا، أو سميت ولدي فارًسا، هذا اسم مشت

جامد؟ جامد؛ ألنه صار علًما، هذا علم جامد؛ ألنه ال يفرس يف العام وإنما مجرد 

اسم عليه، فإذا قلنا: الفارس هو الذي يعرف الخيل ويركبها، سواٌء يفرسها يركبها 

 أم ال، صار اسًما عليه.

، يف األصل اسم فاعل، متى يكون باقًيا على أصل اشتقاقه؟ «طالب»مثل:  

ا؟ إذا كان يطلب، الذي يطلب هو طالٌب، لكن ُنقل بعد على  أصل كونه اسًما مشتق 

ذلك وصار اسًما للتلميذ، تالمذة المدارس، سواٌء كان يطلب العلم، أو كان نائًما 

يف بيته، أو كان يف اإلجازة، أو كان ال يريد أن يطلب العلم، نقول: هذا طالب ال 

ا، ليس يطلب العلم «البهذا ط»يريد أن يطلب العلم، قولهم:  ، ليس اسًما مشتق 

وإنما صار اسًما، اسًما لمن يأيت إلى المدرسة، ُيسمى طالًبا، سواٌء يطلب العلم أو 
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، ليس اسًما مشتًقا، وإنما صارت اسًما «هلل دره فارًسا»ال يطلب العلم، فعلى ذلك: 

جاء محمٌد » ، يعني: يركض،«جامد محمٌد راكًضا»ال يدل على االشتقاق، بخالف 

 ، يعني: يخاف، هذا نعم مشتق.«خائًفا

عندي خاتٌم » ومن التمييز اليل   يدأل  حت األنواع الساب  ، نحو قولهِ:

ا، وعباءٌة حريًرا عندي »، فإذا قلت: «فضًة، ونافذٌة حديًدا، وباٌب ساًجا، ودبٌة خز 

دار وليس من ؟ تمييز، التمييز هنا ليس من مق«ساًجا»، ما إعراب «باٌب ساًجا

المحول؛ ألنه ليس من نسبة أو من جملة، وإنما هو تمييز ذات، تمييز الباب، قال 

ما كان فرع التمييز، يعني: هو من أنواع الذات، «: أوضح المسالك»ابن هشام يف 

قال: من أنواع تمييز الذات: ما كان فرًعا من التمييز؛ ألن الباب فرٌع من الساج، 

 ديث، يعني: مأخوذة منه.والنافذة فرٌع من الح

خاتٌم فضًة، »هذه األمثلة األخيرة، وهي ما كان المميز فرع التمييز، كما يف 

، أعربوا المنصوب هنا تمييًزا، وقال بعضهم: بل هو «ونافذٌة حديًدا، وباٌب ساًجا

حال، فيجعلوهنا من الحال الجامدة المؤولة بالمشتق، وهذا القول يف الحقيقة 

المعنى وال الصناعة، بل الذي يتبادر من حيث المعنى، وهو  ضعيف، ال يدعمه

المتفق مع الصناعة النحوية أنه تمييز؛ ألنه يأخذ أحكام التمييز ويتفق مع معناه، 

، ولك أن تجره باإلضافة: «باٌب ساًجا»يجوز أن تنصبه: « هذا باٌب ساًجا»فقولك: 

، فهو سائٌر على «ساٍج هذا باٌب من «: »من»، ولك أن تجره بـ«هذا باب ساٍج »

، «يف»وليس على « باٌب من ساٍج »، «من»طريقة التمييز، والمعنى ال شك قائٌم على 

 باٌب يف هذه الحالة، ولكنه قوٌل قيل.

، ا ملحوظ ض أأ   أش نا نليها من قبلو ووعدنا أننا سنفصل الكالم  و نا  أية 

 التعريف اشرتطنا يف فيها قلياًل، وهي الكالم على حكم تنكير التمييز، فنحن يف

 التمييز: أن يكون نكرة، كما نص ابن مالك على ذلك يف البيت: 
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ِض   بِينض  ِمنْ  بَِمْعنَى اْ   َنََِ عْ  مو

وقد اختلف النحويون يف اشرتاط التنكير يف التمييز؛ فاشرتطه البصريون 

وتبعهم على ذلك الجمهور، وأجاز الكوفيون مجيئه معرفة، واحتجوا على ذلك يف 

 اهد  مسموعٍة، منها قول الشاعر: شو

 رأيتااااك لمااااا أ  ع لاااات وجو نااااا

 

صااد ط و باات الاانف  يااا قااي  عاان  

 عماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا و

 

 ، أي: وطبت نفًسا.«وطبت النفس»فقال: 

قالوا:  [130الب  ة:] (ژ ڑ ڑ کک)واحتجوا أيًضا بنحو قوله تعالى: 

 المعنى: إال من سفه نفًسا.

وطبت »ب التمييز. وأما البيت: أما الجمهور فهم ُيخرجون اآلية على غير با

زائدة؛ تخريًجا للمسموع، وأنه نادٌر ال ُيقاس « أل»، فيخرجونه على أن «النفس

عليه، مع اتفاقهم كلهم على أن أغلب المسموع جاء على التنكير، وأن التعريف لم 

« النفس»يأِت إال يف شواهد أندر من النادر، منها هذا البيت، البيت واضح أن 

، أي: طبت نفًسا. وأما اآلية فلها تخريجات أخرى سائغة «وطبت النفس»تمييز، 

على غير التمييز، فعلى ذلك يبقى أن الذي يتجه ويقوى هو قول الجمهور؛ أن 

 التمييز اشرتطوا فيه التنكير.

أختم هبا الكالم على باب التمييز الذي شرحناه بعد باب  وآأ  ملحوظ 

بين البابين، نذكر فيها األمور التي يجتمع فيها الحال؛ بأن نقوم بموازنٍة سريعة 

 التمييز والحال، واألمور التي يختلف فيها التمييز عن الحال.

  ننهما يمتمعا  يف أمس  أمور، التمييز والحال:يقول النحويون: 

 .ذونهما منصوبين 

 .  ذونهما َلةل 
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 .ذونهما نَ  ين 

 .مميئهما ا مين 

 .ذونهما رالعين لإلبهام 

السابقة واضحة، وكوهنما رافعين لإلهبام؛ التمييز يرفع إهبام الذات األربعة 

 والنسبة، والحال ترفع إهبام الهيئة والحالة.

ويْتلفا  يف أمور،  نيذ  منها أمس  أمور، ن  ا تحة  ِ شيئ ا منها قالوا: 

 ا ذ وع: 

 .ا، واألصل يف التمييز أن يكون جامًدا  األصل يف الحال أن يكون مشتق 

 يف»، والحال على معنى «مِن  »ييز على معنى التم.» 

  أن التمييز يأيت مبينًا للذوات والنسب، والحال يأيت مميًزا للهيئات

 واألحوال.

  التمييز ال يأيت إال اسًما، والحال يأيت اسًما وجملًة وشبه جملة، فالتمييز

الرجل جاء »، وجملًة فعلية: «جاء الرجل راكًضا»كما سبق، والحال يأيت اسًما 

جاء الرجل »، وشبه جملة: «جاء الرجل وهو راكض»، وجملًة اسمية: «يركض

 ، شبه الجملة جاءت بعد معرفة فهي حال.«على السيارة

  ،أيًضا من الفروق قالوا: إن الحال قد تتعدد، تأيت بحالين، بثالثة أحوال

، فذكرت «جاء الرجل راكًضا خائًفا»والتمييز ال يتعدد، فيمكن أن تقول يف الحال: 

حاٌل ثانية، والتمييز ال يمكن أن يتعدد، ال « خائًفا»حاٌل أولى، « راكًضا»له حالين، 

جاءين عشرون رجاًل »، وإنما يجب أن تعطف «جاءين عشرون رجاًل امرأةً »تقل: 

، لو قلنا: )جاءين عشرون رجاًل صالًحا( صالًحا صفة للتمييز، ليس تمييًزا «وامرأةً 
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 آخر. 

  ذكرناه يف تقديم التمييز على عامله، فالتمييز ال يتقدم على من الفروق ما

عامله، حتى العامل المتصرف ال يتقدم التمييز عليه عند الجمهور، والحال يجوز 

جاء راكًضا »، أو «جاء الرجل راكًضا»أن يتقدم على عامله المتصرف، فتقول: 

 «.الرجل

ب التمييز، بعد أن بعد ذلك نتوقف يا إخوان عند تمرينات وشواهد على با

 انتهينا من الكالم عليه، وهلل الحمد.

 (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ): قال 

 .(ڦڄ)التمييز  [4يو َ:]

 (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ)

تمييز ذات مفرد أم تمييز نسبة جملة؟ نسبة،  ،(مئ)أين التمييز؟  [109الَهَ:]

لكن معين، ومثل هذا أيًضا مقدار، لكنه هذا مقدار، « صاع»ولو جئنا بصاٍع تمًرا، 

 نسبي، قد يتغير من المثل، األمر الذي يماثله، إذن هذا ذات، المدد معروف.

 ،(ڍ)التمييز:  [114األنعام:] (ک ک گ گ): قال 

 (ڍ)ذات أم نسبة؟ مفرد أم جملة؟ ذات، رفعت إهباًما، فما هو هذا اإلهبام؟ 

، الغير مبهم، هذه كلمة مبهمة، عكس المثل، رفعت إهبام أي كلمة... هذا من الغير

تمييز، ميزت هذا « رجاًل « »جاءين مثلك رجاًل »، أو «أريد مثلك رجاًل »تقول: 

أيًضا تمييز، ويدخلونه يف تمييز المقادير، من « جاءين غيرك رجاًل »المثل المبهم، 

 المقادير النسبية.

 ...الطال :
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 مبهمة.نعم، تمييز ذات من غير، هذه ذات  ال يخ:

ما إعراب  [7ِال :] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ): قال 

ُبوا فيها النظر، قد تكون تمييًزا، أو يجوز أكثر من إعراب فيها،  ؟(ۈ) لِّ ق 

 تمييز، من أي أنواع التمييز؟ ذات أو نسبة؟ نسبة، محول عن الفاعل أو المفعول؟

ُمحول عن الفاعل، يعني: وسعت  [7ِال :] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)

 ذا تمييز محول عن الفاعل.رحمتك كل شيء، ه

 هذا الظاهر فيه، ويحتمل أن يكون حااًل، فيحتاج إلى تأويل.

حال محول عن المفعول به،  :(ۀ) [28المن:] (يث حج مج جح)

 أي: أحصى عدد كل شيء.

كل  ،(ۉ)أين التمييز؟  [84النساء:] (ۅ ۅ ۉ ۉ ې)

الماضي،  فهو تمييز. هذه القاعدة درسناها يف الدرس« أفعل»اسم منصوب بعد 

مئ )ومثله:  ،[34الَهَ:] (ىئ يئ جب حب خب مب)ومثله قوله تعالى: 

 .[50المائدة:] (ىئ يئ جب حب

 (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ): وقوله  

التفضيل، « أفعل»تمييز، من أي التمييز؟ بعد  ؟(ڃ)، ما إعراب [46الَهَ:]

تفضيل، كلمة « أفعل»هذا أفعل تفضيل؟ ليست  ،(ں)التفضيل؟ « أفعل»أين 

محمٌد خيٌر من »، تقول: «أخير»أفعل تفضيل؟ سماعي، ما أصله؟  هل هي (ں)

، «شر»، وكذلك «أخير»، واألصل «محمٌد أفضل من زيد»، كما تقول: «زيد

، أي: أشر، إال أن هاتين «محمٌد شر  من زيد»، إذا أردت التفضيل، «أشر»األصل: 

يًفا، فجاءت الكلمتين؛ لكثرة استعمالهما عند العرب حذفوا منهما الهمزة تخف
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 اسم تفضيل، فنُصب على التمييز. (ں)بعد  (ڃ) 

إذا أردت هبما معنى الخير ومعنى الشر، تقول: « شر»و« خير»بخالف كلمتي 

، «فعل»هنا اسم حينئٍذ، اسم على وزن « هذا شر  عظيمٌ »وتقول: « هذا خيٌر من اهلل»

 تفضيل ُحذفت منهما الهمزة.« أفعل»، وليس «خيٌر، شر  »

أي:  ،(مت) [14اإل  اء:] (ے ۓ ۓ ڭ ڭ): قال 

ے ۓ ۓ )تمييز أم حال؟  ؟(مت)محاسًبا مراقًبا واهلل أعلم، ما إعراب 

درسنا يف الدرس الماضي أن من التمييز ما يأيت  ،[14اإل  اء:] (ڭ ڭ

، هنا األظهر «كفى بزيدٍ »، «كفى باهلل»منتصًبا بعد ما يدل على تعجب، ومن ذلك: 

فعيل، هذا « حسيب»مشتق أم غير مشتق؟  (مت)، مع أن أنه تمييز وليس حااًل 

، «كفى باهلل حسيًبا»مشتق، ولكنه يف حكم الجامد؛ ألنه أسلوٌب مطرد، تقول: 

« كفى بزيٍد جاًرا رجاًل »، «كفى بزيٍد رجاًل »، «كفى بزيٍد زمياًل »، «كفى بزيٍد صاحًبا»

ن المعنى على معنى مطرد، تأيت فيه الجوامد وتأيت فيه المشتقات، معنى ذلك: أ

 الجوامد؛ فلهذا األقرب فيه أنه تمييز.

أطول من الوقت الباقي، فنجعل بقية  -فيما يبدو-كنت حضرت فائدًة لكنها 

 الوقت لألسئلة، إن كان هناك أسئلة.

 ...الطال :

، «سفه محمد»الزم، تقول: « سفه»الذي يدخل يف هذا اإلعراب أن  ال يخ:

دًيا يف األصل، لكن من التخريجات التي قيلت: إن أي: صار سفيًها، وليس متع

؛ كنحو: « سفه» إال من باع »، «إال من أهلك نفسه»، «أهلك»ضمن معنى فعٍل متعد 

 ؛ فلهذا صح فيه التعدية، ويف اآلية تخريجات أخرى أيًضا.«نفسه

 واهلل أعلِ، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.



 

 
e 

g h 

f  147 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 

 

 

 بع واخلمسونالدرس السا
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد:أجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة المباركة، 

ليلة اإلثنين العاشر من شهر ذي القعدة، من سنة إحدى وثالثين وأربعمائة وألف 

، «جامع الراجحي»نعقد يف هذا الجامع  جرة المصطفى من ه

شرح ألفية »بحي الجزيرة، بمدينة الرياض الدرس السابع والخمسين من دروس 

 ، عليه رحمة اهلل.«ابن مالك

أن يجعل هذا الدرس نافًعا مفيًدا يف الدنيا واآلخرة لُملقيه   نسأل اهلل

 وسامعه، إنه على كل شيٍء قدير.

 -إن شاء اهلل-لدرس الماضي من الكالم على باب التمييز، والليلة انتهينا يف ا

 نبدأ بالباب التالي الجديد وهو: 

 باب حروف اجلر
 وع  ين بيت ا،  ذ  يف  ع دع ابن مالك « باب ف وَ الم »

يف وافدأ

ا يمَن أ  نلْصها يف أربع  أمور:    يع األبياط أمور 
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  :  حروف الجر، أي: ألفاظها. أو  

   تقسيمها بحسب ما تختص به. ا:ثاني 

 :معانيها واستعماالهتا. ثالث ا 

 :ا  تكلم على حذفها. وأأي  

إذن فتكلم على أربعة أمور: على ذكر حروف الجر، وتقسيمها بحسب ما 

 تختص به، وذكر معانيها واستعماالهتا، وذكر أخيًرا حذفها.

 يف أول هذا الباب فقال:  نبدأ بعد ذلك بما قاله

ََ اْلَم ل َوْ َك ِمْن نَلاى َ ا َ .364 و  فو و

 

 َفتَّااى َأاااَل َفاَشااا َعااَدا لِااك َعااْن َعَلااى 

مو َذااْك َواوض َوَ ااا.365  بَّ الااالَّ نْاايو رو ااْي مو  مو

 

َو َواْلَبااااااا َوَلَعاااااالَّ َوَمَتااااااى  ااااااا ََ  َواْل

هذان بيتان ذكر فيهما حروف الجر، وعدهتا يف هذين البيتين عشرون حرًفا،  

إن -ذكر أن حروف الجر عشرون حرًفا، وسنشير « لفيةاأل»يف  فابن مالك

إلى بعض الحروف التي اختلفت فيها كلمة النحويين يف عدها من  -شاء اهلل

 حروف الجر.

لكن نحب يف البداية أن نذكر بمعلومة تتعلق بحروف الجر، وهي: أن حروف 

ائص الجر مختصٌة باألسماء، أي: ال تدخل على األفعال؛ ولهذا ُذكرت من خص

األسماء، أي: من العالمات المميزة لالسم؛ ولهذا عملت الجر يف األسماء على 

قاعدة الحروف المختصة، وهذه قاعدة أشرنا إليها من قبُل وُنعيدها ملخصًة؛ ألن 

االكالم اآلن مناسب على ذكر هذه القاعدة، فنقول:  أل: – ن  الح وَ عموم 

 على ثالث  أقسام:  -ف وَ المعاين

الحروف المختصة باألسماء، أي: ال تدخل إال على األسماء؛  ألول:ال سِ ا

 كحروف الجر.
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الحروف المختصة باألفعال، أي: ال تدخل إال على األفعال؛  النوع الثاين:

 كالحروف التي تجزم المضارع والحروف التي تنصب المضارع.

 ألفعال.الحروف التي تدخل على القبيلين، أي: على األسماء وا النوع الثالث:

فالقسم األول والثاين ُيسموهنما الحروف المختصة، أي: التي تختص بقبيل 

من القبيلين، من األسماء واألفعال، والنوع الثالث ُتسمى الحروف غير المختصة، 

والقاعدة الغالبة يف تلك الحروف: أن الحروف المختصة تعمل، وأن الحروف غير 

ة، هذه القاعدة الغالبة؛ فلهذا نجد أن المختصة ال تعمل، بل تكون هاملة، مهمل

« إن وأخواهتا»حروف الجر تعمل وعملها الجر؛ ألهنا مختصٌة باألسماء، ونجد أن 

تعمل؛ ألهنا مختصٌة باألسماء، ونجد أن حروف النصب تعمل، وحروف الجزم 

هل »تعمل؛ ألهنا مختصٌة باألفعال، فإذا وصلنا مثاًل على حريف االستفهام: 

 فهما حرفان مختصان أم غير مختصين؟، «والهمزة

هل »، «هل أبوك حاضر؟»غير مختصين، يدخالن على األسماء، فتقول: 

هل حضر »، وتدخل على الفعل فتقول: «أمحمٌد حاضر؟»، «محمد حاضر؟

؛ فلهذا على القاعدة لم يعمال، فهما حرفان مهمالن، «أحضر محمد؟»، «محمد؟

  ينصبان، ال يجران، ال يجزمان.أي: ليس لهما عمل، أي: ال يرفعان، ال

، فهل ُيعد من الحروف المختصة أم من الحروف «قد»فإذا وصلنا مثاًل إلى 

ٱ ٻ )غير المختصة؟ بعد أن نعرف أنه يدخل على الفعل الماضي، نحو: 

ڱ ڱ ں ں ڻ )، وعلى المضارع، مثل: [1المؤمنو :] (ٻ

ل على األسماء وال لكنه ال يدخل على غيرهما، ال يدخ، [144الب  ة:] (ڻڻ

ا أم غير مختص؟  على فعل األمر، فهل ُيعد مختص 

الجواب: ُيعد غير مختص؛ ألنه لم يختص بقبيل؛ فلهذا لم يعمل، إذن فهو 
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 على القاعدة أم خالف القاعدة؟ على القاعدة. 

، كالهما حرف استقبال يدالن على «السين وسوف»لكن لو وصلنا مثاًل إلى 

ء يف العمل، وهما مختصان بالفعل، بل مختصان بالمضارع، التسويف، أي: اإلبطا

، فهل القياس فيهما أهنما يعمالن أو ال «سوف أزورك»و« سأزورك»تقول: 

 يعمالن؟

لماذا لم يعمال؟  ال ياس أ  يعمال؛ ألنهما مْتصا ، فينئيأ ينبغك أ  نسلل:

لى القاعدة، لكن ال نسأل عن حريف االستفهام: لماذا لم يعمال؛ ألهنما آتيان ع

 والذي يأيت على القاعدة ال ُيسأل عنه، وإنما ُيسأل عما خالف القاعدة.

، «سأزورك»قالوا يف حريف التسويف: ألهنما ال ُيستعمالن إال يف المستقبل، 

، والمضارع متى ما كان مستقباًل فإنه ال يقبل غير الرفع، هذه قاعدة «سوف أزورك»

مستقباًل فإنه مرفوع، النواصب، كل النواصب يف المضارع، المضارع متى ما كان 

تدخل عليه يف غير االستقبال، إذا تتبعتموها، فمتى ما كان معناه المستقبل خالًصا 

، فمن الشروط: أال يكون مستقباًل، حتى لو جاء «إذا»فإنه يرتفع، حتى لو أتى بعد 

 ، ال يكون مستقباًل.«حتى»بعد 

فهو « ما قام محمدٌ »، أو «ما محمٌد قائم»و: النافية، يف نح« ما»فإذا سألنا عن 

حرٌف مختص أم غير مختص؟ غير مختص، فعلى القاعدة يعمل أو يهمل؟ ُيهمل، 

ومع ذلك نجد يف الواقع اللغوي أن العرب اختلفوا يف ما النافية إذا دخلت على 

اسم، فالحجازيون ُيعملون بشروط، والتميميون ُيهملون، فأي اللغتين على 

لغة التميميين آتيٌة على القياس، ولغة الحجازيين هي التي تحتاج إلى  القياس؟

   النافية هذا العمل؟« ما»تعليق، لماذا أعمل الحجازيون 

 ؛ التفاقهما يف معنى النفي.«ليس»حماًل على  ذما  بق:-المواب 
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وهكذا ُيقال يف بقية الحروف، فهذه القاعدة الغالبة يف الحروف، ومِن  ذلك 

 جر.حروف ال

لإننا  ننبه على وإن شئنا أيًضا أن ننبه على أمٍر آخر يف الحروف يتعلق بإعراهبا، 

  أم ين:

ال محل لها  -دائًما نعني: حروف المعاين-أنه سبق وتقرر أن الحروف  األول:

من اإلعراب؛ فلهذا نقول يف حروف الجر كغيرها من الحروف: حرف جر ال محل 

ه؛ إما السكون، وإما الفتح، وإما الضم، وإما له من اإلعراب، مبني على حركت

 الكسر.

وأمٌر آخر نذكره فيما يتعلق باإلعراب، وهو سيأيت بعد قليل، سيأيت خالل 

و و أ  ف وَ الم   و سِ بحس  األصال  ثالث  بالتفصيل،  -إن شاء اهلل-الدرس 

 أقسام: 

 . ف وَ ج   أصلي 

 .ج   زائدة 
َأ  ف و

 .ف وَ ج   شبه زائدة 

يأيت بالتفصيل والتمثيل أن حروف الجر األصلية تعمل لفًظا ومعنًى، وس

اإلعراب لها، ُتغيِّر اإلعراب. وأما حروف الجر الزائدة وشبه الزائدة فهذه تؤثر يف 

اللفظ وال تغير اإلعراب، يعني: ال تغير الفاعل عن كونه فاعاًل، والمبتدأ عن كونه 

يف هذا  -إن شاء اهلل-ذا، وسيأيت بعد ذلك مبتدأ، والمفعول عن كونه مفعواًل، وهك

 الدرس إن يسر اهلل األمر.

أمٌر أخير يتعلق بإعراب الحروف؛ ألنه قد يكون هذا الموضع مِن  أنسب 

باب »المواضع للكالم على إعراب الحروف، وإن كان سبق شيٌء من ذلك يف 
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 «.الُمعرب والمبني 

ملة وإما هاملة، هذا من حيث قاعدة إعمالها أهنا: إما عا -كما سبق-الحروف 

لها معنى،  -أعني: حروف المعاين–العمل، لكن مِن  حيث المعنى: كل الحروف 

ليس هناك حرف ليس له معنى؛ فمن حيث المعنى كلها ذوات معاٍن. أما من حيث 

العمل فبعضها له عمل وبعضها ليس له عمل، فينبغي عند اإلعراب أن نراعي 

 ذلك، كيف نراعي ذلك؟

أردت أن ُتعرب حرًفا له عمل وله معنى، فينبغي أن تذكر يف اإلعراب عمله إذا 

بياٌن لمعناه، « حرف نفٍي »حرف نفٍي وجزم، فقولك: «: لم»ومعناه، فتقول مثاًل عن 

حرف نفٍي ونصب، فإذا «: لن»بياٌن لعمله، وكذلك تقول يف « وجزم»وقولك: 

جواًبا لمن « إذن ُأكرم ك»لك: الناصبة للمضارع يف نحو قو« إذن»أردت أن ُتعرب 

 ؟«إذن»، كيف ُنعرب «سأزورك الليلة»قال: 

حرف جواٍب ونصب، فمعناها الجواب وعملها النصب، وهكذا يف  ن ول:

لعل زيًدا ُشفي من »يف قولك: « لعل»الحروف العاملة، فإذا أردت أن ُتعرب 

ترج  ، تقول: حرف ترج  ينصب اسمه ويرفع خربه، وال نقول: حرف «مرضه

ونصب كما يقولون أحياًنا؛ ألنه ليس مِن  حروف النصب، إنما ينصب اسمه ويرفع 

نقول: « إنَّ »، حرف تمن  ينصب اسمه ويرفع خربه، ويف «ليت»خربه، وكذلك يف 

حرف توكيد ينصب اسمه ويرفع خربه، وال نقول: حرف توكيٍد ونصب، وهكذا يف 

 بقية الحروف العوامل.

فليس لها عمل، لكن لها معنى، نبين معناها، نقول يف  أما الحروف الهوامل

إن دخلت « قد»حرف تنفيس، ونقول يف «: السين»حرف تسويف، ويف «: سوف»

على الماضي: حرف تحقيق، أي: تأكيد وتقوية، وإن دخلت على المضارع قد 
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ڱ ڱ ں ں )تكون للتقليل، وهذا األكثر، وقد تكون للتحقيق يف نحو: 

 أو حرف استفهام، ونحو ذلك. [144الب  ة:] (ڻ ڻڻ

إذن يف الحروف الهوامل نبين المعنى، ويف الحروف العوامل نبين المعنى 

والعمل، فإذا انتهينا من ذلك تقولون: طبِّق لنا هذا الكالم على حروف الجر، كيف 

 «.سلمت على محمدٍ »ُيعربون حروف الجر؟ 

 المعنى؟حرف جر، يبينون العمل، فهل يبينون «: على»يقولون: 

الذي سارت عليه عادة الُمعربين أهنم يقولون: حرف جر، يبينون العمل دون 

أطلقت السهم عن »، «الكتاب يف الحقيبة»المعنى، وكذلك يف بقية حروف الجر، 

، ونحو ذلك، حينئٍذ تسأل: لماذا يف حروف الجر يبينون العمل وال يبينون «القوس

فة، وقد تكون دقيقة، فالمطالبة هبا قد المعنى؟ ألن حروف الجر لها معاٍن مختل

يصعب، مع أن األفضل يف الُمعرب المتمكن أن ينص عليها من باب التبيين 

ليس لها «: لن»ليس لها إال النفي، و«: لم»والتمرين، ليست كالحروف األخرى: 

لها معنيان تحقيق وتقليل، أيًضا معاٍن محصورة وواضحة، لكن « قد»إال النفي، 

تأيت لعدة معاٍن، ثم إهنا دقيقة تحتاج إلى انتباه؛ لكي تميز « من»مثل: حروف الجر 

المعنى المراد هبا؛ فلهذا جرت عادهتم على إغفال ذكر معناها واالقتصار على ذكر 

عملها. هذا ما أحببت أن أذكر به يف بداية الكالم على حروف الجر، وإن كان سبق 

 ذكره يف أكثر من مناسبة.

يف عدد حروف الجر، قلنا:  ن اللذين ذكرهما ابن مالك نعود إلى البيتي

، فهي ثالثة حروف «خال وحاشا وعدا»إنه ذكر عشرين حرًفا من حروف الجر، أما 

سبق الكالم عليها يف باب االستثناء؛ فلهذا ال نعيد تفصيل الكالم عليها، ولكننا 

ن حرف جر، ؟ متى تكو«عدا وخال وحاشا»ُنجمله، فمن ُيجمل لنا الكالم على 
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 وهل يجوز فيها أكثر من وجه يف االستعمال؟ 

 ...الطال :

يجوز أن نجعلها أفعااًل ماضية، فننصب ما بعدها على أنه مفعوٌل به،  ال يخ:

ما عدا، ما »، «ما»ويجوز أن نجعلها حروف جر فنجر ما بعدها، فإن ُسبقت بـ 

ا على أنه مفعوٌل به، ، فيتوجب فيها أن تكون أفعااًل ماضيًة فننصب ما بعده«خال

، تدخل يف حروف الجر إذا «جاء القوم عدا زيدٍ »، أو «جاء القوم عدا زيًدا»فنقول: 

 ُجرَّ ما بعدها، هذا خالصة الكالم يف هذه الحروف الثالثة.

 انتهينا من ثالثة أحرف، بقي سبعة عشر حرًفا.

، أو قليٌل؛ ، هذه الحروف الثالثة فإن الجر هبا شاذ  «متى، ولعل، وكي»أما 

فلهذا يقل ذكر النحويين لها يف حروف الجر، فتحتاج إلى تفصيل، ال تجر إال يف 

 «.متى»مواضع معينة، أو عند قبائل معينة، فتحتاج إلى تفصيل، فنبدأ بـ 

المشهور فيه عند جمهور العرب أنه ماذا يا إخوان؟ أنه اسم « متى»هذا اللفظ 

متى تسافر »، اسم شرط: «متى تسافر؟» استفهام، أو اسم شرط، اسم استفهام:

 «.أسافر معك

، فتقول «مِن  »ويأيت حرف جر  عند قبيلة ُهذيل، فيستعملونه حرف جر بمعنى 

خرجت من المسجد، »، وقبيلة هذيل تقول: «خرجت من المسجد»العرب: 

ه»، ومن ذلك قولهم: «خرجت متى المسجد ، أي: من ُكمه، ومن «أخرجها متى ُكمِّ

شاعرهم أبي ذؤيب الهذلي، وهو أكرب شعراء قبيلة هذيل، قال يصف ذلك قول 

 السحاب: 

 شاااا بن بماااااء البحاااا  ثااااِ   لعاااات

 

 متاااااى لمااااانأ أةااااا أ لهااااان نئاااااين 

يصف السحاب أهنا تشرب من مياه البحار، ثم بعد ذلك ترتفع ولها صوٌت  
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بـ  ، أي: مِن  لجج، فهذا ما يتعلق«متى لجج»شديد وهو النئيج، فالشاهد يف قوله: 

 «.متى»

يا إخوان يف المشهور عند جمهور العرب: أهنا يف « لعل»، «لعل» الح َ الثاين:

المعنى حرف ترج  أو توقع، هذا عند الجميع، حرف ترج  يف الخير، وحرف توقٍع 

، تنصب «إن»يف الشر، لكن مِن  حيث العمُل هي عند جمهور العرب من أخوات 

، وعند قبيلة «لعل الغداء  جاهزٌ »، «ًدا مسافرٌ لعل زي»اسمها وترفع خربها، تقول: 

يل  يل، ُعق  ي ل هكذا بلفظ التصغير؛ ألن هناك قبيلة أخرى اسمها عِقيل، هذه ُعق  ُعق 

لعل »، وُعقيل تقول: «لعل زيًدا جالٌس »، فجمهور العرب يقولون: «لعل»تجر بـ 

الجر، وسيأيت  هنا ننتبه؛ ألننا سنستفيد مما قلناه يف إعراب حروف« زيٍد جالٌس 

 تفصيله إن شاء اهلل.

 ؟«لعل زيًدا جالٌس »عند جمهور العرب كيف ُنعرب: 

 حرف ترج  ينصب اسمه ويرفع خربه، ال محل له من اإلعراب.«: لعل»

 منصوب.« لعل»اسم «: زيًدا»

 مرفوع.« لعل»خرب «: جالٌس »

« لعل»، يجعلون «لعل زيٍد جالٌس »، مبتدأ وخرب، وعند عقيل: «زيٌد جالٌس »

حرف جر، لكنه يكون حينئٍذ شبه زائد، وسنعرف الفرق بين الزائد واألصلي وشبه 

حينما نأيت على التقسيم، فهو حرف جر  شبه زائد؛ ألن له  -إن شاء اهلل-الزائد 

معنى وليس له متعلق، وحرف الجر الزائد وشبه الزائد قلنا: ال يؤثر يف اإلعراب، 

مبتدأ «: زيٌد جالٌس »انزعه، ثم أعرب الجملة:  يعني: ال ُيغير اإلعراب؛ فلهذا

، لكنها ال «لعل زيدٍ »، تؤثر يف اللفظ؛ ألهنا حرف جر، فنقول: «لعل»وخرب، أدخل 

 ؟ نقول: اسم مجرور أو مبتدأ؟«زيدٍ »تؤثر يف اإلعراب، فكيف ُنعرب 
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، مجروٌر لفًظا بحرف الجر شبه الزائد.   نقول: مبتدأ مرفوع محال 

 بتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.جالٌس: خرب الم

عل زيٍد »لعل زيٍد جالٌس، »، «لعل زيًدا جالٌس »؛ «عل«: »لعل»وُيقال يف 

 ، ومن ذلك قول شاعرهم: «لعل»، هذه لغة يف «جالٌس 

 لةاااااااااالَِ علينااااااااااا
ِ
 لعاااااااااال اهلل

 

ِو    أ  أمَااااااااااِ شاااااااااا ي
 ب ااااااااااكءأ

 »فقال:  
ِ
جروٌر لفًظا، ، فجر المبتدأ، فلفظ الجاللة مبتدأ مرفوع محال  م«لعل اهلل

 «.فضلكم»، الخرب جملة «فضلكم»؟ ما باله « اهلل»وأين خربه؟ 

 وقال كعب بن سعد الغنوي يف قصيدته المشهورة:  

ل لااات ا ع أأااا   وارلااا  الصاااوط 

 جهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ة  

 

 لعاااال أبااااك المغااااوار منااااك ق ياااا  

 قالاات  االيمى مااا لمساامك شااافب ا 

 

 ذلنااااك يحميااااك ال اااا اب  بياااا  

 ميل، فقال: قصيدة مشهورة من الشعر الج 

ل لااات ا ع أأااا   وارلااا  الصاااوط 

 جهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ة  

 

 لعاااال أبااااك المغااااوار منااااك ق ياااا  

لعل أبي »هذا هو المرثي، المرثي هو أبو المغوار، يرثي أبا المغوار، فيقول:  

ينسب األب إلى المتكلم، وإنما يريد هذا الرجل الذي هو « أبي»، ال يريد «المغوار

، والشاعر هنا «لعل أبا المغوار قريٌب »ن: أبو المغوار، فعند جمهور العرب يقولو

، فهذه مبتدأ مرفوع محال  مجروٌر لفًظا بحرف الجر «لعل أبي المغوار قريٌب »قال: 

 شبه الزائد.

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 عاااال صاااا وَ الااااد   أو  و  هااااا

 

 ياااااااادلننا اللماااااااا  ماااااااان لما هااااااااا  

 لتست يح النف  من زل ا ها 
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  ، فجر.«عل صروف الدهر»فقال: 

 وقال اآلخر: 

 يمَننااااااااااك عليهااااااااااا
ِ
 لعاااااااااال اهلل

 

ا مااااااان ز يااااااا أ أو أ ااااااايد   جهاااااااار 

 »أخوان، فقال: « أسيد»و« زهير» 
ِ
 «.يمكنني»، مبتدأ، وخربه؟ «لعل اهلل

 «.لعل»فهذا ما يتعلق بـ 

 «.ذك» الح َ الثالث:

يا إخوان، نحن دائًما نركز على المشهور قبل أن نبدأ « كي»والمشهور يف 

أهنا ماذا؟ أهنا ناصبٌة للمضارع، هذا العمل، والمعنى: « كي»ر يف بالقليل، المشهو

 «: جئت كي أتعلم»أهنا حرٌف مصدري، فتقول مثاًل: 

 فعٌل وفاعل.«: جئت»

 ناصٌب للمضارع وحرٌف مصدري.«: كي»

 «.كي»فعل مضارع منصوٌب بـ «: أتعلم  »ناصٌب للمضارع إذن تقول:  

جئت »عده مصدر، نقدره: التعلم، ينسلخ منه ومن الفعل ب مصدرل، يعنك:

، «جئت للتعلم»، كيف جئت التعلم؟ هناك حرف جر  محذوف وهو الالم، «التعلم

، فُيقال: جئت لكي أتعلم، فهذا األصل، «كي»والالم كثيٌر ما ُيصرح هبا قبل 

، فالالم حرف جر،  ، «أتعلم  »حرٌف ناصب، نصب «: كي»األصل: جئت لكي أتعلم 

ا؟ أين االسم الذي جرته الالم؟ هو المصدر الُمؤول؛ ألن الالم أين مجروره

المصدر الُمؤول كاالسم الصريح، كاالسم الظاهر، يف اإلعراب ويف األحكام، 

أهنا من الحروف الناصبة للمضارع عند الجمهور، «: كي»فهذا هو المشهور يف 

ناصبة ، فهي «أن، لن، كي، إذن»الحروف الناصبة للمضارع عند الجمهور أربعة: 
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للمضارع، وهناك الم قبلها؛ إما ُيصرح هبا أو ُتقدر، وهي الجارة لهذا المصدر  

 الُمؤول، هذا المشهور فيها، لكن متى تأيت حرف جر؟

 ييذ  بعض النحويين أنها  ل ك ف َ ج  يف موضعين: 

، فتقول: كيمه؟ بمعنى: لما، «ما االستفهامية»إذا دخلت على  الموض  األول:

؟ تسأل عن السبب، تقول: لماذا؟ أو يقولون: لمه؟ أو كيمه، أما بمعنى لماذا

االستفهامية، « ما»فهي حرف الجر الالم دخلت على « لمه»فواضحة، وأما « لماذا»

، واأللف ُتحذف «لمه»االستفهامية مكونة من ميم وألف، هذه الميم باقية « ما»و

، فعندما حذفنا األلف من االستفهامية إذا ُسبقت بجر. هذه قاعدة معروفة« ما»من 

اسم االستفهام؛ بقي اسم االستفهام على حرف؛ فلهذا نأيت عند السكت هباٍء ساكنة 

، وجوًبا، إذا وقفت وجب أن تأيت هباء السكت، «لمه»ُيسموهنا هاء السكت، تقول: 

، لكن لو وصلت ال تأيت هبا، هاء السكت ال ُيؤتى هبا يف الوصل، «لمه»تقول: 

 «.لت كذا وكذا؟لم فع»تقول: 

االستفهامية ُسبقت بحرف الجر، « ما»حرف جر، و« كي»، «كيمه»وكذلك 

، فهذا الموضع «كيمه»فُحذفت ألفها، وعند السكت نأيت هباء السكت فنقول: 

 حرف جر.« كي»األول الذي تأيت فيه 

جئت كي »هو يف نحو قولهم:  ف َ ج :« ذك»الموض  الثاين اليل  ل ك ليه 

 قولين للنحويين: « جئت ذك أ علِ»أل  يف نحو: ول؛ على ق« أتعلم

 أرجو أن تركزوا؛ لكي ننتهي منهما بسرعة؛ ألن أمرهما واضح.

أهنا هي الناصبة « كي»هو الذي شرحناه، المعروف يف  المي   األول:

للمضارع، وهي مصدرية، والجار لهذا المصدر الُمؤول الالم، يجوز أن ُتظهرها 

 ررها.ويجوز أن تحذفها فتق
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ُمضمرٌة بعدها، « أن»حرف جر، والناصب للمضارع « كي»أن  المي   الثاين:

المضمرة مع الفعل صار مصدًرا مؤواًل « أن»مضمرة، و« أن»منصوب بـ« أتعلم  »فـ

مثل « كي»، هذا قول آخر للنحويين، يعني: أهنم جعلوا «كي»جره حرف الجر 

الم التعليل إذا انتصب بعدها  إذا انتصب بعدها المضارع، مثل« حتى»ماذا؟ مثل 

 «.أن»المضارع، عندما ُيضمرون 

والمذهب األول هو المذهب الراجح عند كثيٍر من النحويين؛ ألنه هو الظاهر، 

يف « أن»والقول الثاين ال داعي له، ليس هناك داٍع له كالداعي الذي استدعى إضمار 

ثبت أهنا « حتى»؛ ألن مع الم التعليل ونحو ذلك« حتى»حجم  بقية األحرف، مثل:

فهي جرت االسم، الالم ثابت أهنا  [5ال در:] (ڦ ڦ ڄ)حرف جر؛ كقوله: 

، فإذا دخلت على حرف مضارع؟ كيف «الكتاب لزيدٍ »حرف جر فُجر االسم، 

 حروف الجر؟ حروف الجر مختصة باالسم، فكيف تدخل على فعل مضارع؟

« حتى»، و«أن»للمضارع قالوا: ال، ال تدخل على فعل مضارع، وإنما الناصب 

 جارة لهذا المصدر الُمؤول، هذا قول البصريين والجمهور.

، فال «كيمه»فما ثبت أصاًل أهنا حرف جر تجر االسم، إال ما ُذكر يف « كي»أما 

يصح أن ُتقاس على تلك الحروف الباقية التي اشتهر واطرد يف اللغة أهنا حروف 

 جر.

متى وكي »من هذه األحرف الثالثة وهي:  ، وهبذا ننتهي«كي»هذا ما يتعلق بـ 

، التي الجر هبا قليٌل أو شاذ، انتهينا على ذلك من ستة أحرف؛ ليبقى لنا من «ولعل

والكالم عليها فيما  -إن شاء اهلل-حروف الجر أربعة عشر حرًفا، سيأيت ذكرها 

 بعد.

ر لكن اآلن نريد أن نتوقف ونذكر مسألة وعدنا هبا وهي: أن هناك حروف  ج
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مختلًفا فيها لم يذكرها ابن مالك، ونحن نذكر ذلك عليه ونستدركه عليه؛ ألنه ذكر  

، قلنا: «متى ولعل وكي»، لو ما ذكر «متى ولعل وكي»ما هو أقل وأضعف منها، من 

ا أو قلياًل، فنرتك ما ترك، لماذا  ترك الحروف المختلف فيها، أو ما كان الجر هبا شاذ 

 حروًفا أخرى أقوى؟ أو أن فيها خالًفا. ذكر هذه الثالثة، ثم ترك

، معروف أهنا «لوال» لمن ف وَ الم  التك اأتلفت ليها ذلم  النحويين: 

امتنع اإلكرام لوجود زيد، حرف امتناٍع « لوال زيٌد ألكرمتك»حرف امتناٍع لوجود، 

لوجود، وهي تدخل على االسم الظاهر وعلى الضمير، فإن دخلت على اسٍم 

لوال »، فإن االسم بعدها حينئٍذ مرفوٌع باتفاق، «لوال زيٌد ألكرمتك»ظاهر، نحو: 

، وإعرابه عند الجمهور: مبتدأ، وخربه محذوٌف وجوًبا يقدر بكوٍن «زيٌد ألكرمتك

عام، أي: لوال زيٌد موجوٌد ألكرمتك، وهذا شرحناه يف باب المبتدأ والخرب، ومتى 

 ُيحذف المبتدأ وجوًبا.

، «لوالي ما نجحت»ضمير، فماذا تقول عن نفسك؟ على « لوال»فإذا دخلت 

، فإذا «لواله ما كان كذا وكذا»، وللغائب: «لوالك ما جاء زيد»وللمخاطب: 

دخلت على ضمير متصل فإنه باتفاق ُيؤتى به ضمير جر، يعني: ماذا تقول عن 

تأيت بتاء « لوالُت »ضمير جر من المتكلم، أو تقول: « لوالي»نفسك؟ تقول: 

 وبالرافع. المتكلم 

وأطلنا النفس هناك، وقلنا: إن األسماء  -يا إخوان-نحن تكلمنا يف الضمائر 

الظاهرة والضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة، كل هذه الثالثة يف الحقيقة لشيٍء 

، وتعرب عنه بضمير منفصل فتقول: «زيد»واحد، فُتعرب عنه باسٍم ظاهر، فتقول: 

ل يف الرفع، أو ياء المتكلم يف الجر والنصب، قسمناها ، وتعرب عنه بضميٍر متص«أنا»

، «عمرو»حسب اإلعراب، كلها شيء واحد، يف المخاطب اسم ظاهر تقول له: 

، «إياك»، وإن كان منصوًبا: «أنت»وعندما تخاطبه بضمير منفصل إن كان مرفوًعا: 
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ًبا: ، وإن كان منصو«ذهبت  »وإن خاطبته بضمير متصل، إن كان مرفوًعا كفاعل: 

، والكاف يف «ذهبت»، أنت وإياك والتاء يف «كتاُبك»، وإن كان مجروًرا: «أكرمُتك»

، كلها شيء واحد، لكن ُيعرب عنه بأكثر من اسم. إما ظاهر وإما ُمضمر، «أكرمتك»

 المضمر إما متصل أو منفصل، المنفصل والمتصل إما رفع وإما نصب أو جر.

فسك، يمكن أن تأيت بضمير نصب، فإذا قلت عن نفسك، إذا كنت تعرب عن ن

« لوالي»، أو «لوالُت »أو رفع أو جر، حسب اإلعراب؛ ألنه شيء واحد، فتقول: 

أقصد أن هذا ممكن يف القياس، لكن العرب ماذا تقول؟ تأيت به ضمير رفع أم تأيت 

، «أنا زيد»، مع أنه إذا جيء به اسم ظاهر «لوالي»به ضمير جر؟ تأيت به ضمير جر 

، «لوال زيدٌ »سيقول: « لوال زيدٌ »، أو «لوال زيدٍ »به اسًما ظاهًرا سيقول: لو أتيت 

أن تأيت بضمير هو ضمير رفع أم جر؟، قلنا: « لوال زيدٌ »فكان الظاهر عندما نقول: 

، هذا الكالم كله تقرير للواقع «ذهبت« »ذهب زيدٌ »، مثل: «لوالُت »الرفع، تقول: 

اسم ظاهر؛ فإنه مرفوع، وهو عند « والل»اللغوي، هكذا اللغة، إذا أتى بعد 

 الجمهور مبتدأ.

على « لوال»فإن جاء بعدها ضميٌر متصل فإنه ُيؤتى به ضمير جر، إذا دخلت 

ضمير متصل وهو باتفاق يف الشكل، ضمير جر، كيف يكون اإلعراب؟ هنا وقع 

ى حينئٍذ، أي: إذا دخلت عل« لوال»الخالف، فسيبويه وجمهور البصريين قالوا: إن 

حينئٍذ حرف جر، والياء ضمير يف محل جر، وحينئٍذ « لوال»ضميٍر متصل قالوا: إن 

عندهم من حروف الجر الشبيهة بالزائدة، يعني: أهنا تؤثر يف اللفظ « لوال»تكون 

وال تؤثر يف اإلعراب، ياء المتكلم هذا مبتدأ يف محل رفع، ولكنه ُأيت به ضمير جر؛ 

على هذا القول بعد قليل؛ ألنه القول الذي لدخول حرف الجر عليه، وسنعود 

 يعنينا، لكن دعونا ُنكمل الخالف.

قاله األخفش وُينسب إلى الكوفيين قالوا: ال، هذا  ال ول الثاين يف المسلل :
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الضمير هو مبتدأ، ومبتدأ حقيقة، إال أن ضمير الجر ناب عن ضمير الرفع، فجعلوه  

ُسمع عنهم، يف هذا الموضع بالذات  من باب النيابة، مجرد نيابة، العرب هكذا

أنابت العرب ضمير الجر مناب ضمير الرفع، إذن فعندهم مبتدأ يف محل رفع، 

تقول: كيف يكون مبتدأ وهو ضمير جر؟ قالوا: هذا مِن  باب النيابة، ضمير جر ناب 

مناب ضمير الرفع، وهذا ُمتصور؛ ألنكم تعلمون أن ضمائر الرفع ال تتصل 

الرفع هل تتصل بالحروف؟ ال تتصل بالحروف، ضمائر الرفع  بالحروف، ضمائر

تتصل باألفعال. أما الحروف فيتصل هبا ضمائر النصب إن كانت ناصبة، مثل: 

ة، مثل: «إنك، لعلك»  «.عليك، عليه»، أو ضمائر الجر إن كانت جارَّ

 قول الُمربِّد. ال ول الثالث:

 ...الطال :

ا دخل عليه ضمير منفصل فُيؤتى به هذا دخل على ضمير منفصل، إذ ال يخ:

إذا دخل عليها اسم ظاهر « لوال»ضمير رفع، ما فيه إشكال، هذا إكمال للمسألة، 

ىئ يئ )فهو مرفوع، مبتدأ، وإن دخل عليها ضمير منفصل فهو ضمير رفع مبتدأ 

لكن المسألة إذا دخلت على ضمير متصل، فحينئٍذ ، [31 بل:] (جب حب

 ير جر فوقع الخالف فيها.الواقع اللغوي أنه يكون ضم

 المذهب الثالث: « لوال»ذكرنا مذهبين اآلن يف 
 
إذا اتصلت بضمير متصل، ب ِقي

مذهب المربد أبي العباس، قال: إن هذا األسلوب خطأ أصاًل، يحتاج أن يستقيم، 

قال: هذا أسلوٌب فاسد لم ُيسمع من العرب، ماذا نقول يا أبا العباس؟ قال: قل: 

 «.لوال هو»، «وال أنتل»، «لوال أنا»

وقول أبي العباس يف منتهى الضعف؛ ألنه محجوج بالسماع الصريح الصحيح 

وعلى رأسهم إمامهم -عن العرب، ومِن  ذلك ما نقله مشايخه والمتقدمون 
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فنقلوا كلمات كثيرة عن العرب، وأبيات فيها مثل هذا األسلوب، بل إن  -سيبويه

 : ◙ذلك مثاًل قول عمرو بن العاص  الُمربد نفسه استعمله يف كتبه، فمن

 أ وطماااااا  لينااااااا ماااااان أراق  ماءنااااااا

 

 ولااو   لااِ يعاا ر ألفسااابنا فساان 

وقول يزيد بن الحكم يف قصيدة من أشهر القصائد وأجملها يف عتاب أخيه أو  

ابن عمه وهي غريبة؛ ألن قافيتها تنتهي بواٍو مكسورة وياء، وهذا من أندر القوايف، 

 قال فيها: 

 نأ لو ل  حات ذماا  او وذِ مو 

 

 بلج امااااه ماااان قلاااا  النيااااق منهااااول 

 ، فأدخلها على ياء المتكلم، البيت: «لوالي»فقال:  

 وذِ مو نأ لو ل  حات ذماا  او 

 

 بلج امااااه ماااان قلاااا  النيااااق منهااااول 

إذن يف المسألة ثالثة أقوال، نعود إلى قول سيبويه فهو الذي أدخلنا يف هذه  

ف جر شبيه بالزائد، فالضمير بعدها ضمير جر  حقيقًة؛ حر« لوال»المسألة، قال: إن 

 ألنه داخٌل على حرف جر. 

هل لقول سيبويه وجمهور البصريين هذا من نظائر يف اللغة؟ ألن من  لإ  قلنا:

األصول التي ُيتحاكم إليها النظير، فإن قال عالم بقوٍل ال نظير له؛ ُردَّ هذا القول 

 هذا من نظائر؟وُضعف؛ ألنه ال نظير له، فهل ل

عند ُعقيل، فهي « لعل»نعم، له نظائر، ومِن  ذلك ما سبق قريًبا من  المواب:

تأيت حرف جر شبيه بالزائد، فتجر المبتدأ لفًظا، ومن ذلك حروف الجر الزائدة، 

كل حروف الجر الزائدة هكذا تعمل، فلو دخل حرف جر  زائد على الفاعل، 

 فاعل؛ ألن األصل: ما جاءين أحٌد، فنقول: « أحد»، فـ«ما جاءين من أحدٍ »فقلت: 

 حرف جر زائد.«: من»

 الزائدة.« من»فاعل مرفوٌع محال  مجروٌر لفًظا بـ «: أحدٍ »
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، ويدخل على المبتدأ «ما أكرمُت من أحدٍ »ويدخل على المفعول به، مثل:  

 ، فهذا له نظائر يف اللغة. «هل من رجٍل يف البيت»كقولك: 

ا ، فإن عسى إذا كان اسمها «عسى» و و من أق ب النفائ :- ومن نفائ  ا أية 

، «عسى محمٌد أن يزورنا»، [8اإل  اء:] (ٱ ٻ ٻ ٻٻ)اسًما ظاهًرا نحو: 

، من أفعال المقاربة، ترفع اسمها وتنصب «كاد»فإهنا حينئٍذ تكون من أخوات 

فإهنا تكون من « عساكم طيبون»خربها، وإن كان اسمها ضميًرا متصاًل، نحو: 

ضمير نصب، « عساُكم»، تنصب اسمها وترفع خربها، فنقول: «إن»أخوات 

 بالرفع. « طيبون»

 ومن ذلك قول الشاعر المشهور: 

 ل لااات عساااا ا نااااارو ذااالسأ وعلهااااا

 

   اااااَك لااااا  ك نحو اااااا للزور اااااا 

أتى باالسم ضمير رفع أم نصب؟ نصب، « عساها»، «فقلت عساها نار»فقال:  

، وهذا «إن»بالخرب بالرفع، فجعلها من أخوات  معنى ذلك أنه نصب االسم، وأتى

البيت ُمنتقد من حيث المعنى، فإهنم قالوا: ال ينبغي لشاعر أن يتمنى مرض محبوبه 

 ليزوره، ولعل الشاعر لشدة شوقه غفل عن هذا األمر.

« لوال»فذكرنا اآلن من الحروف المختلف يف كوهنا من حروف الجر 

 االمتناعية. 

أدوات قسٍم غير مشهور،  َ يف ذونها من ف وَ الم :ومن الح وَ المْتل

لكنها مستعملة، جاءت يف األحاديث ويف كالم العرب، فنقول: إن باب اإلنابة باٌب 

ج  ال ُيصار إليه إال عند عدم وجود الجواب الُمقنع، يعني: أنه من األمور التي ُيخرَّ

ء به بالنيابة، لكن ال عليها وال تنقاس، ووجدنا بيًتا شذ عن القاعدة، فنقول: جا

يصح أن ُيتوسع فيه ما دام هناك ممدوحة عنه، يعني: وجًها آخر مقبواًل للتخريج؛ 
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ألنه خالف مقتضى اللغة، األصل يف اللغة أن كل كلمة لها معناها، وكل أسلوب له 

معناه واستعماله، فال ُتخرجه عن معناه واستعماله إال بدليٍل كاٍف. أما كل ما 

قلت: من باب النيابة، ستضيع اللغة؛ ألنه سيأيت إنسان آخر ويقول: وجدت شيًئا 

هذا من باب النيابة، وندخل بعد ذلك حتى يف األلفاظ الشرعية يفسر بأي شيء 

ويقول: من باب النيابة، الكلمة جاءت هنا ُيراد هبا كذا، لكن من باب النيابة، فهناك 

يج، لكن ما ُيقاس، ما ُيتوسع فيها أشياء كثيرة ُيخرج عليها العلماء من باب التخر

 فيما هناك ممدوحة عنها.

وهناك حروف جر مختلف فيها أيًضا ومنها:  انتهينا من  يع المسلل  اآل ، قلنا:

، فتدخل على لفظ الجاللة «ها التنبيهية»أدوات قسم غير مشهورة، ومن ذلك 

أو أردت أن ويكون مراًدا بذلك القسم، فتقول: ها هلل! لمن أتى بأمر عجيب، 

تستنطق منه كأنك تستحلفه، بل تستحلفه، ها هلل؟ فيقول: ها اهلل، كأنك قلت: واهلل، 

إذا دخلت على لفظ الجاللة لك يف همزة لفظ الجاللة « وها التنبيه»فيقول: واهلل، 

، كالهما «ها أهلل»، أو تقطعها فتقول: «ها هلل»أن ُتبقيها همزة وصل، فتقول: 

 مستعمل.

زة االستفهام إذا دخلت على لفظ الجاللة مراًدا بذلك القسم، ومن ذلك هم

، ولك «واهلل»، وهذا وارد يف األحاديث مراًدا به القسم، كأنك تقول: «ءاهلل»فيقول: 

على « آهلل»فيها أيًضا المد؛ ألن اجتمعت همزة استفهام وهمزة وصل، فتمد 

 «.ءاهلل»القياس، ولك أن تقطع فتقول: 

همزة االستفهام إذا دخلتا على لفظ الجاللة مراًدا بذلك القسم، و« ها التنبيه»فـ

حرف جر  وتنبيه، حرف جر عمله « ها التنبيه»فقيل: إهنما حينئٍذ حرفا جر، يعني: 

صار حرف جر  واستفهام يف هذا األسلوب « ءاهلل»معناه المعروف، و« تنبيه»و

 بالذات.
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قط، والهمزة لالستفهام فقط. للتنبيه ف« ها»وقيل: بل هما على أصلهما، فـ  

، أو «ها باهلل»وأما القسم فإنه يكون بباء القسم المحذوفة الُمقدرة، كأنك قلت: 

 ، ُحذفت؛ ألهنا أم الباب وأكثرها استعمااًل.«ءباهلل»

ْتلَ ليها قولهِ: ، أيًضا يف القسم، فيقولون: «أيمن اهلل» ومن أف َ الم  المو

بضمة، « أيمنُ »، فـ«يمن اهلل ألجتهدن يف هذا األمرأ»، «أيمن اهلل ألزورنك اليوم»

، «منذ»حرف جر مبني على الضم، كـ « أيمن»ولفظ الجاللة مجرور، فقيل: إن 

اسٌم وهو مبتدٌأ « أيمن»وهو المشهور والراجح: إن -فجرت لفظ الجاللة، وقيل 

 مرفوع، وخربه محذوٌف تقديره نحو: قسمي، يعني: أيمن اهلل قسمي، أي: محلويف

 الذي أحلف به.

أي: من حروف الجر المختلف فيها قولهم: ُم اهلل، م  اهلل، ِم اهلل،  ومن  لك،

الميم مضمومة ومفتوحة ومكسورة تدخل على لفظ الجاللة فُيجر بعدها، وهذا 

 «.أيمن»وارد أيًضا، فقيل: إن هذا الحرف حرف جر، وقيل: إهنا بقية 

 ...الطال :

هذه الدرجة، العرب ما دام األمر مفهوًما وكثير  العرب قد تتصرف إلى ال يخ:

االستعمال تتصرف به تصرًفا كبيًرا، حتى يصل التصرف إلى عشرين تصرًفا كما 

 ، وكذلك كلمات أخرى.«ُربَّ »، فيها عشرون لغة كلها تصرفات لـ «ُربَّ »هي 

 ...الطال :

 ال، ُتكتب ميم واحدة مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. ال يخ:

نا اآلن من الكالم على حروف الجر المختلف فيها، لنذكر المسألة التي انتهي

 وعدنا هبا، وهي تقسيم حروف الجر بحسب األصالة.

 ن  ف وَ الم  بحس  األصال  والزيا ة  ن سِ ثالث  أقسام: فنقول: 
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 حروف الجر األصلية.ال سِ األول: 

 حروف الجر الزائدة.ال سِ الثاين: 

 الجر شبه الزائدة.حروف ال سِ الثالث: 

 ال سِ األول: ف وَ الم  األصلي :

هي التي لها معنى »هي التي لها معنًى خاص وتحتاج إلى ُمتعل ق، قولهم: 

، يعني: لو حذفتها ذهب هذا المعنى معها، وال ُيفهم هذا المعنى إال «خاص

، فقلت: خرجت البيت، «مِن»إذا حذفت « خرجُت من البيت»بلفظها، فقولك: 

جلست »، وقولك: «خرجُت من البيت»ذلك المعنى الذي أردته بقولك: يذهب 

وهو « على»، لذهب المعنى الذي دلت عليه «على»لو حذفت « على الكرسي

تحتاج إلى »االستعالء، فلها معنى خاص، يأيت معها ويزول بزوالها، وقولهم: 

به، أي: تقع فيه،  ، يعني: أهنا يف المعنى تتعلق بفعٍل أو ما يعمل عمله، تتعلق«متعلق

، «دخل»حرف جر، متعلقة بماذا؟ بـ «: إلى« »دخلت إلى المسجد»فقولك مثاًل: 

إلى »الدخول هو الذي حدث ووقع على « إلى المسجد؟»إذن ما الذي حدث 

على « »جلست على الكرسي»دخلت دخواًل كائنًا إلى المسجد، « المسجد

، هذا «على الكرسي»حدث بـ  ؛ ألن الجلوس هو الذي«جلس»متعلقة بـ « الكرسي

 ُيسمى ُمتعلًقا.

: ، «نزل»متعلق بـ « من اهلل« »نزل القرآن الكريم ُمنقًذا من اهلل» يعنك لو قلنا مثال 

« من اهلل».. إذن .؟«منقًذا»حال، أم متعلقة بـ «: منقًذا»يعني: نزل القرآن من اهلل، 

« من النار»؟ فـ«ًذا من النارنزل القرآن الكريم منق»، لكن لو قلنا: «نزل»متعلق بـ 

، هذا المعنى، متعلقة بماذا؟ معناها يتعلق «منقًذا»؟ «منقًذا»وال « نزل»متعلقة بـ 

بماذا؟ بحسب المعنى؛ فلهذا ال ُيمكن حذفها، حروف الجر األصلية ال ُيمكن 
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 حذفها، ال يجوز حذفها. 

 النوع الثاين: ف وَ الم  الزائدة:

ي ليس لها معنى خاص وال تحتاج إلى ُمتعلق، وحروف الجر الزائدة هي الت

؟ يعني: «ليس لها معنى خاص»، ما معنى قولهم: «ما جاءين من أحد»كقولهم: 

يف قولك: « من»ليس لها معنى يختص هبا بحيث لو حذفتها ذهب المعنى، احذف 

هل معنى الجملة يتغير أم ال يتغير؟ ال يتغير، « ما جاءين أحد»، «ما جاءين من أحد»

ي: ما يف معنى زال، إذن ليس لها معنى خاص زال بزوالها، ليس لها معنى خاص، أ

ما »لكن لها معنى أو ليس لها معنى؟ لها معنى وهو التوكيد والتقوية، ال شك أن 

« ما جاءين أحد»قول: « ما جاءين أحد»أقوى وآكد من قولك: « جاءين من أحد

ك أحد، ال رجل وال امرأة وال مجرد إخبار، لكن إذا أردت أن تؤكد أنه ما جاء

هذا تأكيد؛ بحيث ال « ما جاءين من أحد»صغير وال كبير، ما جاء أحد، تقول: 

« ما جاءين أحد»تأكيد، لكن لو قلت: « ما جاءين من أحد»؟ «ما جاء فالن»أسألك: 

لها « من»، «ما جاءين أحد»ربما جاء واحد أو اثنان، عدد قليل فاحتقرته، فقلت: 

اللة على معنى وهو ا لتأكيد والتقوية، لكن نقول: ليس لها معنى خاص؛ كالدَّ

اللة على الظرفية دخول شيء يف شيء، كما يف «على»االستعالء كما يف  ، أو الدَّ

، ونحو ذلك من حروف الجر األصلية التي لها معاٍن خاصة، هذا معنى «يف»

 «.ليس لها معنى خاص»قولهم: 

يجوز أن ُتحذف من الكالم وال يتغير ، يعني: «وليس لها متعلق»نقول: 

، أي: ما جاءين «ما جاءين من أحدٍ »الكالم، ال يفسد معناه اإلجمالي، قلنا كقولنا: 

هنا على الفعل أو الفاعل أو المفعول به أو المبتدأ أو ماذا؟ « من»أحٌد، فدخلت 

ف ، أي: ما جاءين أحٌد، دخلت على الفاعل، وقلنا: إن حرو«ما جاءين من أحدٍ »

ما جاءين من »الجر الزائدة والشبيهة بالزائدة ال ُتغير اإلعراب، فكيف ُنعرب: 
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 ؟«رجلٍ 

 حرف جر زائد ال محل له من اإلعراب.«: من»

 الزائدة.« من»فاعل مرفوٌع محال  مجروٌر لفًظا بـ«: رجلٍ »

ما رأيت »هنا زائدة؛ ألنك تقول: « من»، فـ«ما رأيُت من أحدٍ »وإذا قلت: 

 «: ما رأيُت من أحدٍ »دخلت على ماذا؟ المفعول به، نقول: « من»، و«أحًدا

 حرف جر زائد.«: من»

، مجروٌر لفًظا بـ«: أحدٍ »  الزائدة.« من»مفعول به منصوب محال 

زائدة أم ال؟ زائدة؛ ألنك « من»فـ« هل من رجٍل يف المسجد؟»وإذا قلت: 

 «: هل رجٌل يف المسجد؟»يمكن أن تقول: 

 ام هامل.حرف استفه«: هل»

 مبتدأ.«: رجلٍ »

 خرب.«: يف المسجد»

 «.من رجلٍ »دخلت على المبتدأ، فإذا قلت: « من رجلٍ »يف قولنا: « من»إذن فـ

 مبتدأ مرفوٌع محال  مجروٌر لفًظا.«: رجلٍ »

ا، ېئ ىئ ىئ ىئ ی )ومن ذلك قوله تعالى:  و دأل على أشياء أأ   أية 

على « من»ر اهلل يرزقكم، فـالمعنى، واهلل أعلم: هل خالٌق غي [3لا  :] (ی

 ذلك حرف جر أصلي أم زائد؟ زائد داخٌل على المبتدأ، نقول: 

 مبتدأ مرفوع محال  مجروٌر لفًظا. :[102األنعام:] (ڀ)

 ال سِ الثالث: ف وَ الم  ال بيه  بالزائدة:
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وهي التي لها معنى خاص وليس لها متعلق، لها معنى خاص، يعني: يزول  

إال هبا، وليس لها متعلق، أي: ال تتعلق بفعل، معناها ال يتعلق بزوالها وال يأيت 

يف « لعل»بفعل، وذكرنا قبل قليل حرفين من هذه الحروف الشبيهة بالزائد، ذكرنا 

قلنا: زيٌد قائٌم، تغير المعنى، « لعل»، لو حذفنا «لعل زيٍد قائمٌ »لغة ُعقيل يف قولهم: 

، إذن « يٍد قائمٌ لعل ز»، إثبات، إخبار. أما «زيٌد قائمٌ » معناها « لعل»فهذا ترج 

الرتجي، لها معنى خاص، لكن هل لها متعلق تعلقت بفعل معين قبل ذلك؟ ما 

 تعلقت بشيء، فنقول: حرف جر شبيه بالزائد.

ا ِمْن ف وَ الم  ال بيه  بالزائد: عند « لوال» والح َ الثاين اليل  ذ ناع أية 

لوالي، »ى ضميٍر متصل، كقولهم: سيبويه وجمهور البصريين إذا دخلت عل

، فلوال هنا لها معنى أو ال؟ نعم، حرف «لوالي ما سافرتم»، فتقول: «لوالك، لواله

 امتناٍع لوجود، لها معنى، إال أهنا ال تتعلق بفعٍل سابق فليس لها متعلق.

بَّ » ومن ف وَ الم  ال بيه  بالزائد: بَّ رجلأ زارين باألم »،   ول: «رو ، «رو

 مل  قبل  أول ف َ الم : ال جل زارين باألم : أصل الم

 مبتدأ.«: الرجل»

 جملة فعلية خرب.«: زارين»

مِن  خصائصها أهنا ال تجر إال نكرة،  -كما سيأيت-« ُربَّ »، و«ُربَّ »ثم دخلت 

 إذن سُتنكر ما بعدها فتقول: ُربَّ رجٍل، هيا نعرب: 

 اب.حرف جر شبيٌه بالزائد ال محل له من اإلعر«: ُربَّ »

 مبتدأ مرفوع محال  مجروٌر لفًظا بحرف الجر الشبيه بالزائد.«: رجلٍ »

 جملة فعلية خرب المبتدأ.«: زارين»
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 كلما دخلت على اسم.« ُربَّ »وهكذا يف إعراب 

 انتهينا اآلن من الكالم على تقسيم حروف الجر بحسب األصالة والزيادة.

 ...الطال :

ب أو متساٍو، فإذا قلنا: مبتدأ مرفوٌع حكًما ومحال  معناهما متقار ال يخ:

حكًما، يعني: الحكم اإلعرابي للمبتدأ هو الرفع، نعم، مبتدأ مرفوٌع حكًما، من 

، يعني: أن «مبتدأ مرفوع محال  »حيث الحكم اإلعرابي حكمه الرفع، وقولنا: 

المبتدأ وقع يف محل، هذا المحل محل للمرفوعات أم للمنصوبات أم 

مجزومات؟ هو وقع مبتدأ، إذن فهذا المحل من محال الرفع أو للمجرورات أم لل

النصب أو الجر أو الجزم؟ الرفع، فتقول: وقع يف محل رفع، يعني: الكالم هذا 

محل رفع، محل المرفوع، وهذا محل نصب، فإذا الكلمة نفسها وضعتها يف هذا 

رأيت : »مبتدأ، رفع، لو وضعتها يف« محمٌد قائمٌ »الموضع صارت رفًعا، مثل: 

؟ هو نفس محمد لكن غيَّرت محله، فوضعته اآلن يف محل آخر، هذا «محمًدا

، يعني: محله هذا «مرفوع محال  »المحل للرفع أم للنصب؟ للنصب، فهذا معنى 

 محل رفٍع ليس محل نصب وال جر وال جزم.

 ...الطال :

« كي»أن « جئت كي أتعلم»، قلنا: القول المشهور يف «جئت كي أتعلم» ال يخ:

منصوٌب هبا، وهذا المصدر الُمؤول مجروٌر « أتعلم»هي الناصبة ومصدرية، و

بحرف الجر الالم، وسيأيت أن حروف الجر ال تعمل إال ظاهرة، وال تعمل محذوفًة 

 إال يف موضع معين سُيذكر يف آخر األبيات؟ 

لكثرة فالجواب: نعم، إال يف المواضع التي يكثر فيها هذا األمر، هذا التعليل با

تعليل مطرد يف النحو، أي: أمر يكثر عند العرب، فإنه ُعرف بتتبع كالمهم أهنم 
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جئت »، «جئت لكي أتعلم»يحذفونه من باب االختصار وأنه معروف، فيقولون:  

، هذا أسلوب «جئت لكي ألعب معك»، «جئت لكي آكل»، «لكي أسلم عليك

المعلوم؛ أجازوا لك يف ُمط رد عندهم، فلما اطرد وكثر وصار من حيث الكثرة ك

خرجت من »الالم أن تذكرها أو تحذفها؛ ألن حذفها كذكرها، مثاًل كقولك: 

؟ «خرجت المسجدِ »؟ نقول: لماذا «خرجت المسجدِ »، نقول: يجوز «المسجد

نقول: حرف الجر محذوف وهو عامل، نقول: ال، هذا األسلوب ليس كثيًرا، ليس 

 حذف حرف الجر كهذا األسلوب.أسلوًبا مطرًدا؛ فلهذا ال يجوز فيه 

 ثم إن القول اآلخر أيًضا فيه ضعف ذكرناه قبل قليل فال نعيده.

 اللهِ صل و لِ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثامن واخلمسون
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 
نين، السابع عشر من شهر حياكم اهلل يا إخوان وبياكم يف هذه الليلة، ليلة اإلث

ذي القعدة، من سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة وألف، يف جامع الراجحي بمدينة 

شرح »الدرس الثامن والخمسين من دروس  -بحمد اهلل وتوفيقه-الرياض، نعقد 

 عليه رحمة اهلل.« ألفية ابن مالك

من وبدأنا يف الدرس الماضي يف الكالم على باب حروف الجر، وانتهينا  

ها، واليوم نذكر ما ذكره إمامنا ابن مالك من قسمة حروف الجر األربعة  عدِّ

عشر الباقية، إذ انتهينا من ثمانية حروف؛ فثالثة منها شاذة، وثالثة منها سبقت يف 

االستثناء، فانتهينا من ستة حروف، فبقيت أربعة عشر حرًفا ُيقسمها ابن 

 بحسب ما تختص به، فيقول يف ذلك:  مالك

ْي َوَفتَّى.366 نْيو مو ْب مو  بِاْلفَّاِ  ِ اْأصو

 

بَّ َواْلتَّاااااااا  ََ َواْلاااااااَواَو َورو اااااااا ََ  َواْل

ب  .367  نْيو َوْقت ا َوبِ و ْي َومو ْب بِمو  َواْأصو

 

 َوَرب   
ِ
ااااااااااااااااَ  َوالتَّاااااااااااااااااءو هلل ََّ نَ  مو

بَّاااْه َلَتاااى.368   َوَماااا َرَوْوا ِماااْن َنْحاااِو رو

 

عو أَ    َ ااااااىَنااااااْزرض َذااااااَيا َذَهااااااا َوَنْحااااااوو

   فذكر أن هذه األحرف األربعة عشر تنقسم حبسب ما ختتص به إىل قسمني

 كبريين: 

هي الحروف التي تجر جميع األسماء، أي: تجر األسماء  ال سِ األول:

الظاهرة واألسماء الُمضمرة، ونعرف أن المراد باألسماء المضمرة، أي: الضمائر، 
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وابن مالك لم يجمعها يف بيت، وهذه سبعة أحرف، أي: نصف الحروف الباقية،  

بل لم يذكرها يف هذه القسمة، وإنما اكتفى بالكالم على السبعة الباقية وما تختص 

من، »به، فدل ذلك على أن هذه السبعة تجر كل اسٍم، ظاهًرا كان أو مضمًرا، وهي: 

 ، فهذه األحرف تجر األسماء الظاهرة والمضمرة.«إلى، عن، على، يف، الباء، الالم

 (پ پ پ)، وقال تعالى: «أخذت من محمٍد ومنك  »تقول: « نم»

 .[7األفزاب:]

ٺ )، وقال: [48المائدة:] (ے ۓ ۓ): ، قال «إلى»

 .[60األنعام:] (ٿ

مت ىت )وقال تعالى: ، [19ا ن  اق:] (ۆ ۆ ۈ)قال تعالى: «: عن»

 .[119المائدة:] (يت

 .[22المؤمنو :] (ڈ ژ ژ ڑ): ، قال «على»

ۅ ۉ )، وقال: [20اليارياط:] (ڱ ں ں): قال تعالى«: يف»

 .[71الزأ َ:] (ۉ ې

 (گ گ)، وقال: [39النساء:] (ٹ ٹ)قال تعالى: «: الباء»

 .[157األع اَ:]

ھ )وقال: ، [170النساء:] (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ)قال تعالى: «: الالم»

 .[116الب  ة:] (ھ ھ ے ےۓ

ضمرة واضٌح والتمثيل على هذه األحرف ودخولها على األسماء الظاهرة والمُ 

 وكثير ال يحتاج إلى أكثر من ذلك.
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الحروف التي تجر  وأما ال سِ الثاين من  يع األف َ األربع  ع   لهك:

األسماء الظاهرة فقط، وال تجر األسماء المضمرة، وبالطبع هي السبعة الباقية، 

ْي َوَفتَّىوهي المذكورة يف البيت: ) نْيو مو ََ  مو ا ََ بَّ  َواْلَواوَ  َواْل ( فهذه سبعة، َوالتَّا َورو

، «منذه»أو « جئت منذك»لو حاولت أن تجر هبا ضميًرا لن تدخل عليه، فال تقل: 

محمٌد »، وإنما تقول: «محمٌد كك»، وال تقل: «جئت منذ يومين»كما تقول: 

، وهكذا، فهي ال تجر األسماء المضمرة إال ما جاء يف ضرورة الشعر، وقد «كزيدٍ 

هذه الحروف السبعة، وقد جرت ضميًرا إال أهنا  جاءت بعض الشواهد وفيها

شواهد قليلة ال ينقاس عليها إال يف مواضع سنشير إليها، اختلفوا فيها وواحٌد منها 

 ينقاس.

 مثاًل يف قول الشاعر: 

 شاااااااااَو ِ نليناااااااااا مماااااااااانينَِ

 

 وشاااااااااَونا نلااااااااايَِ ممانينناااااااااا 

اااااااِ   للاااااااو  المعالااااااااة ذناااااااا ذهو

 

 ولاااااااو  الااااااابالء لَاااااااانوا ذناااااااا 

، «كنا»، أي: كالمجانين، ويف قوله: «كُهم»الكاف على الضمير يف قوله: فأدخل  

 أي: كمثلنا.

 وقال اآلخر: 

    لمناااااااك لاااااااإننك ذاااااااك ليهاااااااا

 

 نننااااااااااا يف المااااااااااالم م اااااااااات ذا  

 ، يعني: مثلك، فأدخل الكاف على ضمير.«ال تلمني فإنني كك»فقال:  

وحشي ا وأتنًا يصف حماًرا  -وهو من مشاهير الرجاز-وقال رؤبة بن العجاج 

وحشيًة، وكانت حينذاك كثيرًة يف جزيرة العرب ويف العراق، فقال رؤبة يصف 

 حماًرا وحشي ا وأتنًا وحشية: 

 و   اااااااا   بعااااااااال  و  فالئااااااااال  

 

 ذاااااااااه و  ذهااااااااان ن  فااااااااااظال 
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األتن: جمع أتان، وهي أنثى الحمار، يقول: هذا الحمار قوي ممتاز، وهذه  

و      »د مثل هذا الحمار وال مثل هذه األتن، قال: األتن قوية ممتازة، ال تج

، كهو يعني: كمثله، «ذه و  ذهن»(، يعني: أنثى، و  فالئال  ، يعني: ذكًرا، )«بعال  

 (، يعني: ضعيًفا.ن  فاظال، أي: كمثلهن )«  ذهن»و

وقال العجاج بن رؤبة يصف حماًرا وحشي ا أيًضا نفر من صياد، أراد أن يصيده 

 ذا الحمار، فقال يصفه: فنفر ه

َناَباِط َشااااااَما   َذَثبااااااا ااااااى الاااااايَّ  َألَّ

 

 وأومَّ َأْوَعاااااااااالأ َذَهاااااااااا َأْو َأْقَ َباااااااااا 

موضع، «: الذنابات»يقول: فرَّ هذا الحمار فراًرا شديًدا سريًعا، حتى خلى  

مكان آخر، خلى هذا المكان اآلخر أم «: أم أوعالٍ »حتى خاله: تركه شمااًل، و

أي: كذنابات، خلى أم أوعال كالذنابات أو أقرب، يعني: مثلها أو  ،«كها»أوعال، 

 أقرب منها.

 وقال اآلخر: 

 ن ا الحااا ب شااام ط لاااِ  َااان ذاااك

 

 فااااين  اااادعو الَماااااة ليهااااا ناااازالِ  

، يعني: لم تكن أنت أيها المهجو كي، يعني: «ن ا الح ب شم ط لِ  َن ذك» 

 مثلي.

 وقال اآلخر: 

 لاااااال واهلل   يونساااااك أنااااااسض لتاااااى

 

 فتاااااااا  ياااااااا بااااااان أباااااااك زياااااااا  

 ، فجر به الضمير.«حتاك»فقال:  

 وقال: 

 أ ااااات فتاااااا    صاااااد ذااااال لااااان  

 

   جااااااك منااااااك أنهااااااا    ْياااااا  

 «.أتت حتاك»فقال:  
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أنا كك وأنت : »◙وقد جاء مثل ذلك يف الكالم، ومن ذلك قول الحسن 

 ، أي: أنا مثلك وأنت مثلي.«كي

 الشعر ضرورة، وإذا جاء يف والنحويون يسمون ما خالف القاعدة إذا جاء يف

ا.  الكالم سموه شاذ 

أنا كك وأنت »والكوفيون أجازوا أن تجر الكاف الضمير يف الكالم، كما قلنا: 

، أجازوا ذلك يف الكالم؛ تمسًكا هبذه الشواهد القليلة على «كي وأنت كهم

 قاعدهتم.

ا، ولَنها   م  األ ماء لهيع الح وَ السبع  ا ف نا أنها    م  المةم  قيا  

ا نلى أربع  أقسام:  ِأ ظا  ، بل  ن سِ أية   الفا  ة، وم   لك لهك  م  ذل ا 

 «.حتى، الكاف، الواو»فمنها ما يجر كل اسٍم ظاهر، وهي ثالثة:  ال سِ األول:

تجر كل اسٍم ظاهر، يعني: ال تختص بما تختص به « حتى والكاف والواو»فـ

ڦ ڦ )الث والرابع، كما قال تعالى: الحروف القادمة يف القسم الثاين والث

 .[1الطور:] (ں)، [11ال ور :] (ٺ ٿ ٿٿ) ،[5ال در:] (ڄ

ما يختص بجر أسماء الزمان،  ال سِ الثاين من  يع الح وَ وما  ْتب به:

ال يجران إال أسماء الزمان، األسماء التي « منذ ومذ»، فـ«منذ، مذ»وهما حرفان: 

، )انتظرتك منذ «جئتك منذ سنة»، «ومينجئتك منذ ي»تدل على زمان، تقول: 

 ال تجر غير الزمان.« جئتك منذ محمد»، لكن ال تقل: «يوم

وأنتم ترون أن ما نذكره اآلن هو وصٌف لواقع اللغة، هذا وصف لواقع اللغة 

 الذي وجد النحويون اللغة عليها.

ما يختص بجر األسماء النكرات، يعني: ال  ال سِ الثالث من  يع الح وَ:
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ُربَّ أٍخ لك لم »، فهو يجر النكرات، نحو: «ُربَّ »جر المعارف، وهو الحرف: ي 

ب كتاٍب قرأته فاستفدت منه»، «ربَّ رجٍل ينتظرك يف الخارج»، «تلده أمك ، «ر 

، «ُربَّ أخي أحبه»، «ربَّ محمٍد ينتظرك»وهكذا، لكن ال تجر المعارف، ال تقل: 

 ونحو ذلك.

جر إال النكرات وال تجر المعارف، ذكروا أهنا قد التي ال ت« ُربَّ »ثم ذكروا أن 

ا مطرًدا يف موضٍع واحد، وهو: أن تجر ضمير غيبة مالزًما لإلفراد  تجر الضمير جر 

« ُربَّه»يجوز الوجهان، « ُربَّه فًتى لقيته»، أو «ُربَّ فًتى لقيته»والتذكير، كقولك: 

، إفراد، «ُربَّه»والتذكير، ضمير غيبة، ليس ضمير متكلم أو مخاطب، مالزم لإلفراد 

، فيجوز هبذه القيود؛ ألن «ُربَّها»، والتذكير ما تقول: «ُربَّهما»أو « ُربَّهم»ما تقول: 

هذا المسموع، كل ما خرج عن القاعدة فإننا ملتزمون فيه بالمسموع، وهذا 

، «تهُربَّه فًتى لقي»، أو «ُربَّ فًتى لقيته»المسموع اطرد على هذا األسلوب، فتقول: 

إذا أردت أن ُتدخل الهاء استعمااًل لهذا األسلوب، « ُربَّ فتي ي ن لقيتهما»فإن قلت: 

أيًضا تلتزم بضمير الغيبة المالزم لإلفراد والتذكير، ولو « ُربَّه فتي ي ن لقيته»تقول: 

، فأردت أن تستعمل هذا األسلوب «ُربَّ فتيٌة لقيتهم قبل قليل فأعجبوين»قلت: 

فيه كما « ُربَّ »، هذا األسلوب مطرد، و«فتيٌة لقيتهم قبل قليل فأعجبوين ُربَّه»تقول: 

ترون داخلة وجارة لضمير، فهذا األسلوب مطرد، لكن ُيقتصر فيه على ما ُسمع 

وال ُيتوسع فيه بالقياس؛ ألنه مخالٌف للقاعدة، وال ُيتوسع بالقياس إال فيما يخالف 

 القاعدة.

 ومن ذلك قول الشاعر: 

بَّااااااه ل  تياااااا   عااااااوط نلااااااى مااااااارو

 

 يااااااورث الممااااااد  ائب ااااااا للجااااااابوا 

 انتهينا من ثالثة أقسام. 

، «اهلل»ما يختص بجر لفظين، لفظ الجاللة  ال سِ ال اب  من  يع الح وَ:
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، أو مضاًفا إلى ياء المتكلم، وهي تاء القسم، «الكعبة»مضاًفا إلى « رب»ولفظ 

 »ال تجر إال لفظ الجاللة « تاء القسم»فـ
ِ
 (ىئ ىئ ىئ)كقوله:  ،«تاهلل

ترب »؛ كقول العرب: «الكعبة»مضافًة إلى « رب»، وتجر كلمة [57األنبياء:]

تربي، ألفعلن »، أو مضاًفا إلى ياء المتكلم؛ كقولهم: «الكعبة، ألفعلن كذا وكذا

، «تالليل»، «تالطور»، ولكنها ال تجر غير ذلك، يعني: ال تقل: «كذا وكذا

القاعدة؛ ألن هذه التاء استعمالها قليل، وبالتتبع نجد ؛ أخًذا ب«تالعليم»، «تالعزيز»

أهنا ال ُتستعمل إال يف القسم، وال ُتستعمل يف القسم إال مع لفظ الجاللة والرب؛ 

 ولهذا اقتصروا فيه على المسموع.

ولو أن العرب توسعت يف تاء القسم؛ لتوسع النحويون بعد ذلك معهم،  

سعت فيه العرب توسع فيه النحويون وأجازوا ما وأجازوا ما لم ُيسمع، األمر إذا تو

لم ُيسمع؛ بناًء على أن العرب توسعوا فيه، فإذا وجدوا أن العرب ضيقت يف هذا 

األمر فإهنم يضيقون تبًعا لهم؛ ألن اللغة يف األصل سماع، والسماع يجب أن ُيؤخذ 

يتحقق بذلك  بجانبيه: الفعل والرتك، فالذي فعلوه نفعله، والذي تركوه نرتكه؛ لكي

االتِّباع الكامل للعرب يف لغتها، الذي فعلوه أمره واضح، والذي تركوه إن علمنا 

أهنم تركوه فيجب أن نرتكه، فإن تركوه ولم نعلم أهنم قصدوا تركه؛ ننظر حينئٍذ يف 

 القرائن؛ إن وجدنا قرائن تدل على أهنم قصدوا تركه، فيجب أن ُيرتك. 

ستعمال لهذه الكلمة يدل على أهنم بالفعل قصروها قلُة اال وِمْن  يع ال  ائن:

 على هذا األسلوب، فهذا من منهج النحويين يف السماع والقياس.

وعلى  لك لو أر نا أ  نلْب الَالم على ف وَ الم  الع  ين التك  ذ  ا 

 ابن مالك، نعيد ون ول: 

 «.متى، لعل، كي»إن ثالثًة منها الجر هبا قليٌل أو شاذ، وهي: 
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ثٌة منها سبق الكالم عليها يف باب االستثناء، فتكون حرف جر إذا جرت ما وثال 

 بعدها، وُيفهم منها االستثناء.

ا  ن سِ قسمين:   والباقك بعد  لك أربع  ع   ف ل 

 سبعٌة تجر كل األسماء، ظاهرًة كانت أو مضمرة. -

 وسبعٌة تجر الظاهرة دون المضمرة. -

المضمر أيًضا تنقسم إلى أربعة أقسام،  وهذه السبعة التي تجر الظاهر دون

 وهي التي ذكرناها قبل قليل.

 هل يف أي سؤال، أم ننتقل اآلن إلى قضيٍة أخرى يف حروف الجر؟

 ...الطال :

 ُيعربونه تمييًزا لحذف الضمير.« ُربَّه فًتى» ال يخ:

 ...الطال :

شاذ الشاذ والضرورة، الضرورة يف الشعر، والشاذ يف الكالم، ال ال يخ:

والضرورة: هو ما خالف القاعدة، ما خالف القياس المطرد. أما المسموع نفسه 

فهذا فصيح ال شك يف ذلك أنه فصيح، المسموع نفسه، يعني: هذا البيت الذي 

ُسمع فيه هذه المخالفة أو هذه الجملة بالذات التي ُرويت عن العرب، هذه ال شك 

هي يف ذاهتا حجة؛ ألهنا مسموعة من أهنا فصيحة؛ ألهنا مسموعة من فصيح، يعني: 

حجة، فال خالف يف صحتها، وإنما كالمهم عن القياس عليها: هل ُيقاس عليها أم 

 ال ُيقاس عليها؟

 ...الطال :

ا،  ال يخ: ليس « ترب الكعبة»هذا ما فيه إشكال، هذا قياس، هذا ليس شاذ 
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ا هو قياس،  ترب الكعبة »، «ترب الكعبة ألجلسن»، «ترب الكعبة ألسافرن»شاذ 

« الرب»قياس، هذا ما فيه إشكال، لكن ما يجر إال كلمة لفظ الجاللة و« ألجتهدن

أو الياء، لكن الشاذ أن تجر بالكاف ضميًرا، فتقول مثاًل: « الكعبة»مضافة إلى 

؛ حينئٍذ ِقست على شاذ، قست على هذه األبيات، لكن لو استعمل «نحن كُكم»

، هذه عبارة فصيحة ال شك فيها؛ ألن «ك وأنت كيأنا ك»عبارة الحسن بالذات: 

قائلها الحسن، والحسن من الفصحاء، لكن ال تقس عليها بعد ذلك غيرها مِن  بقية 

 الضمائر، ونحو ذلك. هكذا ُيقال يف كل مسموع.

بعد ذلك سينتقل ابن مالك إلى مسألٍة أخرى، وهي مسألة ثانية التي ذكرنا أهنا 

الم على معاين حروف الجر واستعماالهتا، سيذكر اآلن يف هذا الباب، وهي: الك

يف حقيقتها  -يا إخوان-حروف الجر ويذكر معانيها يف الكالم، وهذه المسألة 

ليست من مسائل النحو األصلية، مسائل النحو تقوم على ضبط الكلمة إعراًبا 

ا وجزًما. هذه مسائل النحو  األصلية التي وبناًء، فإن كانت معربة فرفًعا ونصًبا وجر 

 ُيضبط هبا الكالم صحًة وخطًأ.

هذا يدخل يف  -ومِن  ذلك معاين حروف الجر-والكالم على المعاين عموًما 

باب متن اللغة، ويدخل يف قسٍم منه علم البالغة، إال أن مثل هذه العلوم يصعب أن 

جد تفصل بينها فصاًل كاماًل، والمتقدمون ال يكادون يفصلون بين علوم اللغة، فت

أن أحدهم يتحدث يف النحو ويتحدث يف الوقت ذاته يف الكتاب نفسه عن أشياء  

كثيرٍة من العلوم األخرى، لكن المتأخرين الذين أرادوا أن يميزوا بين هذه العلوم، 

 جعلوا هذا التمييز بين هذه العلوم.

ا للنحوي؛ ألن   ومِن  ناحيٍة أخرى، فإن معرفة معاين حروف الجر مهمٌة جد 

مِن  « من»ذه الحروف ستختلف أحكامها باختالف معانيها، فمثاًل لو أخذنا ه

حروف الجر لها معاٍن، فإذا كانت مثاًل زائدة فتختص بأحكاٍم وشروط، ال تجر إال 
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« من»نكرة، وُتسبق بنفي أو هنٍي أو استفهام، ُيشرتط فيها هذا األمر، وال ُيشرتط يف  

تطيع أن ترتب هذه األحكام وتطبقها إال إذا التي تأيت بالمعاين األخرى، فما تس

 عرفت هذه المعاين؛ فلهذا ذكروا هذه المعاين يف كتب النحو. 

وأما دراستها بتفصيل وتوسع؛ فإن الذين يدرسوهنا بتفصيل وتوسع هم الذين 

يهتمون بالمعاين؛ كعلماء أصول الفقه، ُتدرس عندهم هذه بتوسع كبير، وكذلك 

لهم، وكذلك يف علم البالغة، وقلنا: يف متن اللغة، تفتح أي المفسرون تأيت يف أصو

 يف حرف الميم، ثم تجد معانيها وما يتعلق هبا من معاٍن. « من»معجم ستجد 

لكن قلنا: إن النحويين يحتاجون إلى هذه المعاين ولو باإلجمال؛ فلهذا 

ا يا إخو ذكروها. ومِن  ذلك ابن مالك  ان، ومعرفة هذه المعاين مهمة جد 

وبخاصة لطالب العلم؛ ألهنا ترتبط بالقرآن الكريم ومعانيه، وبالحديث النبوي 

 ومعانيه، وبمعاين الكالم عموًما.

 : ، فقال«من»وقد بدأ ابن مالٍك بالكالم على معاين 

ك األَْمَِنَاهْ .369
 َبعلْض َوَبيلْن َواْبَتِدْ  لِ

 

ك لَِباااااْدِء األَْزِمنَاااااهْ  
 بِِماااااْن َوَقاااااْد َ اااااْل ِ

اااك َنْفاااك َوِشاااْبِهِه َلَمااا   .370 
 َوِزياااَد لِ

 

 َنَِااااااَ ة  َذَمااااااا لَِبااااااا أ ِمااااااْن َمَفاااااا    

يف بيٍت آخر -سنذكرها، ثم إنه ذكر  «من»فذكر يف هذين البيتين أربعة معاٍن لـ  

 ، وسنذكره إن شاء اهلل تعالى.«من»معنًى خامًسا لـ  -سيأيت

أن تأيت « مِن»ِمن  معاين ( وهو التبعيض، فَبعلْض قوله: ) المعنى األول:

 ٻ ٻ ٱ): للتبعيض، وعالمة ذلك أن تقع كلمة بعٍض موقعها؛ كقوله 

واهلل -أي: من ما، والمعنى  ،(ې) [92آل عم ا :] (پپ پ ٻ ٻ

-أعلم: لن تنالوا الرب حتى تنفقوا بعض ما تحبون، وكذا جاءت قراءة ابن مسعود 

هنا من حيث « من»، فـ«ا تحبونحتى ُتنفقوا بعض م»وهي من القراءات الشاذة: 
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 العمل حرف جر، لكن من حيث المعنى تبعيضية.

، أي: أكلت «أخذت من علم زيدٍ »، أو «أكلت من الطعام» ومن  لك قولك:

 (چ چ چ چ ڇ ڇڇ): ومن  لك قوله بعض الطعام، 

أي: بعضهم من آمن وبعضهم من كفر، بعضهم الذي آمن وبعضهم  ،[253الب  ة:]

 ذه مِن التبعيضية.الذي كفر، فه

للتبيين، هذا معنى مهم قد « مِن»( تأيت َوَبيلنْ )يف قوله: « من»لا  المعنى الثاين

ومجرورها، « مِن»على بعض طلبة العلم، معنى التبيين، يعني: أن تأيت  يلتبس

المجرور الذي بعدها يأتيان؛ لتبيين ُمبهٍم سابق، وعالمة ذلك: أن مجرورها يأيت 

 يعني: يصح يف المعنى أن تجعل مجرورها خربًا لضميرها.  خربًا لضميرها،

 [30الحن:] (ى ائ ائ ەئ) :لمن  لك قوله 

هنا ليست تبعيضية، وإنما هي تبيينية، يعني: بيَّن الرجس هذا وأنه هو  (ڤ)

 (ى ائ ائ ەئ) األوثان، الذي ُأمروا باجتنابه هنا األوثان

الذي هو األوثان، فلم ُينهوا  واهلل أعلم: اجتنبوا الرجس-فالمعنى  ،[30الحن:]

 عن بعض األوثان، إنما هنوا عنها جميًعا، فليست تبعيضية.

ُيحلون  [31الَهَ:] (ہ ہ ھ ھ ھ ھ) :ومن  لك قوله 

الثانية، أساور من ذهب، ليست تبعيضية، أساور « من»فيها من ذهب، ننظر لـ 

، ُتعرب حينئٍذ بعضها ذهب، وإنما تبيينية، أي: أساور هي ذهب، يعني: من ذهب

 أساور هي ذهب. ،(ھ)صفة، شبه جملة صفة لـ

فهي إما ابتدائية، يعني: ُيحلون فيها ُحلي ا،  (ہ ہ ھ)األولى  (ڤ)أما 

هذه الُحلي تؤخذ من األساور، أو زائدة على مذهب األخفش الذي ال يشرتط 
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ۆئ ): -تعالى-لزيادهتا شروًطا، أي: ُيحلون أساور، ويدل على ذلك قوله 

 الزائدة.« مِن»، وسيأيت كالٌم على [21اإلنسا :] (ۈئ

ما تفعل من »؛ كأن تقول: «مهما»و« ما»التبيينية هذه أكثر ما تكون بعد « من»و

، ثم «ما تفعل فلن أرضى عنك»، كان يمكن أن تقول: «شيٍء؛ فلن أرضى عنك

 ، ما تفعل فعاًل «ما تفعل»هذا بيان لمبهم، « من شيءٍ « »ما تفعل من شيءٍ »قلت: 

ما »، ثم تقول: «ما ُتلقي فهو جيد»، «ما تأخذ فلن أمنعك»هو شيٌء، تقول مثاًل: 

ومجرورها « من»، «ما ُتلقي من موعظة»، «ما ُتلقي من قصيدة»، «ُتلقي من كلمة

هنا تبيينية، ُتب ي ن هي ومجرورها المبهم « من»بياٌن للمبهم السابق، فيقولون: 

 السابق. 

، يعني: [106الب  ة:] (پ پ پ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ )قال تعالى: 

يعني: يف منسوخ،  ،(ٻ ٻ)ما ننسخ شيًئا هو آيٌة، فهذا المنسوخ ما هو؟ قال: 

تبيين للمبهم السابق  (ٻ ٻ)فـ، (ٻ ٻ)ما هذا المنسوخ؟ ميزه بقوله: 

 المفهوم، وهو المنسوخ.

، يمكن أن [2لا  :] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې)قال تعالى: 

يعني: هناك مفتوح،  ،(ۈ ۈ ٴۇ)تح اهلل فال ممسك له، نقول يف الكالم: ما يف

هذا مبهم عام، تريد  (ۈ ۈ ٴۇ)شيء فتحه اهلل، ما هذا الشيء الذي فتحه اهلل؟ 

 ، ما(ما يفتح اهلل من رحمة)التبيينية، « من»أن تبينه وأن تذكره، فتذكره مجروًرا بـ 

 يفتح اهلل من خير، ما يفتح اهلل من علم، وهكذا.

مهما تفعل من »، «مهما تفعل فأنت كريم»كأن تقول مثاًل: « مهما»وكذلك بعد 

ڤ ڤ ڤ ڦ )، قال تعالى: «مهما تفعل من خطأ»، «مهما تفعل من فعلٍ »، «أمرٍ 
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نقول يف الكالم: مهما  [132األع اَ:] (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

تأتنا به فما نحن لك بمؤمنين، ما هذا الذي أتيت به؟ لك أن ُتبهمه ولك أن تبينه، 

، مهما تأتنا به من آية، مهما تأتنا به مِن  موعظة، «من»من طرق تبيينه أن تجرها بـ ف

 التبيينية.« من»مهما تأتنا به من دليل، فلن نؤمن به، فهذه هي 

وبعض النحويين ُيرجع معنى التبيين إلى معنى التبعيض، هو يقر بأن المعنى 

ود إلى التبعيض، لكن الدقة يف الدقيق هنا تبيين، لكنه يقول: يف المعنى العام يع

المعاين تقتضي أن نفرق بين التبعيض وبين التبيين، كما ذكرنا قبل قليل يف الفرق 

 بينهما، واهلل أعلم.

    ...الطال :

، ثم ُتخرب «الذي»النحويون يقولون: عالمة ذلك أن تجعل محلها  ال يخ:

 ائ ائ ى)بمجرورها عن ضميرها، هذا إذا كان معرفة؛ كقوله: 

، أي: واجتنبوا الرجس الذي هو األوثان، فجعلت األوثان [30الحن:] (ەئ

خربًا لضميرها الذي هو، فإن كان نكرة جعلت مجرورها خربًا لضميرها مباشرة؛ 

 ، يعني: أساور هي ذهب.[31الَهَ:] (ھ ھ ھ)كقوله: 

، معنى االبتداء: ابتداء الغاية، وهذا هو المعنى األوسع لها المعنى الثالث  و:

بل هو المعنى الذي ال يقر البصريون بغيره، فالبصريون يجعلون لكل حرٍف من 

حروف الجر معنًى واحًدا أصلي ا، والمعاين األخرى يقرون هبا، ولكنهم يحملوهنا 

هو االبتداء، وال شك « من»حماًل على هذا المعنى األصلي، فالمعنى األصلي لـ 

، سواٌء كانت الغاية مكانية، أم كانت الغاية «مِن»أنه المعنى األوسع انتشاًرا لكلمة 

اللة على ابتداء الغاية يعني: الفعل مِن  أين بدأ  زمانية، أم كانت الغاية غير ذلك. الدَّ

خرجت من »، قد تكون الغاية ابتداؤها بداية مكانية، مثال ذلك: «مِن»تدل عليه 
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خذ الكتب من »: بينت بداية الفعل، تقول مثاًل « من»، فـ «البيت إلى المسجد 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ)بداية مكانية، قال تعالى: « المكتبة

، يعني: بداية اإلسراء كانت من المسجد الحرام، وهذه [1اإل  اء:] (پ

 كثيرة يف االستعمال يف الكالم.

ڦ )وقد تكون الغاية زمانية، االبتداء قد يكون بالزمان؛ كقوله تعالى: 

انتظرتك من »تقول: ، [108التوب :] (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ

من »، يعني: بداية االنتظار العصر، هذا زمان، وتقول العرب: «العصر إلى المغرب

فأيًضا جرت به « لم أره من يوم كذا»الزمان، وقالوا: « من»، فجرت بـ «اآلن إلى غدٍ 

فُمطرنا »الزمان وجعلته غاية. ويف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: 

وقال  ،«ستبدأ المحاضرة من الساعة الخامسة»، ونقول: »إلى الجمعة من الجمعة

 الشاعر: 

  ْياااا   ماااان أزمااااا  يااااوم فليماااا أ 

 

اا بن ذاال التمااارب   نلااى اليااوم قااد جو

يمدح أسياًفا أهنا مدربة من يوم حليمة، يوم مشهور من أيام العرب، معركة  

 ُسميت بيوم حليمة.

ن    -نية، كما رأينا يف هذه الشواهد واألمثلة تأيت البتداء الغاية الزما« مِن»وكو 

هو قول األخفش والمربد والكوفيين، وخالف يف ذلك بعض البصريين، فقالوا: إن 

للزمان قليل، « من»المسموع من نحو ذلك قليٌل ال ُيقاس عليه، يعنون: أن جر 

 ،«منذ ومذ»، حق الزمان أن ُيجر بـ «منذ ومذ»ويقولون: إن الذي يجر الزمان هو 

ستبدأ المحاضرة منذ الساعة »، «مذ العصر»، أو «انتظرتك منذ العصر»فتقول: 

، «منذ ومذ»، ونحو ذلك، فيجعلون هذا األسلوب من حق حرف الجر «الخامسة

 ، وهذه الشواهد؟«من»وال ُيثبتون هذا المعنى الغاية الزمانية لـ 
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انتظرتك من »، «نيةسنبدأ من الساعة الفال» أما األمثل  التك  ذ نا ا من عندنا:

، «، قل: )انتظرتك منذ العصر«انتظرتك من العصر»هذا خطأ، ال تقل: « العصر

لكن الشواهد التي ُسمعت من العرب يف نحو ذلك يقولون: إما قليلة ال ُيقاس 

ا، والشواهد عليه كثيرة، فهذا حقها، « منذ ومذ»عليها، وجر الزمان بـ  كثيٌر جد 

كلفوا يف تخريجها بتقدير مصدر، كقولهتعالى: وهذه الشواهد ُمخرجة، فت

قالوا: المعنى: من تأسيس  [108التوب :] (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

 جارة للمصدر.« من»أول يوم، فقدم المصدر فصارت 

للزمان جائز؛ لهذه الشواهد؛ ولكونه « من»واهلل أعلم: أن جر - والحق يف  لك

تجر الغاية، كما رأينا يف « نم»غير مخالٍف للقياس، فإن القياس قد دل على أن 

الغاية المكانية، وكما سيأيت يف الغايات غير المكانية والزمانية، فكما أهنا جرت 

حتى عند -الغايات عموًما، فال مانع من جرها للزمان. والقاعدة عند النحويين 

أن المسألة إذا لم تخالف القياس جاز يف تجويزها الشواهد القليلة،  -البصريين

المسألة موافقة للقياس يكفي أن تأيت شواهد قليلة لتجويزها، وإنما يعني: 

يتشددون يف الشواهد القليلة يف المسألة التي ال توافق القياس، يقولون: ال، ما نذكر 

 شواهد قليلة. 

، وكون «فعولة»ولهذا نجد أن البصريين قد احتجوا بشاهٍد واحد يف النسبة إلى 

على قياس باب النسب، وإنما يكون بحذف الواو، ال يكون « فعولة»النسبة إلى 

، مع أن القاعدة والقياس يف باب النسب أنك إذا نسبت «فعلوا«: »فعولة»فتقول يف 

إلى كلمة، فالقاعدة والقياس أن الكلمة ال تتغير، وإنما تأيت فقط هبا للنسب؛ كبحر 

تتغير عند  وبحري، وقيس وقيسي، وهكذا، إال يف مسائل قليلة نصوا عليها. هذه

؟ ليس فيها إال شاهد «فعولة»النسب، هذه شواهد جاء فيها السماع ودل عليها، 

واحد قول العرب: شلوءة، يف النسبة إلى... ومع ذلك احتجوا هبا وقالوا: إن 
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يكون النسب « فعيلة وُفعيلة»؛ ألن القياس دل على أن «فعلوا«: »فعولة»النسبة إلى  

جهيل »وفعيلة ُفعلي كـ ،عقدي وقبيلة وقبليإليهما بحذف الياء؛ كعقيدة و

 ، فتكون فعيلة مثلهما.«وُجهلي

الشاهد ليس هذا اطراًدا من النحويين، النحويون ال يقيسون على القليل إذا 

كان غير موافق للقياس، أقصد: جمهور النحويين الذين تابعوا البصريين، فإن كان 

اس؛ فإنه كاٍف يف احتجاجهم على هذا القليل موافًقا للقياس أو غير مخالف للقي

 تجويز هذه المسألة. 

هذه الطريقة العامة عندهم، وهبذا نستطيع أن نحتج على ضعف قولهم يف 

أهنا تجر الغايات، جرها للغاية الزمانية لو لم يرد « من»؛ ألن القياس العام يف «من»

أدلٌة قليلة؛ كآية فيها دليل؛ لكان للقائلين بجوازه قياًسا وجه، فكيف وقد جاءت فيه 

وحديث وبيت من الشعر؟! فيكفي هذا السماع القليل يف تجويزه، فنقول: إن جر 

، وهذا هو الكثير وهذا حقها، ولكن يجوز أن ُيجر أيًضا «منذ ومذ»الزمان يكون بـ 

 ، وال يدخل يف حيز الخطأ وال حيز الضعف. «من»بـ 

 فضل، أريد الجادة. أريد الفصاحة وأريد األ لَن لو  للنا  ائل وقال:

ستبدأ المحاضرة منذ »، «سأنتظرك منذ العصر»، «منذ»ُجر الزمان بـ  ل لنا له:

ال يدخل يف حيز الخطأ وال حيز الضعف، « من»، لكن لو جرها بـ «صالة المغرب

 واهلل أعلم.

، الثاين: التبيين، «التبعيض»المعنى األول: «. من»فهذا هو المعنى الثالث لـ 

 بتداء الغاية. الثالث: ا

قلنا: إما أن تكون الغاية غاية مكانية، وهذا جائز باتفاق. وإما أن تكون الغاية 

فنا أن هذا هو القول الراجح، وقد تكون الغاية ال مكانية وال  ر  غايًة زمانية وع 
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زمانية، وُيسميها بعض النحويين المتأخرين بالغاية الشخصية؛ كقوله 

 :« من محمد وقوله »ِ ال ومنلى   قل عفي ،

 :(ہ ہ ہ) [:30النمل]  وهذا مطرد وشائع يف الكتابات؛ يف كتابة

الرسائل. والظاهر مِن  كالم المتقدمين أن مثل ذلك داخٌل يف الغاية المكانية ولكنه 

بتوسع. وبعض المتأخرين ينص على هذه الغاية الشخصية، وال خالف يف 

إدخالها يف الغاية المكانية، وهذا قول جوازها، ولكنها قد ُتسمى شخصية فُيكتفى ب

 ابن مالك: 

اااك األَْمَِنَاااهْ 
اااْض َوَبااايلْن َواْبَتاااِدْ  لِ  َبعل

 

ك لَِباااااْدِء األَْزِمنَاااااهْ  
 بِِماااااْن َوَقاااااْد َ اااااْل ِ

َبعلْض َوَبيلْن َواْبَتِدْ  لِك انظروا يف األمكنة جعله معنى ثابًتا ال خالف فيه ) 

 َ ْل ِك َوَقْد و أجاز هذا األمر، لكنه أجازه على قلة، قال: )(. أما يف األزمنة هاألَْمَِنَهْ 

يجوز أن تجر « مِن  »(، فهو جائٌز عنده على قلة، هذا الذي قلناه: إن األَْزِمنَهْ  لَِبْدءِ 

 «.منذ ومذ»الزمان ولكنه قليل؛ ألن الجادة والحق يف جر الزمان أن يكون بـ 

فقد تأيت  َوِشْبِهِه(، َنْفك لِك )َوِزيَد له:  و اليل  ذ ع يف قو« من»لا  المعنى ال اب 

 بمعنى الزيادة.« من»

وقد  للزيادة، أن تأيت زائدة،« من»أن تأيت « مِن»قلنا: المعنى الرابع مِن  معاين 

  ذ  ابن مالك لزيا  ها ش  ين: 

َنْفك  لِك َوِزيَد أن تكون بعد نفٍي أو هنٍي أو استفهام، وهذا قوله: ) ال  ط األول:

عند  -سبق يف باب سابق-(، فالنفي معروف بأدوات النفي، وشبه النفي ْبِههِ َوِش 

 النحويين هما النهي واالستفهام.

(، فمن َلَم   َنََِ ة  أن تجر نكرًة ال معرفة، وهذا قول ابن مالك: ) وال  ط الثاين:

 «: ما جاءين من رجلٍ »ذلك أن تقول: 
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 حرف نفي.«: ما» 

 فعل ماٍض. «: جاء»

 ف جر زائد دخل على الفاعل.حر«: من»

 فاعل.«: رجلٍ »

وعرفنا مِن  قبُل أن حروف الجر الزائدة والشبيهة بالزائدة ال تغير اإلعراب، 

؟ نقول: اسم مجرور أم «ما جاءين من رجلٍ »يف قولنا: « رجل»يعني: كيف نعرب 

فاعل؟ نقول: فاعل مرفوٌع محال  مجرور لفًظا، يعني: عليه ضمة وال ما عليه 

ة؟ عليه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر ضم

 الزائد، يكون إعراهبا حينئٍذ من قبيل اإلعراب التقديري.

استفهام،  (ەئ)فـ [3لا  :] (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی): قال 

 (ڀ)واهلل أعلم: هل خالٌق غير اهلل يرزقكم، فـ-مبتدأ، والمعنى  :(ڀ)

ُسبقت باستفهام ودخلت على نكرة، توافر  الجارة، (ڤ)مبتدأ، وقد دخلت عليه 

 الشرطان.

 مبتدأ مرفوٌع محال  مجروٌر لفًظا. :(ڀ)

واهلل أعلم: ما إلٌه -المعنى  [62آل عم ا :] (پ پ پ ڀ ڀڀ)وقال تعالى: 

حينئٍذ ما إعراهبا؟  (ى)زائدة بعد نفي ودخلت على نكرة، فـ (ڤ)إال اهلُل، فـ 

 ا.مبتدأ مرفوٌع محال  مجروٌر لفظً 

 [102الب  ة:] (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ)قال تعالى: 

، ودخلت على نكرة، واللفظ يستغني «ما»جارة زائدة؛ ألهنا ُسبقت بنفي  (ڤ)
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؟ مفعوٌل به منصوٌب محال  «أحًدا»، فما إعراب «وما هم بضارين به أحًدا»عنها، 

ال يقم من » ،«، أو: )ال يقم من طالب«ال يقم من أحد»مجروٌر لفًظا، وإذا قلنا: 

 زائدة؛ ألهنا مسبوقة بنهي وداخلة على جر. « من»، «يقم»فاعل «: أحد« »رجل

ما مفر  لباٍغ، ثم « َمَف    ِمنْ  لَِبا أ  َذَما»مثال ابن مالك يف آخر البيت:  ومن  لك:

، مبتدأ ودخلت «مفر  »، ما من مفر  لباٍغ، فما إعراب «من»دخلت  ؟ مبتدأ، ما مفر 

جار ومجرور، « لباغٍ »فهو الخرب، والخرب إذا كان شبه جملة « لباغٍ »ما أ«. من»عليه 

 فإن تقديمه كثير، وهذا ذكرناه يف باب المبتدأ والخرب، ومثلنا له كثيًرا.

واهلل أعلم: ما يأتيهم -المعنى  [5ال ع اء:] (ڤ ڤ ڤ ڦ)وقال تعالى: 

 ذكٌر، فهو فاعل.

زائدة، أي: هل  «من»فـ [98م يِ:] (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)وقال تعالى: 

 تحس منهم أحًدا.

الزائدة ُتزاد بالشرطين المذكورين: أن ُتسبق بنفٍي أو هنٍي أو « من»إذن فـ

استفهام، وأن تجر نكرة، هذا هو مذهب الجمهور، وهو الذي نص عليه ابن مالك 

 يف البيت.

وبعض النحويين؛ ذاألأفف والَسائك يميزو  زيا  ها بال ش ط، ي ولو : 

 غنت الممل  عنها لهك زائدة، ويستدلو  على  لك ب وا د: متى ما ا ت

 (ہ ہ ھ ھ ھ ھ)ما ذكرناه يف قوله تعالى:  أول  يع ال وا د:

ۆئ )األولى قد تكون زائدة، ويدل على ذلك قوله تعالى:  (ڤ) [31الَهَ:]

يستغني عنها اللفظ ال المعنى، المعنى سيأيت بعد « من»، فـ[21اإلنسا :] (ۈئ

 قليل.
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، فدخلت ولم ُتسبق بنفي وال هني «قد كان من مطر» ك قول الع ب:ومن  ل 

أين  [34]األنعام:  (ول د جاء  من نبل الم  لين)وال استفهام، وقال تعالى: 

الفاعل الجائي؟ النبأ، والنبأ هنا معرفة أم نكرة؟ معرفة باإلضافة، ومع ذلك لم 

 ُيسبق بنفٍي وال هنٍي وال استفهام.

 ،3]نوح:  (ڱ ڱ ں ں ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ)وقال تعالى: 

 المعنى: يغفر لكم ذنوبكم، كما يف بعض اآليات. [4

فهذه الظواهر تدل على قولهم، وكلها مخرجٌة عند الجمهور، كقوله تعالى: 

سبق أهنا ابتدائية، وهذا واضٌح فيها،  [31الَهَ:] (ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 (ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ)أن تحليتهم تبدأ باألساور، وقال تعالى: 

 (ڇ ڇ ڇ ڍ)أي: ولقد جاءك نبٌأ من نبأ المرسلين،  ،[34عام:]األن

جميًعا وقد يغفر  قد يغفر الذنوب ليس واجًبا أن تكون هنا زائدة؛ ألن اهلل 

 بعض الذنوب، فكال المعنيين مراٌد ومستعمل، هذا المعنى الرابع.

 هنا زائدة تفيد الزيادة، إنما هو يف اللفظ، وهذا« من»إن  وقول النحويين:

كررناه كثيًرا، معنى ذلك: أن بناء الجملة ال يحتاج إليها، بناء الجملة يتكون من 

فعل وفاعل، هل الفعل والفاعل يحتاجان بينهما إلى حرف جر؟ ال، فإذا جاء 

بينهما حرف جر قالوا: إنه زائد؛ ألن بناء الجملة ال يحتاج إليه؛ فلهذا قال بعضهم: 

لب والمطلوب، لو جاء طالب ومطلوب، فعل إن الزائد هو الذي يأيت بين الطا

، تقول: زائدة، لو أتى فعل متعد  يطلب مفعواًل «من»يطلب فاعل، ثم جاء بينهما 

ڤ ڤ ڤ )به، ثم أتى بينهما حرف جر، نقول: حرف جر زائد، كقوله تعالى: 

بين الفعل المتعدي  (ڤ)، أي: هل تحس أحًدا، ثم جاءت [98م يِ:] (ڦ ڦ

، أنه يأيت وبناء الجملة ال «زائد»وا: هذا زائد، هذا معنى قولهم: وبين مفعوله قال
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 يحتاج إليه.

أقوى « من»أن الجملة بـ لَن من المعنى له معنى، معناع العام: التوذيد، يعنك:

، ما معنى التوكيد؟ معنى التوكيد: إما أن يكون «من»وآكد من الجملة بال 

العموم؛ إما أن يكون للتنصيص على للتنصيص على العموم، وإما أن يكون لتأكيد 

العموم، وهذا مع الكلمات غير العامة، وإما أن يكون لتأكيد العموم؛ وهذا مع 

ما »، «ما جاءين من طالب»، «ما جاءين من رجل»الكلمات العامة. فإذا قلت مثاًل: 

هذه كلمات خاصة، ليست عامة، عامة « ما جاءين من موظف»، «جاءين من أستاذ

ما »، وقولك: «ما جاءين موظف»، هذه كلمات خاصة، ما الفرق بين: «أحد»مثل 

يحتمل أنك تريد: ما جاء أحد من « ما جاءين موظف»، يقول: «جاءين من موظف

الموظفين، ويحتمل أنك تريد: ما جاء موظف، بل جاء موظفون، موظفان، ُيحتمل 

« من»أتيت بـ، لكن إذا «ما جاء موظف، بل جاء موظفان»ذلك، ويمكن أن تقول: 

هنا نصصت على التعميم، نصصت على العموم، يعني: « ما جاء من موظف»

ما جاءين »؛ لهذا ال يصح أن تقول: عموم الجنس، ما جاءين أحد من هذا الجنس

ما جاءين من طالٍب، »، «ما جاءين من رجٍل، بل رجالن»، «من موظف، بل موظفان

« ما جاءين طالب، بل طالب: »بل طالب(؛ ألنك نفيت هنا الجنس، لكن لو قلت

زائدة يف « من»هنا واضح، فهذا معنى أن « من»مقبول، هناك فرق واضح، ومعنى 

 اللفظ ال يف المعنى.

ما »، ثم قلت: «ما جاء أحد»فإن كان مجرورها داال  على العموم؛ كقولك: 

ن فهنا للتنصيص على العموم أو لتأكيد العموم؟ لتأكيد العموم؛ أل« جاء من أحد

 «.أحد»العموم مفهوم من قولنا: 

 فهذا هو المعنى الرابع، وهي المعاين التي ذكرها ابن مالك يف هذين البيتين: 

اااك األَْمَِنَاااهْ 
اااْض َوَبااايلْن َواْبَتاااِدْ  لِ  َبعل

 

ك لَِباااااْدِء األَْزِمنَاااااهْ  
 بِِماااااْن َوَقاااااْد َ اااااْل ِ
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اااااك َنْفاااااك َوِشاااااْبِهِه َلَمااااا    
 َوِزياااااَد لِ

 

 ا أ ِمااااااْن َمَفاااااا   َنَِااااااَ ة  َذَمااااااا لَِباااااا 

والمعنى الخامس الذي أشرنا إليه من قبل، ذكره ابن مالك يف بيٍت قادم، وهو  

 قوله: 

 لاِلْنتَِهاااااااااا َفتَّاااااااااى َوَ مض َونَِلاااااااااى

 

ْفِهَمااااااااِ  َباااااااَدَ     َوِماااااااْن َوَبااااااااءض يو

اللة على البدلية لالمعنى الْام :  ی ی ی )كقوله تعالى: ؛ البدلية، الدَّ

انظر أهمية معرفة معاين حروف  [60َ:الزأ ] (ی جئ حئ مئ ىئ

واهلل أعلم: ولو نشاء لجعلنا -حرف الجر، هل المعنى  ؟(ڑ)الجر، ما معنى 

بعضكم مالئكة؟ أو المعنى: لو نشاء جعلنا بدلكم مالئكة؟ المعنى يختلف، 

والمعنى الذي نص عليه المفسرون البدلية، ولو نشاء لجعلنا بدلكم مالئكة يف 

 عاين الحروف لها أهمية كبيرة يف معرفة المعنى.األرض يخلفون، فم

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ)قوله تعالى:  ومن  لك:

ال تأيت تبعيضية وال تبيينية هنا وال زائدة، وإنما تدل على  (ڤ) [38التوب :]

 البدلية، أرضيتم بالحياة الدنيا بدل اآلخرة.

هومٌة من ، والبدلية مف«من»إن هذا المعنى ال يثبت لـ وقال بعض النحويين: 

متعلقها المحذوف، أي: لجعلنا بداًل منكم، أرضيتم بالحياة الدنيا بداًل من 

هنا دالة على « من»كما قلنا من قبل: إذا أردنا المعاين الدقيقة؛ فإن -اآلخرة، فهذا 

أم « من»البدلية، يعني: المعنى متفق عليه أنه للبدلية، لكن هل هو مفهوم من 

 مفهوم من متعلٍق محذوف؟

 حتى اآلن يا إخوان؟« من»م معنى ذكرناه لـك

خمسة معاٍن ذكرها ابن مالك كلها، وزاد كثيٌر من النحويين كابن هشام يف 
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« من»معنيين آخرين هما: الظرفية والتعليل، الظرفية يعني: أن  «أوضح المسالك»

ڃ ڃ )تكون بمعنى يف، وهذا المعنى ذكره الكوفيون، ومثلوا له بقوله تعالى: 

. المعنى عند المفسرين: ماذا خلقوا يف األرض، واستدلوا [40لا  :] (ڃ ڃ

، أي: يف يوم [9الممع :] (ٻ ٻ پ پ پ پ)بقوله تعالى: 

 الجمعة.

ۋ )التعليل، وأثبته بعضهم، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:  المعنى الثاين:

 ، أي: ُأغرقوا ألجل خطاياهم.[25نوح:] (ۋ ۅ

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 ةاااك فيااااء  ويوغةاااك مااان مهابتاااهيوغ

 

 لمااااااا يوَلااااااِ ن  فااااااين يبتسااااااِ 

، أي: ُيغضي ألجل مهابته، وهذا البيت ليس «ويوغةك من مهابته»فقوله:  

، وإنما ¶للفرزدق كما اشُتهر عند بعضهم، وليس يف مدح الحسين بن علي 

قائل القصيدة شاعٌر قبل ذلك، قاله يف ممدوٍح آخر، وذكرت ذلك وحققته حينذاك 

لكنني نسيت، لعلنا إن تذكرناه أتينا هبذه المعلومة مرًة أخرى، يقول األخ: إنه 

عمرو بن ُعبيد الُملقب بالحبيب، هو الحبيب، لكن اسمه األول ال أذكره، قاله يف 

 ؟«من»

 نا لائدة ذنت فة  ها مني  روس، لَن الوقت يةيق، لعلنا نل يها اآل  ليما 

 د ق أ ها ل هاب الدين األ رعك ي ول ليها: ب ك من وقت، و ك أبياطض جميل  ق

 ذااااااااااااِ  ا ب أيااااااااااااك  سااااااااااااتبد

 

 مااااااااا  َاااااااايا الاااااااا أل األ ااااااااد 

 أأمناااااااااااات جبااااااااااااار السااااااااااااما 

 

 ء ومااااااان لاااااااه الااااااابطف األشاااااااد 

 لاااااااااااااااعلِ ي ين ااااااااااااااا أنااااااااااااااه 

 

 مااااااا ماااااان م ااااااام العاااااا ر بااااااد 

 عاااااا رض بااااااه ي ااااااو  الةااااااعيَ 

 

 ويةاااااااااعَ الْصاااااااااِ األلاااااااااد 
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 ولاااااااااايلك العاااااااااا ر ا  اااااااااااى 

 

 أ ااااااال الت اااااااى ولاااااااه ا اااااااتعدوا 

 األبيات تأتيك بال تكلف؛ ولهذا تدخل القلب مباشرة بال تكلف.فبعض  

 وقوله: 

 ذااااااااااااِ  ا ب أيااااااااااااك  سااااااااااااتبد

 

 مااااااااا  َاااااااايا الاااااااا أل األ ااااااااد 

 نافية.«: ما» 

 خربٌ مقدم.«: هكذا»

 مبتدٌأ مؤخر.«: الرأي»

ال تعمل يف خربها إذا تقدم، من شروط إعمالها أن « ما»، «ما»كأنك قلت: خرب 

«: ك»التنبيهية، حرف تنبيه، ثم كذا « ها»هكذا أصلها يتقدم اسمها على خربها، 

اسم يف محل جر، صارت شبه جملة، جار ومجرور خرب مقدم، «: ذا»حرف جر، 

هكذا »، «كذا قول فالن»مبتدأ مؤخر، وهذا األسلوب كثيٌر يف الكالم، «: الرأي»و

 مبتدأ.«: قول فالن»خرب، و« هكذا»إذن سرتفع؛ ألن « قول فالن

 السااااااااااااما أأمناااااااااااات جبااااااااااااار

 

 ء ومااااااان لاااااااه الااااااابطف األشاااااااد 

 موصولة، يعني: الذي له البطش األشد.«: من» 

 الصلة، وإعراهبا كالسابق  «:له البطش األشد»

 شبه جملة خربٌ مقدم.«: له»

 مبتدٌأ مؤخر.«: البطش»

 ثم قال: 

 لاااااااااااااااعلِ ي ين ااااااااااااااا أنااااااااااااااه

 

 مااااااا ماااااان م ااااااام العاااااا ر بااااااد 
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 ؟ يف  لك قو  : ؟ مفعولض مطلق، ما ناصبه«ي ين ا»ما نع اب 

 ؛ ألنه من معناه؛ ألن اليقين بمعنى العلم.«اعلم» ال ول األول: 

أنه فعٌل مقدر من لفظه، أي: اعلم أيقن يقينًا، وقد درسنا ذلك يف  ال ول الثاين:

 ، ثم قال: «باب المفعول المطلق»

 لاااااااااااااااعلِ ي ين ااااااااااااااا أنااااااااااااااه

 

 مااااااا ماااااان م ااااااام العاااااا ر بااااااد 

 عاااااا رض بااااااه ي ااااااو  الةااااااعيَ 

 

 ............... 

؟ خرٌب لمبتدأ محذوف، يعني: ما من مقام العرض بد  هو «عرٌض »ما إعراب  

ضبٌط آخر يف الكالم؟ هل يمكن أن نقول: « عرض»عرٌض، وهل يجوز يف 

نكرة، « عرضٍ »؟ سيكون بداًل من العرض السابق، مع أن «عرضٍ »، «عرًضا»

يف التعريف والتنكير؛ والعرض السابق معرفة؛ ألن البدل ال ُيشرتط فيه التوافق 

 .[16، 15]العلق:  (ې ى ى ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)كقوله تعالى: 

 عاااااا رض بااااااه ي ااااااو  الةااااااعيَ

 

 ويةاااااااااعَ الْصاااااااااِ األلاااااااااد 

به ي و  »، ثم قال: «عرٌض »قلنا: مبتدأ لخرب محذوف، هو «: عرٌض » 

 «الةعيَ

 وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد.

 

¹ 
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 الدرس التاسع واخلمسون
﷽ 

 
 رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل

 أجمعين. 

 أما بعد:

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم، وتقبل اهلل منا ومنكم، 

هي ليلة  -يا إخوان-وجعلنا اهلل من المقبولين؛ إنه على كل شيٍء قدير. الليلة 

من شهر ذي الحجة، سنة إحدى وثالثين وأربعمائٍة اإلثنين الثالث والعشرين 

الدرس المتمم للستين من  -بحمد اهلل وتوفيقه-وألف، يف جامع الراجحي. نعقد 

، وما زال الكالم معقوًدا لشرح باب حروف «شرح ألفية ابن مالك»دروس 

 الجر.

فقد انتهى ابن مالك من الكالم على تقسيمات حروف الجر، ثم بدأ بالكالم 

، وانتهينا «من»ى معاين حروف الجر، وبدأنا معه بالكالم على معاين حرف الجر عل

 : من ذلك، فقال بعد ذلك 

 لاِلْنتَِهااااااا َفتَّااااااى َوَ مض َونَِلااااااى.371

 

ْفِهَمااااااااِ  َباااااااَدَ     َوِماااااااْن َوَبااااااااءض يو

مو لِْلِمْلاااِك َوِشاااْبِهِه َولِاااك.372   َوالاااالَّ

 

ِفاااااااك  اااااااا َوَ ْعِليااااااالأ قو  َ ْعِدَيااااااا أ َأْية 

يَّااااَ  اْ ااااَتبِْن بَِبااااا.373 
 َوِزيااااَد َوالفَّْ لِ

 

ااااااااَبَبا  َبيلنَاااااااااِ  السَّ ااااااااك َوَقااااااااْد يو
 َولِ
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ْر َأْلِصاِق .374  بِاْلَبا اْ َتِعْن َوَعدل َعاول

 

 َوِمْثاااَل َماااْ  َوِماااْن َوَعاااْن بَِهاااا اْنطِاااِق  

 َعَلى لاِلْ تِْعاَل َوَمْعنَى لِاك َوَعانْ .375 

 

ا َعنَاااى َمااا  ز   ْن َقاااْد َلَطااانْ بَِعاااْن َ َمااااوو

 َوَقااْد َ ِمااك َمْوِضااَ  َبْعاادأ َوَعَلااى.376 

 

ِعااااَل    َذَماااا َعَلاااى َمْوِضاااَ  َعاااْن َقاااْد جو

 َوبَِهااا التَّْعِلياالو َقااْد .377 
َأ ااا ََ  َشاابلْه بِ

 

ا لَِتْوذِيااااااااادأ َوَر ْ   اااااااااد 
ْعنَاااااااااى َوَزائِ  يو

ا َوَذَيا َعْن َوَعَلى.378   َواْ توْعِمَل اْ م 

 

 ْيِهَمااااا ِمااااْن َ َأاااااَل ِمااااْن َأْجااااِل َ ا َعلَ  

 لعلنا نقف هنا ونشرح ما تيسر من هذه األبيات. 

 : قال 

 َونَِلى َوَ مض  َفتَّى لاِلْنتَِها

، كلها تدل «إلى، حتى، الالم»: أن هذه الحروف الثالثة وهي: يعني

على االنتهاء، يعني: انتهاء الغاية، سواٌء كانت غايًة مكانية، أو كانت غايًة زمانية، 

ال أهنا يف الحقيقة ليست سواًء يف هذا المعنى، فالباب يف هذا المعنى، أي: الداللة إ

الت على هذا المعنى، «إلى»على انتهاء الغاية بـ  ال  ، وهي األكثر استعمااًل يف الدَّ

اللة على انتهاء الغاية «الالم»، ويف األخير يأيت «حتى»ويأيت بعدها  ، فاستعماله للدَّ

ل د اللة قليل؛ فلهذا يقو على االنتهاء جعلها « إلى»ل كثيٌر من النحويين: إن تأصُّ

« حتى»ُتستعمل يف الغاية كلها، أي: سواٌء كانت يف آخر الغاية أو يف أثنائها، بخالف 

 فال ُتستخدم إال يف آخر الغاية.

، «سهرُت إلى آخر الليل»يعني: لو أردت أن تبين هناية سهرك، فإنك تقول: 

، فإذا سهرت إلى منتصف الليل أو إلى «سهرت حتى آخر الليل»ولك أن تقول: 

، «سهرت إلى منتصف الليل أو إلى ثلثه»، تقول: «إلى»ثلث الليل؟ الباب حينئٍذ لـ 

استعمالها يف هذا « حتى»؛ ألن «سهرت حتى منتصفه أو حتى ثلثه»وال تقول: 

 ا مع آخر الغاية.الباب ليس متأصاًل وكثيًرا، والوارد من الشواهد على استعماله
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اللة على انتهاء «نلى»أما   : فاألمثلة على ذلك كثيرة؛ ألهنا هي األصل يف الدَّ

ڦ ): ، وقال «سهرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه»الغاية، تقول: 

 هنا حرف جر، فدل على الغاية. (ۓ) [5ال در:] (ڦ ڦ ڦ ڄ

 فقلنا: إنه قليل، ولكنه وارد.  غاي يف الدَّ ل  على انتهاء ال« الالم»وأما ا تعمال 

« الالم»ما معنى  [2ال عد:] (ڄ ڄ ڃ ڃڃ)قوله تعالى:  ومن  لك:

 (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)، وقد جاء يف آيٍة أخرى قوله تعالى: «إلى»هنا؟ 

، وهي كما قلنا: ُتستعمل يف الغاية، سواٌء كانت مكانية أو كانت زمانية، [29ل ما :]

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): قوله للغاية المكانية؛ ك« إلى»فـ 

، فدلت على الغاية المكانية، [1اإل  اء:] (پ پ پ پ ڀ ڀ

ڇ )، وقال: [29ل ما :] (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)ويف الغاية الزمانية قال تعالى: 

 ، فهذه غايٌة زمانية.[187الب  ة:] (ڇ ڍ ڍ ڌڌ

 [5ال در:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ): للغاية الزمانية: قوله « حتى»ويف 

أكلت السمكة حتى »اية المكانية قولهم يف المشهور: هذه غاية زمانية، وللغ

 «: رأسها

 حرف جر.«: حتى»

 اسٌم مجرور.«: رأسها»

، [2ال عد:] (ڄ ڄ ڃ ڃڃ)يف الغاية الزمانية: قوله تعالى: « الالم»ويف 

 ، يعني: لهذا الزمان.«انتظرتك للظهر»وتقول أيًضا: 

ونشرحها  -شاء اهلل إن-وسيأيت أن لالم معاين  أخر، وسيذكرها ابن مالك 
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 ، فهذا معنى قوله: -إن شاء اهلل تعالى-حينذاك 

 َونَِلى َوَ مض  َفتَّى لاِلْنتَِها

 : ثم قال 

 َبَدَ   يوْفِهَما ِ  َوَباءض  َوِمنْ 

اللة على البدل.   يعني: أن هذين الحرفين مِن  حروف الجر ُيستعمالن للدَّ

ڌ ڌ ڎ ) كما يف قوله تعالى:  ل ك بمعنى بدل،« من»لا 

واهلل أعلم: بدل اآلخرة، وكقوله تعالى: -، فالمعنى [38التوب :] (ڎ ڈڈ

 (ڑ)ما معنى ، [60الزأ َ:] (ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ)

هنا البتداء الغاية، يعني: أن المالئكة منكم؟ أو تبعيضية: « من»هل  ؟[65الب  ة:]

سرون: ولو كما يذكر المف -واهلل أعلم-أن هؤالء بعٌض منكم؟ ال، ولكن المعنى 

 نشاء لجعلنا بدلكم مالئكة؛ ألن المالئكة ليسوا من جنس البشر.

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 جاريااااااا ض لاااااااِ  لذااااااال الم ق اااااااا

 

ساااات ا   ولااااِ  اااايق ماااان الب ااااول الفو

المعنى المتبادر: أن هذه الجارية لم تأكل األشياء الرقيقة، المأكوالت الرقيقة،  

 لبقول، وإنما تأكل البقول.لم تأكل المرقق ولم تأكل الفستق بدل ا

 «.بدل»يف استعمالها بمعنى « من»هذه 

ا–وأما الباء لإنها    وستعمل بمعنى بدل:  -أية 

 ما ورد يف الحديث الصحيح: عن أم المؤمنين عائشة  ومن  لك:
، المعنى: ما يسرين بدلها »ما يس ين بها فم  النعِ»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصوأرضاها، أن النبي 

 حمر النعم. 
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 : قول الشاعر: ومن  لك 

ااااا ن ا رذبااااوا  للياااات لااااك بهااااِ قوم 

 

 شااااانوا اإلِاااااارة ل  اااااان ا ورذباناااااا 

 يعني: فليت لي بدلهم قوًما إذا ركبوا شنوا اإلغارة. 

، «من»فقد شرحنا ذلك عندما تكلمنا على معاين  على البدلي :« ِمن»أما َ  ل  

و البدلية يف هذا فجمعها ابن مالك هناك، وقلنا: ولها معنى آخر سيأيت ذكره، وه

 البيت، وقد ذكرناه وأشرنا إليه من قبل.

إن شاء -فإن للباء معاين  أخر أيًضا سيأيت ذكرها  وأما َ  ل  الباء على البدلي ،

 ونشرحها تامة. -اهلل تعالى

 ؟«من»ابن مالك ما ا قال يف معاين 

اااك األَْمَِنَاااهْ 
اااْض َوَبااايلْن َواْبَتاااِدْ  لِ  َبعل

 

ك لَِباااااْدِء األَْزِمنَاااااهْ بِِماااااْن َوَقاااااْد َ ااااا 
 ْل ِ

اااااك َنْفاااااك َوِشاااااْبِهِه َلَمااااا    
 َوِزياااااَد لِ

 

 َنَِااااااَ ة  َذَمااااااا لَِبااااااا أ ِمااااااْن َمَفاااااا    

 لاِلْنتَِهاااااااااا َفتَّاااااااااى َوَ مض َونَِلاااااااااى 

 

ْفِهَمااااااااِ  َباااااااَدَ     َوِماااااااْن َوَبااااااااءض يو

ر األول لكان ( على الشطَبَدَ   يوْفِهَما ِ  َوَباءض  َوِمنْ قالوا: لو أنه قدم الشطر الثاين ) 

 «.من»أفضل؛ لكي يجمع معاين 

  : ثِ قال ابن مالك

مو لِْلِمْلااااااِك َوِشااااااْبِهِه َولِااااااك  َوالااااااالَّ

 

ِفاااااااك  اااااااا َوَ ْعِليااااااالأ قو  َ ْعِدَيااااااا أ َأْية 

 ، والالم لماذا؟ «الالم»فذكر معاين حرف الجر  

 َوالَّااااااالمو لِْلِمْلااااااِك َوِشااااااْبِهِه َولِااااااك

 

اااااااا َوَ ْعِلْيااااااالأ   ِفاااااااك َ ْعِدَيااااااا أ َأْية   قو

 .......................َوِزْيااااااااااااااااَد   

 

 .....................................

... 

 

 الملك وشبه الِملك والتعدي  والتعليل والزيا ة، ذِ  ذ  لالم من معنى؟
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اللة على « الالم»ذكر هنا خمسة معاٍن، وقد ذكر معنى آخر لـ قبل ذلك، وهو الدَّ

: « الالم» ذ ع من معاين  لصار ممموع ماانتهاء الغاية،    ت  معا أ

اللة على انتهاء الغاية، وشرحناه وضربنا عليه بعض األمثلة،  المعنى األول: الدَّ

 «.االم»على الغاية استعماٌل كثير أم قليل؟ قليٌل لـ« الالم»وعرفنا أن د اللة 

لك، أن تكون للِملك، ُيقال: المِ  «:الالم»المعنى الثاين اليل  ذ ع ابن مالك لا

لك، بمعنى واحد، وهو التملك.  الُملك، الم 

 أن تكون لشبه الِملك. المعنى الثالث:

أهنا تكون للملك إذا كان التملك حقيقي ا، وتكون لشبه الملك  :والف ق بينهما

إذا كان التملك على باب التوسع والمجاز؛ فلهذا يفرقون، يقولون: هذا ُيسمى 

 (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ): مِلًكا، وهذا شبه الملك، فقوله 

، «هذه السيارة لعمرو»، «المال لزيد»الالم هنا الم مِلك، تقول:  [284الب  ة:]

 هذه الالم هل الم الِملك، دالة على التملك الحقيقي؟«. العمارة ألبي»

تاح للباب»أما قولك:  ، أو «هذا الِمفتاح للسيارة»، «هذا الِمفتاح للباب»، «الِمف 

هذا ليس على التملك الحقيقي؛ فلهذا «. هذا الباب للبيت»، أو «السرج للدابة»

يسمونه شبه الِملك، وُيعربون عن شبه الِملك باالختصاص واالستحقاق، وهذا 

يرد كثيًرا عند المفسرين اللغويين، الالم لالستحقاق أو لالختصاص، يعنون هبا: 

ص شبه الِملك، االختصاص واالستحقاق، ثم يفرقون أيًضا بين االختصا

واالستحقاق، فتكون الالم لالستحقاق إذا وقعت بين معنًى وذات، إذا وقعت بين 

 أمر معنوي وأمر ذايت. 

 الذي ُيدرك بالحواس الخمسة.  ذما قلنا أذث  من م ة:-اليا ك 

السعادة »الذي ُيدرك بالعقل، ما ُيدرك بالحواس، كأن تقول:  :والمعنول
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، وإنما لشبه الملك، شبه الملك استحقاق أم الالم هنا ليس ملًكا حقيقي ا« للمسلم 

، «القلق للكافر»، «السعادة يستحقها المسلم»اختصاص؟ يسموهنا استحقاًقا؛ 

 ، ونحو ذلك.«الذل للمنافق»

، «السرج للدابة»فإذا كانت الالم بين ذاتين، كأن تقول:  وأما ا أتصاص

تاح للباب»  «.الِمف 

؟ «هذه السيارة لزيد»يف نحو قولنا:  -يا إخوان-« الالم»ما معنى  لعلى  لك

ملك أم شبه ملك؟ شبه ملك، لالختصاص أم « هؤالء األوالد لزيد»مِلك، 

 لالستحقاق؟ لالختصاص؛ ألهنا بين ذاتين. 

 [72النحل:] (حئ مئ ىئ يئ جب حب): قوله  :ومثل  لك

ملك أم شبه ملك؟ شبه ملك، اختصاص أم استحقاق؟ يسمونه اختصاًصا، هذه 

هذا شبه ملك، لكن « المسجد للصالة ليس للعب»صاص، ويف قولنا: الم االخت

 اختصاص أم استحقاق؟ المسجد ذات والصالة ذات، هذا اختصاص.

 ...الطال :

ليست تعلياًل، المسجد للصالة، تقول: المسجد مختص بالصالة، وإذا  ال يخ:

 فهذا استحقاق. « االحرتام للمسجد»قيل: 

هذا ليس  ،(پ پ) [2:الفا ح ] (پ پ پ پ): قوله 

مِلًكا؛ ألنه ال ُيتصور التملك الحقيقي، الحمد معنى، يسمونه شبه ملك استحقاق، 

 (ۓ ڭ ڭ)، الم االستحقاق، يعني: الحمد مستحق هلل 

، اختصاص، [78يو َ:] (ی ی ی ی جئ)أيًضا استحقاق،  [19ا نفطار:]

 بين ذاتين.
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 االختصاص واالستحقاق.إذن فهذا هو الِملك، وهذا شبه الملك بنوعيه: 

 أن تكون للتعدية. «:الالم»المعنى ال اب  لا

، ما عالقة زيد «ما أضرب زيًدا لعمروٍ »أي: أن ُتعدى إلى مفعول؛ كقولهم: 

، ما عالقة الضرب بعمرو؟ مفعوله، إال أن «ما أضرب زيًدا لعمروٍ »بالضرب؟ 

ضرب »يتعدى، « ضرب يضرب»الضرب هنا ال يتعدى بنفسه، مع أن فعله 

. « يضرب ، لكن عندما جعلناه «يضرب محمٌد عمرًوا»، «ضربت عمرًوا»هذا متعد 

تتعجب من ضربه، لكن « ما أضرب زيًدا»الزم، « أفعل التعجب»، «أفعل التعجب»

، «ما أضرب زيًدا لعمروٍ »إذا أردت أن تذكر مفعوله المضروب تأيت به مع الالم، 

 حينئٍذ الم التعدية.أوصلت الضرب لعمرٍو بالالم، فيسموهنا 

، «وهبت لزيٍد مااًل »ويذكر بعضهم أيًضا من أمثلة الم التعدية قولك: 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ )ذلك قوله تعالى:  ْويجعلون مِن

 (چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

، ما ُيقال يف الفصيح: «وهبُته مااًل »، وال ُيقال: «وهبت لزيٍد مااًل » [6 ،5]م يِ: 

، فإن عديته مباشرًة إليه، فهذه «وهبت له مااًل »، وإنما يقول: «وهبت زيًدا مااًل »

هذه أتت بمعنى «. هبني مسافًرا»، «هبني قائًما»التي بمعنى الظن، تقول: « هب»

التي بمعنى « وهب»، لكن «هبني نائًما»الظن، إذا أتت بمعنى الظن تتعدى بنفسها، 

« زيد»، و«ُمعطى»ال مفعول ، فالم«وهبت لزيٍد مااًل »تتعدى بالالم، « أعطى»

، ووصلت لزيد «وهبت مااًل »مفعول؛ ألنه ُمعطى له، فوصلت إلى المال مباشرة، 

 بالالم، فسموها الم التعدية. هذا المعنى الرابع.

 أن تكون للتعليل. المعنى الْام  يف الالم:

 «. جئتك إلكرامك»، أو «جئتك لطلب العلم»وهذا معنى واضح؛ كأن تقول: 
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-، المعنى [8العا ياط:] (ۓ ۓ ڭ ڭ): قوله  :ومن  لك 

واهلل أعلم: وإنه لبخيل بسبب حبه الخير، يعني: المال، اإلنسان بسبب حب المال 

 أي: لبخيل، بخيل بسبب حبه المال. ،(ۓ ۓ ڭ ڭ) بخيل،

 قول الشاعر:  :ومن  لك

 ونين لتعاااااااا وين لاااااااايذ اِ   اااااااازةض 

 

 ذماااا اناااتفض العصااافور بللاااه ال طااا  

 الم تعليلية، أي: تعروين هزة بسبب تذكري إياِك.الالم هنا  

 أن تكون الالم زائدة. و و المعنى األأي :-« الالم»المعنى السا س لا

؟ ما فائدهتا؟ التوكيد، فهي ال «زائدة»وكما ذكرنا أكثر من مرة: ما معنى قولهم: 

نون زائدة تؤثر يف اللفظ، أما يف المعنى فليس هناك شيٌء زائٌد يف المعنى، وإنما يع

مع المفعول « الالم»يف بناء الجملة، بناء الجملة: فعل وفاعل ومفعول، فلو جاء 

يقولون: زائدة؛ ألن الجملة فعل وفاعل ومفعول، قد يأيت ُيزاد للتأكيد، فالمعنى 

  وزيا ة الالم للتوذيد  ل ك على نوعين:الثابت: أن ُتزاد للتوكيد، 

 . قيا ي 

 . ماعي  

. سماعية، يعني: يف شيٍء مما ثبت يف الفصيح، وال ُيقاس قياسية، أي: مطردة

 عليه.

فلنبدأ بزيادهتا للتوكيد سماًعا، تقول: ُتزاد الالم للتوكيد سماًعا بين عامٍل 

ضعيٍف ومفعوله، ومتى يكون العامل ضعيًفا؟ يضعف العامل يف موضعين، مثاًل: 

عني: جاءت األمور ، هذا عامل قوي، فعل ونصب مفعوله بعده، ي«أكرمت زيًدا»

 لَن يةعَ العامل يف موضعين:  على األصول،
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«: زيًدا« »زيًدا أكرمت»إذا تقدم مفعوله عليه، كأن تقول:  الموض  األول:

هو العامل المؤخر، العامل هنا ضعف بالتأخر، فلك أن «: أكرمت»مفعوٌل مقدم، 

 ضعف بتأخره.  ؛ ألن العامل«لزيٍد أكرمت»، ولك أن تقول: «زيًدا أكرمت»تقول: 

واهلل -المعنى  [43يو َ:] (ىئ ی ی ی): قوله  ومن  لك:

، عربت الرؤيا، عربهتا، تعربون الرؤيا،  أعلم: إن كنتم تعربون الرؤيا، التعبير متعد 

أدخل الالم. ، (ىئ ی ی ی)فعندما أخر العامل وقدم المفعول قال: 

ىئ ی ی )كما يف اآلية: ، أو «إن كنتم الرؤيا تعربون»ولك أن تقول يف الكالم: 

 الالم هنا زيدت؛ للتقوية والتأكيد.  (ی

فلو لم  ،[154األع اَ:] (ڭ ۇ ۇ ۆ): قوله  :ومن  لك

يرهبون »، وال تقل: «للذين هم يرهبون رهبم»تؤخر الفعل لكنت تقول يف الكالم: 

الذين هم رهبم »، فعندما أخرت الفعل وقدمت المفعول؛ جاز لك أن تقول: «لرهبم

 ؛ إذن فيضعف العامل بتأخره.«الذين هم لرهبم يرهبون»، أو «بونيره

 أن يكون العامل فرًعا. الموض  الثاين لةعَ العامل:

ا عاماًل عمل  أن يكون العامل فرًعا يف العمل، يعني: أن يكون اسًما مشتق 

ن  يتشبه هبذا الفعل شبهوه هبذا  الفعل؛ ألن األصل يف العمل الفعل، فإذا جاءك م 

فعل وأعملوه عمله، فحينئٍذ اكتسب العمل أصالًة أم تشبيًها؟ تشبيًها، فكان ال

إعماله ضعيًفا، واألسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها؛ كاسم الفاعل واسم 

المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة والمصدر، لك أن تقول يف اسم الفاعل: 

لك أن تعديه مباشرة، ولك أن تقويه  ،«محمٌد مكرٌم ألبيه»، أو «محمٌد مكرٌم أباه»

 بالالم، تزيدها للتقوية والتأكيد.
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وتقول يف ، [91الب  ة:] (ڱ ڱ ںں) :ومن  لك: قوله  

، ولك أن [107 و :] (ېئ ېئ ىئ): ، وقال «مصدًقا ما معهم»الكالم: 

 «.فعاٌل ما يريد»تقول يف الكالم: 

فرحت بإكرام زيٍد »أو  ،«فرحُت بإكرام زيٍد أباه»وتقول يف إعمال المصدر: 

 «.ألبيه

 إذن فالعامل يضعف يف هذين الموضعين.

: أي: تأخر العامل وكونه فرًعا قوُله  ومما اجتم  ليه الةعفا ،

اسم فاعل،  ،(ڑ)، فالعامل [78األنبياء:] (ڻ ڻ ۀ)

كنا شاهدين »اسم متأخر، ومعموله متقدم، وهو حكم، فلك أن تقول يف الكالم: 

كنا لحكمهم »، «كنا حكمهم شاهدين» ،«اهدين لحكمهمكنا ش»، «حكمهم

 ، كل ذلك جائٌز يف النحو، ولكن ما األفصح من كل هذه العبارات؟«شاهدين

األفصح اآلية يف هذا الموضع، يف هذا المعنى، لكن األفصح دائًما هو تعريف 

البالغة، وهو: أن يكون الكالم على مقتضى الحال، يعني: إذا كان الحال ال 

ضي توكيًدا، األفصح أن تؤكد أو ال تؤكد؟ ال تؤكد، وإن كان الحال يقتضي يقت

التوكيد الخفيف تؤكد توكيًدا خفيًفا، وإن كان الحال يقتضي التوكيد القوي 

 الشديد، تؤكد توكيًدا شديًدا. هذا األفصح، ومن جهة النحو كل ذلك جائز.

الغي فهو أعلى صحيح، خطأ. أما عمل الب  يا عمل النحول، أ  ي ول لك:

من ذلك، وهو أن تعرف األفصح واألبلغ وما يناسب الحال. أما يف المعنى الذي 

 يف اآلية فال شك أن اآلية هي األفصح حينئٍذ.

 ...الطال :

ال، هذا يف األسلوب، إذا جاءت أساليب التقديم والتأخير نقول: يجوز  ال يخ:
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ألحسن يف االستعمال، والقليل أو ال يجوز؟ نقول: نعم، هذه جائزة، واألكثر هي ا

أكرمت »فلك أن تقول:  -يعني: كلها جائزة ومستعملة–ال ُيقاس عليه، فإن كثرت 

، هذا أكثر من هذا؟ هنا ليس القياس بينهم «زيًدا أكرمت»، ولك أن تقول: «زيًدا

بالكثرة، هذا جائز وهذا جائز، لكن الذي يفرق بينهما المعنى المقصود، هل أنت 

ن  وقع فهذا أمر تعتني باإل كرام؟ تريد أن تبين أن الذي حدث اإلكرام. أما على م 

؛ ألن الغرض األول عندك هو اإلكرام «أكرم محمٌد العمال»ثانوي، فلك أن تقول: 

محمٌد أكرم »الذي وقع، فإن أردت أن تبين الُمكرم الذي فعل اإلكرام، تقول: 

 ، تبدأ بالُمكرم. «العمال

ي وقع عليه اإلكرام، هذا الذي يهمك، وهذا الذي تريد فإن أردت أن تبين الذ

، وإن كان «العمال أكرمهم محمد»أن تبينه لنا يف األساس، فتبدأ بالُمكرم فتقول: 

المعنى اإلجمالي واحًدا، لكن الفصاحة تقتضي أن تبدأ بما أنت معتٍن هبا، ولو 

بين اآليات مع أن تأملنا يف القرآن لوجدنا هذا هو السبب يف اختالف بعض الجمل 

 المعنى واحد، واهلل أعلم بمراده.

قلنا: إن الالم ُتزاد زيادًة قياسية وزيادًة سماعية. أما الزيادة القياسية فعرفناها 

 اآلن، تنقاس يف هذين الموضعين. أما الزيادة السماعية فجاءت يف بعض الشواهد. 

 : ◙قول الشاعر يمدح ابن الزبير  من  لك:

 العااا اق ويثااا بوملَااات ماااا باااين 

 

ِأ ومعا ااااااد  ااااااا أجااااااار لمساااااال  َ  مل

، لكن أدخل «ملًكا أجار مسلًما»، وكان القياس أن يقول: «ملًكا أجار لمسلمٍ » 

 الالم بين الفعل ومفعوله للتأكيد والتقوية.

 (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې): قوله  ومن  لك:

نما أراد واهلل أعلم: أن الشاعر إ-يعني: اقرتب، والظاهر  ،(ۅ ۅ) [72النمل:]
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يف أجار، أراد فعل اإلجارة، كأنه قال: وملكت ما بين العراق ويثرب ملًكا فعلت به  

اإلجارة لمسلم ومعاهد. هذا المعنى الذي أراد؛ فلهذا زاد الالم؛ لكي ُيعرف أن 

 هذا هو المعنى الذي أراده. 

، «اقرتب»ُضمن معنى  (ۅ)أن  -واهلل أعلم-أن المراد يف اآلية  والفا  :

لتضمين باٌب واسٌع يف البالغة، وسبق أن أشرنا إليه، التضمين من أساليب وا

الفصحاء، يعني: أن الفصيح يريد التعبير بفعلين، فِمن  باب االختصار يحذف 

أحدهما، لكن كيف ُيشير إليه؟ ال بد أن يشير إليه، ال محذوف إال أن يكون 

 معلوًما، هناك دليل يدل عليه.

يخالفون  [63النور:] (ک ک کڑ ک ): كما يف قوله 

عن أمره أم يخالفون أمره، يف ظاهر اللغة؟ خالفت األمر، لكن يف اآلية ما قال: 

واهلل أعلم: فليحذر -ألن المعنى  ؛(ک ک ک)، قال: «يخالفون أمره»

الذين يخالفون ويخرجون عن أمره، هنا التحذير لمن خالف فخرج، فحذف 

؛ لكان الحكم واقًعا «يخالفون أمره»و قال: الخروج وأبقى حرفه؛ ليدل عليه، ول

 على كل من خالف، خرج أو لم يخرج.

يف اللغة  [6اإلنسا :] (ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ): قوله ومن  لك:

واهلل أعلم: -ُيقال: يشرب بالعين أو يشرب من العين؟ من العين، قالوا: المعنى 

دًحا، قد يشرب عينًا يشرب منها فيرتوي هبا عباد اهلل، يعني: مجرد الشرب ليس م

اإلنسان وال يرتوي، وإنما المدح والثناء أن ُيمكن من الشراب حتى يرتوي منه، 

كيف يجمع بين الفعلين؟ لو قال: عينًا يشرب منها فيرتوي هبا عباد اهلل، خرج عن 

حد الفصاحة لإلطالة واالستطراد، فحذف الفعل وأبقى حرفه؛ ليدل عليه، وهو 

 كثير يف كالم الفصحاء.
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أي: ردف فاقرتب لكم، يقول: عسى أن يكون ردف  ،(ۅ ۅ)ذلك:  ومن

ما  ،[1األنبياء:] (ٱ ٻ ٻ)فاقرتب لكم، كما يف اآلية األخرى: 

اللة على الغاية، يعني:  (ٱ ٻ ٻ): يف« الالم»معنى  غاية، الدَّ

على قول من قال: إهنا زائدة،  (ۅ ۅ)اقرتب إلى الناس حساهبم، والالم يف 

ن  قال: إهنا على التضمين؟ يعني:  فمعناها التأكيد، زائدة معناها التأكيد، لكن م 

 ردف واقرتب لكم، فمعناها الغاية.

 ...الطال :

دف، الردف الذي يركب خلفه الراكب على الدابة، «: ردف» ال يخ: من الرِّ

 مثل: اقرتاب الرديف من الذي أمامه.،يعني: اقرتب إليكم ،(ۅ ۅ)الرديف، 

 ...الطال :

 عم، معناه قريب، ردف فاقرتب لكم.ن ال يخ:

 ...الطال :

يف اللغة ال تتعدى بالالم، الرادفة، أي: صار رديًفا، ما « ردف»نعم،  ال يخ:

 ُيقال: ردف له، يعني: صار رديًفا له.

بعد  فبذلك نكون قد انتهينا من الكالم على الالم، لننتقل مع ابن مالك 

 ذلك؛ إذ يقول: 

يَّااااااااااااَ  اْ ااااااااااااتَ 
 بِْن بَِباااااااااااااَوالفَّْ لِ

 

ااااااااَبَبا  َبيلنَاااااااااِ  السَّ ااااااااك َوَقااااااااْد يو
 َولِ

: أن هذين الحرفين )الباء، ويف( مِن  حروف الجر، ُيستعمالن يف يعني  

 هذين المعنيين: الظرفية والسببية، فيدالن على الظرفية ويدالن على السببية.

 نبدأ بَد لتهما على الف لي : 

أهنا تدل على « يف»ألصل فيها، األصل يف فهذا هو ا على الف لي « يف»أما   ل  
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اللة على الظرفية، تقول:   زيٌد يف »، و«محمٌد يف البيت»الظرفية، وهي األصل يف الدَّ

ا. «الكتاب يف الحقيبة»، و«المسجد  ، واألمثلة على ذلك كثيرة جد 

. فمن الظرفية وقد  َو  ممازي كاألمثلة السابقة،  والف لي  قد  َو  ف ي ي  ؛

، «الراحة يف الطاعة»، «السعادة يف اإلسالم»، «العلم يف صدري»ازية أن تقول: المج

 هل الطاعة تحتوي على السعادة احتواًء حقيقي ا؟ ال، احتواًء مجازي ا. 

، الحياة يف [179الب  ة:] (ڭ ڭ ڭ ۇ): قوله  ومن  لك:

ا ليس القصاص، القصاص فيه حياة، طبًعا تضمن القصاص للحياة تضمنًا مجازي  

 على الظرفية.« يف»حقيقي ا، هذه داللة 

 «. زيٌد بالمسجد»، «محمٌد بالبيت»كأن تقول:  وَ  ل  الباء على الف لي ؛

ڎڎ ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ): قوله  ومن  لك:

ٺ )واهلل أعلم: ويف الليل، وقال: -المعنى  [138، 137]الصالاط:  (ڈ

 (ڌڍ )، أي: يف بدٍر، وقال: [123آل عم ا :] (ٺ ٺ ٿ

، أي: يف جانب [44ال صب:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)، وقال: [34ال م :]

 الغربي.

وظرفية « يف»التفرقة بين ظرفية  -وهم البصريون-ويحاول بعض النحويين 

؛ لما ذكرنا يف الدرس الماضي؛ مِن  أن البصريين يجعلون لحرف الجر معنًى «الباء»

وكثيٌر من المتأخرين هم الذين واحًدا أصلي ا، وُيلحقون به بقية المعاين. والكوفيون 

 يتوسعون يف هذه المعاين فيذكروهنا. 

فيقولون: إن يف د اللتها على  ذما  يل ك: اإللصاق،-المعنى األصلك للباء 

الظرفية داللًة مطلقة، يعني: ُتستعمل يف كل معاين الظرفية، ظرفية خفيفة، ظرفية 

رياض شهًرا، أو سكن يف قوية، إنسان سكن يف الرياض أسبوًعا، أو سكن يف ال
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أنا ساكٌن يف »الرياض سنة، أو سكن يف الرياض ثالثين سنة، ماذا يقول؟ يقول: 

 لكل أنواع الظرفية.« الرياض

وتضمن معاين أخرى فرعية؛  أما الباء ل الوا: معنا ا األصلك اإللصاق،

اللة كالظرفية، فحينئٍذ ال بد أن يكون فيها إلصاق وظرفية، فال ُتستعمل الباء يف  الدَّ

على الظرفية، إال إذا كانت الظرفية متمكنة أنه ملتصق؛ اإلنسان الساكن يف الرياض 

أما الذي سكن «. أنا ساكٌن بالرياض»وقًتا طوياًل كأنه ملتصق بالرياض، يقول: 

«(. ساكٌن يف الريا»، يقول: «أنا ساكٌن بالرياض»وقًتا طوياًل فالفصاحة له أال يقول: 

، إذا كان يدري منذ عشر «أنا أدرس يف جامعة كذا وكذا: »وعلى ذلك يقول

 ظرفية مطلقة.« يف»سنوات، أو يدرس منذ سنة، يعني: 

فإذا أراد أن يستعمل الباء، ال يستعملها إال إذا كان تدريسه يف هذه الجامعة له  

، أنك تدرس «إنه يدرس بجامعة اإلمام» وقٌت طويل، فالذي يفهمه العربي إذا قال:

 امعة منذ وقٍت طويل.بالج

 ...الطال :

نعم؛ ألنه منذ أن نزل وهو يف هذا  ،[96آل عم ا :] (ڱ ڱ) ال يخ:

قبل ذلك؛ فلهذا  -كما ُيقال-المكان، منذ بناه أبونا إبراهيم، بل بنته المالئكة 

 اسُتعملت الباء.

لما انتهى منا العجب، وال احتجنا  هذه المعاين لو تأملناها يف كتاب اهلل 

ى دروس ودروس يف تأمل هذه اآليات. هناك رسائُل وبحوٌث يف تأمل معاين إل

حروف الجر يف القرآن الكريم، لكن الوقت أضيق من ذلك، عدة رسائل يف هذا 

 «.حروف الجر يف القرآن الكريم»الموضوع 

 يف الظرفية.« الباء»و« يف»فهذه استعمال 
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 وا تعمالهما يف السببي :  

ۓ ۓ ڭ ڭ )عمل يف السببية يف نحو قوله تعالى: فإهنا ُتست أما الباء

، فالباء يف: [160النساء:] (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

قالوا: سببية، يعني: بسبب ظلمهم وبسبب صدهم وقع  ،(ۆ) ،(ۓ)

 عليهم هذا األمر. 

أي: أخذناه ، [40العنَبوط:] (ٺ ٺ ٿٿ)قوله تعالى:  ومن  لك:

 بسبب ذنبه. 

 ، يعني: بسبب الجوع.«مٌد بالجوعمات مح»أن تقول:  ومن  لك:

 ألت ام أةض النار : »قوله  للسببي  لمن  لك:« يف»أما ا تعمال 

 ... إلى آخر الحديث. فبستها -يعني: بسبب هرة- يف   ة

المعنى: لمسكم  ،[68األنفال:] (ېئ ېئ ىئ): قوله  ومن  لك:

 -إن شاء اهلل- لهما معاٍن أخر ستأيت« يف»و« الباء»بسبب ما أخذتم، ومع ذلك فإن 

 تعالى. وسنشرحها بإذن اهلل

 فقال: « الباء»يف البيت التالي، فذكر لنا معاين  فبادر ابن مالك 

ْر َأْلِصاااِق   بِاْلَباااا اْ اااَتِعْن َوَعااادل َعاااول

 

 َوِمْثاااَل َماااْ  َوِماااْن َوَعاااْن بَِهاااا اْنطِاااِق  

 فذكر لها كم معنى؟ 

ْر َأْلِصاااِق   بِاْلَباااا اْ اااَتِعْن َوَعااادل َعاااول

 

 َوِمْثاااَل َماااْ  َوِماااْن َوَعاااْن بَِهاااا اْنطِاااِق  

ذكر يف هذا البيت سبعة معاٍن، وكان قد ذكر من قبُل ثالثة معاٍن، ذكر د اللتها  

 على البدل، وذكر داللتها على الظرفية وعلى السببية. 

 أما داللتها على البدلية:

 َبَدَ   يوْفِهَما ِ  َوَباءض  َوِمنْ 
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﷽ 
 

 بيت ابن مالك الذي ذكر فيه معاين الباء، وهو قوله: كنا توقفنا عند 

ْر َأْلِصاااِق   بِاْلَباااا اْ اااَتِعْن َوَعااادل َعاااول

 

 َوِمْثاااَل َماااْ  َوِماااْن َوَعاااْن بَِهاااا اْنطِاااِق  

، لَا  ممموع ما   ، وقبل  لك  ذ  ثالث  معا أ ليذ  يف  يا البيت  بع  معا أ

  ذ ع من معاين الباء ع  ة: 

 لبدل.أن تدل على ا األول:

 أن تدل على الظرفية. الثاين:

 أن تدل على السببية. الثالث:

(، أن تكون لالستعانة، اْ َتِعنْ  بِاْلَباأن تكون لالستعانة، وهذا قوله: ) ال اب :

ذبحت »، «كتبت بالقلم»وهي داخلة على آلة الفعل، سواٌء كان ذلك حقيقي ا، نحو: 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ): بقوله ، أو كان مجازي ا، ويمثلون لذلك «بالسكين

هنا االستعانة، أي: أبدأ مستعينًا بسم « الباء»فعند الجمهور أن معنى ، [1الفا ح :]

 اهلل الرحمن الرحيم.

أن تكون للتعدية، وعرفنا المراد بالتعدية، وبعضهم يقول يف  المعنى الْام :

ه تعدية؛ التعدية: هو ما يجعل الفاعل مفعواًل، كل ما يجعل الفاعل مفعواًل يسمون

، انقلب الفاعل يف «أخرجت الطالب»ِزيد الهمزة « خرج الطالب»كهمزة التعدية، 

بسبب همزة التعدية، أو تقول « أخرجت الطالب»إلى مفعول به يف « خرج الطالب»



 

 
e 

g h 

f  216 
 شرح ألفية ابن مالك

جت الطالب»مثاًل:   كما -التعدية هنا حدثت بالتضعيف، وقد تكون التعدية « خرَّ

فبدل: « ذهبت بزيدٍ »ك: الباء؛ كقولك: بحروف الجر، ومن ذل -ذكرنا من قبل

 ، فالباء هنا للتعدية.«ذهبت بزيدٍ »أتينا بالباء، فقلت: « ذهب زيدٌ »

يف معنى: ذهب  [17الب  ة:] (ڀ ڀ ڀ): قوله  :ومن  لك

على  [20الب  ة:] (ک ک ک ک گ گگ): نورهم، وقوله 

 التعدية.معنى: ذهب سمعهم، فالباء قلبت الفاعل إلى مفعول، فسموها باء 

 المعنى السا س: أ   َو  للتعويض.

ويسموهنا باء المقابلة، يعني: أن تكون دالًة على العوض، وهي الداخلة على 

الباء هنا « اشرتيت السيارة بخمسين ألف ريال»األعواض واألثمان، كأن تقول: 

اللة على العوض، يعني: أن ما  ليست لالستعانة وليست للظرفية، وإنما هي للدَّ

 دها عوض لما قبلها.بع

 [86الب  ة:] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ)قوله تعالى:  :ومن  لك

، هذه معاوضة حقيقية «بعت الكتاب بمائة ريال»عوض اآلخرة، وتقول: : المعنى

كافأت إحسانه »أم مجازية؟ حقيقية، وقد تكون المعاوضة مجازية؛ كأن تقول: 

 «.بالشكر

، أو مجاًزا «أمسكت بزيدٍ »و: أن تكون لإللصاق، حقيقًة نح المعنى الساب :

، أي: مررت مروًرا ملتصًقا بزيد. هذه معاٍن إجمالية، ليس «مررُت بزيدٍ »مثل: 

أمسكت »يعني: ملتصًقا حقيقًة، وإنما التصاق مجازي، بخالف: « ملتصق»معنى 

معنى ال يفارقها؛ فلهذا  -وهو اإللصاق-، فهذا إلصاق حقيقي، وهذا المعنى «بزيد

 وأكثر البصريين هبذا المعنى، فلم يذكروا للباء سواه. اكتفى سيبويه

 ، يعني: أن تدل على المصاحبة. «مع»أن تكون بمعنى  المعنى الثامن للباء:
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، أي: مع طرازه، شيء ُيجمل به «بعتك الثوب بطرازه»قولهم:  ومن  لك:

 الثوب. 

، أي: اهبط مع سالم، [48 و :] (ڍ ڌ)قوله تعالى:  ومن  لك:

هنا دالة على الظرفية، « يف»بط مع سالمٍة منا تصاحبك، وقد ُيقال: إن يعني: اه

 يعني: يف سالمٍة منا. فتكون ظرفيًة مجازية. ،(ڍ ڌ)

، يعني: فسبح [98الحم :] (چ چ چ): قوله  ومن  لك:

 تسبيًحا مصاحًبا لحمد ربك.

قالوا: المعنى:  [170النساء:] (ى ائ ائ ەئ)قوله:  ومن  لك:

 ع الحق، أي: جاءكم الرسول معه الحق. جاءكم الرسول م

، أي: وقد دخلوا مع الكفر، [61المائدة:] (ڳ ڳ ڳ)قوله:  ومن  لك:

 مصطحبين الكفر، دخلوا مصطحبين الكفر.

، يعني: للتبعيض، دالة على «من»أن تكون بمعنى  المعنى التا   للباء:

للغويين أثبته للباء، التبعيض، وهذا المعنى مخت لٌف فيه، مختلٌف يف إثباته؛ فبعض ا

ن  أثبته مِن  اللغويين يثبتونه وهم يقرون بأنه قليل.   وكثيٌر من اللغويين أنكره. وم 

 يف قول الشاعر: « شربنا بماء البحر»قولهم:  ومن  لك:

 شاااا بنا بماااااء البحاااا  ثااااِ   لعاااات

 

 متاااااى لمااااان أةااااا  لهااااان نئاااااين  

 هذا البيت ذكرناه مِن  قبل.  

 : شربنا من ماء البحر.، أي«شربنا بماء البحر»

، أي: يشربون [6اإلنسا :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): قوله  ومن  لك:

منها، هذا المعنى أثبته بعض اللغويين وكثيٌر من الكوفيين. أما جمهور اللغويين 
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كما قلنا: على -والبصريون ال ُيثبتون هذا المعنى، وُيخرجون نحو هذه اآلية  

 الفصاحة لآلية.  التضمين، وتخريجها على التضمين ُيثبت

، معنى ذلك أن «من»بمعنى « الباء»ليست على التضمين، بل إن  لإ  قلنا:

ال  [6اإلنسا :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)، كقوله: «عينًا يسرب هبا عباد اهلل»قولك: 

 فرق؟ 

هذه على التضمين، يعني: يشرب  [6اإلنسا :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)ال،  قلنا:

 «.يشرب منها»دة يف قولك: منها فيرتوي هبا، فيها فصاحة ليست موجو

ڭ ): ، كقوله «عن»أن تكون بمعنى  و و األأي :-المعنى العاش  

ڌ ڌ )أي: سأل عن عذاٍب، وكقوله تعالى: ، [1المعارج:] (ڭ ۇ ۇ

 ، أي: فاسأل عنه خبيًرا. [59الف قا :] (ڎ

أي: تشقق  ،[25الف قا :] (ڌ ڌ ڎ ڎ)قوله تعالى:  ومن  لك:

 بمراده. عن الغمام، واهلل أعلم

للباء، بعدها يمكن أن  فهذه هي المعاين التي ذكرها إمامنا ابن مالك  

]المائدة:  (ڀ ٺ)يف آية الوضوء:  نتوقف ونسأل عن قوله 

 ما معنى الباء هنا من هذه المعاين المذكورة؟، [6

ا وفديث ا:   الْالَ ليها م هور عند اللغويين وعند الف هاء قديم 

ى أصل معناها وهو اإللصاق، وهذا المعنى األصلي عل« الباء»إن  ل يل:

المتفق عليه واألكثر، والبصريون ال يذكرون غير هذا المعنى للباء. فعلى ذلك 

يجب مسح جميع الرأس؛ ألن المعنى: ألصقوا المسح بالرأس، وإذا قيل: الرأس، 

 الرأس اسٌم للجميع ال للبعض.
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الذي ذكرناه قبل قليل؛ كقوله هنا التبعيض، « الباء»بل معنى  وقال آأ و :

، وهذا قول اإلمام الشافعي، ومعنى [6اإلنسا :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)تعالى: 

 ذلك: أنه يكفي أن ُيسمح بعض الرأس.

، قالوا: والمعنى: «كتبت بالقلم»هنا لالستعانة؛ كقولك: « الباء»إن  وقيل:

امسحوا أيديكم برؤوسكم. فعلى ذلك يجب مسح بعض الرأس، ويجب مسح 

 ميع الكفين. قوٌل قيل.ج

زائدة، وهذا معنى لم يذكره ابن « الباء»وهناك قوٌل ُينسب إلى اإلمام مالك: أن 

، أي: كفى اهلل شهيًدا، قال: المعنى [29يون :] (ڱ ڱ ڱ)مالك؛ كقوله: 

 واهلل أعلم: امسحوا رؤوسكم؛ فعليه يجب مسح جميع الرأس.-

نًى ال ُيصار إليه متى أمكن أن ُيصار والقول بزيادهتا هنا ضعيف؛ ألن الزيادة مع

إلى غيرها؛ ألن الزيادة على خالف األصل، إال إن كان هناك أدلة أخرى؛ كأن تأيت 

أدلة مثاًل من الشريعة، األدلة األخرى كالسنة أو اإلجماع وغير ذلك، فهنا يمكن أن 

 ُيصار إليها، لكن نقيسها اآلن من ناحية لغوية نحوية.

ذلك أن نسأل سؤااًل آخر، ظننت أن بعضكم يسألنيه، ذكرت ويمكن أيًضا بعد 

اللة على السببية؛ « الباء»يف معاين  ، [160النساء:] (ۓ ۓ ڭ ڭ)الدَّ

 وذكرنا مِن  معانيها التعويض، الِعوض، المقابلة، ما الفرق بين هذين المعنيين؟

ال يوجد أن السببية  الف ق بين َ  لتها على السببي  وَ  لتها على التعويض:

 الُمسبب هبا إال بوجود سببه. وأما الُمعطى بِعوض فإنه قد ُيعطى مجاًنا. 

يف الحديث الصحيح  . قال نة ب مثا   نستوضح به الم ال

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ): ، وقال »لن يدأل أفدذِ المن  بعمله»المشهور: 
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يف « الباء»، ال شك أن هذا صحيح وهذا صحيح، فما معنى [32النحل:] (ۅ 

قالوا: الباء هنا سببية، يعني: لن يدخل  ؟»لن يدأل أفدذِ المن  بعمله»: الحديث

هنا سببية، يعني: أن العمل ال ُيسبب « الباء»أحدكم الجنة بسبب عمله، قالوا: إن 

م اهلل والقيام بحقه، وإنما  دخول الجنة؛ ألن عمل اإلنسان مهما كان ال يكافئ نِع 

 ه.يدخل اإلنسان الجنة برحمة اهلل وفضل

 ...الطال :

ألهنا هنا سببية، وانتبهوا إلى أن المعنى منفي، يقول: لن يدخل أحدكم  ال يخ:

 الجنة بسبب عمله؛ ألن الُمسبب ال يكون إال بالسبب.

فالباء هنا  [32النحل:] (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)أما قوله سبحانه: 

عوض، وليست للسببية، ِعوض، والذي ُيعطى بِعوض قد ُيعطى مجاًنا، دخلوها 

وًضا عن هذه األعمال التي قاموا هبا، وإن كانت ال تكافئ نعم اهلل والقيام بحقه؛ عِ 

؟ الختالف  فضاًل من اهلل ورحمة، فعلى ذلك ال تعارض بين هذين النصين، لِم 

ن  ظن أن المعنى فيهما واحد حدث يف ذهنه اللبس. وهذه « الباء»معنى  فيهما، وم 

ن  دقق يف م  ثل هذه المعاين.األمور ال يعرفها إال م 

 وقت لعلنا نذكر بعض اللطائف والفوائد مما سبق شرحه، إال إن 
 
إن كان ب ِقي

 كان هناك سؤال فاألسئلة أولى.

 ...الطال :

رسالًة يف  -فيما أظن-الباء هنا فيها خالف، حتى ألف السيوطي  ال يخ:

بح اهلل تسبيًحا إعراهبا ومعنى الباء فيها. فالذي يظهر أهنا بمعنى المعية، يعني: أس

مصاحًبا لحمده، سبحان اهلل وأصاحب ذلك بحمده، وقد يحتمل ذلك أيًضا معاين 

 أخرى، لكن هذا المعنى الذي يتبادر عند أكثر النحويين.
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 ...الطال :

 ماذا تريد بقولك: التضمين يف الحروف؟ ال يخ:

 ...الطال :

ن لهذا ا»ما الفرق بين قولك:  ال يخ: ، وبين «لحرفإن هذا الحرف ُضمِّ

 ؟«إن هذا الحرف اسُتعمل مكان هذا الحرف»قولهم: 

قد ينوب بعضها عن بعض، هذا قول ُيثبت إلى  -حروف الجر-إن الحروف 

بعض الكوفيين، قد ينوب بعضها عن بعض، ال ينوب دائًما بعضها عن بعض، كما 

ولهم. أما هذا معنى ق«. الباء»قد تأيت بمعنى « يف»، «يف»تأيت بمعنى « من»قالوا: 

قول البصريين فال يقولون بالتناوب، وإنما يثبتون لهذه الحروف معاين ثابتة، حرف 

حرف االبتداء، وهكذا، المعاين األخرى التي ترد «: من»حرف اإللصاق، « الباء»

عليها ال ينفوهنا، لكنهم يثبتوهنا على معاٍن بالغية، أشهرها التضمين؛ كقوله تعالى: 

التصليب يكون يف الجذع أم على الجذع؟  [71 ه:] (ہ ہ ہ ھ)

وانتهى األمر؛ كأنه نزع « على»اسُتعملت بمعنى « يف»لو قال: بالتناوب؟ قال: إن 

؟ ال فرق عندهم، لكن «عليها»و« أصلبنكم فيها»البالغة من اآلية، ما الفرق بين: 

 «.على»بمعنى « يف»، وليس «يف»البصريين يقولون: ال، هنا اآلية قصدت التعديل بـ 

 

¹ 
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 الدرس الستون
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين. 

ا بعد:  أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة 

نة إحدى وثالثين اإلثنين، آخر ليلة يف ذي الحجة، أو أول ليلة يف ُمحرم، من س

وأربعمائة وألف، يف جامع الراجحي، يف حي الجزيرة، يف مدينة الرياض، لنعقد 

 عليه رحمة اهلل تعالى.« ألفي  ابن مالكشرح »الدرس الذي ُيتم الستين، من دروس 

على حروف الجر، فقد ذكرنا أن ابن  -يا إخوان-وال زال الكالم موصواًل 

 َ الم  ثالث مسائل: ف و مالك ذكر يف هذا الباب عن

 أقسامها. األولى:

 معانيها. والثاني :

 استعماالهتا. والثالث :

 وانتهينا من الكالم على أقسامها، وال زلنا يف الكالم على معانيها.

إن -، ثم ذكر حروًفا أخرى ومعانيها، والليلة «مِن»فبدأ بالكالم على معاين 

 من معاين حروف ال -شاء اهلل
 
إلى ما  -إن شاء اهلل تعالى-جر، وندخل ُنكمل ما ب ِقي
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 تيسر من الكالم على استعماالهتا.

 : فقال 

 َعَلاااى لاِلْ اااتِْعاَل َوَمْعنَاااى لِاااك َوَعااانْ 

 

ا َعنَاااى َماااْن َقاااْد َلَطااانْ   ز   بَِعاااْن َ َمااااوو

 َوَقااااْد َ ِمااااك َمْوِضااااَ  َبْعاااادأ َوَعَلااااى 

 

ِعااااَل    َذَماااا َعَلاااى َمْوِضاااَ  َعاااْن َقاااْد جو

ااااا  ََ  َوبَِهاااااا اْلتَّْعِليااااالو َقاااااْد َشاااابلْه بِ
َأ  ا

 

ا لَِتْوذِيااااااااادأ َوَر ْ   اااااااااد 
ْعنَاااااااااى َوَزائِ  يو

ا َوَذاااَيا َعاااْن َوَعَلاااى   َواْ اااتوْعِمَل اْ ااام 

 

 ِمااااْن َأْجااااِل َ ا َعَلْيِهَمااااا ِمااااْن َ َأاااااَل  

نْاايو اْ ااَماِ  َفْيااثو َرَلَعااا.379  ااْي َومو  َومو

 

ااااْي َ َعااااا   َأْو أوولَِيااااا اْلِفْعااااَل َذِمْئااااتو مو

ِمااانْ .380  ََ ِةاااك  َل اااك مو
ا لِ ااا َّ  َونِْ  َيمو

 

ااوِر َمْعنَااى لِااك اْ ااَتبِنْ   ةو ااك اْلحو
َمااا َولِ   و

 َوَبْعااَد ِمااْن َوَعااْن َوَباااءأ ِزيااَد َمااا.381 

 

ِلَمااااا  ااااْق َعااااْن َعَماااالأ َقااااْد عو ِْ َ عو  َلَلاااا

ااَ.382  ََ َِ َل ااا ََ ب  َواْل  َوِزيااَد َبْعااَد رو

 

اااااَ  ََ ِْ يو  َوَقاااااْد َ ِليِهَماااااا َوَجااااا   َلااااا

 : وله فق 

 لاِلْ تِْعاَل َوَمْعنَى لِك َوَعنْ  َعَلى

: « على»، ليذ  لا«على» ذ  يف  يا ال ط  معاين ف َ الم    ثالث  معا أ

 االستعالء. األول:

 «.يف»أن تكون بمعنى  والثاين:

 «.عن»أن تكون بمعنى  والثالث:

اللة ع لالمعنى األول: لى العلو، أن تكون لالستعالء، والمراد باالستعالء: الدَّ

وأكثرها استعمااًل، وال يذكر البصريون « على»وهذا المعنى هو أصل معاين 

 غير هذا المعنى.« على»لـ

، أو «زيد على السطح»واالستعالء أو العلو قد يكون حقيقي ا؛ كقولك: 
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 (ڈ ژ ژ ڑ)، وكقوله تعالى: «الكتاب على المنضدة» 

 .[22المؤمنو :]

 (ٻ ٻ پ پپ)؛ كقوله تعالى: وقد يكون االستعالء غير حقيقي

ۅ ۅ ۉ ۉ )، وقوله: [14ال ع اء:] (ۈ ٴۇ ۋ)، وقوله: [253الب  ة:]

 (ڱ ڱ ڱ ں): ، ويف قوله عن رسولنا [10 ه:] (ې

 .[4ال لِ:]

 لالستعالء؛ إما استعالء حقيقي ا، أو مجازي ا.« على»فكل هذه الشواهد فيها 

 «:يف»أ   َو  بمعنى «: على»لا  المعنى الثاين

عليه وعلى -عن نبيه موسى  أي: أن تكون للظرفية، مثَّلوا لذلك بقوله 

، [15ال صب:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)نبينا الصالة والسالم: 

 قالوا: أي: يف حين غفلة من أهلها.

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ): وكذلك قوله 

، قالوا: المعنى: يف ملك سليمان، أي: يف زمن ُملك سليمان. واهلل [102الب  ة:]

 علم بمراده.أ

 «.عن»بمعنى « على»أ   َو   المعنى الثالث:

 كقول الشاعر: 

َ ااااااي أ   نِ ا َرِضااااااَيت علااااااكَّ بنااااااو قو

 

 َأعَمَبنااااااااك رضااااااااا ا 
ِ
 لَعماااااااا و اهلل

 أي: إذا رضيت عني. 

ال ُيثبت لها البصريون إال  -حروف الجر-هذه الحروف  وقد ذكرنا من قبل أن

 معنًى واحًدا، ويجعلون المعاين األخرى معاين بالغية، وليست معاين حقيقية.
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 ويأخذ بقولهم أهل البالغة وكثير من أهل التحقيق.

كما -ويرى كثير من الكوفيين، ويتبعهم كثير من المتأخرين، أن هذه الحروف 

، «يف»عناها األصلي، واألكثر االستعالء، وقد تكون بمعنى على م -ذكر ابن مالك

 «.على»وقد تكون بمعنى 

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ): فظاهر هذا الكالم: أن قوله 

 ، كقولنا: ودخل المدينة يف حين غفلة.[15ال صب:]

دخل على حين »، بين قولنا: «هناك فرق بين الجملتين»والبصريون يقولون: 

 «.دخل يف حين غفلة»، و«غفلة

، «يف حين غفلة»ويجعلون اآلية أبلغ يف المعنى الذي قصدت إليه، من قولنا: 

 وشرحنا ذلك يف مواضع كثيرة.

وقولهم يتضح يف شواهد، أكثر منه يف شواهد أخرى، وكما ذكرنا مثاًل يف قوله 

، [71 ه:] (ہ ہ ہ ھ)تعالى عن فرعون وسحرته الذين آمنوا: 

 «.على»بمعنى « يف»فقال هؤالء: إن 

كقولنا: ألصلبنكم على  ،[71 ه:] (ہ ہ ہ ھ)فقوله: 

 جذوع النخل؛ ألن التصليب إنما يكون على الجذع، وال يكون فيه.

، يعني: أنه للداللة على الظرفية، «إن هذا الحق على حقيقته» وقال البص يو :

على  -واهلل أعلم-، على معنى التضمين، يعني: معنى اآلية «على»وليس بمعنى 

أي: وألصلبنكم على جذوع  ،[71 ه:] (ہ ہ ہ ھ)ا، قولهم هذ

 النخل، وأبالغ يف ذلك حتى كأين أدخلكم فيها.

فدل عليه: « على»كالهما مقصود باآلية. أما « يف»و« على»إًذا فـ
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وأما المبالغة يف التصليب، حتى كأنه ُيدخلهم، فيدل على ذلك  ،(ہ) 

 «.يف»

فعلين والحرفين؛ ألصلبنكم فبدل ما يستطرد ويطول الكالم، وينص على ال

عليها حتى أدخلكم فيها، تكتفي العرب بذكر أحد الفعلين، فيدل على حرفه 

المحذوف، ويكتفون بالحرف اآلخر، فيدل على فعله المحذوف، وهذا المراد 

 بالتضمين.

أن الكالم يقوم على إرادة فعلين، فُيحذف إحدى الفعلين؛ بداللة  التةمين:

لة الفعل المذكور.الحرف عليه، الحرف ا ال   لمذكور، وُيحذف الحرف الثاين لد 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)ومثَّلنا على ذلك بأمثلة أخرى يف قوله تعالى: 

كقولنا:  ،[6اإلنسا :] (ٻ ٻ ٻ ٻ)، وعلى قول هؤالء؛ أن [6اإلنسا :]

 يشرب منها عباد اهلل؛ ألن الشرب إنما يكون من العين ال يكون هبا.

 «.مِن»بمعنى:  هنا« الباء»وقالوا: إن 

ن  تبعهم من البالغيين والمحققين: إن هذه الحروف باقية  وقال البصريون وم 

 على معانيها األصلية.

على التضمين، أي: عينًا يشرُب منها فيرتوي هبا عباد  -واهلل أعلم-والمعنى 

 اهلل.

ح به، فدل على حرفه المحذوف،  (يئ) ؛ ألن «يشرُب منها»صرَّ

لة حرفه المذكور؛ ألن المدح الشرب إنما يكون من  ال  الشيء، وحذف االرتواء لد 

والثناء إنما يكون باالرتواء، وال يكون بمجرد الشرب؛ ألن الشرب قد يحصل من 

 المرتوي، ومن غير المرتوي.
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، يعني: لو قال: عينًا يشرب «الباء»والمدح إنما ُيقصد وُيفهم عندما تنص على 

 الشرب، وليس فيه داللٌة على االرتواء.منها فقط، فكان داال  على مجرد 

لو أراد أن يذكر أهنم يشربون ويرتوون؟ وال يريد أن يطيل الكالم؛ ألن اإلطالة 

تقوم على  -كما تعلمون-تنايف يف كثير مِن  األحوال الفصاحة، ولغة العرب 

 االختصار، ما دام المعنى معروًفا، فمن أهم طرق االختصار عند العرب التضمين.

لهذه المسألة،  -كابن القيم وابن تيمية-ما تعرض كثير من المحققين عند

اختاروا فيها قول البصريين، حتى قال ابن القيم فيما أذكر عندما تعرض لهذه 

والبصريون يف ذلك هم أهل التحقيق، والكوفيون يف ذلك هم أهل »المسألة، قال: 

 «.الظاهر

 ق.أخذت بالظاهر، لكن  البصريين أخذوا بالتحقي

وابن تيمية كالمه يف ذلك مشهور، كالمه يف أن هذا يقوم على البالغة، ليس 

يقوم على مجرد التناوب، أن حرًفا ناب عن حرف، ولهم بذلك بحوث وكالم 

 طويل.

نعم، الثمرة تعود إلى المعنى والبالغة، هذا يدل على بالغة القرآن، أنه استطاع 

هذا هو البالغة عند العرب، فلهذا عندما  أن يؤدي هذه المعاين الكثيرة بلفظ قصير،

ُفوا أنه ُمعجز وأنه بليغ. ر   نزل القرآن وسمعته العرب فتنوا به، وع 

هذا الحرف قام مقام هذا الحرف، يعني: تقل البالغة يف ذلك،  أما عندما ي ول:

وكل إنسان يمكن أن يفعل ذلك، يضع حرًفا مكان حرف، تمشي األمور، لكن ال 

 ، إال من معنًى مقصود يفهمه العربي الفصيح.«مِن»مكان « الباء»ف تضع هذا الحر

عندما سمع هذه اآليات ُفتنوا هبا، حتى كان بعض الكفار يسجد وهو كافر؛ 

لسماعه بعض هذه اآليات مِن  فصاحتها وبالغتها، ونعرف قصًصا مذكورة يف 
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ذلك إذا سمع  السيرة مِن  ذلك، حتى ُيذكر عن الفرزدق أنه معروف بالمجون، ومع 

 بعض اآليات كان يسجد على طريقة العرب والقدماء.

فيقال: ليس هنا مكان سجود؟! فيقول: هذه سجدة الفصاحة، عندما سمع 

هذه اآلية تحتاج ، [80]يو َ:  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)قوله تعالى: 

 إلى محاضرة لشرح الفصاحة والبالغة التي فيها.

خرجوا، ما  [80يو َ:] (ٿ)ما قال: يئسوا  (ٺ ٺ ٺ)

يعني: يف صورة كاملة تصور وضعهم مع هذا الملك، وما  [80يو َ:] (ٿٿ)

ٺ ٺ )الذي حصل معهم، ثم تصور خروجهم من المجلس، وحالتهم 

يعني: بلغ األمر، يعني: حاولوا حتى وصل األمر إلى حد االستيئاس، ما  (ٺ

لصوا»، بل قال: «خرجوا»قال:   «.خ 

مرة ثانية، ماذا نرجع، ماذا نقول ألبينا،  نحاول -بعضهم يعنك:-و ِ يتناجو  

ر  كل ذلك يف ُكليمات،  وَّ ، لهذا سجد (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)يعني: ص 

 الفرزدق.

وإن كنا ال نقرر ذلك شرًعا، لكن أقصد أن هذه األمور إذا نوقشت أهنا تؤدي 

إلى هذه البالغة، وتبين بالغة القرآن، والعرب قديًما ُفتِنوا ببالغة القرآن، تكون 

 ؛لفعل لهذه األمور التي خرجت عن ظاهر اللغة فائدة. أما إذا قلنا: مجرد مناوبةبا

، إنه «هذا إثبات للغو يف اللغة: »-يعني: من يريد قول الكوفيين–فإننا نثبت ما يقول 

 سواء، واللغو منتٍف عن لغة العرب.« يشرب هبا»، وال «يشرب منها»لغو، يقول: 

ظاهر مذهبه مذهب المتأخرين،  يعنك: ابن مالك يف ذل ذتبه يفعل  لك،

يقول: هذه الحروف: هذا الحرف يأيت بمعنى كذا، ويأيت بمعنى كذا، وبمعنى كذا، 
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، فعل يف كتبه، حتى كتبه المتوسعة التي حقق فيها مذهبه، «األلفية»كما فعل اآلن يف 

 فعل ذلك أيًضا.« تسهيل الفوائد وشرحه»شرح التسهيل،  -كما قلنا-وأعظمها 

، «عن»، ذكر معاين «على»بعد أن انتهى من الكالم عن معاين  م قال ث

 فقال: 

.....................................

.. 

 

ا َعنَاااى َماااْن َقاااْد َلَطااانْ   ز   بَِعاااْن َ َمااااوو

 َوَقااااْد َ ِمااااك َمْوِضااااَ  َبْعاااادأ َوَعَلااااى  

 

ِعااااَل    َذَماااا َعَلاااى َمْوِضاااَ  َعاااْن َقاااْد جو

ا ث« عن»ليذ  لا   : أية   الث  معا أ

 المجاوزة. المعنى األول:

 «.بعد»أن تكون بمعنى  والثاين:

 «.على»أن تكون بمعنى  والثالث:

أن تكون دالة على المجاوزة، ما معنى المجاوزة؟ يعني: ُبعد  لالمعنى األول:

 شيء عن شيء، جاوزه حتى ابتعد عنه، هذه المجاوزة.

مااًل، والمجاوزة تكون ، وأكثرها استع«عن»والمجاوزة هو أصل معاين 

 حقيقية، وغير حقيقية.

، يعني: سرت حتى «سرت عن البلد»فالمجاوزة الحقيقية، كأن تقول: 

 تجاوزهتا.

 ، يعني: رميته حتى تجاوزه، وابتعد عنه.«رميُت السهم عن القوس»وكقولك: 

، يعني: «أخذت العلم عن العلماء»وقد تكون المجاوزة غير حقيقية؛ كقولك: 

 اوزهم إليك.كأنه تج

، [124 ه:] (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ)وكقوله تعالى: 
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، يعني: خالفوه، وجاوزوه، [63النور:] (ڑ ک ک ک ک)وكقوله:  

 ابتعدوا عنه.

 «.بعد»أ   َو  بمعنى  والمعنى الثاين:

 -، المعنى [19ا ن  اق:] (ۇ ۆ ۆ ۈ)ويمثلون لذلك بقوله تعالى: 

 واهلل أعلم: لرتكبن حااًل بعد حال.

ي: يصرفون يف الخلق، حتى تنتقلوا من حال إلى حال، هذا المعنى واهلل يعن

 أعلم.

 قالوا: معنى اآلية: لرتكبن طبًقا بعد طبق، أي: حااًل بعد حال.

 .[40المؤمنو :] (ىئ ىئ ی ی ی):  وقوله

ا، فـ ،(ۋ) ن  »أي: عن  م  زائد « ما»حرف زائد، و« ما»هذه حرف الجر، و« ع 

 «.عن»بعد 

 هلل أعلم: عن قليل، يعني: بعد قليل ليصبحن نادمين.وا-فالمعنى 

 «:على»أ   َو  بمعنى « عن»لا والمعنى الثالث

 [38محمد:] (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ)ومثَّلوا لذلك بقوله تعالى: 

 واهلل أعلم: فإنما يبخل على نفسه.-المعنى 

 : قول الشاعر: ومن  لك

ااَك  اْباانو   عِ   َفَساا أ يف  أوْلِةااْلَت    َعمل

 

 و  أنااااات  يااااااين لتغااااازوينعناااااك  

َك  اْبنو   عِ »فقال:   أي: ال أفضلت يف حسب  ،«َفَس أ عنكيف  أوْلِةْلَت    َعمل

 علي.
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يدل على أن هذين المعنيين  َوَعَلى(، َبْعدأ  َمْوِض َ  َ ِمك َوَقْد وقول ابن مالك: )

 قليالن، وهو كذلك.« عن»لـ

 الجر، فقال:  من حروف« الكاف»إلى الكالم عن معاين  ثم انتقل 

 َوبَِهاااااا التَّْعِلياااالو َقاااااْد 
َأ ااااا ََ  َشاااابلْه بِ

 

ا لَِتْوذِيااااااااادأ َوَر ْ   اااااااااد 
ْعنَاااااااااى َوَزائِ  يو

  :  لَِ  ذ  من معنى للَاَ؟  ذ  ثالث  معا أ

 التشبيه.المعنى األول: 

 التعليل.والثاين: 

 الزيادة للتأكيد.والثالث: 

 لالمعنى األول: الت بيه:

زيٌد »هو الذي يغفره البصريون، كقولك: وهو أصل معانيها وأكثرها، و

ڄ )، وكقوله: [37ال فمن:] (ۈئ ۈئ ېئ)، وكقوله تعالى: «كاألسد

 .[24]ال فمن:  (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

 والمعنى الثاين: التعليل:

 يعني: أن تكون بمعنى الالم، الدال على التعليل.

، قال [198الب  ة:] (ڎ ڎ ڈ)قوله تعالى:  ومن  لك:

كروه لهدايته إياكم، يعني: اذكروه بسبب هدايته إياكم؛ مِن  المفسرون: المعنى: واذ

 أجل هذا السبب، فالكاف دلت على التعليل.

 المعنى الثالث: أ   َو  جائزة للتلذيد:

التأكيد من المعاين المعتربة يف اللغة، والتأكيد ُيراد به تأكيد المعنى المفهوم من 
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 ٍن مؤكدة. قبل؛ ألن المعاين إما معاٍن مؤسسة، وإما معا 

 هي التي ال تفهم إال باللفظ، ال تفهم حتى يقال هذا اللفظ.  المعاين المؤ س :

هي المعاين التي ُتفهم من قبل، ثم يأيت هذا اللفظ مؤكًدا  والمعاين المؤذدة:

 للمعنى المفهوم السابق.

 فالتأكيد معنًى معترب يف لغة العرب.

 قول الراجز:  لمن  لك:

وا ِمْثَل  يل و وْل  َلصو َأ َمْلذو  َذَعْص

، قالوا: الكاف هنا زائدة للتأكيد، والمعنى: «فصيروا مثل كعصف مأكول»

 فصيروا مثل عصف مأكول.

 :  وذ ول راب  يصَ أيال 

 لواِفقو األَْق اب ليها ذالَمَ ْق 

ليها »، أي: ضوامر الخواصر. وهذا مما ُتمدح به الخيل «لواحق األقراب»

، «لواحق األقراب»، والمقق هو: الطول الفاحش، يقول: أي: فيها المقق ،«ذالَمَ ْق 

 يعني: ضوامر الخواصر فيها طول، فيها كالمقق، المقق هو: الطول الفاحش.

كيف تصنعون »له: ما حكاه الفراء عن بعض العرب أنه قيل  ومن  لك:

، واألقِط معروف، واللبن الجامد، ويسميه بعض الناس اآلن: البقل، كيف «األقِط؟

 كهيل، يعني: هينًا، فزاد فهم التأكيد.«. كهيل»ون األقِط؟ فقال: تصنع

 (ٺ ٿ ٿٿ):  وجعل كثير من المفسرين قوله

يعني: جعلوا الكاف يف هذه اآلية زائدة للتأكيد، قالوا: والمعنى:  [11ال ور :]

هنا باقية على أصلها، لو « الكاف»وليست ليس مثله شيء، أي: ليس شيء مثله، 
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اللة على التشبيه؛ لكان معنى اآلية الظاهر: ليس مثل كانت باقية  على أصلها للدَّ

 مثله شيء.

وليس معنى اآلية ذلك، وإنما المراد نفي الشبيه والمثيل، وليس المراد نفي 

الشبيه والمثيل عن مثل مثله، بل قالوا: إن هذا المعنى فاسد؛ ألن فيه إثباًتا للمثيل، 

ل؛ من أجل ذلك قال الجمهور: إن الكاف هنا ثم نفى أن يوجد مثل لهذا المثي

 زائدة.

ل بعةهِ  لويالط أأ  :  وَأوَّ

 إن المثل هنا مراد به الذات، أي: ليس كذاته شيء. لبعةهِ قال:

 المراد بالمثل: الصفات، قالوا: ليس كصفاته شيء. وبعةهِ قال:

 ليسا على« المثل»و« الكاف»وتأويالت أخرى، لكن كل التأويالت على أن 

، فهي الزائدة، والمثل «الكاف»معنيهما األصلي، والجمهور على أن التأويل هنا يف 

 باٍق على أصل معناه.

 وقول ابن مالك: 

 َوبَِهااااااااااااااا التَّْعِلياااااااااااااالو َقااااااااااااااْد 

 

ا لَِتْوذِيااااااااادأ َوَر ْ   اااااااااد 
ْعنَاااااااااى َوَزائِ  يو

مع المضارع « قد»يدل على أن هذين المعنيين للكاف قليالن؛ ألن األصل يف  

 ل على القلة.أهنا تد

نعم، هم يجعلون معناها التشبيه، وما سوى ذلك يحملونه على البالغة، ومن 

، كونه زائًدا  البالغة أن يأيت الحرف زائًدا، يعني: كونه زائًدا ال يجعله معنًى مستقال 

؛ ألن الزيادة من المعاين البالغية، ليست من المعاين  للتأكيد ال يجعله معنًى مستقال 

 الثابتة التي ال ُتعرف إال هبذا اللفظ، لكنه تأكيد. الحقيقية
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ا يف كالمك، أو   والتأكيد من المعاين البالغية التي ُتقصد عند كون المتلقي شاك 

منكًرا لكالمك، أو تخاف من ذلك، فتؤكد كالمك، فهو معنى بالغي، فقد تزيد 

 حرًفا يف الكالم للتأكيد، فيعود المعنيان اآلخران إلى البالغة.

نعم، يعني: كأنك تقول: إن معنى قول البصريين ظاهر يف بعض الحروف، وقد 

يغمض أو يكون متكلًفا يف شواهد أخرى، إذا قلنا دائًما: إن الحرف ليس له إال 

معنى واحد، والمعاين األخرى كلها محمولة على البالغة، ثم نبحث عن الوجه 

 البالغي لذلك.

ن هو واضح يف كثير من الشواهد، لكن نعم، بعضهم يقول ذلك، قول الكوفيي

تتبعه يف كل الشواهد، قد يكون متعًبا، إال أهنم يقولون بذلك، وهذا يحتاج إلى 

 إنسان محقق فاهم للمعنى ولكالم العرب؛ لكي يقف على هذه األسرار.

شربُت من »وإال فإن األصل يف الكالم أن يأيت على جادته، يعني: أن تقول: 

شربت »، ما يجوز عندهم أن تقول: «شربت بالعصير» ، ما تقول:«العصير

 «.شربت من العصير»، و«بالعصير

 «.شربُت بالعصير»، و«شربُت من العصير»والكوفيون يجيزون أن تقول: 

شربُت »مع أن هذا ال تقوله العرب قديًما وال حديًثا. أما البصريون فيقولون: 

المتكلم فصيًحا وعارًفا للمعنى، وجوًبا، إال إذا أردت، إال إذا كان « من العصير

 «.إين شربُت وارتويت»وأراد أن يقول: 

، إذا كنت تريد أنك شربت وارتويت. أما إذا أردت «شربُت بالعصير»فتقول: 

 «.شربُت منه»، فال تقل إال «شربت»فقط أن تقول: 

يعني: يجوز ذلك إذا أردت المعنى الذي جاء يف نحو هذه اآلية، ويف شواهد 

 ن العرب يف ذلك.أيًضا ع
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يف إشكال هنا؟ لكن المعنى « شربت بالكأس»نعم، يعني: لو قلت مثاًل: 

، فالباء هنا ما معناها؟ االستعانة؛ ألن الكأس «شربت بالكأس»يختلف، إذا قلت: 

 ليس مشروًبا، وإنما آلة يف الشرب.

 ، هل السكين مذبوحة، أم آلة الذبح؟ آلة الذبح، ماشي«ذبحُت بالسكين»مثل: 

، لكن المشروب نفسه الماء أو العصير، ما «شربُت بالكأس»، «ذبحت بالسكين»

 «.شربُت بالعصير»، «شربُت بالماء»تقول: 

 «.شربت منه»تقول: 

هل العين ُيشرب هبا؟ ما شاء اهلل عليك، أنت تأخذ العين تشرب هبا؟ طيب، ما 

، تشرب [6اإلنسا :] (ٱ ٻ ٻ)يحتمل أن تكون الباء لالستعانة يف اآلية: 

 الماء بالعين؟ تشرب منها حتى ترتوي هبا.

 هذا المعنى، واهلل أعلم.

ن  تكلم عن االشرتاك ابن تيمية، له كالم طويل  بالنسبة لالشرتاك، وأفضل م 

ا يف االشرتاك، وهذه المباحث ما يسموهنا مباحث فقه اللغة، أو مباحث معاين  جد 

 ية يف الشرط واالستفهام.حروف الجر، أو نحو ذلك، أو األساليب اللغو

يعني: بحثها أهل أصول الفقه أفضل من النحويين؛ ألهنا تدخل يف معانيهم. أما 

النحوي فعمله الصناعة، الصناعة النحوية، من حيث يجوز أو ال يجوز. أما المعاين 

المرتتبة على الصناعة فيدرسها البالغيون، األصوليون، فلهذا اهتموا هبا؛ ألهنا 

مهم أكثر من دخولها يف النحو، حتى قال كثير من النحويين: إن الكالم تدخل يف عل

 عن معاين حروف الجر ليس من النحو.

فلهذا ال يتعرض لها المتقدمون إال لماًما، ثم تعرض له المتأخرون لشدة 

 االحتياج إليه.
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فالكالم على نحو االشرتاك، قلت: يف أصل اللغة ال اشرتاك، لكن كيف حدث  

أقول: حدث االشرتاك بتعدد المتكلمين، فمثاًل: السيف عند العرب  االشرتاك؟

 .. إلى آخره..السيف، ثم قالوا: المهند، ثم قالوا: العضم، ثم قالوا: الصارم

فنقول: جاءت قبيلة أخرى مثاًل فسمته بالصارم، وقبيلة ثالثة سمته بالمهند، ثم 

العرب يف أصل الوضع  جاء النقلة ونقلوا كل ذلك، فصار للسيف أسماء، ال أن

وضعوا للسيف أكثر من اسم، ولكن الواضعين تعددوا فتعددت األسماء، فمن هنا 

 يأيت االشرتاك.

نعم، هناك رسالة دكتوراه عن جهود شيخ اإلسالم ابن تيمية اللغوية والنحوية 

يف جامعة عراقية، وهي مطبوعة اآلن، وهي دراسة جيدة، تعب فيها الباحث، 

 ن المسائل.وحقق كثيًرا م

استنفذ ما أراد أن يقوله يف معاين حروف  إلى هنا يكون إمامنا ابن مالك 

 الجر، وإن لم يستوفها، ولكنه ذكر أكثرها.

 لينتقل إلى المسألة الثالثة، وهي األخيرة يف كالمه على حروف الجر.

 أقسام حروف الجر، انتهينا منها. قلنا: األولى:

 انتهينا منها.معاين حروف الجر،  والثاني :

 استعماالت حروف الجر. والثالث :

 قال:  -بعد أ  انتهى من معاين الَاَ-ل ال يف  لك 

ا َوَذاااَيا َعاااْن َوَعَلاااى  َواْ اااتوْعِمَل اْ ااام 

 

 ِمااااْن َأْجااااِل َ ا َعَلْيِهَمااااا ِمااااْن َ َأاااااَل  

، «على»، وكذلك استعملت «الكاف»: إن العرب استعملت يقول  

 أسماًء.« عن»و
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 علت هذه الكلمات )الكاف، وعن، وعلى( أسماًء.يعني: ج

؟ جعلتها أسماًء، يعني: عاملتها معاملة األسماء، «استعملتها أسماءً »ما معنى 

ووضعوها يف مواضع األسماء، يعني: أوقعوها فاعاًل، وأوقعوها مفعواًل به، 

وأدخلوا عليها حروف الجر، ونحو ذلك من خصائص األسماء؛ ألن الفاعل ال 

كما -ال يكون إال اسًما، وحروف الجر  -يف أصله-إال اسًما، والمفعول به يكون 

 ال تدخل إال على األسماء. -عرفنا

 فهذا معنى هذا البيت.

 فمثال وقوع الكاف اسًما قول الشاعر: 

ااااوَ  وَلااااْن َينَْهااااى َ ِو   َشااااَط أ  َأَ نَْتهو

 

تواالو   ْيااتو والفو  ذااالطَّْعِن َيااْيَ  و ليااه الزَّ

فعل، أين الفاعل الناهي؟ « ينهى»، «ولن ينهى ذوي شطٍط كالطعنأتنتهون » 

 المفعول به، هذا المنهي.« ذوي شطط»

 ما الذي ينهاهم؟ كالطعن.« ذوي الشطط»

هو الفاعل، فجعل الكاف « كالطعن»، فـ«ولن ينهى ذوي شطط كالطعن»

م يكن فاعاًل، ل« مثل»، فأوقع «مثل»فاعاًل، بمعنى: مثل الطعن، يعني: لو قال: 

 اسم، وتقع فاعاًل.« مثل»هناك إشكال؛ ألن كلمة 

 «.مثل»؛ ألهنا يف معنى «الكاف»لكنه أوقع الفاعل هنا 

 فكيف ُنعرب حينئٍذ؟

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء، وهو « ذوي»فعل مضارع، و« ينهى»

الكاف فاعل يف محل رفع مبني على « كالطعن»مضاف إليه، « شطط»مضاف و

فاعاًل، وهو من « الكاف»و مضاف، والطعن مضاف إليه، جعلنا الفتح، وه
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 خصائص األسماء، وجعلناه مضاًفا مع أن اإلضافة أيًضا من خصائص األسماء. 

 ومن ذلك قول الشاعر: 

ِو   َوماااا َقَتاااَل األفااا اَر ذاااالَعفِو َعااانهو

 

 َوَمااْن لااَك بااالحو   الاايل يحَفااظو الَيااَدا 

 مثل: العفو. ، يعني:«وما قتل األحرار كالعفو» 

فاعل. فإعراهبا كالبيت « كالعفو»مفعول، و« األحرار»فعل ماٍض، و« قتل»فـ

 السابق.

قول العجاج، والعجاج والد م ن؟ والد رؤبة، وهما أشهر راجزين  ومن  لك:

 عند العرب.

العجاج وابنه رؤبة، وهما مِن  أفصح الفصحاء، وأكثر النحويين عن النقل 

 بوعان، وشعرهما كله رجس، يعني: ما يف قصيدة.عنهم، ولهما ديوانان مط

 قال العجاج: 

ِل  ااااااا  بِااااااايضض َثااااااااَلثض َذنَِعااااااااجأ جو

 

   ِ َن َعاااااْن َذااااااْلَب ِ  المااااانه َْ  َيةاااااَح

على « عن»، فأدخل حرف الجر «عن كالربدِ »، «يضحكن عن كالربد»فقال:  

 ، يعني: عن مثل الربد.«مثل»؛ ألنه جعلها اسًما بمعنى «الكاف»

 فاإلعراب: 

 حرف جر. «: عن»

 مضاف إليه.«: الربد»اسم يف محل جر، وهو مضاف و«: الكاف»و

 اسًما، كقول امرئ القيس عن فرس: « الكاف»وقوع  ومن  لك:

 ورفنااا بَااابن الماااِء يمناا  و ااطنا

 

ا و    اااك    وصاااوب لياااه العاااين  اااور 

، يعني: بمثل ابن الماء، يعني: «كابن»حرف جر، «: ب»، أي: رجعنا، «رحنا» 
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 ابن الماء الغرنوق، فرس كالغرنوق، يحسبه كالغرنوق يف لمعته أو بسرعته.

 ، فأدخل الباء على الكاف؛ ألنه جعلها اسًما.«ورحنا بكابن الماءِ »قال: 

ظرف « وسطنا»، أي: يدور يف الجنبات، «يجنب« »يجنب وسطنا»وقوله: 

 للدوران.

وسط سعيد بن وقال األخفش، والمراد به عند اإلطالق هو: األخفش األ

ڌ ڌ ڎ ڎ )، أي: من إيقاع الكاف اسًما قوله تعالى: «من ذلك»مسعدة: 

 .[49آل عم ا :] (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک

فعل، والفاعل مسترت تقديره: أنا، والمخلوق المفعول، أخلق ماذا؟  ،(ڌ)

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)أين المفعول المخلوق؟ أخلق كهيئة، 

مفعواًل؛ ألنه جعله المخلوق، والمفعول إنما فأوقع الكاف هنا  ،[49آل عم ا :]

 يكون اسًما يف أصله.

إن المفعول هنا محذوف، وقوله:  لهيا  و نع اب األأفف، وقال الممهور:

 واهلل أعلم: إين أخلق لكم من الطين هيئًة كهيئة الطير.-صفة له، والمعنى « كهيئة»

 فهذا ما يتعلق بوقوع الكاف اسًما.

ا أية    «.على» اومما ي   ا م 

ا «على»لمن وقوع   ، قول الشاعر: ا م 

ااَدْط  َ ااا َعَلْيااهِ  ِماانْ  َِ َِّ ظِْمؤو  َبْعااَدَما َ اا

 

 َ ِصااال  َوَعاااْن َقاااْيضأ بَزْياااَزاء َمْمَهااالِ  

يصف طيًرا، وقد رجنت على بيضها، وتخلف عنها صاحبها حتى تعبت،  

 فصربت وقاومت، حتى بلغ منها الظمأ كل مبلغ.

، يعني: «غدت من عليه»فعندما تم ظمؤها ماذا فعلت؟ ، «بعدما تم ظمؤها»
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؛ ألنه جعل «على»على « مِن»قامت وذهبت من عليه، يعني: مِن فوقه، فأدخل  

 «.فوق»اسًما لمعنى « على»

 اسم يف محل جر مبني على السكون.« على»حرف جر، و« مِن»، فـ«من عليه»

هنا اسم، وليس « ىعل»، مضاف إليه؛ ألن «عليه»ما إعراب الهاء يف قوله: 

 اسم يف محل جر، واضح.« الهاء»حرف جر، تقول: إن 

 اسًما، قول الشاعر: « عن»ومثال وقوع 

مااااااااااِح َ ريَئااااااااا     َلَلَ اااااااااْد َأراين لِل ل

 

 ِماااااْن َعاااااْن َيميناااااك مااااا ة وأماااااامك 

 الشيء الذي ُينصب ليكون هدًفا للرماح ونحوها مما ُيرمى.«: دريئة» 

 فهي تمر من عن يميني تارة وأمامي. يقول: صرت لها مثل الدريئة،

اسًما بمعنى « عن»ألنه جعل  ؛«عن»على « مِن»، أدخل «مِن عن يميني»

 ، من جانب يميني.«جانب»

 : قول القطاين: ومن  لك

 ل لاااات لل ذاااا  لمااااا أ  عااااال بهااااِ

 

بياااا نفااا ة قبااالو    ِمااان عااان يماااين الحو

 أي: من جانب يمين الُحبيا، الُحبيا: موضع يف الشام. 

 ، يعني: فقلت للركب لما علتهم نظرٌة يف جانب الُحبيا.«على»فاعل لـ« ظرةٌ ن»و

 ، النظرة القبل: هي النظرة األولى، التي لم يسبقها نظرة سابقة.«قبُل »

، فذكر استعماالهتما «ُمذ، ومنذُ » ثِ انت ل بعد  لك نلى الَالم على:

 : ومعناهما، فقال 

نْاااايو اْ ااااَماِ  َفْيااااثو َرلَ  ااااْي َومو  َعاااااَومو

 

ااااْي َ َعااااا   َأْو أوولَِيااااا اْلِفْعااااَل َذِمْئااااتو مو

ِماااااانْ   ََ ِةااااااك  َل ااااااك مو
ا لِ اااااا َّ  َونِْ  َيمو

 

ااوِر َمْعنَااى لِااك اْ ااَتبِنْ   ةو ااك اْلحو
َمااا َولِ   و
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 «.يف استبن»معنى: 

ُمذ، »أن لـ ومعناهما، وذكر « ُمذ ومنذ»فذكر يف هذين البيتين استعمال 

 تعمالن اسمين، ويستعمالن حريف جر.يف العربية استعمالين، فيس« ومنذ

 يستعمالن اسمين. -

 ويستعمالن حريف جر. -

 اسمين؟« منذ وُمذ»متى تكون  لمتى يَونا  ا مين؟

 .اْلِفْعَل( أوولَِيا َرَلَعا َأوْ  )َفْيثو قال ابن مالك يف موضعين: 

 إذا جاء بعدهما اسم مرفوع. الموض  األول:

 إذا جاء بعدهما فعل. والموض  الثاين:

ما رأيُت زيًدا ُمذ »الموضع األول: إذا جاء بعدهما اسم مرفوع، كأن تقول: 

 ، ونحو ذلك.«منذ سنة»، أو «مذ يوم الجمعة»، أو «يومان

اسمين، لماذا قلنا: إهنما هنا اسمان؟ ألن بعدهما اسًما « مذ، ومنذ»فتكون 

 مرفوًعا.

، اتفقنا على ذلك، اسم« مذ»اسم مرفوع، و« يومان»، «ما رأيُت زيًدا مذ يومان»

الخرب، على « يومان»مبتدأ، و«: مذ»صارت جملة اسمية، مبتدأ وخرب، فقيل: 

 «.ما رأيت زيًدا مدة عدم رؤية إياه يومان»معنى: 

 مبتدأ مؤخر.« يومان»خرب مقدم، و« مذ»وقيل العكس، أي: 

 والمعنى: ما رأيُت زيًدا اليومان مدة عدم رؤيتي إياه.

خرب، أن « مذ»مبتدأ و« يومان»عا إلى القول الثاين: أن فهما قوالن، والذي د
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هنا تدل على الظرف، فيها د اللة على الظرف، والذي يقع ظرًفا المبتدأ أم « مذ» 

 «.العيد الليلة  والسفر غًدا»الخرب؟ الخرب، كقولك: 

إذا جاء بعدهما فعل، إذا جاء  ا مين:« مي ومني»والموض  الثاين اليل     ليه 

 «.جئتك مذ دعوتني»، أو «ما جئُت زيًدا مذ عاد»فعل؛ كأن تقول: بعدهما 

هنا اسم، لماذا قلنا: إهنا اسم؟ ألهنا وقع بعدها فعل، والفعل ال بد له « مذ»فـ

 ؟ مفرد أو جملة؟ جملة فعلية.«مذ»من فاعل بعده؛ إًذا ما الذي وقع بعد 

 حينئٍذ؟ « مذ»فماذا يكون إعراب 

ْي َ َعا(ك يقول: ، وابن مال«جئت مذ دعوت» فعل، وفاعله « دعا» )َذِمْئتو مو

 ظرف زمان، يعني: جئت يف هذا الوقت.« مذ»مسترت، و

 قول الفرزدق مادًحا:  :ومن  لك

اااااْي َعَ اااااَدْط َياااااداعو   نَزاَرعو  ماااااا َزاَل مو

 

 َلااااااَدَنا لاااااال َرَ  َأمَسااااااَ  األْشااااااَبارِ  

يَّز واستطاع «ما زال مذ عقدت يداه إزاره»   أن يحزم عليه إزاره.، يعني: مذ م 

 منذ ذلك الحين وهو ساٍم.« فدنا»

 ، يعني: القرب.«فأدرك خمسة األشبار»

 يعني: منذ أن ميز إلى أن دخل القرب، وهو ساٍم عالم.

، والمفعول «يداه»فعل، والفاعل « عقدت»، فـ«مذ عقدت» قوله: ال ا د:

 «.عقدت»ظرف زمان لـ«: مذ»و«. إزاره»المعقود، 

أن يكونا حريف جر، متى يكونان حريف جر؟ إذا « مذ ومنذ»لثاين لـ واالستعمال ا

 «.ما رأيته منذ شهر»، أو «ما رأيته منذ يومين»جاء بعدهما اسم مجرور، كقولك: 

 ، وعالمة جره الياء.«منذ»اسم مجرور بـ«: يومين»حرف جر، و« منذ»فـ
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؟ « مني ومي»ما معنى   فينئيأ

 دائًما؟ ال.« مِن»بتداء، يعني: بمعنى حرف جر، عمله الجر، لكن معناه اال

يتحدد بزمن مجرورها، فإذا كان مجرورها معرفة « منذ ومذ»قلنا: إن معنى 

، إذا كان مجرورها معرفة حاضًرا، يعني: يف زمان التكلم، «يف»حاضًرا، فهي بمعنى 

، وزمن «يومنا«. »ما رأيت زيًدا منذ يومنا»؛ كأن تقول: «يف»فهي على معنى 

م: يف زمن واحد أو هذا اليوم قبل التكلم؟ هذا اليوم هو يوم التكلم، حاضر، التكل

، يعني: ما رأيته يف يومنا، هذا المعنى «ما رأيته منذ يومنا»وهو معرفة. فما معنى: 

 عند العرب.

 «.منذ أسبوعنا»، أو «منذ سنتنا»، أو «ما رأيته منذ شهرنا»أن تقول:  ومن  لك:

األسبوع، ما رأيته يف هذا الشهر، ما رأيته يف هذه السنة؛  يعني: ما رأيته يف هذا

 ألن المجرور معرفة، وهو زمن التكلم.

وإن كان المجرور ماضًيا؟ يعني: المجرور زمنه قبل زمن التكلم، فهو على 

، «ما رأيت زيًدا منذ يوم الجمعة»؛ كأن تقول وأنت يف يوم اإلثنين: «مِن»معنى 

 المجرور زمنه حاضر أو ماٍض؟ ماٍض.« يوم الجمعة»و فزمن التكلم يوم اإلثنين،

 ، يعني: ما رأيته من يوم الجمعة.«ما رأيته منذ يوم الجمعة»إًذا ما معنى قولك: 

 نكرة.« شهر»، «ما رأيته منذ شهر»وكذلك يف قولك: 

 «.ما رأيته منذ أسبوعٍ »، أو «ما رأيته منذ سنة»أو 

اتضح المعنى يا إخوان؟ ألين سأسأل: ما يعني: ما رأيته مِن شهر، أو مِن سنة، 

 «.ما رأيته منذ شهر»و ،«ما رأيته منذ شهرنا»الفرق بين قولك: 

، «ما رأيته منذ شهر»وأنتم كلكم أعراب أقحاح، ماذا تفهمون، من قولنا: 
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 يعني: ما رأيته منذ ثالثين يوًما. 

 كله أو بعضه. ، يعني: ما رأيته يف شهرنا هذا، الذي مضى«وما رأيته منذ شهرنا»

يعني: لو كنا يف شهر ُمحرم، نحن اآلن يف العاشر من محرم، يف يوم عاشوراء، 

، يعني: ما رأيته يف هذا الشهر شهر محرم، «ما رأيت زيًدا منذ شهرنا»وقلت لك: 

 يعني: ما رأيته منذ عشرة أيام.

من ، يعني: ما رأيته منذ زمن شهر، يعني: «ما رأيته منذ شهر»فإذا قلت لك: 

، ما رأيته يف هذا «يف»ثالثين يوًما. ففي هذا فرق بين الُمعرف الحاضر؛ ألنه بمعنى 

 الشهر، والماضي، ومن الماضي النكرة.

 ُنكمل ثم نفتح مجااًل لألسئلة.

 قول ُزهير:  ومن  لك:

نَّاااااااِ  الحمااااااا   لمااااااان الاااااااديار بِ و

 

 أقاااااويَن ماااااي فمااااان وماااااي   ااااا  

 يعني: أقوين من حجج ومن دهر. 

 رؤ القيس: وقال ام

 ِقفااا نبااِك ماان  ذاا   فبياا  وِع لااا 

 

 ورباااا  عفاااات آثااااارع منااااي أزمااااا  

 «.من أزمانِ »أي:  

أن تكون حرف جر، وقد تأيت اسًما، « منذ»، إال أن الغالب على «ُمذ»كـ« منذ»فـ

 أن تكون اسًما، وقد تأيت حرف جر.« ُمذ»والغالب على 

ل  تفضل.  س 

 لكن اختالف المعنى هو الذي ذكرته لك.أيهما أبلغ؟ ال تحضرين إجابة اآلن، 

 ، يعني: ما رأيته من يومين إلى اآلن.«منذ يومين»إذا قلت: 
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، يعني: ما رأيته مدة عدم رؤيتي «ما رأيته مذ يومان»، أو «وما رأيته منذ يومان»

 يومان.

 فالمعنى اإلجمالي واحد، لكن ما الفرق الدقيق بينهما؟ ال يحضرين ذلك.

« ما»م أيًضا عن استعماالت حروف الجر، فيتكلم عن زيادة ثم بعد ذلك يتكل

 بعد بعض حروف الجر، فيقول: 

 َوَبْعااااَد ِمااااْن َوَعااااْن َوَباااااءأ ِزيااااَد َمااااا

 

ِلَمااااا  ااااْق َعااااْن َعَماااالأ َقااااْد عو ِْ َ عو  َلَلاااا

ااااَ  ََ َِ َل ااااا ََ ب  َواْل  َوِزيااااَد َبْعااااَد رو

 

اااااَ  ََ ِْ يو  َوَقاااااْد َ ِليِهَماااااا َوَجااااا   َلااااا

من، وعن، »ُتزاد بعد خمسة أحرف من حروف الجر، وهي:  قد« ما»يقول: إن  

 «.والباء، والكاف، وُربَّ 

، فإهنا ال تكفها عن «مِن، وعن، والباء»بعد « ما»فإن زيدت  وفَمها يْتلَ:

 (ۋ ۋ ۅ)عمل الجر، بل تبقى حروف جر عاملة؛ كقوله تعالى: 

ا، والمعنى  ،(ې)، [25نوح:]  اهتم أغرقوا.واهلل أعلم: مِن خطيئ-أي: مِن م 

ابتدائية، أو سببية، أو «: مِن»هنا حرف جر، لكن ما معناه؟ درسنا معاين « مِن»

 ظرفية؟ سببية، يعني: بسبب خطاياهم.

 حرف جر عامل، لم ُيكف عن عمله.«: مِن»فـ

 حرف زائد.«: ما»

 «.مِن»اسم مجرور بـ«: خطيئات»و

 .[40المؤمنو :] (ىئ ی ی ی)قوله تعالى:  ومن  لك:

ا قليل، فـ ،(ۋ) زائدة، ولم تكف عن الجر، والمعنى: عن « ما»أي: عن  م 

 قليٍل ليصبحن نادمين.
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 وع لنا أ  الح وَ الزائدة ذلها معانيها التوذيد. 

 .[159آل عم ا :] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ)قوله تعالى:  ومن  لك:

 «.بما رحمٍة من اهلل لنت لهم»برحمة من اهلل لنت لهم، قال: 

، فلم تكف الباء «ما»م: برحمة من اهلل لِنت لهم، ثم زيدت واهلل أعل-المعنى 

 عن العمل.

 .[155النساء:] (ٱ ٻ ٻ)قوله تعالى:  ومن  لك:

بعد هذه األحرف زيادة قياسية مضطردة؛ « ما»أي: بنقضهم ميثاقهم، فزيادة 

اللة على التأكيد.  للدَّ

 عن العمل.، فإهنا ال تكفهم «مِن وعن والباء»بعد « ما»إًذا فإذا زيدت 

ا عن العمل، «الكاف وُربَّ »بعد « ما»وإذا زيدت  ، فيجوز فيهما حينئٍذ أن ُيكف 

 وهذا هو األكثر، ويجوز أن ُيعمال، وهذا جائز قليل.

«: ما»يجوز فيهما أن ُيكفا عن العمل، فيصيرا حريف جٍر مكفوفين، فال يعمال. و

زائدة غير « ما»ين، وحرف زائد كاف. ويجوز أن ُيعمال، فيكونا حريف جر عامل

 كافة.

 قول الشاعر هاجًيا:  -وهو األكثر-فمن الكف 

َميااااااادأ  ناااااااك َوَأباااااااا فو  َوَأعَلاااااااِ َأنَّ

 

جااااالو الَحلااااايِ   َذماااااا النَّ اااااوا و َوال َّ

ريااااااادو َفياَ اااااااهو َويو يااااااادو َقتلاااااااك 
 أو

 

ئااااااايِ  ااااااالو اللَّ جو اااااااهو ال َّ  َوَأعَلاااااااِ َأنَّ

ماااااَ  ِمااااان َشااااا ل الَمطاياااااا   َلاااااإِ َّ الحو

 

 بِطاااااطو َشاااا   َبنااااك َ ماااايَِذمااااا الَح  

لوجب أن يقول: « ما»، أي: كالنشوان، فلو لم يأِت بـ«كما النشوان»فهنا قال:  

 كالنشوان.
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 ، وهذا األكثر.«كالنشوانُ »جاز له أن يقول: « ما»فلما جاء بـ 

 «.كما النشوان»، «كالنشوان»وجاز أن يقول: 

اسم « النشوان»ئدة، وزا« ما»جارة، و« الكاف»؟ فـ«كما النشوان»فإن قال: 

 مجرور، النشوان يعني: السكران.

زائدة كافة، «: ما»مكفوفة عن العمل، و« الكاف»، فـ«كما النشوانُ »وإن قال: 

 «.كما النشواُن هو»مبتدأ، وخربه محذوف، يعني: « النشوانُ »و

ا: مكفوفة، « الكاف»فـ ،«َذما الحبطاط ش   بنك  ميِ»قوله:  ومن  لك أية 

 «:الحبطات شرُّ بني تميم»ف زائد. حر«: ما»و

خرب، هنا الخرب ُمصرح به، وهنا يجب أن يكف عن « شرُّ »مبتدأ، و«: الحبطات»

 العمل؛ ألنه أدخلها على جملة، أدخلها على جملة اسمية.

تدخل على ماذا؟ ال تدخل إال على  -يا إخوان-ونعرف أن حروف الجر 

، وال الجمل اسمية وفعلية، وال شبه األسماء، ما تدخل على األفعال، وال الحروف

 الجمل.

الحبطات شر بني »خصائص األسماء، كيف دخلت على جملة اسمية؟ 

؟ يعني: «كفتها»كفتها، ما معنى « ما»فـ«. ما»؛ ألن عملها ُكف  وأبطل وأزيل بـ«تميم

 كفتها عن العمل، وكفتها عن االختصاص باالسم.

، «إن زيًدا قائمٌ »لو قلت: «. ما»صلت بـ وأخواهتا إذا ات« إن»وقلنا مثل ذلك يف 

، على اسم، «زيد»على « إنما»، فدخلت «إنما زيٌد قائمٌ «. »إنما»؟ تقول: «ما»أدخل 

 «.زيٌد قائمٌ »جملة اسمية، 

كفتها، ما « ما»على فعل؟ ألن « إن»صح ذلك؟ كيف أدخلت « إنما قام زيدٌ »
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 الختصاص بالجملة االسمية.؟ يعني: كفتها عن العمل، وكفتها عن ا«كفتها»معنى  

 يقول:   نا  ملحوظ  يف األبياط،

.....................................

. 

 

ِو   جااااالو الَحلاااااي  َذماااااا النَّ اااااوا و َوال َّ

 .....................................

... 

 

اااااااهو ال جااااااال  ِو  َوَأعَلاااااااِ َأنَّ ئاااااااي  اللَّ

 .....................................

... 

 

ِِ  َذمااااا   الَحبِطاااااطو َشاااا   َبنااااك َ مااااي

 اختلفت حركة الروي؛ يف البيت األول والثاين الضم. 

.....................................

. 

 

ِو   جااااالو الَحلاااااي  َذماااااا النَّ اااااوا و َوال َّ

 .....................................

. 

 

اااااااهو ال جااااااال  ِو  َوَأعَلاااااااِ َأنَّ ئاااااااي  اللَّ

 ويف الثالث:  

.....................................

.... 

 

ِِ  َذمااااا   الَحبِطاااااطو َشاااا   َبنااااك َ مااااي

هذا عيب من عيوب الشعر، ماذا يسمى؟ يسمى يف علم العروض والقافية  

، اإلقواء هو: اختالف حركات الروي، وهذا قد يقع عند بعض الشعراء  اإلقواء 

 المتقدمين، وهو من أشد العيوب.

 : رقول الشاع :ومن  لك

 باااااالو لاااااايهِؤربمااااااا الماماااااال الم

 

 وعنااااااااااجين بيااااااااانهن  الِمهاااااااااار  

 فكفتها عن العمل. ،«ما»حرف جر، ودخلت عليها  :«ُربَّ » 

 ،ُربَّ جاملٍ : لوجب أن يقول ؛«ُرب  »ربما الجامل، ولو لم تدخل عليها  :فقيل

 فيجر.

 «ملالجا»ـبل بأنه فيهم، فؤ، فأخرب عن الجامل الم«بُل فيهمؤربما الجامل الم»

 :يعني ،«بلؤالم»القطيع من الجمال، و :يعني ،«الجامل»الخرب،  «فيهم»مبتدأ، و

 جمع عنجوج، وهو الخيل الجيد.«: العناجيج»و المهيأ للُقنية واالقتناء.
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 ولد الفرس. :وهو معروف- جمع مهر :«الِمهار»و

 : قول الشاعر :ومن  لك

ِْ  أخض َماِجااادض  ِزنِاااك َلااا ْْ   َم اااْهدأ  َياااْومَ  يو

 

ْو ذَ    َو َعْماا و لااِ َ   نْااهو َمةاااِربوهْ مااا َ ااْي

 .«كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه» 

مبتدأ، وأخرب عنه بأنه لم تخنُه مضاربه، فالكاف هنا دخلت  :«سيف عمرو»ـف

ز ذلكعلى اسم، أم على جملة اسمية؟ جملة اسمية، ما ا  «كافال»كون  ؟لذي جو 

 و الكثير فيها، وهو الكف.فهذا ه العمل، وعن االختصاص باالسم.مكفوف عن 

بعدها، فهو قليل جائز، فلك أن تقول يف البيت  «ما»وأما إعمالها مع زيادة 

 : السابق

َميااااااادأ  ناااااااك َوَأباااااااا فو  َوَأعَلاااااااِ َأنَّ

 

ِو   جااااالو الَحلاااااي  َذماااااا النَّ اااااوا و َوال َّ

 : قول الشاعر :ومن  لك 

بتماااااااااا ِاااااااااارةأ  مااااااااااولَّ ياااااااااا  رو

 

   ِِ  شااااااااعواء ذال لْيَعاااااااا  بالميساااااااا

ربتاه، » :فيها لغات، من لغاهتا «ُربة»، «ماتيا ُرب». يا ماوية، زوجته: ، أي«ويما» 

هي الحرب  :جر، الغارة ؟، جر هبا أم لم يجر«ُرب غارة»، بعد «ما»، فأدخل «ماترب

 المنتشرة. :السريعة، الشعواء

وهذا من  .غارة بسرعتها كأهنا لذعة بالميسمشبه هذه ال :«مسيكاللذعة بالم»

 تشبيهات.أجمل ال

 : وقال الشاعر

ااااااا و َمْوَ   اااااااهو وَننْصو ِو َأنَّ  َناااااااا وَنْعَلااااااا

 

ومض  النَّااااسِ  َذَماااا   وَجااااِرمو  َعَلْياااهِ  َمْمااا و

ا»: الشاعر قال  م  ُرومٌ  النَّاسِ  ك  ج  ي هِ  م  ل   .«اِرمُ وج   ع 
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 .«كما الناُس : »جر أم كف؟ جر، ولو كف لجاز، فكان يقول «كما الناسِ » 

 : قول الشاعر :ومن  لك

َأ رب   يلصاااااامااااااا ضاااااا ب أ بسااااااي

 

 بااااااين بوصاااااا   و عناااااا  نمااااااالء 

: ومع ذلك أبقى عمله فقال ،«ُرب  »مع حرف الجر  «ما»وزاد « ربما: »فقال 

 .«ضربةٍ »

ليبقى الكالم على مسألة  ؛هذا ما تيسر شرحه يف استعماالت حروف الجر

 .«إعمال حروف الجر وهي محذوفة: »واحدة يف حروف الجر، وهي

ومع االبتداء أيًضا بالكالم على إلى الدرس القادم،  -اهللإن شاء -نرجئها 

 .«باب اإلضافة»

إن كان هناك من سؤال، أو أن نذكر بعض الفوائد واللطائف القائمة على ما تم 

 شرحه من قبل.

كقوله  ؛اللة على البدليةقد تأيت للدَّ  «الباء»أن  :مما  ذ ناع يف الدرس الماضك

  عن أمنا عائشة :« م  النعِما يس ما : ، أي«ين بها فو

 يسرين بدلها ُحمر النَّعم.

م » مراء»ُفعل، وهو جمع، مفرده  :«فو ُيجمعان  «أفعل»و «فعالء»، نعم «ح 

 حمراء وحمراء وحمراء، فُهن ُحمر، وُصفر، وُخضر. «.ُفعل»على 

م  النعِ»ـوالمراد ب  وهن أنفس أموال العرب. ،النوق الُحمر :«فو

 «ُحمر النِّعم» :لمين يف قراءة الحديث ونحوه، فيقولونوقد يخطئ بعض المتك

مفرد،  «ِحمارٌ »ِحمار،  :مفرده ُفُعل، وهو جمعٌ  «الُحُمر»بضم الميم، و «ُحُمر»

، كل ذلك «وأحمرة، وحمير، وحمور، وُحمورات، ومحموراء ُحُمر»وجمعه 
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 جمع لحمار.

 إلبلفسد، بدل أفضل وأنفس أموال اأنه ينعكس وي -ال شك-والمعنى 

 صارت الحمير.

بعد بعض حروف « ما»قرأنا يف هذا الدرس قول الشاعر يف زيادة  :فإن قلت

  :الجر

مااااا  مااااان شااااا  المطاياااااا  لاااااإ  الحو

 

 ذمااااا الحبطاااااط شاااا   بنااااك  ماااايِ  

 :الحمير، أم النوق الُحمر؟ يريد :يريد بالُحمر : إن الُحمر من شر المطايا.فقال 

ر من خير المطايا عند العرب، إال أنه سكن يريد الُحمر، والُحم :الحمير، يعني

 الميم لضرورة الشعر.

 مفرد األنعام. :، والنَّعم«النَّعِ»:  ويف الحديث قال

 : قال -وهناك مرقشون آخرون من الشعراء- قال الُمرقش األكرب

 وال باااااااااااااا   يوبعااااااااااااااد اهلل التل

 

 ن  قاااااال الْماااااي  نعاااااِ ِااااااراط 

لباس  :«ببالتل»وب السريعة، والحر :«الغارات»الجيش، و :«الخميس» 

 الحروب.

 ال يبعد اهلل هذه األمور، إذا قال الجيش، ماذا قال؟ نعم.: يقول

 يف البيت؟ « نعِ»ما معنى 

شاهًدا على حذف  «المفصل يف العربية»الزمخشري ذكر البيت يف كتابه  -

 المبتدأ.

أن  ميذهتل أخربن بعض مشايخ القراء أ« مغني اللبيب»ذكر ابن هشام يف و -

 .«ال»عكس  «نعم»حرف جواب،  يف هذا البيت« نعم»
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ثم بحثوا عن الشاهد، فلم يجدوه يف البيت، أين المبتدأ المحذوف،  

إذا قال الخميس هذه نعٌم، فأضيروا  :، يعني«أنعام»هنا مفرد  «نعم»أن  :والصواب

 عليها.

 ومما ق أناع يف  يا الدرس قول ال اع : 

اَك     أوْلِةاْلَت لِاك فسا   ِع اْبنو َعمل

 

 زوينْااااالت عناااااك و  أنااااات  يااااااين 

 : يقول يف أولها «نونية»يف قصيدة جميلة له،  يناوهذا البيت ألبي اإلصبع العد 

 يااان لاااٍ طوياااهلم حمزيااا    ااا   ااا   
 

 تااااايّا أي ااااان أ   ااااانأ ِ  ىألسااااا 
 : ومنها أبيات مشهورة، كقوله 

اااااااك   و َمحاَلَفااااااا أ 
اااااااك  َأبِ

اااااااك َأبِ   نِن 

 

ااااااك  ِماااااان َأبِي ااااااينِ َواباااااانو   
ااااااك  َأبِ

 َأبِ

، ثم حذف حرف الجر، ثم حذف الالم : ، أي«الهِ » (، ِع ابن عمك): وقوله 
ِ
هلل

، وهذا جائز يف مثل هذا األسلوب، فإن لفظ «الهِ »من لفظ الجاللة، فصارت 

، حذفت منه الهمزة «إله»أصله  «اهلل»كما تكلمنا يف درس سابق،  «اهلل»الجاللة 

، ثم ُفخمت األلف تعظيًما «اهلل»وألزمت، فصار  «لأ»ثم أدخلت ، «اله» ت:فصار

 .«اهلل»فصار 

 .«ذي يف السماء الٌه ويف األرض الهوهو ال» :ذةوجاء يف قراءة شا

هلل درُّ ابن عمك، يريد  :هلل ابن عمك، يريد :؟ أي«الِه ابن عمك» :ما معنى

 بذلك نفسه؛ ألنه كان يتكلم مع ابن عمه الذي خذله.

أفضلت يف حسب عني، وال أما أنت فال  .: هلل در ابن عمك الذي هو أناولأق

 ين.زوأنت دياين فتخ

 ومما ق أناع يف  يا الدرس، قول ال اع : 

 أ نتهااااو  ولاااان ينهااااى  ول شااااط 

 

 ذااالطعن يااي   ليااه الزياات والفتاالو  
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باألعشى  بير؛ ألن األعشيين كثيرون، فميز  هذا البيت من قصيدة لألعشى الك

على اإلطالق، فالمراد به  «األعشى» :رب، وهو ميمون بن قيس، وإذا قيلاألك

 األعشى األكرب ميمون بن القيس.

 : وهذا البيت من قصيدة جميلة مشهورة له، يقول يف أولها

عْ  َ يااااااَ َة نِ َّ الَ ذااااااَ  مو َ ِحاااااالو  َو ل   و

 

اااا  اااالو ا َأي هااااا ال َّ َوَ اااال  وطيااااقو َو اع   جو

من المعلقات، وجعلوا  ءها كثير من األدباة لجمالها عددوهذه القصي 

 مي  : »المعلقات عشًرا، السبع المشهورة المعروفة، وزادوا عليها ثالًثا، منها

 .«األع ى

 لهيا ما  يس   ذ ع وش فه.

 ِ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.واهلل أعلِ، وصلى اهلل و لَّ 

 

 

¹ 
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 والستون اديالدرس احل

﷽ 
 

هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  الحمد

  .أجمعين

ا بعد:    أمَّ

شهر اهلل  ونحن يف وبيَّاكم،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل 

الُمحرم، من سنة ثنتين وثالثين وأربعمائٍة وألف، يف جامع الراجحي، يف حي 

الدرس الحادي والستين،  -بحمد اهلل وتوفيقه-نعقد الجزيرة يف مدينة الرياض، 

 عليه رحمة اهلل تعالى. «ألفي  ابن مالكشرح »من دروس 

، «حروف الجر»سنختم الكالم على باب  - تعالىإن شاء اهلل-يف هذه الليلة 

ثم نعقب ببعض الفوائد  -إن شاء اهلل تعالى-شرحهما اآلن منه إال بيتان، ن فلم يتبق

 وف الجر.المتعلقة بحر

هناية هذا الفصل، هذا  متى سيتوقف :خوة يتساءلونويف البداية، كأن بعض اإل

 الدرس أم الدرس القادم؟

فأنا أيًضا أتساءل معكم، سيتوقف يف هذا الدرس، أو الدرس القادم، أيًضا 

إن -نتوقف نأخذه يف هذا الفصل، االختبارات كأهنا يف الثاين عشر من الشهر، إًذا 

 يف الدرس القادم. -شاء اهلل



 

 
e 

g h 

f  255 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

حروف »آخر األبيات التي ذكرها، يف باب يف  امنا ابن مالك قال إم

 «: الجر

ْط َبْعااَد َبااْل .383 بَّ َلَماا َّ ااِيَلْت رو  َوفو

 

 َواْلَفاااا َوَبْعاااَد اْلاااَواِو َشااااَع َ ا اْلَعَماااْل   

بَّ َلاااَد  .384   َوَقاااْد يوَمااا   بِِساااَو  رو

 

طَّاااااا ِ    ااااااَ   مو ااااااهو يو َأ َوَبْعةو  َ اَفااااااْي

 ذ  يف  يين البيتين الَالم على فيَ ف وَ الم  وب اء عملها، و لك أننا  

  ذ نا يف أول الباب، أ  ابن مالك  ذ  يف  يا الباب ثالث مسائل: 

 أقسام ف وَ الم .: المسلل  األولى

 معاين ف وَ الم .: المسلل  الثاني 

 ا تعما ط ف وَ الم .: المسلل  الثالث 

عاين، انتهينا من األقسام، وتكلمنا على بعض االستعماالت، انتهينا من الم

 .«منذ، ومذ، وعلى: »بعض حروف الجر تأيت حروًفا وتأيت أسماًء، مثل

ويبقى عمله، فقال  أن حرف الجر قد ُيحذف ن ا تعما ط ف وَ الم :ومِ 

 ذلك وبينه يف هذين البيتين.

ك يف حرف الجر إما أن يكون ذل ؛وبقاء عمله فذكر أن حذف حرف الجر

 له حكم. «ُرب  »له حكم، ويف سوى  «ُرب  »أو يف سواه، فـ « ُرب  »

 : ها وبقاء عملها، فقال فيه يف البيت األولذفوح« ُرب  »وأما 

ْط َبْعاااااَد َباااااْل  بَّ َلَمااااا َّ اااااِيَلْت رو  َوفو

 

 َواْلَفاااا َوَبْعاااَد اْلاااَواِو َشااااَع َ ا اْلَعَماااْل   

ب  »ال   الم ، و ك يف  لك على أربع  أقسام:  :قد  وحيَ ويب ى عملها، أل« رو

 األكثر. ال سِ األول: -1

 الكثير. ال سِ الثاين: -2
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 القليل. ال سِ الثالث: -3 

 الشاذ. ال سِ ال اب : -4

 ال سِ األول: األذث .

على الشائع، وكثير يف ويبقى عملها، وذلك بعد الواو،  «ُرب  »هو أن ُتحذف 

 شعًرا ونثًرا. ؛كالم العرب

 «: المعلقة المشهورة»القيس الكندي، صاحب  ئقول امر :لكلمن  

وَلهو  اادو  وَلْياالأ َذَمااْوِج الَبْحاا ِ َأْرَأااى  و

 

ااااااوِم لَِيْبَتِلااااااك  مو  َعَلااااااكَّ بِااااااَلْنَواِع الهو

اآلن كان يتحدث عن موضع  ،«وليل: »، فقال«المعلقة»وهذا البيت أيًضا يف  

ِج وَلاْيالأ َذاَماوْ : »د، فقالوانتهى منه، ثم دخل يف الكالم على موضع جدي آخر

و ادو  .«ُرب  »وُرب  ليٍل، فالواو يسموهنا واو : أي ،«َلااهو الاَباْحا ِ َأْرَأاى  و

 -إن شاء اهلل-وسيأيت  محذوفة، فجرت وهي محذوفة. «ُرب  »ـوليٍل مسبوقة ب

 .«ُرب  »إعراب ما بعد 

 : قول الشاعر :ومن  لك

َتَ ْق  ْْ  وقا ِِ األَْعماِق أاِول المو

 : هذا يف أول القصيدة، وهي قصيدة من الرجز، يف أول بيت قال

َتَ ْق  ْْ  وقا ِِ األَْعماِق أاِول المو

 م األعماق، فهذا كثير.ت: وُرب  قاأي

: وأسهم دخلنا ما شئنا، كأن نقول مثاًل  :بناء على ذلك، يعني ويمكن أن نقول

 وُرب  أسهٍم. :يعني فيها وخسرناها.

وُرب  أصحاب،  :يعني. فلم نجدهم كذلك، نهم أوفياءيقول: وأصحاٍب كنا نظ
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 ...وهكذا

 لهو أ   وحيَ ويب ى عملها بعد الفاء.: وأما الَثي 

 : أيًضا «معلقته»القيس أيًضا يف  ئكقول امر

ْ ِضاا أ  ْبَلااى َقااْد َ َ ْقااتو ومو  َلِمْثلااِك فو

 

ْحااااِولِ   َِ مو
 َلَلْلَهْيتوَهااااا َعااااْن ِ ل َ َمااااائِ

 فُرب  امرأة مثلِك.: ُرب مثلك، أيف :أي ،«فمثلك: »قال 

ا  : قال -روهو مالك بن عويم- قول المتنخل :ومن  لك أية 

 وفاااادل لحااااورأ َقااااد َلَهااااوطو بِِهاااانَّ 

 

وطِ    اااااا و ِو يف المو َياااااااطِ  ويف َناااااَواِع  ال ل

 فُرب  حوٍر. :فحور، أي: فقال 

ب  »وأما ال ليل: لهو فيلها وب اء عملها بعد   :«رو

 : كقول رؤبة

 ِماااااْلء الِفمااااااِج َقتماااااهبااااال َبلااااادأ 

 

ااااااااه يوْ ااااااااَت      ااااااااه َذتَّانو  وَجْهَ مو

 بل ُرب  بلٍد.: ، أي«بل بلد: »فقال 

نوع من  :نوع من القماش، والجهرم أيًضا كذلك :انتالطرق، والك :والفجاج

 البسوط.

 : وقال رؤبة

 بل بلد  ل صعدأ وأضدا 

 بل ُرب  بلٍد.: أي

 : وقال رؤبة أيًضا أو العجاج

 طعت بعد محمحبل محمح ق
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 الصحراء. :بل ُرب  محمٍح، والمحمح: أي 

ب»لإ ا فيلت  أم بالواو التك  سمى واو  ،، وب ك الم  بعد ا، لهل يوم  بها«رو

ب    مي با :  ؟رو

 المحذوفة. «ُرب  »ر بـ والجمهور على أن الج

اء، وال بالواو، وال بالف وهي غير مسبوقة« ُرب»فهو أن ُتحذف  :وأما ال ا 

  :ا قليل، وقد وردببل، وهذ

 : ي، يف أول قصيدة له، قالذرقول جميل بن معمر الع :ومن  لك

ِِ  ارأ َوَقفاااااااااتو يف َ َلِلاااااااااه  َر ااااااااا

 

 ذاااادطو َأقةااااك الحياااااة ِماااان َجَلِلااااه 

 واألطالل. ورهي بقايا الد :رسم الدار 

 وقفت فيما بقي منه. :، يعني«وقفت يف طلله»

داد، تطلق على األمر العظيم، الجلل من األض .«كدت أقضي الحياة من جلله»

 وعلى األمر التافه.

ِِ  ارأ رَ »  ُرب  رسمي. :بالجر، أي«  

 وبقاء عملها. «ُرب»فهذا ما يتعلق بحذف 

 : ، فقال فيها ابن مالك «ُرب  »وأما باقي حروف الجر غير 

بَّ َلااااااَد    َوَقااااااْد يوَماااااا   بِِسااااااَو  رو

 

طَّاااااا َِ ا   ااااااَ   مو ااااااهو يو َأ َوَبْعةو  َفااااااْي

 باقك ف وَ الم  على قسمين:  :يقول 

 ما يوحيَ با  ا ، ويب ى عمله.: ال سِ األول

اوال سِ الثاين ويب ى عمله، لال ا    ي اس عليه، والمط    : ما يوحيَ شيو  

 ذما  و معلوم. ،ي اس عليه
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حذفه ويبقى عمله، ورد ذلك يف أساليب، من هذه  ما يطرد :لال سِ األول

 : األساليب

 ،«كم ريااًل معك»، «كم رجاًل بالبيت: »ستفهامية، كأن تقولاال «كم»يز يمت

بكم » ،«بكم رياٍل اشرتيت  كذا وكذا: »بحرف جر، فإنك تقول «كم»فإذا سبقت 

 .«رجٍل ذهبت إلى زيد

فمحلها الجر؛ ألهنا مسبوقة بحرف جر، لكن الكالم على تمييزها،  «كم»أما 

 .«اشرتيت كذا، وكذا بكم ريالٍ » :، يف نحو«ريال»على مميزها، وهو 

 «مِن»ـالمجرورة، على قول الجمهور مجرورة ب «كم»الواقع يف تمييز  «ريال»

 هذا قول سيبويه والجمهور. بكم مِن رياٍل اشرتيت كذا وكذا. :محذوفة، أي

أضفنا  :بل هي مجرورة باإلضافة، يعني ذالزجاج:-وقال بعض النحويين 

 جه اآلن بيان هذا الضعف.، وهذا ضعيف وليس الو«ريال»إلى  «كم»

حيَ ليه ف َ الم  ويب ى عمله: يف أ لوب ال سِ م  األ لوب الثاين مما يو 

 لفظ المالل .

، ولك «ألفعلن كذا وكذا ،واهلل: »مع لفظ الجاللة بالذات، فلك أن تقول

 ألفعلن  كذا وكذا: »باطراد أن تقول
ِ
وهذا وارد يف بعض األحاديث  ،«اهلل

 والشواهد.

 الي  التك يط   ليها فيَ ف َ الم  ويب ى عمله يف جواب ومن األ

 ا  تفهام المتةمن مثل المحيوَ.

ن مررت: »فإذا قيل لك مثاًل   :يعني ،«زيدٍ : »فإنك تقول يف الجواب ،«بم 

 مررت بزيٍد.
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ا  هذا  .بعد ف َ ا  تفهام، بعدما يتةمن مثل المحيوَ :من المواض  وأية 

 عكس السابق.

االستفهام، ليس يف االستفهام، يف جواب االستفهام، أن  يف جواب األول:

ن مررت: »يقال  .«زيدٍ : »يقول «؟بم 

 ،«مررت بزيدٍ : »قال لك إنسان: طيب هنا يف االستفهام نفسه، فإذا قيل لك مثاًل 

 أمررت  بزيٍد؟ : أي ،«أزيدٍ : »فأنت تقول

 مله.فهذه أربعة مواضع ذكرناها مما يطرد يف حذف حرف الجر، ويبقى ع

ا موض   بق ش فه، و و: فيَ ف َ الم  با  ا  قبل  :من المواض  أية 

 أ َّ وأْ .

 عجبُت من أنك قائم.: أي ،«عجبُت أنك قائم: »كقولك

 أخاف من أن تذهب.: أي ،«أخاف أن تذهب» :وكقولك

يمنون عليك أن : أي ،[17]الحم اط: (ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ): قال تعالى

 واهلل أعلم. ،أسلموا

: وقال تعالى ،[17]الحم اط: (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ): قال تعالى

 أطمع يف.: أي ،[82]ال ع اء: (ىئ ىئ ی ی ی)

 .[84]المائدة: (ڦ ڄ ڄ ڄ): وقال

 أيعدكم بأنكم. :أي ،[35]المؤمنو : (ھ ھ ھ ے): وقال

إن  :، فقلنا«باب تعدي الفعل ولزومه»وهذا سبق شرحه عندما تكلمنا على 

أن  »إذا كان قبل  ؛قد ُيحذف لى مفعولهإ زمرف الجر الذي ُيعدي الفعل الالح
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 .«وأنَّ 

 : أذكركم بالبيتين، قال ،قال ابن مالك يف ذلك

 َجااااااا ل َوَعااااااادَّ َ  
َِ  ِزَماااااااف بَِحاااااااْ 

 

نَْماااااا ل    َْ َلالنَّْصاااااا و لِْلمو ااااااِي  َونِْ  فو

ااااااااااك َأ َّ َوَأْ  َيطَّاااااااااا ِ و َنْ ااااااااااال   
  َولِ

 

وا    َماااْ  َأْمااان َلاااْب أ َذَعِمْباااتو َأْ  َيااادو

 عجبت من أن يُدوا.: أي 

والكسائي، فهما يريان أن الموضع هنا موضع جر،  وهذا على مذهب الخليل

وما  «أن  »ـأن حرف الجر ُحذف وعمله باٍق، ف :بحرف الجر المحذوف، يعني

 وما دخلت عليه يف محل جر. «أن  »دخلت عليه يف محل جر، و

كما - ذفا ُح ألن حرف الجر إذ؛ : بل الموضع هنا موضع نصبوقال غيرهما

ينتصب، وال يبقى عمل حرف الجر  فاألصل أن المجرور بعده -سيأيت

أل  ؛ لمواضع التي نحصرها اآلن ونذكرهاالمحذوف، ال يبقى إال يف هذه ا

هذه المواضع التي ذكرناها  إال يف ،: أ  ف َ الم  ن ا فيَ زال عملهال اعدة

 لبيتي ابن مالك. شرًحا

نا، فهذا هو المطرد، إًذا المطرد يف حذف فالمسألة فيها خالف مفتوح ه

 ، فيها أساليب معينة، ذكرنا أشهرها.«ُرب  »حروف الجر سوى 

ا غير المطرد   .معت من فصحاء، فال يقاس عليهافهي ُكليمات، ُس  أمَّ

كيف أصبحت؟  :عندما سئل -وهو من أفصح العرب- قول رؤبة :من  لك

 أو على خيٍر. بخير والحمد،: أي، «خيٍر والحمد هلل: »قال

 للشيح والقيسون. ؛أنبغ العرب ن  ورؤبة هذا مِ : قال الزمخشري

؟ من نبات الصحراء، اآلدمي ما يأكل الشيح «الشيح والقيسون»تعرفون 
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لكنه رؤبة كان يأكل الشيح والقيسون؟  يقول: إن والقيسون، الزمخشري ال يريد أن 

 يف العروبة والفصاحة. إنه من العرب الفصحاء، الذين تأصلوا: أراد أن يقول

 : يهجو جريًرا قول الفرزدق :ومن  لك

  نَِ ا ِقياااااَل َأل  النَّااااااِس َشااااا   َقبِيَلااااا 

 

َلْيااا َأَشااااَرْط   َل األََصاااابِ و ذو   ض بِااااأْلَذو

 أشارت إلى كليب. :أي 

 : قول الشاعر :ومن  لك

 وذ يماااااا  ماااااان آل قااااااي  ألفتااااااه

 

 األعااااااالم لااااااار  ىفتااااااى  باااااايخ  

 األعالم.إلى  ارتقىف :أي 

 فهذه شواذ ال ُيقاس عليها.

وبقاء عمله، بغير هذه المواضع إذا  ا، فهذا ما يتعلق بحذف حرف الجرحسنً 

 لإ  ال اعدة ليه أ  يزول عمله.ُحذف حرف الجر لسبب من األسباب، 

القاعدة فيه أن يزول عمله، لماذا؟ ألن حرف الجر عامل ضعيف، ليس 

وظاهرة  قوية التي تعمل متقدمة ومتأخرةالكاألفعال، األفعال هي العوامل 

وهو  هيرفع فاعله، وهو ظاهر ومحذوف، وينصب مفعول ومحذوفة، ولهذا الفعل

 متقدم ومتأخر ومحذوف.

فالعمل يف الحرف ليس متأصاًل، ولهذا نجد بعض الحروف  أما الح َ

 ؛ننا نجد الحروف مختلفة العملأ، ونجد بعض الحروف ال تعمل، كما تعمل

 يجر، وبعضها ينصب، وبعضها يجزم، وبعضها يرفع وينصب. فبعضها

 األفعال تتفق يف رفع الفاعل، فهي مع الفاعل عملها واحد.

والمتعدية؟ المتعدية هي عملها متشابه، فهي مع رفع الفاعل تنصب المفعول 
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به، وإن كان بعضها أقوى من بعض، والبعض ينصب مفعواًل، وبعضها مفعولين، 

اعيل، فعمل الفعل لقوته يشمل جميع األفعال، ويكاد يكون مف ةوبعضها ثالث

 متشاهبًا.

 أما العمل يف الحروف فهو ضعيف، وذكرنا شيًئا من صور ضعفه.

، مور، إذا جاءت الجملة على أصلهافلهذا ال يعمل الحرف إال إذا جاءت األ

على  «يذهب»تقدم أن ، هل يمكن «يذهب  »تجزم  «لم» «.محمٌد لم يذهب  »مثل: 

سلمُت على »؛ ؟ ما يمكن، كما تفعل يف المفعول به، ُتقدمه على الفعل«لم»

؛ ألن حرف الجر ال يعمل إال إذا جاءت «سلمت محمٍد على» :، ما تقول«محمدٍ 

 مشاكل يعمل.ليست هناك األمور على أصلها كالضعيف، والضعيف إذا كانت 

 .إذا كانت هناك مشاكل هرب، ما يستطيع أن يقاوم هذه األمور

القوية باألفعال،  لماذا؟ لصلتهمن أقوى الحروف يف العمل،  وه حرف الجر

ده، عبد اللفظي، اللفظ يجر االسم الذي حرف الجر، ما عمله المعنوي؟ ال أري

 لماذا ُيجلب؟ لتعدية الفعل. ؟ما فائدته :وإنما عمله المعنوي، يعني

 ة بالفعل.إليصال الفعل إلى االسم الذي بعده، فهو له عالق: يقولون

الذي أوصل الفعل إلى مفعوله، أوصل الفعل إلى  فلهذا سنرى أن هذا الحرف

 لسبب من األسباب. ؛عد حرف الجر، هذا الحرف قد ُيحذفاالسم الذي ب

ل يمكن أن تحذف؟ ما يمكن ، حروف الجزم هذفحبينما حروف الجزم ال ت

ال  النصب  يمكن أن تحذف، كذلك حروفوأخواهتا ال «إن»وكذلك . أن تحذف

 لوجود عوض ودليل. «أن»تحذف، إال ما ذكروا يف 

، يف خاتمة تتعلق بتعلق «باب حروف الجر»حسنًا، نريد أن نختم الكالم على 

 ق يتعلقان به.ر والمجرور ال بد لهما من متعلإن الجا: فنقول، الجار والمجرور
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من  يوصل معنى الفعل إلى االسم بعده، فال بد أن حرف الجر :و ب   لك 

 معرفة الفعل الذي يصل إلى االسم المجرور بحرف الجر.

شديد بالمعنى، لهذا تجد والمعرب، ارتباطه ال أهم ما يهتم به المفسر ن  وهذا مِ 

ومجرور يبينون  ما جاء جار  مهتمين بذلك اهتماًما كبيًرا، كل المفسرين والمعربين

 بكذا، ثم يختلف المعنى. المتعلق، هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بكذا، ويجوز أن يتعلق

متعلقان  جار ومجرور« على الكرسي»ـف «.جلسُت على الكرسي: »فإذا قلنا

 «جلس»بحيث لو كان الفعل ؛ لوس هو الواقع على الكرسي؛ ألن الج«جلس»ـب

 «جلس»يقع عليه مباشرة، إال أن  :يعني ،«جلسُت الكرسي: »متعدًيا، لكنا نقول

تقوية له، لنوصل هذا الفعل الضعيف إلى  جرفعٌل ضعيف الزم، سنأيت بحرف ال

 مفعوله.

واقع على ؛ ألن المرور «مر  »ـمتعلقان ب «بزيدٍ »ـف .«مررُت بزيدٍ : »لو قلنا مثاًل 

 .«مررُت زيًدا: »بحيث لو كان متعدًيا، لكنا نقول؛ زيد

  ومثل  لك ور  عن الع ب يف قول ج ي :

و  الااااااديارَ  اااااا   ااااااوا ولااااااِ َ مو  َ عووجو

 

ِو ع  ا فاااااااااا ام لااااااااااك  ذالمَاااااااااا  ن  

 أين تمرون بالديار، فلما حذف حرف الجر، نسب ما بعده على القاعدة. 

 إن هذا من الشاذ. :، لقلنا«تمرون الديارِ » :، ولو قال«تمرون الديار  »

 ،(ڦ) [7]الفا ح : (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ): قال تعالى

، ما الشيء الواقع عليهم؟ اإلنعام :متعلقة بماذا؟ يعني األولى (ڦ) .(ڦ)

 متعلقة بالرب العمل؛ ألن الواقع عليهم اإلنعام. (ڦ): تكونا فإذً 

إًذا ؛ ما الواقع عليهم؟ الغضب (ڦ ڦ ڦ): الثانية (ڦ)و
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 متعلقة بالمغضوب. الثانية (ڦ)تكون 

تعلقت  الثانية (ڦ)و «.أنعم  » األولى تعلقت بالفعل الماضي (ڦ)

 بحسب المعنى. (ڦ)باسم المفعول 

 .«الذي يقرأ يف الكتاب إلى الحديقةار  س: »ولو قلنا مثاًل 

؛ ألن القراءة هي الواقعة على الكتاب، «يقرأ»ـمتعلقة ب «يف الكتاب: »فقولنا

 ؛ ألن الواقع على الحديقة السير.«سار»ـمتعلقة ب «إلى الحديقة: »وقولنا

ما الذي : جار ومجرور، السؤال «من اهلل» .«نزل القرآن منقًذا من اهلل: »نقول

؟ «زل  ن»ـأم ب «منقًذا»ـمتعلقة ب «من اهلل»اهلل؟ النزول أم اإلنقاذ؟ النزول، إًذا  ن  مِ 

 ، ال ينقذ مثل اهلل.متعلقة باإلنقاذ :، وال يصح أن نقول«نزل»ـب

ما الذي مِن النار؟ النزول أم : السؤال «.نزل  القرآُن منقًذا من النار: »فلو قلنا

؟ «منقًذا»ـأم متعلقة ب «نزل»ـمتعلقة ب «نارمن ال» :اإلنقاذ؟ اإلنقاذ، إًذا فقولنا

 ، على حسب المعنى.«منقًذا»ـب

بحرف الجر، هذا فقط يساعده،  ر ما األمر الذي يقع على المجرورانظ :يعني

 يوصله إلى هذا المجرور.

 .[273]الب  ة: (ہ ہ ہ ہ ھ): قال 

: ين، يف قولهوالمعرب من بعض المفسرين مٌ ه  لمعنى اآلية، هنا وقع فيها و   انتبه

ہ ہ )ة بماذا؟ بالغنى، أما بالحسبان؟ متعلق ،(ہ ھ)

 هما الذي وقع من التعفف؟ هل التعفف سبب: نقول :يعني ،(ہ ہ ھ

إًذا  ؛غنياء؟ حسبان الجاهل أهنم أغنياءحسبان الجاهل أهنم أ هالغنى، أم سبب

 .(ہ)ـ، وليست متعلقة ب«يحسب»ـمتعلقة ب (ہ ھ)
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ا بأغنياء، لو علقتها بأغنياء فالمعنى فاسد؛ ألن الظان والمعنى يفسد إذا علقته 

لكان عالًما بحالهم، أم  ؛عففهملو كان يعلم أهنم استغنوا عن المال بسبب ت

 فأفسد معنى اآلية. ؛كان عالًما ؟جاهاًل 

 تؤثر كثيًرا يف المعنى. ذلك ثيرة جًدا يف القرآن متعلقة بمثلأشياء ك ههذ

 (ھ ھ ھ ھ ےےہ ہ ہ ہ ): قوله تعالىمثل 
 ن.ي  هذا يف الدَّ ، [282]الب  ة:

حالة كونه  :يعني (ھ ھ ھ)الدين،  :يعني (ہ ہ ہ ہ)

 جار ومجرور، متعلق بماذا؟ بالكتابة؟ (ھ ےے)صغيًرا أو كبيًرا، 

 (ھ ھ ھ)أن تكتبوا الدين،  [282]الب  ة: (ہ ہ ہ ہ)

 والكتابة مستمرة إلى أجل الدين. [282]الب  ة:

ليست مرتبطة  (ھ ےے)إلى أجل حلول الدين،  :يعني نكتب إلى أجله،

ما الواقع إلى األجل، ما الشيء  ،(ھ ےے)ـبكتابة، لو كانت الكتابة مرتبطة ب

الواقع، إًذا ال بد الواقع إلى األجل؟ استقرار الدين يف الذمة، يف ذمة المدين، هذا 

يف  مستقر بوا الدين، حالة أن الدينتكت (ہ ہ ہ)، أن يجعله حاال من الدين

 ذمته إلى أجله.

يف أجله حال، ألن الحال سبق أهنا تأيت مفردة، وجملة، وشبه : فلهذا يقول

 جملة، هذه الحال.

وإذا تعلقت هذه الجملة بالحال، فعرفنا أهنا ُتعلق بكوٍن عام، الحال، الصفة، 

ن من واٍد واحد، حكمها واحد، وكلها ُتعلق بكو :الخرب، الصلة، هذه األربعة قلنا

 وللمعرب. للمفسرا مهم جد  باستقراء، فمعرفة التعلق أمر  :العام، يعني
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 :االرتباط المعنوي بشبه الجملة بالحدث، أي :إًذا، المراد بالتعلق هاهنا

، وال يكتمل اكأهنا جزء من الحدث، ال يظهر معناه إال هب بالفعل الواقع وتمسكها به

 معناه إال هبا.

ا إال بشبه الجملة، وشبه الجملة ال يكتمل معناه الحديث ال يكتمل معناه إال

فأنت يمكن أن هي من قيود الفعل،  -يف الحقيقة-وذلك أن شبه الجملة ؛ بالحدث

ى أن المفاعيل قيود، وأشرنا إل ،بال قيود، أو تقيده بقيود مختلفة تأيت بالفعل مطلًقا

 .والحال قيد

 من ال يو : شبه الممل .

هذا « أقيم» «.يف الرياض، وسأسافر غًدا إلى مكةاليوم أقيُم : »فإذا قلت مثاًل 

أو زماهنا، إال مطلق المضي، فإذا  وما يف داللة على مكاهنا فعل يدل على اإلقامة.

بين المكان،  «يف الرياض» :تبين الزمان، وهو شبه جملة، وإذا قلت ؛«اليوم» :قلت

 :مطلق الُمضي، إذا قلتاللة على ، هذا فيه السفر، وفيه الدَّ «أسافر» :وإذا قلت

 ، قي د الفعل بمكانه.«إلى مكة» :، قي د الفعل بزمانه، وإذا قلت«سأسافر غًدا»

، «الفعل» :فشبه الجملة أيًضا من القيود، التي ُيقيد هبا العربي الحدث، أو نقول

، أو كان بمعنى اأمرً  ا،مضارعً  ًيا،ماض ؛اكان فعاًل صناعي   الحدث، سواءٌ  هو الفعل

مصدر، اسم فعل، اسم فاعل، )، أو يعمل عمل الفعل، يف األسماء المشتقة، الفعل

، هذه كلها تعمل عمل الفعل، فلهذا يتعلق هبا، أو تتعلق هبا شبه (اسم مفعول

 الجملة.

 ولكن ُيستثنى من ذلك خمسة أحرف من حروف الجر، هذه ال تتعلق بشيء.

إلى حروف الجر  -من قبُل -حرف الجر الزائد، وأشرنا  الح َ األول:

 :روف الجر الزائدة ليس لها ُمتعلقالزائدة، فح
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واهلل -المعنى  ،[43]ال عد: (پ پ ڀ): كالباء، يف قوله تعالى 

 كفى اهلل شهيًدا. :أعلم

 .[3]لا  : (ېئ ىئ ىئ ىئ ی): قوله كذلكو

 (پ پ پ): كقوله ؛«ليس وما»والباء الواقعة يف خرب 
 .[36]الزم : (ڌ ڌ ڎ)، [132]األنعام:

 كلها حروف جر زائدة للتوكيد والتقوية. ذه الحروفه

، ال، «كفى»ـمتعلق ب «باهلل»ن الجار والمجرور أ، «إن كفى باهلل» :لكن ما تقول

، اهلل يكفي، فهو فاعل، هنا «كفى اهللُ »، «اهلل» ؟ هو الفاعل«كفى»ـما الذي تعلق ب

 التعلق ليس تعلق جار ومجرور، إنما تعلق فاعل بفعله.

 فاعل للكفاية. «اهلل»ـف [25]األفزاب:  (اللَّهُ الْمُؤْمِنِنيَ الْقِتَالَكَفَى )

وما ربك غافاًل، والباء زائدة ليس لها  [132]األنعام: (پ پ پ)

 متعلق.

وبعض المفسرين قد يغفل عن ذلك، فيسير على القاعدة، أن الجار والمجرور 

عن  عض األمثلةويين، وذكر ابن هشام بهو متعلق، هذا يحدث من بعض النح

بُمعلقات،  ومع ذلك علقوا حروف الجر الزائدةبعض المفسرين، تفاسير مطبوعة، 

 وهذا غير صحيح، ال المعنى وال الصناعة.

هو الخالف يف المصطلح فقط، ما أحد يخالف أن هذا زائد يف تركيب  ليس

، أو «صلة: »، تقول«زائد» :الجملة، المصطلح أنه غير مناسب يف القرآن، أن تقول

 أي كلمة أخرى.

المتعلق هذا خطأ، هم فقط يخالفون يف المصطلح، وإال هم يوافقون على أن 
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ليست من جسم الجملة، ليست تركيب الجملة، الجملة فعل  -مثاًل –الباء هنا 

 وفاعل، ما يف إشكال يف ذلك.

 ة عقيل.غليف  ،لعل :الح َ الثاين اليل   يتعلق

 ؟«هل طالب يف القاعة»، «هل خالق غير اهلل»مبتدأ،  (ڀ)

، مبتدأ «الطالب يف القاعة» :أصل الجملة« ؟هل طالب يف القاعة: »إذا قلت

هل » :، ويجوز التنكير هنا«؟هل الطالُب يف القاعة: »، تقول«هل»وخرب، ثم أدخل 

 ما هو متعلق؛ ألنه حرف جر زائد. استفهام.« ؟طالٌب يف القاعة

دمه، شرحنا الدرس من قبل، حرف الجر نعم، الزائد وجوده كع :لعل :الثاين

 ؛لجملة، لكن يؤثر يف معناهاالزائد، هو الذي كان وجوده كعدمه، ال يؤثر يف تقييم ا

 حرف توكيد. ،نعم .كبقية حروف التوكيد

 بلغ  ع يل.« لعل»الح َ الثاين اليل   يتعلق  و  :قلنا

فلهذا قلنا  ،«قائمٌ لعل زيٍد : »كقولهم ؛يف حروف الجر الشاذة وذكرناه من قبُل 

  مجرور لفًظا.هنا مبتدأ، مرفوع محال  « زيدٍ »إن  :من قبل

مبتدأ، وكذلك : نقول ماجار ومجرور،  :اسم مجرور، ما نقول :مبتدأ، ما نقول

جار ومجرور،  :ما نقول (ڦ) ،[43]ال عد: (پ پ ڀ): يف قولك

 فاعل.: نقول

 بتدأ، مرفوع محال  : مجار ومجرور، نقول :ما نقول ،[3]لا  : (ېئ ىئ ىئ)

 مجرور لفًظا.

يف حروف الجر الشاذة،  ناه، وذكر«لوال»الذي ال يتعلق هو الحرف  والثالث:

إذا دخلت على ضمير فهي حرف جر،  «لوال»إن : على قول سيبويه، الذي يقول
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 .«لوالي»أو  ،«لواله»أو  ،«لوالك: »كقولك 

إذا دخلت على اسم : ويف المسألة خالف، لكن هذا على قول سيبويه، يقول

 .«لوال زيٌد ألكرمُتك»مثل:  ظاهر، فال تعمل شيًئا.

 مبتدأ مرفوع. :«زيدٌ »

 «لوال»لكن ، «لوال زيٌد ألكرمتك» :مثل :، يقولون«لوالك لسافرت»لكن 

 قيل.يف لغة ع« لعل: »حرف جر شاذ، يجر الضمير المتصل، مثل

 كن يف محل جر.مبتدأ ل: ؟ نقول«لوالك لسافرت»فكيف ُنعرب الكاف يف 

ب  » :ال اب  من الح وَ التك    تعلق  .«رو

 .«ُرب  رجٍل صالح لقيته: »نحو «ُرب  »حرف الجر 

 ؟«لقيته ُرب  رجٍل صالٌح »كيف ُنعرب 

جملة  :«لقيته»و، صفته :«صالٌح » مجرور لفًظا، ومبتدأ، مرفوع محال   :«رجل»

 فعلية خرب المبتدأ.

، ولعل  »ـف أحرف،  ةهذه ثالث .يف قول سيبويه« والل»يف لغة عقيل، و «ُرب 

 .«حروف الجر شبه الزائدة: »يسموهنا

ا، وليس : شبه الزائدة؛ ألن لها معنًى خاص  ف الجر شبه الزائدة؟ قالولماذا حر

ا معناها مجرد التأكيد، لها ، وإنمكالحروف الجر الزائدة، ليس لها معنى خاص  

ؤثر يف اللفظ، لكن ال تؤثر يف خاصة، ولكن ليس لها متعلق، ولهذا ت معانٍ 

 اإلعراب.

يبقى الفاعل بعدها فاعاًل، والمبتدأ مبتدأ، ولكنها تؤثر يف لفظه، تنقله إلى لفظ 

 الجر.
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 اجعلنا لها حكمً  «ُرب  »حروف الجر كلها ضعيفة، لكن  ،نعم .قلنا ذلك

؛ ألن السماع هو الذي يدل على ذلك، والسماع ال ُيقدم عليه شيء، اخاص  

أن حرف الجر ضعيف، فال يعمل محذوًفا، والجمهور  ؛ف يف هذا السببالخال

، «ُرب  »لكثرة هذا األسلوب، واضح أن العرب يقصدون  «ُرب  »ـال، العمل ل: قالوا

 لكن يحذفونه.

، إًذا فنأخذ من هذا «ُرب  »وكيف تخرج عن قصدهم؟ واضح أهنم يقصدون 

لى هذا األسلوب، وهو أسلوب القصد بما أنه ظهر بسبب كثرة األمثلة اآلتية ع

 مطرد.

 «.وعد  وفاشا أال»الح َ الْام : أف َ ا  تثناء 

 أيًضا. ال تتعلق إذا ُجر هبا فصارت حروف استثناء، فإهنا حينئذٍ 

نصب، الأن المجرور بحرف الجر محله  :ومما ينبغي معرفته يف شبه الجملة

 بالفعل الذي يتعلق به؛ ألنه يف الحقيقة مفعول الفعل.

كما ألمحنا إلى ذلك، إال أن الفعل ضعيف، فأويت بالحرف لُيقوي الفعل إلى 

 الفعل. يقرون بأنه مفعول :الوصول إلى مفعوله، يعني

، إال أن «جلس  »ـمفعول به ل «الكرسي»ـف ،«جلسُت على الكرسي: »وإذا قلت

 :ييعن، بحرف الجر، لُيعديه إلى مفعوله جلس  فعل ضعيف ال يتعدى بنفسه، فجئنا

 على»فعل وفاعل، و :«جلسُت » ،«جلسُت على الكرسي: »يف اإلعراب، فتقول

مفعول به؛ ألن هذا الفعل ضعيف، ما ينصب  :جار ومجرور، فأنت قل :«الكرسي

 مفعوله بنفسه.

ما الذي يدل على هذا الزعم؟ أن المجرور بحرف الجر محله : فإن قلتم

  عدة أ ل ، من األ ل  على  لك:لهنا  نصب؛ ألنه مفعول الفعل الذي يتعلق به، 
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 لق عليه وُيعرب عنه باسم المفعولأن المجرور بحرف الجر، يط :الدليل األول 

 من الفعل الواصل إليه.

بالنسبة للجلوس؟ الكرسي  «الكرسي»من  «جلسُت على الكرسي: »فتقول

؛ ألن الفعل الزم، «ىعل»بـمجلوس عليه، مجلوس مفعول، اسم مفعول، لكن أتينا 

 نه مفعول مجلوس.لك

لو ُحذف بسبب من األسباب، كما يف نزع  أن حرف الجر الدليل الثاين:

 الخافض، النتصب المجرور، لعاد إلى أصله النصب.

ويبقى عمله، هذه المواضع  نا من مواضع ُيحذف فيها حرف الجرإال ما ذكر

 ا الم  ن ن  ف َ: ن  ال اعدة: دل عليها السماع، مما يتجاوز هذه المواضع، وقلنا

يَ لال ياس يف المم ور بعدع أ  ينتص    .يعود إلى أصله النصب :يعني، فو

أمرُتك »وصلنا إلى القريِة، و :أي ،«وصلنا القرية  : »مثاًل  قولهم :ومن  لك

 أمرتك به.: أي ،«أمرُتك  الخير»، «الصدق

 ال تقعد يف قارعة الطريق.: أي ،«طريقال تقعد قارعة ال»و 

 زهدت فيه.: أي ،«زهدت المال»و

 : وقال يزيد بن الحكم يف قصيدته الواوية العجيبة

اااا  ا ذاااااَ  َأْياااا و  ذلااااهَلَليااااَت ذفال 

 

 مو ئااول اْلَماااء اْرَ ااَو  َمااا َعنلااك َوَ اا َّ  

 ما ارتوى من الماِء.: أي ،«ما ارتوى الماء» 

 ذهبُت إليه. :، أي«ذهبُت الشام: »ويقولون

 دخلت إليه.: ، أي«دخلُت الدار»و

أن حرف الجر إذا ُحذف، فالقياس يف المجرور بعده أن  :هذه القاعدةف
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 ينتصب.

 : قول الشاعر الذي ذكرناه من قبل ومن  لك

 ل متناااااهسااااالاااااد  بهاااااز الَاااااَ يع

 

 ل الط يااااق الثعلاااا و سااااليااااه ذمااااا ع 

يتلوى، مثل ماذا؟  :يعني ،«متنه»، «هبز الكف يعسل متنه»لين،  :يعني ،«لدنٍ » 

ل الثعلب يف الطريق، كما تلوى سكما ع :يعني ،«ُب ل الطريق الثعلسكما ع»

 يف الطريِق.: أي ،«ل الثعلب الطريق  سكما ع: »الثعلب يف الطريق، لكن قال

 النصب بنزع الخافض. ويسمونه حينئذٍ 

فيما اطلعت عليه،  ن ال يستعمله البصريون المتقدمونهذا تعبير، وإن كا

 النصب بنزع الخافض.

 نزع الْالض؟ با منصوب  ي :ما ا ي يدو  ب ولهِ

ا التحقيق يف ذلك، فهو أهنم يقصدون أن حرف الجر لما ُحذف، وصل  أمَّ

هو منصوب بماذا؟ منصوب بالفعل،  الفعل بنفسه إلى مفعوله، فنصبه، فحينئذٍ 

 بعد حذفه. :منصوب بالفعل بعد نزع الخافض، يعني

بالنصب بنزع ضهم أن مراده ن، ويظهر من كالم بعوهذا هو الذي عليه المحقق

أن نزع الخافض نفسه هو الذي نصبه، أن عملية حذف الخافض هي  :الخافض

 التي أدت إلى النصب.

بعملية النزع والحذف  :األصل وجوده، ولو وجد لجر الذي بعده، يعني ،نعم

عب ر من المتقدمين  ن  حتى م  - ن كالم المتقدمينألتي نصبت، ولكن يظهر هي ا

الخافض، إنما يعني أن الفعل هو الذي نصبه، الفعل  النصب بنزع -بنزع الخافض

 هو الذي نصب مفعوله بعد حذف حرف الجر.
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هو مفعول للفعل  على أن االسم المجرور بحرف الجر كم ذكرنا من دليل 

 المتعلق به، ذكرنا دليلين.

 الدليل الثالث: أ  شبه الممل   نوب عن الفاعل بعد فيله.

 .«ِصيم شهُر رمضان  : »تقول ع لفًظا.كان الظرف متصرًفا، ارتففإذا 

ظرف زمان، ثم  «شهر»فعل الزم، و :«صام» «صام المسلمون شهر رمضان»

أن  :ما الذي ناب عن الفاعل؟ الظرف، معنى ذلك ،«ِصيم شهُر رمضان: »نقول

 الظرف يف الحقيقة مفعول للفعل.

 .«ُجلس أمام األمير: »وتقول

 .«سير  خلفنا: »وتقول

 ائب ا عن الفاعل، لإ ا أر ط أ   وني  عن الفاعل يف قولك:لتمعل الف َ ن

، فأين نائب الفاعل الذي ناب عن «سير بزيدٍ : »، فإنك تقول«سار  ُمحمٌد بزيدٍ »

 الفاعل بعد حذفه؟

؟ أم المجرور فقط؟ مذهبان ذكرناهما من قبل يف «بزيدٍ »مًعا  الجار والمجرور

هو  أن نائب الفاعل ؛هذه المسألةالصواب يف إن : ، وقلنا«نائب الفاعلباب »

 المجرور فقط؛ ألنه هو المفعول.

 «ضرب»؛ ألن «ُضرب زيدٌ : »لقيل ؛«ضرب  محمٌد زيًدا: »لو قلنا مثاًل  :يعني

 يتعدى لمفعوله مباشرة.

ينصب زيًدا، ولكان متعدًيا، لكنه  نفسه« سار»هو  «سار  محمٌد إلى زيدٍ »لكن 

 فعل ضعيف، فأتينا بحرف الجر.

هو الذي يؤثر حقيقة يف االسم المجرور بعد  ه كلها تدل على أن الفعلفهذ
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 ؤتى هبا لتوصيل هذه األفعالما هي إال حروف يُ  ف الجروحرف الجر، وأن حر

 إلى مفاعيلها.

هل هناك من سؤال يا إخوان؟ المتعلق يكون فعاًل، أو ما يشبهه، أو ما هو يف 

 معناه.

  .ع واألمرالفعل الماضي والمضار :الفعل يعني

واسم الفعل، واسم  ،المصدر): األسماء التي تعمل عمله، وهي: ما يشبهه، أي

 .(الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، وصيغ المبالغة

نه بمعنى أشير، مثل ؛ أل«اسم اإلشارة»وما هو يف معنى الفعل، يعمل به مثل 

 تعمل.أنبه، أيًضا  :بمعنى «ها» :حروف التنبيه

 لعلنا نْتِ بهيع المسلل : 

 واهتمت بحروف الجر. ن نذكر شيًئا من الكتب التي درستوهي نريد أ

ذكر بعض الكتب التي هتتم بجمع، أو : لنا إال نقطة واحدة فقط، وهي لم يبق

 بالكالم على حروف الجر.

، كتب حاول فيها مصنفوها أن «كتب حروف المعاين»وهذه الكتب يسموهنا 

 كل الحروف التي يف اللغة العربية، من حروف الجر وغيرها، وأن يرتبوها،يجمعوا 

 ا.وغالًبا يرتبوهنا ترتيًبا هجائي  

ما تسمى باألدوات، يجمع الحروف واألدوات  وبعضهم يجمع مع الحروف

وأخواهتا، وكل ما يسمى باألدوات والحروف  «كاد»وأخواهتا، و «كان»ـأيًضا، ك

 الكتب تختص بالحروف. لكن أغلب، يجمعها أيًضا

 : فمن هذه الكتب
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، سم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجيألبي القا ،«حروف المعاين» - 

توىف يف القرن الرابع، وهو كتاب محقق، ومطبوع صغير، لكنه من المراجع المُ 

 القديمة المعتمدة يف هذا الباب.

 .، لعلي بن محمد الهروي، يف القرن الخامس«الحروفاألزهية يف علم » -

، ألحمد بن عبد النور المالقي، يف «رص المباين يف شرح حروف المعاين» -

 القرن السابع.

، للحسن بن قاسم المرادي، يف القرن «الجنى الداين يف حروف المعاين» -

 الثامن.

الجنى الداين يف »روف، وأحسنها وأجمعها هذه الكتب كلها مختصة بالح

تلميذ أبي حيان، من قرناء ابن للمرادي، والمرادي هذا هو  ،«حروف المعاين

 هشام.

وضوح، وكتابه هذا مفيد  اويتميز المرادي عموًما بوضوح العبارة، عبارته فيه

ا، وجميل، عبارته واضحة، ما فيها صعوبة ألفاظ النحويين وتعقيداهتم، ومع جد  

 ذلك هو محسوب بالعمل الغزير المفيد.

األنصاري، المتوىف يف ، البن هشام «مغني اللبيب عن كتب األعاريب»  -

 القرن الثامن.

 يا من أعفِ ذت  النحو، وقد ألفه ابن   ام ذما  ذ  يف « مغنك اللبي »

 م دمته للمفس  والنحول، وقسمه قسمين: 

وجمع الحروف  جعله للحروف واألدوات، ال سِ األول من الَتاب:

ا، هجائي  عت الكتب واألدوات، ورتبها هل الكتب التي جمسواألدوات، وهو من أ

يهتم كثيًرا ، مع أنه كبير، لكنه كان اا، ولكن يف عبارته غموًض وكالمه فيه محرر جد  
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 ا، حتى صار كتابه يف أغلب مواضعه كالمتن.بتحقيق المسألة نحوي  

متعددة، فلهذا كتاب  شروٌح كثيرة، وعليه حواشٍ « المغني»فلهذا ُشرح 

تحقيق - أما التحقيق .العبارةوضوح  :المرادي يفوقه من هذه الناحية، أعني

 هذه تجدها عند ابن هشام.ف -ومعرفة كالم المحققين والمناقشة المسألة،

شية حا»، و«شرح الدماميني» :وحواشيه« مغني اللبيب»من أشهر شروح 

 ، وهما مطبوعان ومشهوران.«الدسوقي

 قسمه قسمين: « مغنك اللبي » :قلنا

 يف الحروف واألدوات. األول:

 جعله يف أحكام الجملة، وشبه الجملة. لثاين:وال سِ ا

لجملة، من تكلم عن أحكام الجملة، وشبه ا -بل أحسن-أحسن  ن  وهو مِ 

 ا، ال تكاد تجدها يف غير هذا الكتاب.وذكر فيها مباحث منيفة جد  

وذكر أخطاء كثيرة ذكر طريقة اإلعراب،  ؛ا باإلعرابواهتم اهتماًما كبيًرا جد  

من حيث المعنى، أن ُيعرب إعرابات تخالف  لمعربون، سواءٌ يقع فيها ا اجد  

المعاين، أو تضعف المعنى، أو من حيث الصناعة، قد يعرب إعراًبا من حيث 

يعرب إعراًبا يمشي من أو ، كنه يخالف شيًئا من صناعة النحوالمعنى المستقيم، ل

رب، وقد لكنه يخالف يف مواضع أخرى، يف الكتاب الُمع ،واإلعراب حيث المعنى

فذكر جهات كثيرة يدخل  يعرب آية نظيرها ال يوافق هذا اإلعراب، ونحو ذلك.

 االعرتاض فيها على المعرب بسببها.

األدوات النحوية يف كتب »اب ُمحدث، وهو كتاب جيد، اسمه هناك أيًضا كت

ير، من دار الفكر«التفسير غ  يف دمشق،  ، للدكتور/ محمد أحمد الصغير، أو الصُّ

 يكتب فيه ويبحث، وجهده فيه كبير وواضح. ير، وقد بقي سنواتمجلد كب
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أهم األدوات النحوية، ودرسها يف كتب التفسير، وما ذكره المفسرون يف ذكر  

يدخل يف ذلك كتب اإلعراب وكتب  ،ذلك، وما ذكره أيًضا المعربون عموًما

 النحو.

ا من الحروف، التي تعين الباحث، إذا أراد أن ُيراجع شيئً  فهذا من أهم الكتب

 أو األدوات.

، أو يف النحو خصوًصايا إخوان؟ سواء يف حروف الجر  أحد يسأل سؤااًل 

 عموًما.

 ...:الطال 

 يحمله على الحكاية؟ كيف يحمله على الحكاية؟ :ال يخ

 ...:الطال 

أنا اآلن آيت  «أزيدٍ : »، أقول لك«مررُت بزيدٍ »: أزيد، أنت عندما تقول :ال يخ

م أحكي الكلمة التي قلتها؟ تحكي كلمة هي نفس المعنى المراد بمعنى جديد، أ

 يف الكلمة السابقة.

أستفسر، أنا اآلن أستفسر، هذه اآلن جملة جديدة،  ألين ؛«أزيدٍ : »أما أين أقول

 فليس هذا على الحكاية، ال ليس على الحكاية.

: من  :يدع ارتكنا من ثمرتان، يعن: فيقول ،«معي تمرات» ي ول اإلنسا  مثال 

ثمرتان المذكورة يف كالمك هذه، هذه حكاية لفظية، أما إذا أردت المعنى، ال إذا 

 أردت المعنى، ال يسمى حكاية.

  زمان.ظرف ؟ «ُدبر»ما إعراب  «ُدبر كل صالة كان يقول»

هو يتضمن فيه باطراد، نعم، له شرحان، قديم  تعرف أن ظرف الزمان
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 الجديد. وحديث، ال القديم غير موجود، الموجود

د، قِ شرًحا يف الهند، وشرحه يف مصر، فأحدهما فُ  «المغني»نسيت، لكنه شرح 

 غير موجود، الموجود الحديث. الشرح القديم

 ماذا قال؟

 ..:.ابن القيم قال

 بسبب عملكم، طيب. :يعني ،جزاءً 

 ...:الطال 

عوض، العمل ال يكون  :هذه هي معاوضة، عوض، ال تقول :قال :ال يخ

 جملة ال تكون عوًضا بالعمل.ال .اعوًض 

 ألن العمل أقل بكثير. :الطال 

كيف سبب من .. .نرجع لها، حسنًا الجملة تكون بسبب العمل؟ :ال يخ

 ...يكون الدخول بالعمل الدخول برحمة اهلل، ال األسباب ال يصح

 ...؟«البدائع»أين ذكر ذلك؟ يف 

ه إلى ذلك ابن وقد سبق: ابن حجر ذكر كالم ابن هشام، ثم قال :الطال 

 ...القيم

 ا.مألراجعه عجيب، أوقفني على كالم ابن القيم، وابن تيمية :ال يخ

 جزاك اهلل خيًرا، أحسنت.

  يا واهلل أعلِ، وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثاني والستون

 

بينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على ن

  .أجمعين

ا بعد: حيَّاكم اهلل وبياكم، يف ليلة السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،  أمَّ

من هجرة المصطفى  1432ثنين الحادي والعشرين من شهر الُمحرم، من سنة اإل

 بحمد اهلل وتوفيقه-يف مدينة الرياض، نعقد  ييف جامع الراجح- 

 عليه رحمة اهلل. «شرح ألفية ابن مالك»ن، من دروس الدرس الثاين والستي

إن -من الكالم على باب حروف الجر، ونبدأ يف هذه الليلة  انتهينا يا إخوان

 بالكالم على  -شاء اهلل تعالى

 اإلضافة باب
 باب اإلضافة من أهم األبواب النحوية.

  أمرينوأهميته تأتي من : 

ال يستغني المتكلم عن اإلضافة، ال الفصيح  ا يف الكالم،أنه كثير جد   :األول

وال غير الفصيح، فلهذا لو عددنا اإلضافة يف القرآن الكريم، لوجدناها باأللوف، 

من إضافة، بل من عدة  :بل ال تخلو صفحة من صفحات المصحف، ال أقول

 إضافات.
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كالشعر، والنثر، كالم الناس قديًما وحديًثا، كالم ال  ؛وكذلك بقية الكالم

 يستغني عن اإلضافة.

ُيمكن  ايقوم على الفهم، وليس أمًرا لفظي  أن اإلضافة أمر معنوي،  :األم  الثاين

أن نعرف كما نعرف المبتدأ، أو الفاعل، أو المفعول به، بل هو أمر معنوي، وهذا 

 عندما أتكلم على تعريف اإلضافة وفائدهتا. -إن شاء اهلل-سيأيت بيانه 

ضال ، ن ا  لملنا األبياط، وجدناع قد  ذ  ثماين يف باب اإل ابن مالك 

 مسائل يف باب اإلضال : 

 ما يحذف من أجل اإلضافة.: المسلل  األولى 

  معاين اإلضافة.: المسلل  الثاني 

  ما يكتسب المضاف إليه من المضاف: المسلل  الثالث. 

   انقسام اإلضافة إلى لفظية ومعنوية: ال ابع المسلل. 

   لى نفسه.إضافة الشيء إ: الْامس المسلل 

   األسماء المالزمة لإلضافة وأحكامها.: السا   المسلل 

   حذف المضاف، وحذف المضاف إليه.:  السابعالمسلل 

   الفصل بين المضاف والمضاف إليه.: الثامن المسلل  

 :قال يف أول ذلك 

ااا.385  ا َ ِلاااك اإِلْعاااَ اَب َأْو َ نِْوينَاااا نوون 

 

َو اْفاااِيَ َذطواااوِر ِ اااينَا   اااا  وِةاااي  ِممَّ

ْر َواْنوِ َوالثَّانَِك ا.386   ِمْن َأْو لِاك نَِ ا  ْج و

 

ِْ َيْصاااالوح ن َّ    ااااَيا َ اَ  والااااالَّ َلاااا  َم أو

 387.  َ اْب َأوَّ   لَِما ِ َو  َ ْينَِك َواْأصو

 

ََ بِالَّاااااِيل َ ااااااَل     َأْو َأْعطِاااااِه اْلتَّْع ِيااااا

َو َيْفَعاااالو .388  َةااااا  َونِْ  يوَ ااااابِِه اْلمو

 

ْعاااااا َلَعاااااْن َ نَِْْيااااا ِِع َ  َوْصاااااف      َزلو  يو
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ِِ األََماااِل .389  بَّ َراِجينَاااا َعفِاااي  َذااا و

 

ِع اْلَ ْلااااااِ  َقِليااااااِل اْلِحَياااااالِ    ااااااَ وَّ  مو

َها َلْففِيَّااااْه .390   َوِ ل اإِلَضااااَل و اْ ااامو

 

اااااااااهْ     َو ِْلاااااااااَك َمْحَةااااااااا ض َوَمْعنَِويَّ

، المسائل التي ذكرناها من قبُل  ن  عدة مسائل، مِ  ذكر  يف هذه األبيات 

 : اتهفقال يف أول أبي

اااااا  ا َ ِلااااااك اإِلْعااااااَ اَب َأْو َ نِْوينَااااااا نوون 

 

َو اْفاااِيَ َذطواااوِر ِ اااينَا   اااا  وِةاااي  ِممَّ

وهي ما  :بالَالم على المسلل  األولى« باب اإلضال » لبدأ ابن مالك  

 ألن اإلضافة أمر معنوي؛ ف اإلضافةر  ُيحذف من أجل اإلضافة، ونالحظ أنه لم ُيع  

مكان تعريفها، لكن يمكن أن يعرفها باب بالصعوبة ُيفهم فهًما، فلهذا كان من 

اإلضافة نسبة تقييدية : »التعريفات التي ذكروها لإلضافة، فمن ذلك قال بعضهم

 .«مين، توجب جر الثاين منهما أبًدابين اس

: ، وقيل«ل الثاين من األول منزلة التنوينضم اسم إلى آخر على تنزي: »وقيل

 .«: الالم، ويف، ومِندير واحد من أحرف الجرنسبة تنعقد بين اسمين على تق»

  :لكن اإلضافة تبني أكثر عندما نعرف فائدتها 

: يدالن على شيء واحد، عندما نقول أهنا تجعل االسمين لفائدة اإلضال :

ضم اسم إلى : »قولنا نسمع التعاريف السابقة، عندما ، وعندم«تجعل االسمين»

ن إال بين اثنين، أن اإلضافة خاصة باألسماء، يتبين لنا أن اإلضافة ال تكو ؛«اسم

 تكون بين اسم واسم.

بين اسم وجملة، وهذه الجملة يجب أن تكون بمعنى  ؛وقد تكون يف حاالت

 االسم، كما سيأيت تفصيله.

 :أن كل اسم يدل على معناه، يدل على مسماه، فإذا قلنا :لاألصل يف األ ماء

، «األستاذ» :وإذا قلنا مثاًل  .الكتابة هذهدل على آلة ياسم،  «قلم»، كلمة «قلم»
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لها  «األستاذ»لها معنى، وكلمة  «قلم»الشخص الذي يشرح، كلمة  هواألستاذ 

 معنى؛ ألن كل اسم يدل على معناه.

لكنهما صارا يدالن على فهذان اسمان، « قلُم األستاذ» :فإذا قلنا بعد ذلك

 ه اإلضافة.شيئين أم على شيء واحد؟ يدالن على شيء واحد، هذ

 أهنا تجعل االسمين يدالن على شيء واحد. :اإلضال  لائد ها

، هذه الدابة التي تسير من «سيارة: »ا، وعندما نقول مثاًل وأمثلة ذلك كثيرة جد  

األستاذ الذي تقلد هذه  ؛، الوزير معروف«الوزير: »حديد، وعندما نقول مثاًل 

 الوزارة.

؟ هي هذه الدابة التي «سيارة الوزير»ـنرد ب ماذا ،«ُة الوزيرسيار: »وعندما نقول

 تسير من حديد.

يدالن على شيء واحد، بطريق اإلضافة، لوال  «سيارة الوزير»فجعلنا االسمين 

اإلضافة لبقي كل اسم يدل على معناه، بفائدة اإلضافة تتبين اإلضافة أكثر من 

 التعريفات التي ذكروها، يف تعريف اإلضافة.

وجملٍة  مين، كما سبق، وقد تكون بين اسمٍ تكون إال بين اسال  اإلضافة :قلنا

 بمعنى االسم.

وهذا خاص بالظروف، الظرف قد يضاف إلى اسم، وقد يضاف إلى جملة 

، مع «قلُم الطالب»، و«قلمي»، و«قلُم محمدٍ : »بمعنى االسم، وكما تقول

 .«يوُم الخميس: »، يمكن تضيفها إلى اسم تقول«يوم: »الظروف، مثل كلمة

إلى « يوم»مضاف إليه، قد تضيف كلمة  :«الخميس»، «سآتيك يوم الخميس»

 .«سآتيك يوم تنجح: »أو اسمية، فتقول جملة فعلية
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بمعنى  ؛ ألهنا«تنجح»الجملة الفعلية المضاف، هذا ظرف، وهو  «يوم»ـف 

 سآتيك يوم نجاحك. :المصدر، المعنى :االسم، يعني

سماء المالزمة لإلضافة ة، وهي األوهذا سيأيت بيانه يف المسألة السادس

 .وأحكامها

 ن ابن مالك عقد هذا الباب على ثماين مسائل.إ :قلنا

إلضافة، فمن هذه اللفظية التي تساعد أيًضا يف ضبط ا هناك بعض القواعد

 أن كل ضمير اتصل باسم، فهما مضاف ومضاف إليه. :القواعد اللفظية

مائر منفصلة، وضمائر متصلة، الضمائر المتصلة ض هناك ؛ن الضمائرتعرفو

ستتصل باسم أو فعل أو حرف، ما يف خيار رابع، فإن  :ستتصل بما قبلها، يعني

 اتصلت باسم فهي ال تكون مضاًفا ومضاًفا إليه.

، أو «قلمها»أو  ،«قلمنا»أو  ،«قلمه»، أو «قلمك»أو  ،«قلمي: »كقولك

 ه.، مضاف ومضاف إلي«قلمكم»أو  ،«قلمهم»

ا الكالم فيه، يف ن  ل  صَّ أو بحرف، وهذا ف   بخالف ما لو اتصل الضمير بفعل

إعراب الضمير، وعرفنا أن الضمير إعرابه منضبط، إذا اتصل بفعل إعرابه ثابت، 

اتصل باسم إعرابه مضاف إليه، إذا اتصل بحرف إعرابه منضبط، سبق بيان ذلك يف 

 باب الضمير.

 باب اإلضافة»يد أيًضا يف من القواعد اللفظية اليت تف :» 

أن هناك أسماًء مالزمة لإلضافة، هناك أسماء يف اللغة العربية تالزم اإلضافة، 

 إليه. ا جاءت فهي مضاف وما بعدها مضاففكلم

سادسة، األسماء المالزمة لإلضافة هذا سيأيت بياهنا بالتفصيل يف المسألة ال

، «إذا وإذ: »، مثل«ام وخلفقبل وبعد، وأم: »كبعض الظروف، مثل ؛وأحكامها
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هي : هذه كلها أسماء مالزمة لإلضافة، فإذا جاءت فتعرب بحسب إعراهبا، ثم يقال

 مضاف وما بعدها مضاف إليه.

باب »يف أول  ذكره ابن مالك نعود إلى البيت األول، الذي  ثم بعد ذلك

 : ، وهو قوله«اإلضافة

اااااا  ا َ ِلااااااك اإِلْعااااااَ اَب َأْو َ نِْوينَااااااا نوون 

 

َو اْفاااِيَ َذطواااوِر ِ اااينَا   اااا  وِةاااي  ِممَّ

ما يوحيَ من أجل »بي ن يف  يا البيت المسلل  األولى، يف  يا الباب، و ك:  

 ، ل ال: ن  اليل يحيَ من أجل اإلضال  شيئا : «اإلضال 

 النون التي تلي اإلعراب.: األول

 التنوين.: واألم  الثاين

ال بد أن تحذف ف كلمة منونة وين معروف، فإذا أضفتالتن :نبدأ بالتنوين

التنوين؛ ألن التنوين ال يجامع اإلضافة، كما أن التنوين واإلضافة ال يجامعان 

 ، إال يف مسائل سيأيت ذكرها وحصرها يف اإلضافة اللفظية.«أل»

، سيناء معروف، والطور ذكر يف القرآن، «َذطووِر ِ ينَا: »ومثَّل على ذلك بقوله

مضاف،  «طور»ـف ،[2]التين: (ٻ ٻ)و [20]المؤمنو : (ڦ ڄ)

يناء»و  مضاف إليه. «ِسيناء أو س 

سلمُت على »أو  ،«رأيُت صديق  محمدٍ »أو  ،«جاء صديق محمدٍ : »وتقول

 ا.رفًعا ونصًبا وجر   ؛المضاف يخضع لإلعراب« صديِق محمدٍ 

والذي بعده مضاف إليه يف اإلعراب؛ ألن ، ليس بإعراب« مضاف: »فقولنا

، «مضاف إليه: »ه حكم ثابت وهو الجر، فهو إعراب، عندما تقولالمضاف إليه ل

رفع )، نعرف حكمه اإلعراب «مضاف» :لكن إذا قلت، نعرف أن حكمه هو الجر

، مبتدأ، أو فاعل، أو (اأو جر  رفًعا أو نصًبا )االسم ؟ ال، إًذا فتعرب (أو نصب أو جر
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 الي مضاف إليهاف، والكلمة مع التهو مض: مفعول، أو غير ذلك، ثم تقول 

 مجرور.

 :يريد بذلك، التي تلي اإلعراب« النون»الذي يحذف لإلضافة،  واألم  الثاين:

 نون المثنى، ونون جمع المذكر السالم.

 :«جاء»ـف ،«الطالبانجاء : »، فأنت إذا قلت«طالبان، ومسلمون»كالنون التي يف 

به؟ األلف، والنون ؟ أين عالمة إعراهفاعل مرفوع، ما عالمة رفع :«طالبان»فعل 

 نوًنا تلي عالمة اإلعراب. :يعني «اإِلْعَ اَب  َ ِلك انوون  : »جاءت بعد اإلعراب، يقول

جاء : »هذه النون التي تلي عالمة اإلعراب، ُتحذف من أجل اإلضافة، فتقول

 .«جاء طالبا علمٍ : »تقول فإذا أضفت ،«طالبانِ 

عالمة رفعه الواو، ووع فخرب مرف ،«هؤالء مسلمون: »وكذلك مسلمون، تقول

 ،«هؤالء مسلمو العالمِ : »فالنون جاءت بعد عالمة اإلعراب، فإذا أضفت تقول

 فتحذف النون لذلك.

 ؛التي تأيت قبل اإلعراب، من النون «نوًنا تلي اإلعراب» :احرتز بقوله: يقولون

بساتين، وشياطين، : »كالنون التي تأيت يف الجمع على منتهى صيغة الجمع، مثل

فاإلعراب جاء بعد  ،«رأيُت بساتين  »و ،«هذه بساتينُ : »فإنك ستقول ،«مجانينو

 النون.

 .«هذه بساتيُن محمدٍ : »فلهذا هذه النون ماذا قبل اإلضافة؟ فتقول

كن لماذا أما كون التنوين ال يجامع اإلضافة، فهذا واضح معروف، ل لإ  قلت:

ا ال تجامع اإلضافة، وتحذف أيًض  (جمع المذكر السالم) النون يف المثنى والجمع

 لإلضافة ثم يحذف التنوين.

 ألننا أشرنا إليه من قبل. :لنماوب على  لك يا نأوا 
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 ،نعم .المفرد عن التنوين يف عوٌض  مثنى ويف جمع المذكر السالمالالنون يف 

فاعل مرفوع،  :«محمد»فعل  :«جاء»، «جاء محمدٌ »، «محمدٌ » :إذا قلت يف المفرد

عليه ضمتان،  «محمدٌ »ضمتان، أم ضمة؟ وعالمة رفعه الضمة، وعالمة رفعه 

تنوين نون يرمز له رمز التنوين، هي نون، ال ةاألولى عالمة اإلعراب الرفع، والثاني

 ثانية. بضمةيف اإلمالء 

مرفوع وعالمة رفعه األلف،  «جاء المحمدان: »، تقول«حمدم»فإذا ثنيت 

زائًدا على المثنى بالتنوين،  صار المفرد اإذً واأللف عالمة اإلعراب، تقابل الضمة، 

 لتكون هذه النون مقاباًل  ؛«محمدان: »فجاءت العرب بالنون يف المثنى، فقالت

 للتنوين يف المفرد.

ولكن الصحيح الذي عليه ، : هي التنوينوبالغ بعض النحويين فقالوا

  يكون المفردلكي ال ؛ئت هبا لمقابلة التنوينتنوينًا، ج تنون وليس اأهن :الجمهور

المثنى ال  -لهذا الجمع السالم- الناحية من المثنى، وكذلك الجمع أزيد يف هذه

، فقط «باب بابان»، «محمد محمدان»شك أنه سالم، المثنى ال ُيغير صيغة المفرد، 

 إما ألف ونون، أو واو ونون حسب اإلعراب. ؛ة التثنيةتزيد عالم

ال يغير اإلعراب، فتقول يف  :أيًضا سالم، يعني ؟وجمع المذكر السالم

 محمدون، فالواو يف مقابل الضمة، إًذا النون مقابل التنوين، نعم. :«محمد»

تأخذ حكم التنوين، فُيحذفان  السالم المذكرمثنى وجمع الالنون يف  فلهذا فإن

أم عوض  ،ى وجمع المذكر السالم من التنوينلكن هل النون يف المثن، إلضافةل

 كله واحد؟ أمقولين، الفرق بين  ناكهل هعن التنوين؟ 

هو هو، فمعنى ذلك أنه هو هو، فيأخذ كل األحكام، ال يتغير  :إذا قيل ،نعم

: إنه عوض، فالعوض سيكون أنزل من األصل، فلهذا عندما تقول :شيء، وإذا قيل
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 ،«أل»ـ، تعرف ب«المحمدانِ » ،«جاء المحمدان» :فإذا ثنيت تقول ،«جاء محمدٌ » 

 .«النون»و «لأ»فتجمع بين 

؟ فتجمع بين أل والتنوين؟ ما «جاء المحمدٌ » :لكن يف المفرد، هل تقول

مع النون يف المثنى والجمع؟  «أل»ما تجتمع مع التنوين، كيف اجتمع  «أل»تجمع، 

عوض عن التنوين، الفرع ال بد أن يلحق النون المحمدان والمحمدون؟ ألن هذه 

 األصل نأاوًيا له يف كل األحكام، وسعن األصل درجها وأصلها، وال يكون م

 ميزة. يكون له

 ان،جتمعال ي اإلشارة إلى أن اإلضافة والتنوينيف  وكثر كالم النحويين واألدباء

  .خرا ذهب اآلمإذا حضر أحده

 ا، ذ ول أفد ِ: ويف  لك أشعار ذثي ة جد  

نااااااا أماااااا  ع اااااا   يف التئااااااام ةوذو

 

 هبغياااا  آلاااا  علااااى رِااااِ الحسااااو 

 ين اااااا وأْضاااااحىل اااااد أصااااابحت  نو 

 

 فبيبااااااااك    وفاِرقااااااااه اإلضااااااااال  

 ما نلتقي. :يعني 

 : وقال اآلخر

اااااااااال آلاااااااااا اهللَأَزال   هعاااااااااانَِ ذو

 

اااااابول المْالاااااا  ِو  و  هو اااااادَّ لااااااديَ

ااااااااا  و    زالاااااااات نااااااااوائبَِ جميع 

 

 هذنااااوِ  الممااااِ  يف فاااااِل اإلضااااال 

 ما تلتقون مع المصاعب. :يعني 

 .وأشعار كثيرة يف ذلك، فهذه هي المسألة األولى

رْ : »قال ابن مالك بعد ذلك :فإن سألت وقلت َك اْج و
فالمضاف إليه ال ، «َوالثَّانِ

ه؟ العامل الذي يجر المضاف إليه، ما ينجر ك أن حكمه الجر، لكن ما الذي يجرش

 إال بعامل يجره.
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 : ابن مالك اكتفى بأن قال ،لفك المسلل  ثالث  أقوال لِ ييذ  ا ابن مالك

اااااا  اَب َأْو َ نِْوينَااااااا ا َ ِلااااااك اإِلْعاااااا َ نوون 

 

َو اْفاااِيَ َذطواااوِر ِ اااينَا   اااا  وِةاااي  ِممَّ

رْ     ................ َواْلثَّاااااااانَِك اْجااااااا و

 

 .....................................

... 

 

  :يف املسألة ثالثة أقوال مشهورة 

ضاف نفسه هو الذي جر المضاف أن الجار هو المضاف، الم ال ول األول:

 قول سيبويه والجمهور، وهو الصحيح يف المسألة. وهذا .إليه

ليه، حرف الجر المقدر بين المضاف والمضاف إ ون الجار هأ وال ول الثاين:

 .«مِن أو يفأو الالم »أن اإلضافة تأيت على معاين  ؛كما سيأيت يف معاين اإلضافة

الذي  المقدر هو كتاٌب لزيٍد، فهذا حرف الجر :أي ،«كتاُب زيدٍ » :لإ ا قلت يف

كابن الحاجب، وهو  ؛وهذا قول الزجاج، وتبعه بعضهم .جر  المضاف إليه

لما علمنا من أن الحروف عوامل ضعيفة، ال تعمل إال ظاهرة، فإذا  ؛ضعيف

ُحذفت فاألصل أهنا ال تعمل، بل األصل أن مجرورها ينقلب إلى منصوب، إال يف 

 حاالت قليلة نصصنا عليها من قبل.

ضافة، وهذا قال به بعض عملية اإل :هو اإلضافة، يعني الجارأن  ال ول الثالث:

 كاألخفش. ؛النحويين

 : والف ق بين  يع األقوال

إن المضاف هو  :عامالن لفظيان، إذا قلنا أن العامل يف القول األول والثاين

 ا، أو حرف جر ُمقدر. لفظي  العامل، صار عاماًل 

ا، مما ُيرجح قول عاماًل معنوي   أن العامل اإلضافة، صار :وعلى ال ول الثالث

أن العامل هو المضاف، أنك ترى أن المضاف إليه إذا صار  :والجمهور هناسيبويه 

 .ضميًرا، ماذا يحدث له؟ يتصل بالمضاف حينئذٍ 
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 .«كتاُبه: »اجعل المضاف إليه ضميًرا، ستقول «كتاُب محمدٍ » 

 إن الضمير ال يتصل إال بعامله.   ول: وال اعدة

ال يتصل وال يسترت إال « محمد إنه مسافر» ،«إنك  مسلم»، «إنك  : »اًل تقول مث

 كان هو. :يعني ،«امحمٌد كان مسافرً »بعامله، حتى يف االستتارة، 

هو ظاهر كالم ابن  -وهو القول الراجح- ذا القول األولومع ذلك فإن ه

 ، وإن كان لم ينص عليه يف هذا الموضع.«ألفيته»مالك، يف مواضع من 

  يا قوله يف موض  آأ :  ومن

ِفَةا  أو
َأ  َذَياَ  َأْفضو َما بَِوْص

 المضاف هو الخافض. :فجعل الوصف هو الخافض، يعني

 : وقال يف هذا الباب

وا  َلَم   َنَِ ة َلدو ْ  نَِضاَل    َوَأْلَزمو

 هي التي جرت النكرة بعدها. «ل ُدن»فجعل 

 : وقال

عِ  َوَبْعَد  ََ  الَِّيل َج ل  َلهْ  أوِضي

 كر أن المضاف هو الذي جر  المضاف إليه.فذ

، وغيرهما من «شرح التسهيل»و «التسهيل»ـوفصل المسألة يف كتبه النثرية، ك

 كتبه.

 ...الطال :

اتفاًقا، لكن ال يرتتب  المضاف إليه مجرور ،هي المضاف إليه، ال ،ال ال يخ:
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 عليه، يعني سيأيت مسائل أخرى.

المسنون عوامل معنوية يف  :المعنوي ، ن ولن ا أر نا مثال  أ  نحص  العوامل 

هو االسم المجرد على عوامل  :كما شرحنا من قبل-المبتدأ  :االبتداء، فنقول

 لفظية، وهذا سائل على قول سيبويه هنا.

 ؟«محمد»ماذا قلت يف  ،«كتاُب محمدٍ » :فالمضاف إذا جاء قبل المضاف إليه

إن الجار معنوي : على قول من قالأيًضا بعامل لفظي، لكن  مسبوقةمضاف؛ ألهنا 

هو  ؛ما جرد عن عامل لفظي :اإلضافة، ما يصبح هذا التعريف له، ال بد أن يقولوا

 اإلضافة.

 ة، كونك أضفت كلمة إلى كلمة،نعم، يجعل الجار معنى، وهو عملية اإلضاف

وال يجعل الجار هو نفس المضاف، لفظ المضاف هو الذي جر المضاف إليه، 

 «محمٌد قائمٌ »ثاًل يف رافع المبتدأ، إذا ضفنا ذا الخالف، خالفهم ممثل ه :يعني

 المبتدأ مرفوع، لكن ما الذي رفع؟ الجمهور على أنه االبتداء، عامل معنوي.

كون العربي جعل االسم يف بداية كالمه، أمر معنوي، العربي إذا جعل  :يعني

عن  دهيجر :كالم، يعنياالسم يف بداية الكالم، يرفعه، ما معنى يجعله ابتداء ال

 لفظية، هذا شيء معنوي.اعوامل ال

الذي رفع المبتدأ هو الخرب، يفصل، الخرب رفع  :لَن قول بعض الَوليين

ا، رفع المبتدأ، هم إًذا يجعلون العامل لفظي  المبتدأ، ويفصل رفع الخرب عندهم، 

الفعل مد رافع مح «جاء محمدٌ »الذي له الحروف ُتلفظ، مثل الفعل،  :اللفظي هو

 .عامل لفظي «جاء»

 ر، له حروف ُتلفظ.حرف ج« على» ،«سلمت على محمد»

هذه  وف ُتلفظ، لكن كون عملية اإلضافةالمضاف، المضاف له حر :فإذا قلنا
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 ما لها حروف ُتلفظ، هذه معنوية. 

 : بعد ذلك ثم قال ابن مالك 

ْر َواْناااو ِماااْن َأْو لِاااك نَِ ا   َوالثَّاااانَِك اْجااا و

 

ِْ يَ    ااااَيا َ اَ  والااااالَّ ْصاااالوح ن َّ َلاااا  َم أو

 .............لَِمااااااا ِ ااااااَو  َ ْينِااااااَك   

 

 .....................................

 .. 

 

 .«معاين اإلضال »ليذ  المسلل  الثاني  يف الباب، و ك مسلل  

 : لاإلضال   ل ك على ثالث  معا أ 

  ل ك على معنى الالم. -

 و ل ك على معنى ِمن. -

 ى معنى يف.و ل ك عل -

؟ ومتى تكون بمعنى «يف»متى تكون بمعنى فواألكثر أن تكون بمعنى الالم، 

 ؟«مِن»

 ي ول ابن مالك: 

 َواْنااااااااااااو ِمااااااااااااْن َأْو لِااااااااااااك نَِ ا 

 

ِْ َيْصاااااااااااااااااالوح ن َّ      َ اَ  َلاااااااااااااااااا

أو  «مِن»، ُتقدر «يف»أو  «مِن»فإذا صلح أن ُتقدر  «.يف»، أو «مِن»تبدأ بتقدير  

فابن  تنظر إلى الالم، وهو األكثر. ؟ حينئذٍ «يف»وال  «مِن»ُتقدر ، إذا ما صلح أن «يف»

، «يف»إن استطعت أن ُتقدر  :ربطها بالمعنى فقط، تنظر للمعنى -كما ترون-مالك 

 حينئذٍ ف، «يف»وال  «مِن»قدر أن ت ، إن لم تستطع«مِن»، إن استطعت قدر «يف»ُتقدر 

 ، وهي أوسع هذه المعاين.«الالم»قدر 

إن : يف صورة أوضح، فقالوا لنحويين أن يقيدوا المسألةر من اوحاول كثي

: كأن تقول؛ ، إذا كان المضاف إليه جنًسا للمضاف«مِن»اإلضافة تأيت بمعنى 
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الخاتم من هذا الجنس، فلهذا صح  :فالفضة توصل للخاتم، يعني ،«خاتُم فضةً »

 ظ.فضة، بالمعنى وباللف ن  مِ  اخاتمً  :يعني ،«خاتُم فضة: »أن تقول

ز: »، وتقول«ساِجن خشب»، و«باب حديد»و ، «راكٍ أشجر »، و«هذا ثوُب خ 

ح بأشجر من  :يعني  (پ پ پ ڀ ڀ): يف قوله تعالى «مِن»ـراك، وُصرِّ

 (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ): مع أنه قال يف آية أخرى ،[52]الواقع :

من شجٍر من زُقوم، ذاك أن اإلضافة هناك  ،(ں)، هنا [44 -43]الدأا : 

 الشجرة هذه من جنس الزقوم. ،نعم .ألن الثاين جنٌس لألول؛ «مِن»بمعنى 

 :أي ،[21]اإلنسا : (وئ وئ): قوله تعالى :ومما يتْ ج على  لك مثال  

 ،[6]ل ما : (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ): من سندس، كقوله تعالى

الظاهر كما يقول  .ا يف الحديث، أو لهًوا من الحديثلهًوا للحديث، أو لهوً  :يعني

 ا من حديث.لهوً  :المفسرون

 :يعني ،[1]المائدة: (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ): وقال تعالى

 هبيمٌة من األنعام.

جناٌت يف الفردوس، أو من  ،[107]الَهَ: (ې ې ې ې ى)

 ، إن هذه يف، فعل يف.«يف»نعم  .جناٌت يف الفردوسالفردوس، أو للفردوس؟ 

 : وقال الشاعر

ااااااا ثبوَغااااااا  اأ 
 الطياااااا  أْذَث و ااااااا لِ

 

 ط نااااااااازورالصااااااااا   م اااااااااالوأم  

 أم على معنى ماذا؟ الالم. هنا اإلضافة البغاة من الطير، :الطير، يعني ثوُبغا 

أن تكون اإلضافة  :هذا المعنى األول «.يف»أو  «مِن»للصقر، وليس على معنى 

 .«مِن»معنى  على
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ون ابن مالك فقط قي دها ، وك«يف»أن تكون اإلضافة بمعنى  المعنى الثاين: 

أن يكون المضاف إليه ظرًفا : بأوضح من ذلك فقالقيَّدها  ن  وهناك م   بالمعنى.

كقوله ؛ ظرف مكان أو ظرف زمان للمضاف، أن يكون الثاين ظرًفا للمضاف، سواءٌ 

واهلل -المعنى  .[226]الب  ة: (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ): تعالى

 تربٌص يف أربعة أشهر.: أعلم

النهار، مكٌر يف الليل و: أي ،[33] بل: (ٹ ٹ ٹ ڤ): وقال تعالى

 يا صاحبان يف السجن.: أي ،[39]يو َ: (ڦ ڦ): وقال تعالى

للمدينة، أو مِن المدينة، أو يف  اعالمً  :، يعني«مالٌك عالُم المدينة: »ونقول

 أنه عالٌم يف المدينة. :الظاهر المدينة؟

 شهيٌد يف الدار.: ، أي«ُعثماُن شهيُد الدار»و

يف الليل، ويف الحديث يف  ، قيامٌ «قيامو الليل مثنى مثنى»:  وقال

 وصوم يف رمضان، وهكذا.: ، أي«وصومو رمةا »: أركان اإلسالم، قال

 : وقال الشاعر

اااال البااااد َجى ن ا َذمو  لهااااو باااادرو الااااد 

 

 وشااااام و النهااااااِر عناااااد الطلاااااوعِ  رو  

جى»   شمس يف النهار.: ، أي«شمُس النهار»و بدٌر يف الدجى. :أي ،«بدُر الدُّ

وكثيرة، لكن يبقى أن الالم هي األكثر،  ودة يف الكالمهذه المعاين موج .نعم

 .«يف»، ثمَّ «مِن»وبعدها تأيت 

عاد المسألة إلى المعنى دون تقييدات، إذا أ إذ ؛ريحنا وكالمه جيدوابن مالك 

، وإال قدرنا «يف»أو  «مِن»، المعنى كان يستوجب ذلك، نقدر «يف»أو  «مِن»صلح 

لتي ذكرها النحويون فهي ال تبعد كثيًرا عما ذكره ابن الالم، ولو أخذنا هبذه القيود ا
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 مالك.

، فهي على معنى الالم، «يف»وال معنى  «مِن»فإن لم تصلح اإلضافة على معنى 

 :أي ،«هذه يٌد لعمروٍ »كتاٌب لزيٍد، و :، أي«هذا كتاُب زيدٍ : »وهذا هو األكثر، تقول

 يٌد لعمرو، وهكذا.

 ألة معاين اإلضافة.فهذه هي المسألة الثانية، وهي مس

ا ننت ل بعد  لك نلى قول ابن مالك   ن  قال:  ن  

  َ ااااْب َأوَّ   لَِمااااا ِ ااااَو  َ ْينِااااَك َواْأصو

 

ََ بِالَّاااااِيل َ ااااااَل     َأْو َأْعطِاااااِه التَّْع ِيااااا

من  يف الباب، وهي ما يكتسبه المضاف ذكر يف هذا الجزء المسألة الثالثة 

 المضاف إليه.

قلم إلى »، أو «األستاذ»إلى  «قلم» فة، عندما تضيفافوائد اإلض ن  وهذه مِ 

يستفيد  نهإ ؟يستفيده اذاتضيف المضاف إلى المضاف إليه، م، عندما «الطالب

 التعريف أو التخصيص.

َ  : »قال ْب َأوَّ اخصص األول، وهو المضاف أو المضاف إليه؟ : ، أي«َواْأصو

 المضاف اخصصه، اجعله متخصًصا باإلضافة.

ََ بِالَِّيل َ اَل َأْو َأْعطِ   ِه التَّْع ِي

وإما التعريف، إما التخصيص،  ؛حينئذٍ  المضاف يأخذ من المضاف إليه :يعني

أخذ التعريف إذا كان المضاف ومتى يأخذ التخصيص؟ ي ؟فمتى يأخذ التعريف

 معرفة بكل أنواع المعارف. إليه

أو  ،«ُب الرجلكتا» :أو المعرف بأل ،«كتابي» :، أو الضمير«كتاُب زيدٍ » :العلم

 .«كتاُب الذي عندي» :أو االسم الموصول ،«كتاُب هذا» :اسم اإلشارة
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 ؛إليه التخصيص؟ إذا أضيف إلى نكرةومتى يستفيد المضاف من المضاف  

 ، وهكذا.«كتاُب طب»، «كتاب طبيب»، «كتاُب رجل: »كأن تقول

التخصيص، ما المراد بالتعريف والتخصيص؟ وثالثهما التنكير، فيها التنكير، و

 والتعريف.

، تريد «محمد»فهو التحديد والتعيين، أن تريد معينًا، محدًدا،  :أما التع يَ

أريد هذا القلم الذي  ،«دع القلم الذي بين يديك: »قولت، «أل»ـمعينًا، المعرف ب

 .محددالمعين ال بين يديك

فرد  هو الشائع يف الجنس، كلمة تكون شائعة يف الجنس، ما يختص هبا :التنَي 

، هذه كلمة شائعة يف كل جنس الرجال، أي فرد من «رجل» :دون فرد، فإذا قلت

، صغير، غني، فقير، أعمى، ُمبصر ،كبير ؛«رجل» :أفراد هذا الجنس ُيقال عنه

 .يسمى رجاًل  مسلم، كافر، قوي، ضعيف، أي رجل

بحيث ال يختص به فرد عن فرد،  ؛النكرة هو االسم الشائع يف الجنس :أقول

 هذا التعريف نقطة معينة. طيب

أن تأيت إلى دائرة التنكير، هذه التي تعم كل  :التْصيب ؟لما التْصيب

لكن دون إزالة ذه تأيت إلى الدائرة وتضيقها، تضيق دائرة التنكير، الجنس، ه

يطلق على أي كتاب، كبير  «كتاب: »ما تصل إلى حد التعيين، فتقول :التنكير، يعني

 د، كتاب يف أي علم من العلوم، كتاب أي إنسان، كتاب.وصغير ومفيد وغير مفي

كتب »، أخرجت أشياء كثيرة من هذا الجنس، «كتاُب رجل: »فإذا قلت مثاًل 

أخرجتها، فدائرة التنكير اآلن صغرت وال ما  «كتب النساء»أخرجتها،  «األطفال

صغرت؟ صغرت، لكن زال التنكير، وصلنا إلى حد التعريف؟ ال هذا يسمى 

 يص.التخص



 

 
e 

g h 

f  297 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

يقصد تنكير؛ ألنك أخرجت كل كتب العلوم  ما، «كتاُب طب: »تقول

األخرى، لكن ما فائدة التنكير؟ التعريف، نقطة معينة تنكير كل الجنس، تخصيص 

كتاُب رجٍل »ا، سب التخصيص، قد يكون التخصيص قوي  دائرة بينهما، على ح

 .«عالٍم جالٍس بيننا

، «كتاُب رجل: »كأن تقول ؛اعام   صته كثيًرا، أو يكون التخصيصخص :يعني

 فهذا المراد بالتخصيص.

إًذا التخصيص ليس من التعريف، التعريف ماذا ضده؟ التنكير، والتخصيص 

 درجة بينهما.

أن إفادة التعريف والتخصيص التي قلناها قبل قليل عند  -إن شاء اهلل-وسيأيت 

وية دون اإلضافة نكرة، هذا خاص باإلضافة المعنإضافة المضاف إلى معرفة و

ال  :تعريًفا وال تخصيًصا، يعني ال تفيد -كما سيأيت-فاإلضافة اللفظية  .اللفظية

 قبل اإلضافة، وإنما الذي يف التنكير، يبقى المضاف كما هو تزيل التنكير وال تؤثر

هو المضاف يف اإلضافة  بحسب المضاف إليه، يفيد المضاف تعريًفا أو تخصيًصا

ما ينتهي من الكالم على اإلضافة أيًضا بيان لهذه المسألة بعدوسيأيت  المعنوية.

 اللفظية والمعنوية.

 ننتقل إلى المسألة الرابعة؟

قال فيها ابن مالك  المسلل  ال ابع : ان سام اإلضال  نلى لففي  ومعنوي ،

 : 

َو َيْفَعاااااااالو  َةااااااااا  َونِْ  يوَ ااااااااابِِه اْلمو

 

ْعاااااَزلو ا َلَعاااااْن َ نَِْيااااا ِِع َ  َوْصاااااف       يو

ُل : »ويف رواية   ، وهما يف معنًى واحد.«ال ُيعد 

ِِ األََمااااااِل  بَّ َراِجينَااااااا َعفِااااااي  َذاااااا و

 

ِع اْلَ ْلااااااِ  َقِليااااااِل الِحَياااااالِ    ااااااَ وَّ  مو

 



 

 
e 

g h 

f  298 
 شرح ألفية ابن مالك

َها َلْففِيَّاااااااْه    َوِ ل اإِلَضااااااااَل و اْ ااااااامو

 

اااااااااهْ     َو ِْلاااااااااَك َمْحَةااااااااا ض َوَمْعنَِويَّ

انقسام اإلضافة : ، وهي«باب اإلضافة»ذكر يف هذه األبيات المسألة الرابعة، يف  

 إلى لفظية، ومعنوية.

  .«اإلضافة اللفظية»ـفنبدأ الكالم على اإلضافة اللفظية، ما المراد ب

يريد  «الوصف» :، فقولنا«إضافة الوصف إلى معموله» :اإلضال  اللففي   ك

 به اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة.

ا داخلة يف اسم الفاعل، صيغ المبالغة نعرف أهن وصيغ المبالغة؟ صيغ المبالغة

 هي اسم الفاعل، اسم الفاعل المبالغ، إًذا فصيغ المبالغة داخلة يف اسم الفاعل.

القرشي، التميمي السعودي، هذا داخل يف اسم  :وهناك المنسوب، المنسوب

المنسوب إلى قريش، منسوب مفعول، وهو  :، يعني«القرشي: »المفعول، فقولك

 ه يف كل شيء.له الحكم نفس

، بشرط أن (اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة): إًذا فالوصف قلنا

يكون زماهنا الحال أو  بشرط أن لحال، أو االستقبال، دون الماضي.يكون زماهنا ا

دون الماضي، مع أن الصفة المشبهة ما تأيت يف الماضي، الصفة المشبهة  االستقبال

وما يف  أما اسم الفاعل واسم المفعول .أو االستقبال  زماهنا إال الحالال يأيت

 هذا قد يكون يف الحال أو االستقبال، أو المضي. ؛معناهما

 : وهذا هو معنى قول ابن مالك

َو َيْفَعاااااااالو  َةااااااااا  َونِْ  يوَ ااااااااابِِه اْلمو

 

 ......................اَوْصاااااااااااااااااف   

 شبهة.إذا كان المضاف وصًفا، وصًفا على اسم فاعل، صفة م :يعني 

َو  يوَ ابِهِ »: قال َةا المضارع، يشاهبه يف يشابه ماذا؟ الفعل  :، يعني«َيْفَعلو  اْلمو
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 زمانه الحال، أو االستقبال دون المضي. ماذا؟ يف كون

ضيف الوصف ، أن ت«إضافة الوصف إلى معموله» :هي اإلضافة اللفظية :قلنا

 ُيكرمه، أو الذي سُيكِرُمه.الذي  :يعني ،«جاء  ُمكِرُم زيد: »كأن تقول؛ إلى معموله

جميع  محمٌد ُمصل  » :أضفههذا اسم فاعل،  :«ُمصلًيا»، «رأيُت محمًدا ُمصلًيا»

 ، فأضفته إلى المفعول.«كل الصلوات محمٌد مصل  »، أو «األوقات

 اسم فاعل، وأضفت إليه الرسالة المعمول. «كاتب» «كاتُب الرسالة: »تقول

ُم األب»طيب  ُم أبوه، وهو بمعنى جاء رجٌل ُيكر   :بمعنى ،«جاء رجٌل ُمكر 

 المضارع.

ِضيء الوجهِ »  ُيضيء وجهه. بمعنى: «جاء  رجٌل و 

ُينسب إلى السعودية،  :يعني ،«قرشي القبيلةِ »أو « الجنسيةِ  جاء  رجٌل سعوديُّ »

 أو ُينسب إلى قريش.

 لذي يضرب الرجل، وهذه إضافة تسمىجاء ابمعنى:  «جاء  الضارُب الرجل»

ضافة اللفظية، وتسمى اإلضافة غير المحضة، وتسمى اإلضافة غير الحقيقية، اإل

 وسنعرف السبب يف هذه التسميات.

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ): قال 

 .[55]آل عم ا : (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ

العائدة إلى عيسى،  اسم فاعل، ثم أضافه إلى الكاف :«متويف» ،(ٹ)

؛ ألنه بمعنى لماذاإضافة لفظية، إضافة لفظية أم معنوية؟  :(ٹ)

ألن  ؛(ٹ) :سأتوفاك يف المستقبل، قال :يعني ،(ٹ)االستقبال، 

هذه األوصاف قد تأيت بمعنى المضي، وقد تأيت بمعنى الحال، وقد تأيت بمعنى 
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 االستقبال. 

 وسأرفعك.: أي ،(ٹ ڤ)

أطهرك من الذين كفروا، أو  :يعني ،(ڤ ڤ ڤ ڦ)

 باآلية. سأطهرك على المعنى المقصود

 وسأجعل. :أي ،(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ)

فاسم الفاعل هنا بمعنى االستقبال، وقد أضيف إلى معموله، إلى مفعوله، هنا 

 عيسى هو المفعول المتوىف. ،(ٹ)أضيف إلى المفعول، 

 هم المجعولون. [55]آل عم ا : (ڦ ڦ)ليس الُمطهر،  (ڤ)

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ): عن أبي لهب وقال 

هو  [4-1]المسد:  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱگ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )النار، وامرأته ستصلى،  ىسيصل

نصب، على  [4]المسد: (ڱ ڱ) سبعية.هذه قراءتنا، قراءة  (ڱ

حالة  ًرا ذات لهب، وامرأته كذلك ستصلىأنه سيصلى هو نا :واهلل أعلم-معنى 

 بال.ها بمعنى الحال، بمعنى االستقكوهنا تحمل الحطب يف جهنم، فجعل

امرأته التي حملت  :يعني ،حملت :طيب لو كانت بمعنى المضي، يعني

إضافة » :اإلضافة اللفظية :الحطب؟ سنخرج عن اإلضافة اللفظية؛ ألننا قلنا

أو االستقبال،  الحال ، بشرط أن يكون الوصف بمعنى«الوصف إلى معموله

 وسيأيت البيان لهذا بعد قليل.

كما ذكرنا من - : هذه اإلضافة اللفظيةونقول لكن نعود إلى اإلضافة اللفظية
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لو أضيفت إلى معرفة  :ماذا تفيد؟ يعني إًذاال تفيد تعريًفا وال تفيد تخصيًصا،  -قبل

 فت إلى نكرة ال تفيد تخصيًصا، معقول؟ نعم.يال تفيد تعريًفا، لو أض

يف إشكال يف الجملة؟ ما يف، « جاء  رجٌل وضيء الوجهِ : »هذا المثال انظر

 «رجٌل »هذه صفة،  «وضيء الوجه» فاعل، وهو موصوف.« رجٌل »فعل، و «ءجا»

كيف  ،معرفة بل إضافة :معرفة أم نكرة؟ إن قلت «الوجهِ  وضيء»نكرة، طب 

 ستصف النكرة بمعرفة؟ وهذا أسلوب مضطرد.

النكرة هل توصف بمعرفة؟ ال، النكرة توصف بنكرة، والمعرفة توصف 

جاء  رجٌل وضيء » :نعوت تعريًفا وتنكيًرايطابق الم النعت أن شرطببمعرفة 

ُم األب»، «جاء  رجٌل جميُل الوجهِ »، «الوجهِ  جاء  رجٌل طويل » ،«جاء  رجٌل ُمكر 

 ،«كثير الشعر»، «جميل الوجه»، «وضيء الوجه»ألن اإلضافة هنا يف ؛ مطرد« اليدِ 

 وال تخصيًصا. فاإلضافة لفظية ال تفيد تعريًفا

فجاء محمٌد : »تقول ،«جاء  محمد: »معرفة، لو قلتلو أردنا أن نصف هبا ال

لن يأيت اآلن، اإلضافة  ،يف الدرس القادم ، وهذا سيأيت بعد قليل«الوضيُء الوجهِ 

 يف أحوال. «أل»اللفظية تجامع 

لوجه، ال بد أن تكون الصفة معرفة، صفه بإضاءة ا «محمدٌ »، «جاء  محمد»نعم 

، واإلضافة «أل»فالذي أفسد الصفة تعريف  «.جاء  محمٌد الوضيُء الوجهِ » :معرفة

 ما أكسبتها تعريًفا وال تخصيًصا.

إذا أردنا أن  «جاء  محمدٌ »و ،«جاء  رجٌل خائُف القلِب : »طيب، نقول مثاًل 

 .«خائُف القلبجاء محمٌد ال» :لوجب أن نقول ؛«محمد»ـنجعلها صفة ل

، «خائف  القلِب جاء  محمٌد : »أن نجعلها حااًل لمحمد؟ نقول أردناطب لو 

 والحال تأيت معرفة باطراد، من صفات الحال أن تكون نكرة، وهنا نكرة.
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، هذه إضافة «جاء  محمٌد يخاُف قلبهُ : »كقولك ،«جاء  محمٌد خائف  القلِب »فـ  

 ، على معنى المضارع، فهي إضافة لفظية.«يفعل»لفظية على معنى 

ال  ،«القليل  الدسم»صفه؟ « ن  شربُت اللب»و ،«شربُت لبنًا قليل  الدسم: »تقول

تعرفُت على رجٍل سعودي »أو  ،«تعرفُت على محمد: »، تقول«أل»ـبد أن تعرفه ب

 .«عرفُت على محمٍد السعودي الجنسيةت»و ،«الجنسية

ضارب »، كلمة «ضارب» :أخص من قولنا «ضارب زيد: »قولنا :فإن قلت

للفظية ال تفيد ال إن اإلضافة ا: ؟ فكيف نقول«ضارب»أليست أخص من  «زيد

أخص  «ضارب زيد»تعريًفا، خالص سلمنا ال تفيد تعريًفا، طب وال تخصيًصا؟ و

 خاصة. «ضارب زيد»عامة،  «ضارب»من كلمة 

ليس من  «ضارب زيد»أن التخصيص الحادث يف  لالمواب عن  لك:

إضافة الوصف إلى معموله؟ من  :اإلضافة، وإنما هو من المعمول، ألسنا قلنا

 .«يضرب زيًدا»باسم  المعمول

رُب هو يض «رأيُت رجاًل ضارب  زيدٍ »، أو «رأيُت رجاًل يضرُب زيًدا: »لو قلت

إليه، فهو نفس المعمول، المعمول هو  اجعلتها مضافً  «زيًدا» زيًدا أو ضارب زيًدا،

 الذي خصص الضرب، وليست اإلضافة التي خصصت الضرب.

ماذا تفيد؟ ما فريًفا وال تخصيًصا، فإن سلمنا بأن اإلضافة اللفظية ال تفيد تع

وكذلك نون المثنى  ،فائدة لفظية، وهي التخفف من التنوين : فائدهتافائدهتا؟ قالوا

 ونون الجمع.

ن فُتعمل الوصف، فتقول ، ولك أن «محمٌد ضارٌب زيًدا: »فلك أن ُتدوِّ

 .«محمٌد ضارُب زيدٍ : »تتخلص من التنوين، وتضيف فتقول

أما  .دة لفظية، وهي التخلص من التنوين؟ أفادت إفااإلضافة ماذا أفادت
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، ما يأيت شيء جديد، هو المعمول حولته زيد فصل موجود قبل اإلضافةفالمعمول 

 من مفعول به منصوب، إلى مضاف إليه مجرور، فهي فائدة لفظية.

باإلعمال، فإذا أردت  «هؤالء ضاربون  زيًدا: »وكذلك يف التثنية، لو قلت مثاًل 

 «زيد» «هؤالء ضاربو زيدٍ : »لص من النون، تأيت باإلضافة اللفظية، تقولأن تتخ

 موجودة أصاًل من قبل اإلضافة، اإلضافة ما تخصصت بزيد.

 فائدهتا التخفيف اللفظي.إًذا 

 : وابن مالك مثَّل لنا يف اإلضافة اللفظية بقوله

ِِ األََمااااااِل  بَّ َراِجينَااااااا َعفِااااااي  َذاااااا و

 

ِع اْلَ ْلااااااِ  قَ    ااااااَ وَّ  ِليااااااِل اْلِحَياااااالِ مو

بَّ َراِجينَا»، «ُربَّ »ـوهذه األمثلة مقصودة، بدأ ب  حرف جر، وسبق « ُرب  »و ،«رو

خاص بالنكرات، ال يجر إال النكرات، إًذا ما بعده نكرة،  «ُرب  »أن  يف حروف الجر

بَّ َراِجينَا: »فقال : الضمير، ومع ذلك نقول «نا»أضيفت إلى  «راجي»مع أن  ،«رو

وصف اسم  :«راجي»ـف ؛ ألهنا إضافة لفظية.«ُربَّ »ـولهذا جاز جره ب ،«َراِجينَا»

 ُرب  رجٍل يرجونا. :فاعل، بمعنى المضارع، يعني

ِِ األََملِ »  .ذه صفة ُمشبهة أضيفت إلى المعموله «َعفِي

؟ إلى ، إلى المعمول أو إلى المفعول«نا»أضيفت إلى  «راجي» «َراِجينَا»طيب 

  .المفعول

فاعل أو  «األمل»، «األمل»أضيفت إلى  «عظيم» :«ملعفيِ األ»طيب 

 يعُظم أن ُربَّ رجٍل يعُظُم أمله. :يعني ،«عظيم» مفعول؟ فاعل، الصفة المشبهة

ِع اْلَ ْلِ  » َ وَّ اسم مفعول، إًذا مضافة إلى ماذا؟ إلى نائب الفاعل،  «مروع» :«مو

 ع قلبه.ُيرو رجاًل  :يعني
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قل ت رجاًل  :أضيفت إلى الفاعل، يعني مشبهةصفة « قليل» :«َقِليِل اْلِحَيلِ » 

 حيلته، أو تقل حيله.

  :ا على اإلضال  اللففي وال وا د ذثي ة جد  

 (ۆئ) [95]المائدة: (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ): قوله تعالىك

 .(ۆئ)ـنكرة، وهي الصفة ل (ۆئ ۈئ)نكرة، 

أن تكون ظية ال بد اإلضافة اللف :هدًيا يبُلُغ الكعبة، قلنا: واهلل أعلم-والمعنى 

يجوز لك دائًما أن  :إما مضارع بمعنى الحال أو االستقبال، يعني ؛بمعنى المضارع

 تضع مكانه المضارع.

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ): قوله تعالى :ومن  لك

ه، فهي إضافة : واهلل أعلم-المعنى  .[9]الحن:  (ڃ ڃ چ چ ف  يثني ِعط 

 لفظية على معنى المضارع.

أقيم الصالة، : أي ،[40]نب ا يِ: (ۉ ۉ ې ې): وقال تعالى

 واهلل أعلم.

ذحامل  ،والملي  السوءِ  مثل الملي  الصالح»: وقال 

 «.المسك، ونالخ الَي 

إلى المعمول، إلى المفعول،  اسم فاعل، أضيف« فامل» :«فامل المسك»

 كرجل يحمل المسك، وكرجل ينفخ الكير. :يعني

هل ُهن  يمسكن : أي ،[38]الزم : (ۅ ۅ ۉ ۉې): قال تعالى

 .(ۉ ۉې)مفعول به، ثم أضفن  «يمسكن رحمته»رحمته، 
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 : قالت الخنساء

اااااااالو   َأوِ َيااااااا أ  َ ب ااااااااطو  َألِوَيااااااا أ  َفم 

 

ا و   ارو  لِلَماااااايفِ  َأنِدَياااااا أ  َشااااااه   َجاااااا  

اُل »  م  ب اُط أ وِدي ةٍ »يحمل ألوية،  :أي ،«أ لِوي ةٍ  ح   يشهد أندية، يجر الجيش، «ه 

 ُترفع رايته. :امة، يعنيإلى يوم القي مرفوع الراية

 : قال حافظ إبراهيمو

  ها َمْدر ااااااااااااا ض ن ا َأعاااااااااااااَد ْ  األم  

 

 َط شاااااعب ا  ياااااَ  األعااااا اقَأعاااااَد ْ  

؛ ألنه وصفه «طيب  األعراق: »نكرة، ثم وصفه بقوله :«شعًبا»، «أعددت شعًبا» 

  بنكرة.

 طيب أعراقه.ت: أعددت شعًبا المعنى

 : وقالت الخنساء

  ورعض  ذاماااالض  جلاااادض جمياااالو المحيَّااااا

 

وِع مسااااعارو    َوللحاااا وِب ِااااداة الاااا َّ

إلى  «المحيا»إلى  «جميل» فتاضأ «جميُل الُمحيا»نكرة،  «جلدٌ : »انظر 

 «كامٌل » ،، وهذه هي اإلضافة اللفظية، وهي إضافة الوصف إلى معمولهمعرفة

 ، كل هذه نكرات.«ورٌع نكرة»نكرة، 

 إضافة الوصف إلى معموله. أهنا: هذه هي اإلضافة اللفظية، خالصتها ،نعم

 والنوع الثاين من اإلضال : اإلضال  المعنوي ، و ك ما  و  اإلضال  اللففي .

إذا كان المضاف ليس وصًفا، أو كان وصًفا بمعنى الماضي، أو كان  :يعني

 ما سوى اإلضافة اللفظية. ى غير معموله، فاإلضافة المعنويةوصًفا مضاًفا إل

غير وصف جامد، أسماء  اا، كأنما يكون اسمً كأن ال يكون المضاف وصفً 

 ، وهكذا.«كتاُب زيد» ،«مسجُد الحي» ،«قلُم محمد»
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  :ااألمثل  على  لك ذثي ة جد   

 .إضافة المصدر، المصدر ما ذكرناه هناك يف الوصف :ومن  لك

 .«ُيعِجُبني استذكاُر زيدٍ » ،«ُيعجُبني مشي محمدٍ : »تقول

خلق  ،[191م ا :]آل ع (ڱ ڱ ں ں ڻ): قال تعالى

ڤ ): السماوات واألرض، هذه إضافة معنوية أكسبت التعريف، قال تعالى

 .[44، 43]الدأا :  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

اسم،  (ڦ ڦ)اسم، و (ں)إضافة معنوية،  (ک ک)

 .وال وصًفا، إنما هو اسم االسم ليس مصدًرا

 .«بيوط اهلل»، «بيوط اهلل يف األرر المساجد»: ويف الحديث

ضافة ، وهذه اإلضافة تسمى باإلضافة المعنوية، واإل« ِ صاعو  م أ وزذاةو الفط»

ائدة معنوية، التعريف أو ؛ ألهنا تكسب المضاف فالمحضة، واإلضافة الحقيقية

التخلص التخفف من  وفائدهتاواإلضافة األولى سميت لفظية؛  .التخصيص

 التنوين.

تسمى  يةإلضافة المحضة، واإلضافة اللفظبا اإلضافة المعنويةتسمى 

ُمكرم : »، فقولنااُمقدرً  اتنوينً  لم؟ ألن يف اإلضافة اللفظية اإلضافة غير المحضة،ب

محذوف تخفيًفا، حذفناه تخفًفا  هتنوين مقدر، لكن ، هناك: ُمكرٌم زيدٌ أي ،«زيدٌ 

 .لإلضافة، لكن ما نزل يف التقدير يف المعنى

ما يف تنوين، فلهذا  لكن يف اإلضافة المعنوية المحضة، ما يف تنوين، أبًدا،

قيقية؛ ألهنا حذفت التنوين، واكتسب المضاف التعريف أو التخصيص، وهذه ح

 وعرفنا هي التي تكسبت التعريف أو التخصيص.. إضافة حقيقية محضة
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 .اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضيإضافة  :ومن اإلضال  المعنوي  المحة 

ية، يأخذ حكم اإلضافة المعنوية إذا كان بمعنى الماضي، فهي إضافة معنو ،نعم

يكتسب التعريف، إذا أضيف إلى معرفة والتخصيص، أضيف إلى  :الحقيقية، يعني

 ال يصيب به نكرة، وهكذا يأخذ كل أحكام اإلضافة المعنوية. معرفة، حينئذٍ 

جاء  محمٌد ضارُب : »، لما أقول لك«جاء  محمٌد ضارُب زيدٍ : »تقول مثاًل 

 ضربه وانتهى. :يعني ،ضربه أو يضربه أو سيضربه أنه :معنى ذلك ،«زيدٍ 

رفعتها جعلتها  «ضارُب زيدٍ » :رفعتها صفة، «ضارُب زيدٍ »فاعل،  «محمدٌ »ـف

 صفة إضافة حقيقية، فجعلتها صفة، مع أنه ضرب. :صفة، يعني

 (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ): نعم، قال 

 ،(ڻ ۀ)فطرها أو ُيفطرها؟ فطرها، فلهذا  ،(ڻ ۀ) [1]لا  :

سبت التعريف باإلضافة، وكذلك تك، اف المعارفنعًتا للفظ الجاللة، اعرِ  وقعت

 جعلهم رساًل، فهي إضافة حقيقية؛ ألهنا بمعنى الماضي. ،(ۀ ۀ)

الثبوت واالستمرار يف الماضي والحال  :وإذا كان المراد باسم الفاعل

، هذه إضافة الحال أو االستقبال الفاعلإذا أردنا باسم  :واالستقبال، نعم، نحن قلنا

 ماذا؟ لفظية.

 يقية معنوية، قد يأيت اسم الفاعلوإذا كان بمعنى الماضي، هذه إضافته حق

كقوله  ؛ر، ويسميه سيبويه بالفعل المستمرأحياًنا وُيراد به ثبوت الصفة واالستمرا

 هو غفره، ويغفره وسيغفره. [3]ِال : (ڤ ڦ): تعالى

سيخلقه، هذا فعل مستمر، ليس و ،خلقه، ويخلقه ، هو«لقخالق الخ: »مثاًل 

 فطرها. :، يعني«فاطر السماوات»ـك
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ُيراد به الثبوت  جعلهم، فإذا كان اسم الفاعل [1]لا  : (ۀ ۀ ہ) 

فحينئذ  ؛معنى الماضي، والحال، واالستقبالالفعل المستمر ب :واالستمرار، يعني

تعامله معنوية، وأن  املة المضي، فتجعل إضافته حقيقيةيجوز لك أن تعامله مع

 معاملة الحال واالستقبال، فتجعل اإلضافة لفظية بحسب نية المتكلم.

 (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ): قال تعالى

، ويملكه يوم الدين هو ملكهنا الفعل مستمر،  (ٺ) [4-2]الفا ح : 

 ، هذا فعل مستمر.وسيستمر يف ملكه 

يتبادر بمعنى  هو يتبادر إلى معنى المضي، هذا الذي يتبادر، عموًما حينئذٍ 

 المضي، لكن لك أن تجعله بمعنى الحال أو االستقبال.

  ؟(ٺ ٺ ٺ) :فلهذا كيف ُنعرب

 صفة للفظ الجاللة. (پ پ پ)

 صفة ثانية وثالثة. (ٻ ٻ)

معرفة مع معرفة؛ ألهنا أضيفت  :كيف صفة؟ يعني صفة رابعة، (ٺ)

 هبذا المعنى. ، فاكتسبت التعريف(ٺ)إلى  (ٺ ٺ)

كلها جاءت صفات هلل  [3]ِال : (ڤ ڦ ڦ ڦ) :وكذلك لو قلنا

مع أهنا اسم فاعل؟ أضيفت  ،أهنا معارف، كيف صارت معارف :، يعني ذلك

إلى معموله، ألهنا بمعنى الفعل المستمر، فعلى ذلك المتبادل فيها بمعنى 

 الماضي.

 غ» لك أ    ول:
ِ
: الذي غفره، ولك أن تقول :، يعني«افِر الذنبالحمُد هلل



 

 
e 

g h 

f  309 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

هذه إضافة  «الحمد هلل غافر الذنب: »يجوز الوجهان «هلل الغافِر الذنب الحمدُ »

 ، غفر ذنوب عباده.حقيقية معنوية بمعنى الماضي، وهو غفر الذنب 

 الغافر الذنب»و
ِ
 ، هذا بمعنى الحال واالستغفار، يغفرها وسيغفرها.«الحمُد هلل

نعم، هذا  ،[96]األنعام: (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ): قال اهلل 

 .ضافة حقيقية معنوية؛ ألهنا بمعنى فلق، فلقه، ويفلقه، وسيفلقه إ :يقول

هذا محمٌد »، و«هذا محمٌد ضارُب زيدٍ » :بين قولنا إًذا ما الفرق معنًى وإعراًبا

 ؟ «ضارب  زيدٍ 

جعلناها صفة، إًذا فاإلضافة هنا  «ضارُب زيدٍ »مبتدأ وخرب،  «هذا محمدٌ »

 معنوية أو لفظية؟ معنوية.

هذا محمد »بمعنى الماضي، لكن  «ضرب» ،«سيضرب»أو  «ضرب  »إًذا 

؟ لفظناها على «ضارب  زيد»معرفة، و «محمد»، جعلناها حااًل، كيف «ضارب  زيدٍ 

نكرة؛  :نكرة أو معرفة، قلنا «ضارب زيد»الحالية، والحال ال يكون إال نكرة، و

عل الف :هذا محمد حالة كونه يضرب زيد، بمعنى :ألهنا إضافة لفظية، يعني

 المضارع.

ا بقي ذأن هناك فرًقا بين الوصف إ :ومما يم  أ   ع له يف  يع المسلل  بالياط

 على وصفيته، وبينه إذا كان اسًما غير وصٍف.

ر استعماله يبمعنى فعل مضارع، لكن قد يغالوصف يف أصل استعماله وصف، 

ُيطلق على هذا الشخص، يطلق على هذا  :حتى يكون اسًما غير وصف، يعني

 كان يعمل هذا العمل، أو ال يعمل هذا العمل. الشيء، سواءٌ 

اسم فاعل،  «سائًقا» «أيُت رجاًل سائًقا سيارًة جميلةً ر: »لو قلنا مثال  لك:

 وصف أم غير وصف؟ وصف.
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قلت ونحن جالسون ، «يسوق»رأيُت رجاًل يسوق، بمعنى المضارع،  :يعني 

سوق اآلن؟ كلمة يهو  «دسائق محم»وجلس عندنا،  «رأيُت سائق محمد: »لكم

 .اهنا اآلن ليست وصًفا، وإنما هي صارت اسمً  «سائق»

طيب إذا بقيت على وصفيته، بقي االسم على وصفيته يأخذ هذه األحكام 

 المذكورة، وإذا خرج من الوصفية وصار اسًما، يأخذ أحكام االسم.

 اسم فاعل. «ُمحتلِم»، كلمة «حائض»كلمة  :يعني

يف  :أي ،وهي تحيض إذا كانت ُتطلق على المرأة« تلِمحائض وُمح»طب كلمة 

 :زمن الفعل، وعلى الرجل وهو يف هذا الفعل، هذا اسم فاعل، وصٌف له، يعني

تجب : »، تقول مثاًل «هذه امرأة حائض: »يحيض ويحتلم، لكن المرأة نقول

صحيحة من جهة  ،، صح؟ طب الحائض ُتصلي؟ نعم«الصالة على كل حائض

 وخطأ من جهة.

خطأ؛ ألن الذي تحيض ما تصح منها الصالة،  .وصف «حائض»إن  :إذا قلنا

 هنا اسم ليست وصًفا، اسم لكل من بلغت حد  الحيض، هذا اسم.إ :وإذا قلنا

حتِلِ» :كذلك ُمحت لِم سل الممع  واج  على ذل مو ، محتلم يجب عليه «ِو

اسم  أي:، االغسل، يف الجمعة وغير الجمعة، لو كان وصًفا، لكن هنا صار اسمً 

 .إلى االسمية خرج عن الوصفية

 من طالب يطلب. ،كلمة يف األصل اسم فاعل :«الطالب»

أم اسم غير وصف؟ هذا وصف،  ، هذا وصف«طالُب الحقِّ ال يخيب: »لو قلنا

الطالب استعداًدا للمدرسة  نام  : »هذا الذي يطلب الحق ال يخيب، لكن نقول

 .«غًدا

، خرج عن الوصفية، االطالب، هذا صار اسمً  هذا اسم ليس وصًفا، كيف نام
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: لو قلنا مثاًل  :حين يعامل معاملة األسماء، وهذا يعامل معاملة األوصاف، يعني

، هذا وصف أم اسم غير «حارُس المدرسة» «.جاء  محمٌد حارُس المدرسة»

كان يف  أويحرسها  هذا اسم غير وصف، هو حارس المدرسة، سواءٌ  ،وصف؟ ال

، أو جاء يتغدى عندك، ويتغدى عند حارس «هذا حارس المدرسة» :بالده، نقول

 لهذا اإلنسان. امالزمً  االمدرسة، كيف يتغدى عندي وما يحرسها، هذا صار اسمً 

خرج  :اسم، يعني هو ،اكذلك حارس المدرسة، لكن ليس علمً  «محمد»اسم 

ن ، صفة وموصوف؛ أل«هذا محمٌد حارس المدرسة» :عن داللة الوصفية، فتقول

 .اإلضافة إضافة حقيقية معنوية

:  ،، هذا وصف أو اسم غير وصف؟ وصف«نحن ُحراس الفضيلة» لو قلنا مثال 

نحن »بمعنى المضارع، قلنا ذلك عدة مرات، وصف يعني بمعنى مضارع،  :يعني

 هذا وصف. .نحرس الفضيلة :يعني ،«ُحراس

ارُس ح»أو « حارُس السجن: »كما قلنا قبل قليل- لكن لو قلت مثاًل 

كان يفعل الحراسة، أو كان نائًما، أو كان  هو يسمى هبذا االسم، سواءٌ  «المدرسة

إضافته حقيقية معنوية وليست  له، فحينئذٍ  امسافًرا، أو كان يف إجازة، صار اسمً 

 لفظية.

 :هنا وصف وال اسم؟ وصف يعني «معلم» «هنيًئا لُمعلم الناس الخير: »أقول

ألنه ما يدرس هنا، صار  ؛، اسم«س على المديردخل المدر»لكن  الذي ُيعلم.

 .ا يف االسرتاحة، أو كان يف بيتهكان ُيدرس الطالب، أو كان جالًس  له، سواءٌ  ااسمً 

له،  اه، صار اسمً ءالذي يفرس أعدا :«الفارس»، «مدير الجامعة»وكذلك مثاًل 

ار الخبَّاز، وهو يخبز هذه صفة له، ص .حتى ولو كان يف بيته جالس ،«فارس»

 يتغدى عندك أو يصلي. صار اسًما له ولو كان، اخبازً 
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الذي يلعب،  :، هذه صفة، يعني«اضرب الالعب»، «الموظف، الالعب» 

جاء العب من العبي »، «جاء الالعب: »صفات تخرج لمجرد اسم، تقول

، مع أنه جاء عندك، ما يلعب، ويصار «العب يف منتخب المدرسة»، أو «المدرسة

 له. ااسمً 

ضافة بقي الوصف على وصفيته، يأخذ هذه األحكام التي ذكرناها باإلفإذا 

إلى كونه اسًما غير وصف، كيف تكون إضافته  اللفظية، خرج من كونه وصًفا

 لك أن الوصف يكون بمعنى المضارع.وذ ؛إضافة حقيقية والذي ُيميز هذا حينئذٍ 

اإلضافة  فإذا لم يكن بمعنى المضارع، فهذا ليس بوصف، وهذا ال يدخل يف

 اللفظية.

طيب، أيًضا مما يدخل يف اإلضافة المعنوية، عندما تضيف الوصف إلى غير 

كاتُب "معموله، يبقى أنك تضيف الوصف إلى غير معموله، كأن تقول مثاًل: 

أنت أضفت الكاتب إلى المعمول، إلى المفعول  "كاتُب القاضي"أو  "المدرسة

 ذه إضافة حقيقية معنوية.به، يكتب للمدرسة أو يكتب للقاضي؟ ال ه

هذه نعم إضافة لفظية؛  "كاتُب الكتاب"أو  "كاتُب الرسالة" لَن لو قلنا:

 ألنك أضفتها إلى المعمول.

طب لو قلنا مثاًل: طالب الكلية، هذا وصف أم اسم؟ اسم غير وصف، عميد 

 الكلية، وإمام المسجد، إمام مسجد حتى ولو كان ال يؤم.

  لِ على نبينا.واهلل أعلِ وصلى اهلل و
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 الدرس الثالث والستون

 

 ...أما بعد:على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف ليلة االثنين، السابع 

هـ، ونحن يف جامع الراجح، يف حي 1432عشر من شهر ربيع األول، من سنة 

ة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه، الدرس الثالث والستين، من الجزيرة، يف مدين

 دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه اهلل رحمة واسعة.

وقبل أن نبدأ بالدرس، أحب أن ُأنبه إخواننا، اسم هذا الشهر، وهو ربيع 

األول، فأسماء األشهر كما تعرضنا لذلك يف باب العلم هي من األعالم، لهذا 

 ول.نقول: ربيٌع األ

فنُعرف الصفة؛ ألن ربيع هنا علم، فال نقول مثاًل: ربيع أول، نجعله نكرة، وال 

نأيت بالشهر على سبيل اإلضافة، فنقول: ربيُع األوِل؛ ألنه ُمعرف بالعلمية، وليس 

 معرًفا باإلضافة.

فلهذا الشهر هو ربيٌع األول، وكذلك ربيٌع اآلخر، وكذلك ُجمادى األولى، 

 أن ربيًعا مذكر، وُجمادى مؤنث. الكالم نفسه إال

كنا توقفنا يا إخوان يف آخر درس يف الكالم على أوائل األبيات يف باب 

الباب: ]باب  ذ  يف  يا   اإلضافة، ولعلنا ُنذكر بما ذكرناه من أن ابن مالك

 مسائل: اإلضال [ ثماين
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  :ما ُيحذف لإلضافة. المسلل  األولى 

  ة.معاين اإلضاف :والمسلل  الثاني 

 : ما يكتسبه المضاف إليه من المضاف. والمسلل  الثالث 

 : انقسام اإلضافة إلى لفظية ومعنوية. والمسلل  ال ابع 

 يع المسائل  ر نا ا يف الدرس الماضك، وب ك من المسائل التك  ذ  ا ابن 

 مالك يف  يا الباب:

 : مسألة إضافة الشيء إلى نفسه. المسلل  الْامس 

 :   ألسماء المالزمة لإلضافة وأحكامها.ا المسلل  السا 

 : حذف المضاف، وحذف المضاف إليه. والمسلل  السابع 

 : الفصل بين المضاف والمضاف إليه. المسلل  الثامن 

 هذه المسائل التي ذكرها ابن مالك يف هذا الباب.

بعد ذلك،   شرحنا كما قلنا، أربع مسائل، واآلن نقرأ ما قاله ابن مارك

 فقال:

ْغَتَفاا ْ َووَ .391  مو
َِ َةااا  ْصاالو َأْل بِااَيا اْلمو

 

اااَع ْ   ِصاااَلْت بِاْلثَّااااِ  َذاْلَمْعاااِد اْل َّ  نِْ  وو

ََ اْلثَّااااانِك.392   َأْو بِالَّااااِيل َلااااهو أِضااااْي

 

اااااااِربو َرْأِس اْلَمااااااانِك   َذَزْياااااادو اْلةَّ

َأ نِْ  َوَقا ْ .393  َِ َذا َها لِك اْلَوْص  َوَذْونو

 

َثن اااااااى أْو َجْمَعاااااااا َ ااااااابِْيلَ   َبااااااا ْ مو  هو ا َّ

بََّماااااااا َأْذَساااااااَ  َثاااااااا أ َأوَّ َ .394   َورو

 

اااااوَ الَ    مو
َِ  َ ْلنِيثاااااف نْ  َذااااااَ  اْلَحاااااْي

ِض لَِمااا بِااِه ا ََّحااْد .395  َو اْ اا  َو َ يوَةااا

 

ْوِ َماااااااااااف نَ ا َوَر ْ   ْل مو  َمْعنااااااااااى  َوَأول

 : يف البيت الساب  والثامن، والتا  : ل ال 

َةااااا ْغَتَفاااا ْ َوَوْصاااالو َأْل بِااااَيا اْلمو  مو
َِ 

 

اااَع ْ   ِصاااَلْت بِاْلثَّااااِ  َذاْلَمْعاااِد اْل َّ  نِْ  وو
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ََ اْلثَّااااااانِك  َأْو بِالَّااااااِيل َلااااااهو أِضااااااْي

 

اااااااِربو َرْأِس اْلَمااااااانِك   َذَزْياااااادو اْلةَّ

َأ نِْ  َوَقاا ْ   َِ َذااا َهااا لِااك اْلَوْصاا  َوَذْونو

 

َباااااا ْ   َثن ااااااى أْو َجْمَعااااااا َ اااااابِْيَلهو ا َّ  مو

على حكٍم يتعلق بالمسألة السابقة، وهي: انقسام  تكلم يف هذه األبيات 

 اإلضافة إلى إضافة حقيقية معنوية، وإلى إضافة لفظية غير حقيقية.

فاإلضافة اللفظية، كما عرفنا هي إضافة لفظية غير حقيقية وليست محضة، 

ليست محضة؛ ألهنا على سبيل االنفصال، وإنما إضافتها إلى إضافة الشكل 

  الحقيقة.واللفظ فقط، ال يف

ولهذا جاء عن العرب، جاء يف السماع إذ قالوا: ال على المضاف يف هذه 

 اإلضافة اللفظية، مع أن األصل اإلضافة ال ُتجامِع أل؛ ألهنما متنافيان.

إال أن السماع، جاء بإدخال أل يف المضاف مع اإلضافة اللفظية، يف مواضع 

إلضافة المعنوية الحقيقية إنما نقول: معينة، ذكرها ابن مالك يف هذه األبيات، ففي ا

 ال يجوز أبًدا بحال أن ُتدخل أل على المضاف. "قلُم طالِب "أو  "قلُم طالٍب "

 ما يجوز هذا بحال. "القلُم طالٍب "أو  "القلُم الطالِب "ما تقول: 

 أما م  اإلضال  اللففي  لَما قلنا جاء السماع بيلك يف مواض :

 ف إليه فيه أل.إذا كان المضا الموض  األول:

 ."جاء  محمٌد الُمكِرُم الرجلِ "كأن تقول: 

 جاء محمد، فعل وفاعل، المكِرُم صفة، وهو مضاف، الرجِل مضاف إليه.

فالمضاف الُمكرم فيه أل، والمضاف إليه فيه أل، واإلضافة هنا لفظية، فلهذا 

 جاز إدخال أل.

 ."لضيِف جاء  رجٌل ُمكِرُم ا"فلو كان الموصوف نكرة؟ كنا نقول: 
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ألن رجل نكرة، حينئذ ال وجه إلدخال أل على  "جاء  رجٌل مكِرُم الضيِف " 

 الصفة.

 ."جاء  محمٌد الُمكِرُم الضيِف "تقول:  "جاء  محمدٌ "لكن لو قلت: 

جاء  المكِرُم "طيب، وإن لم تأيت بالموصوف أصاًل، جاز لك أن تقول: 

 بأل ومن دون أل. "جاء  ُمكِرُم الضيِف "و "الضيِف 

الجعُد " "الكثيُر الخيرِ " "جاء  محمٌد الكريُم الخلِق "من ذلك أن تقول: و

 ."الطويِل اليدِ "وهذا مثال ابن مالك، و "الشعرِ 

جعُد " "طويُل اليدِ " "كثيُر الخيرِ " "جاء  رجٌل كريُم الخلِق "وتقول يف النكرة: 

 ."الشعرِ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ): ومن ذلك قوله 

گ  گ گ گڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 .[35-34]الحن: (ڻ

 مضاف، واإلضافة لفظية؛ ألنه وصف اسم فاعل. (المقيمي)

 مضاف إليه، ولهذا ُحذفت النون. (ٺ)

ولو أثبتت النون يف المقيمين؟ النتفت اإلضافة وُأعمل اسم الفاعل، فلفظ ما 

، فحينئذ م ا يف إضافة، ما يف إضافة، إًذا ما بعده، فقيل يف الكالم: والمقيمين الصالة 

يف إشكال أصاًل، يف إدخال أل حينئذ، وإنما الكالم على إدخال أل مع اإلضافة، يف 

 نعم هذا الموضع األول. ،[35]الحن: (ں ڻ)نحو 

تدخل ال على المضاف اإلضافة اللفظية، إذا كان المضاف  :الموض  الثاين
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، وهذا "جاء  محمٌد الطويُل شعِر الرأس"إليه، مضاًفا إلى ما فيه أل، كأن تقول: 

جاء  محمٌد الطويُل "الموضع مشابه للموضع السابق، الموضع السابق كأن نقول: 

 هنا جاء محمٌد الطويِل شعِر الرأِس. "الشعرِ 

جاء  محمٌد الراوي أخباِر "، و"جاء  محمٌد الكريُم نسِب األمِ "وتقول: 

 ."العرِب 

، "جاء  رجٌل طويُل شعِر الرأسِ "تقول:  فلو أتيت بالموصوف نكرة، كنت

جاء  "، وتقول: "جاء  رجٌل راوي أخباِر العرِب "، و"جاء  رجٌل كريُم نسِب األمِ "و

 ، وجاء الطويُل شعِر الرأِس."طويِل شعِر الرأسِ 

 .[31]العنَبوط: (پ پ پ ڀ ڀ ڀ): ومن ذلك قوله 

هنا  (پ پ ڀ ڀ ڀ)هذا اسم فاعل، ُمخلك،  (پ پ)

ضافة، فُمهلك مضاف، وهذه مضاف إليه، وهذه مضاف، والقرية مضاف حذف اإل

 إليه.

ففي مثل هذا األسلوب، لك أن ُتدخل أل، مع أن اآلية ما فيها أل، لكن لك أن 

 ُتدخل أل.

وأن  "نحن المهلكوا أهل هذه القريةِ "فنقول: مثاًل يجوز أن تقول يف الكالم: 

 ."نحن مهلكوا أهل هذه القريةِ "تقول: 

 م فإن قال قائل: لو نظرنا للمثال األول، هنا أو يف الموضع السابق:نع

 ."جاء  محمٌد الطويِل اليدِ "

، ماذا نقول؟ طويل ماذا؟ جاء  رجٌل طويِل اليِد، رجٌل نكرة، وهو "جاء  رجٌل "

موصوف، وأين صفته؟ طويل، طيب طويل أضيفت إلى اليد، فهل المضاف طويل 
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ة بإضافته إلى اليد، فكيف ُتوصف النكرة رجٌل معرفة أم نكرة؟ إن قلت معرف 

بمعرفة؟ وإن قلت نكرة فكيف يكون نكرة مع أنه أضيف إلى اليد، معرف بأل، 

 واضح السؤال؟ من ُيجيب يا إخوان؟ 

شرحناه يف الدرس الماضي، يف الدرس الماضي، يف آخر الفصل الماضي، نعم 

 تحاول؟

(@00:13:31.) 

معنوية أم لفظية؟ معنوية لفظية،  "طويِل اليدِ "ولنا: ما نوع اإلضافة يف ق :ال يخ

ألن المضاف هنا وصف، صفة مشبهة، واإلضافة اللفظية هل تفيد التعريف؟ ال، 

 الذي يفيد التعريف كما تكلمنا من قبل اإلضافة المعنوية.

أما اإلضافة اللفظية فال تفيد التعريف قط، إنما تفيد التخفيف، يعني التخفف 

، أو التخفف من النون يف المثنى والجمع، أو إزالة القبح يف مواضع من التنوين

 "رأيُت رجاًل كريم  الُخلِق "قليلة، لكنها ال تفيد التعريف قط، فلهذا تقول: 

 ."شربُت لبنًا قليل  الدسمِ "و

 "الكريم  الُخلِق "ماذا؟  "رأيُت الرجل  "فلو عرفت الموصوف لكنت تقول: 

خل أل على معرفة؟ نقول: ليس معرفة؛ ألن فأدخلت أل، كيف ستدخل، تد

 إضافته إضافة لفظية ما تفسد التعريف.

الموضع الثالث: إما تدخل فيه أل على المضاف اإلضافة اللفظية، إذا كان 

 المضاف مثنًى، أو جمع سالمة، مثنًى أو جمع سالمة، وهذا قول ابن مالك:

َأ نِْ  َوَقاا ْ  َِ َذااا َهااا لِااك اْلَوْصاا  َوَذْونو

 

َباااااا ْ مو    َثن ااااااى أْو َجْمَعااااااا َ اااااابِْيَلهو ا َّ

َأ نِْ  َوَق ْ  "وكوهنا يعني أل، يف الوصف، تريد أن اإلضافة إضافة لفظية،    َذا

َثن ى  المثنى معروف. "مو
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َب ْ  َ بِْيَلهو  َجْمَعا أوْ  " يعني إما مثنى، أو جمًعا يتبع سبيل المثنى، إًذا فهناك  " ا َّ

 جمع ال يتبع سبيل المثنى. جمع يتبع سبيل المثنى، وهناك

فالجمع الذي يسلك أو يتبع سبيل المثنى هو الجمع السالم الصحيح، يعني 

جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم؛ ألن طريقة الجمع حينئذ كطريقة 

 التثنية.

فكما تقول يف تثنية محمد، محمدان، فيسلم المفرد وتضيف ألف ونون، فإنك 

، فصورة المفرد تسلم وتزيد واو ونون، وكذلك يف يف الجمع تقول: محمدون

جمع المؤنث السالم، تسلم صورة المفرد، فتقول مثاًل يف هند هندات، فقالوا: إن 

 هذا الجمع يتبع المثنى يف طريقة الجمع.

 أما جمع التكسير، فإنه ال يتبع سبيل التثنية؛ ألن صورة المفرد فيه تتغير.

جاء  "فإذا وصلنا نقول:  "الن المكِرما الضيفجاء  الرج"فلهذا نقول مثاًل: 

فإذا  "جاء  الرجال المكرموا الضيِف "ونقول يف الجمع:  "الرجالن المكِرم  الضيِف 

 ."جاء  الرجاُل المكِرُم الضيف  "وصلنا 

جاء  الرجال المكرموا "و "جاء  الرجالن المكِرما محمدٍ "نعم، طيب، ونقول: 

سواء كان فيه أل كالضيف أو علم كمحمد؛ ألن تنظر إلى المضاف إليه،  "محمدٍ 

 الوصف يعني المضاف مثنى، أو جمع.

، كل ذلك "جاء  الرجاُل المكرموك  "، أو "جاء  الرجالن المكرماك  "أو تقول: 

يجوز لك فيه إدخال أل على المضاف؛ ألهنا إضافة لفظية، والمضاف مثنى، أو 

 جمع.

أو  "جاء  المكرم  الضيِف "ول: طيب، وإن لم تذكر الموصوف، جاز لك أن تق

كل ذلك  "جاء  المكرُم محمدٍ "و "جاء  ُمكِرُم محمدٍ "فتقول:  "جاء  مكرم  الضيِف "
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 يجوز. 

وكان القياس أال تدخل أل على المضاف، هنا حتى يف اإلضافة اللفظية، كان 

ز ذلك كون  القياس أال تدخل أل؛ ألن اإلضافة ال ُتجامع أل، ولكن الذي جو 

 إضافة لفظية غير محضة، غير حقيقية؛ ألهنا عالنية االنفصال كما سبق. اإلضافة

زنا  طيب، ولذا، لو خرجنا عن المسموع من القياس أن هذا ال يجوز، ثم جو 

 هذه المواضع الثالثة؛ ألن السماع دل  عليها.

ا عن ال ياس لال يوتماوز ليه السماع.  ال اعدة   ول: ن  األم  ن ا ذا  أارج 

مر، إذا جاء موافًقا للقياس، األمر إذا جاء موافًقا للقياس فيكفي فيه يعني األ

األدلة القليلة، ونقيس عليها، لكن إذا جاء األمر مخالًفا للقياس، فاألصل أن ُيمنع، 

فإذا جاءت أدلة سماعية على جواز مواضع فيه، فيجب أن يتوقف حينئذ عند 

ز  هذه المواضع المعينة، فيجب أال السماع؛ ألن القياس منع، إال أن السماع جو 

 يتجاوز حينئذ السماع.

فلهذا ال يجوز أن تقول مثاًل: جاء محمٌد الضارُب رجٍل، الضارُب رجٍل؛ ألن 

المضاف إليه ليس فيه أل، ليس يف الموضع األول، وال من الموضع الثاين؛ ألن 

 المضاف إليه ليس مضاًف إلى ما فيه أل.

 ضاف الضارب ليس مثنًى وال جمًعا.وليس من الموضع الثالث: الم

جاء  محمٌد الضارُب "إًذا ماذا تقول؟ هنا يجب أن ُتعمل اسم الفاعل، فتقول: 

 ، بمعنى جاء محمٌد الذي يضرُب رجاًل."رجاًل 

، هل هو من الموضع األول "جاء  محمٌد المكِرُم زيدٍ "وهل يجوز أن نقول: 

هو من الثالث؟ المضاف مثنى أو  المضاف إليه فيه أل؟ ال، وليس من الثاين، هل

 جمع؟ إًذا ال يجوز، هذه الجملة غير جائزة.
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جاء  محمٌد "طيب، كيف نصححها؟ بأن ُنعمل اسم الفاعل، فنقول: 

 ."جاء  محمٌد المكِرُم زيًدا"، نعم "الضارُب 

 ."جاء  محمٌد ضارب  رجلٍ "طيب، وهل لك أن تقول: 

؟ يكون ضارب  حال، رجٍل "جاء  محمٌد ضارب  رجلٍ "هل لك أن تقول: 

مضاف إليه، يعني اإلضافة هنا جائزة، نعم اإلضافة هنا جائزة، إضافة لفظية، وليس 

هناك أل، هناك ال مانع من اإلضافة، لكن اإلعراب كيف يكون؟ اإلعراب يكون، 

 حال على معنى جاء محمٌد حالة كونه يضرب رجاًل، هذا ما فيه إشكال جائز.

؟ إن جعلتها حااًل ال يصح؛ "محمٍد ضارُب رجلٍ  جاء  "هل لك أن تقول: 

ألنك رفعت، وإن جعلتها صفة نعًتا يصح أو ال يصح؟ ال يصح؛ ألن الموصوف 

جاء  محمٍد ضارُب "معرفة محمد والصفة؟ نكرة، إًذا ما يصح، ما يصح أن تقول: 

 ."رجلٍ 

 جاء  محمدٍ "حال، أو أن تقول:  "جاء  محمٌد ضارب  رجلٍ "فلك أن تقول: 

 
ٍ
 على أهنا صفة، الضارُب صفة حينئذ. "الضارُب رجال

 هذا جائز أو ال يجوز؟ ال يجوز. "وجاء  محمٌد الضارُب زيدٍ "

على اإلعمال؟ جائز، فما  "جاء  محمٌد الُمكِرُم رجاًل "وهل يجوز أن تقول: 

 إعراب الُمكِرُم؟ جاء محمٌد المكرُم صفة.

 بال أل، نعم يجوز، إعراهبا؟ حال. جاء  محمٌد ُمكِرم  رجٍل؟"هل لك أن تقول: 

 "جاء  محمٌد ُمكِرُم رجلٍ "أو  "جاء  محمٌد ضارُب رجلٍ "وهل لك أن تقول: 

ال يجوز، لماذا ال يجوز؟ ألن الموصوف معرفة،  "جاء  محمٍد ضارُب رجلٍ "

 والصفة نكرة.
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هذا ال يجوز؛ ألنه ليس من  "جاء  محمٌد الُمكِرُم زيدٍ "طيب، فإن قلنا:  

جاء  "يجوز، فالُمكرم صفة، طب  "جاء  محمٌد الُمكِرُم زيًدا"ع الثالثة، المواض

 يجوز على الحالية، ال يجوز على الحالية. "محمٌد مكِرم  زيدٍ 

 يجوز. "جاء  محمٌد مكِرُم زيدٍ "طب، 

جائزة أم غير جائزة؟  "جاء  محمٌد ُمكِرُم زيدٍ "جملة أخرى جيد ما شاء اهلل، 

طبًعا حينئذ ما يف إال الوصفية، أهنا نعت، مكِرُم زيٍد نعت،  "دٍ جاء  محمٍد مكِرُم زي"

 ومحمد معرفة علم، مكِرُم زيٍد معرفة أم نكرة؟ نكرة، لفظية يعني نكرة، أي نكرة.

 التي قولتها قبل قليل، نعم ماذا تقول؟

(@00:27:37.) 

 ال يخ:   أنا أريد ا على الما ة، على اإل باع.

عل ُمكِرم هنا بمعنى الحال أو االستقبال، فالجملة غير نقول: إذا كان اسم الفا

صحيحة؛ ألن اإلضافة حينئذ، إضافة لفظية، واإلضافة اللفظية ال ُتكسب التعريف، 

يعني ُمكرم زيٍد هذه معرفة أو نكرة إن كانت اإلضافة لفظية؟ نكرة، نكرة إًذا يجب 

النكرة إذا وقعت صفة  حال، حالة كونه؛ ألن "جاء  محمٌد مكِرم  زيدٍ "أن تقول: 

 للمعرفة ُنصبت على أهنا حال.

فإن كان اسم الفاعل بمعنى الماضي، بمعنى جاء محمد الذي أكرم، ليس 

الذي يكرم أو الذي سيكرم، جاء محمد الذي أكرم زيًدا يف الماضي، فاإلضافة 

 حينئذ لفظية، أو معنوية؟ بمعنى الماضي، معنوية.

اللفظية والمعنوية، نعم، إذا كانت اإلضافة نحن شرحنا الكالم عن اإلضافة 

على معنى الماضي، يعني أكرمه وانتهى، فاإلضافة حينئذ إضافة حقيقية معنوية 

بالرفع على  "جاء  محمٌد مكِرُم زيدٍ "فُمكِرُم زيد معرفة، تعرف باإلضافة، فتقول: 
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 أنه نعت.

 كُمكِرم زيٍد، اسم فاعل.

 نضال  لففي ؟ ب   ين: ذيلك الوصَ قلنا، متى  َو  اإلضال 

 أن يكون المضاف وصًفا. :األول

 أن يكون زمنه الحال أو االستقبال. والثاين:

 فإن لم يكن المضاف وصًفا، كقلم زيد، وباب المسجد، هذه إضافة معنوية.

طيب، فإن كان المضاف وصًفا، لكن زمنه الماضي، كضارُب زيد، بمعنى 

الدرس بمعنى كتبه، هذه إضافة حقيقية  ضربه، وآكل الطعام بمعنى أكله، وكاتب

 معنوية.

طيب، نعم المرد إلى المعنى دائًما، اللغة دائًما تعتمد على المعنى؛ ألن اللغة 

 ُتبين المعنى، والمعنى يحكم على اللفظ.

فلهذا يقولون: لو قال إنسان أنا قاتل زيًدا، تقتص منه أو ال تقتص منه؟ ال أنا 

 منه، أي أنا سأقتله، هذا ُيهدده، ما فعل. قاتٌل زيًدا، هذا ال تقتص

اآلن قاتل زيٍد فأضاف حينئذ معنى قتله، وهذه  "أنا قاتُل زيدٍ "لكن لو قال: 

القصة يذكروهنا عن اإلمام الكسائي وأبي يوسف، صاحب أبي حنيفة، كانا 

يجتمعان عند الخليفة هارون الرشيد، وكان الكسائي طبًعا مربي ألبنائه، وحظي 

فقال له: أبو يوسف مرة: إين أرى هذا الكويف قد استحوذ عليك، فقال: يعني عنده، 

أستفيد منه أشياء كثيرة جًدا، فقال الكسائي: ائذن لي بسؤاله، فقال: اسأله، قال: 

سأسألك، قال هارون: يف ماذا؟ قال: يف الفقه، قال: أتسأل أبو يوسف يف الفقه؟ 

 زيًدا، وأنا قاتُل زيٍد. قال: نعم، فسأله هذا السؤال، أنا قاتٌل 
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ولكن الحكم يف هذه األمور، إنما يؤخذ به ممن يعرف مقاصد الكالم، أما  

الذي ال يعرف مقاصد الكالم العربي الفصيح، فإنه يؤخذ بالعرف أعراف الناس، 

 ماذا يقصد الناس هبذا الكالم؟

أكل سمًكا،  مثاًل، ثم "واهلل ال أكُل لحًما"فلهذا يقولون مثاًل: لو قان إنسان: 

 يحنث أو ال يحنث؟ على عرف، هل السمك لحم أو ليس بلحم.

أما يف اللغة، ال شك أن السمك لحم، لكن بعضهم ال يسمي السمك بلحم، 

 اللحم اللحم األحمر، هذه تعود إلى العرف.

فزارته امرأة، فقالت: أسأل اهلل أن   فلهذا مرض اإلمام الشافعي

 بلساهنا؛ ألن أشفى ُيشفي بمعنى أهلك، لكن شفا يشفيك، فقال: اللهم بقلبها ال

مضارعه شفا نايف، مضارعه مفتوح، شفا يشفي، مثل ذهب يذهب، شفا يشفي، أما 

 أشفى رباعي، الرباعي مضارع مضموم، مثل أقبل ُيقبل، أشفى ُيشفي.

 فقال: اللهم بقلبها ال بلساهنا.

لى هذه المواضع طيب، بعد ذلك كله يقول: اختلف النحويون يف القياس ع

الثالثة، يف اإلضافة اللفظية، هل ُيقاس عليها غيرها؟ أم ُيوقف عليها؟ فالجمهور 

منعوا القياس عليها لما قلناه من قبل من أن القياس يمنع إدخال أل على المضاف 

أصاًل، فأي خروج على هذا القياس ال يجوز إال بالسماع، والسماع لم يأيت إال هبذه 

 .المسائل باتفاق

وقال الفراء: يجوز القياس على ذلك يف كل المعارف، باإلضافة إلى كل 

جاء  "المعارف، إذا أضفت إضافة لفظية إلى معرفة، فلك إدخال أل، فتقول: 

ألن هذا علم معرفة،  "جاء  المكِرُم زيدٍ "، هذا مسموع، وتقول: "المكِرُم الرجلِ 

 وهذا أيًضا معرف بأل معرفة.
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فأجاز  "جاء  المكِرُم الذي عندي"، و"ُم هذا الرجلجاء  المكرِ "وتقول: 

 القياس على ذلك.

 بعد  لك:  ثِ قال ابن مالك

بََّمااااااااااا َأْذَسااااااااااَ  َثااااااااااا أ َأوَّ َ   َورو

 

اااااوَ الَ    مو
َِ  َ ْلنِيثاااااف نْ  َذااااااَ  اْلَحاااااْي

 هذا البيت العاشر. 

تكلم هنا على المسألة، ال هذه تابعة لمسألة سابقة أيًضا، تكلم هنا على 

 إكساب المضاف إليه من مضاف التأنيث.

المضاف إليه، وهو الثاين قد ُيكسب المضاف وهو األول، ُيكسبه التأنيث، 

 يعني مثل ماذا؟ كأن نقول، مثال من عندنا:

 ."ُخلُق النميمة مذمومٌة على كل حال"

فُخلق مذكر، وهو مضاف، والنميمة مؤنث وهو مضاف إليه، واألصل أنك 

 هذا هو األصل. "خلُق النميمة مذمومٌ "اإلخبار، تقول:  ُتراعي المضاف يف

بََّما"لكن ربما، يقول:  ، ربما تدل على التقليل، ربما يجوز "َأوَّ َ  َثا أ  َأْذَسَ   َورو

 ."خلُق النميمة مذمومة على كل حال"لك أن تقول: 

طيب، إكساب الثاين األول، اكساب المضاف إليه، المضاف للتأنيث، جائز 

 أو بشرط؟ بشرط.مطلًقا 

وَ الَ  َذا َ  ن ْ   مو
َِ  اْلَحْي

 يعني إذا كان معنى الكالم بوجود المضاف، وحذفه سواء.

خلُق النميمة "ولو كان المعنى العام، ولو كان المعنى المجازي، فقولك: 

 ، هو معنى النميمة مذمومة على كل حال."مذمومٌة على كل حال
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ض مذكر، واألصابع مؤنث، ، فبع"ُقطعت بعض أصابعه"ومن ذلك قولهم:  

ے ۓ )، كقوله تعالى: "ُقطع بعُض أصابعه"وكان األصل أن ُيقال: 

، بأن "قطعت بعض أصابعه"، لكن قالت العرب: [10]يو َ: (ۓ

المضاف إليه أكسب المضاف إليه التأنيث بمعنى قطعت بعض أصابعه، وقطعت 

 أصابعه يف المعنى اإلجمالي واحد.

لي هو المعنى المجازي، ومن ذلك قولهم: طيب المعنى اإلجمالي، ال

، مع أن األهل مذكر، لكن اليمامة مؤنث فاكتسب منه "اجتمعت أهل اليمامة"

 التأنيث، ومن ذلك قراءة الحسن البصري، تلتقطه بعض السيارة.

 (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ): قيل: ومن ذلك قوله 

رحمة اهلل قريبة من ، وكان جادة الكالم، أن ُيقال: رحمة اهلل عظيمة، [56]األع اَ:

 المحسنين.

فمما قيل يف تخريج اآلية، أن المضاف الرحمة، اكتسب من المضاف إليه لفظ 

 الجاللة التذكير، فقيل: قريب.

وسبق أن نبهنا أكثر من مرة، من أن اهلل جل جالله، ال يوصف بالتذكير وال 

 بالتأنيث، إال أنه يف اللغة يعامل معاملة المذكر.

ا إخوان تكتبوا فيها األسماء والجواالت، وخاصة الذين لم طب هذه ورقة ي

 يكتبون من قبل.

ڄ ڄ ڃ ڃ )انتبهوا لآلية:   أيًضا قوله ومن  لك

 أين الشاهد؟  [47]األنبياء: (ڃ ڃ چ چچ

ويف قراءة: )وإن كان مثقال حبة  [47]األنبياء: (ڄ ڄ ڃ ڃ)
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 من خردل آتينا هبا(.

ذكر وكان مذكر، أين األصل؟ أين الجادة ما كان، مثقال، مثقال م أين ال ا د؟

يف مشكلة، كان مذكر، يعني مسند إلى مذكر، ومثقال مذكر، ما قال: كانت مثقال 

 ذرة، واضح.

ما يف مشكلة ليس مثل اجتمعت أهل اليمامة، الشاهد يف خردل؟ ال ال، ال، 

 (چ چچ) [47]األنبياء: (ڄ ڄ ڃ ڃ)الشاهد يف قوله: هبا، 

أتينا بالمثقال، أو أتينا بالحبة، هو المذكور اآلن حبة وال مثقال حبة؟ وال أتينا به؟ 

 مثقال.

 فلو جاء الكالم على األصل، لقال: أتينا به، بالمثقال، قال هبا، نعم.

طبًعا يعني خروج الكالم عن أصله، إنما يكون يف كالم الفصحاء بنكتة بالغية، 

اآلن فنبين أوجه اللغة، الجائز وغير يعرفها الفصحاء ويقف عليها البلغاء، أما نحن 

 الجائز، وربما نشير إلى بعض هذه األوجه البالغية بما يتسم به الوقت.

 (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ): ومن ذلك قوله 

هناك قراءة  [40]النساء: (چ ڇ ڇ)، هذه نريد هذه القراءة: [40]النساء:

يس عليها، الشاهد على أخرى: )وإن تُك حسنٌة( هذه ال نريدها، يعني الشاهد ل

 حسنة اسم تكن أم خرب تكن؟ أين اسم تكن؟  [40]النساء: (چ ڇ ڇ)

وإن تكن مثقال الذرة حسنًة،  [40]النساء: (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ)

 نضاعفها، فقال حسنة، بالتأنيث.

 مع أن اسم كان مثقال، لكن مثقال اكتسب من المضاف إليه التأنيث.

 [103عم ا :]آل  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ): وقال 
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هم كانوا يف الحفرة أو كانوا يف النار، أو كانوا يف الشفا؟ يف الشفا، فكان الظاهر أن  

 يقول: فأنقذكم منه، لكن قال منها، ألن شفا حفرة، فأضافها إلى مؤنث.

ومن  لك قول  ل ال م ، و و ِيال  بن ع ب ، يتحدث عن النساء ويصَ 

 م يهن: 

 فَهتَم ااْين ذمااا ا َتاازْط رماااحض َ َساا

 

ِِ  أعالَِيهااااااا   ماااااا  ال ياااااااح النَّواِ اااااا

 مشين كما اهتزت رماٌح : »أمالت، يمشين بتمايل، يقول :يعني ،«تسفهت» 

أمالت، أمالت أعاليهن، أو أمالت أعاليها، ما الذي أمالها؟ مر  :يعني ،«تسفهت

ر، مؤنث؟ مذك مالمر؟ مرُّ الرياح، والمر مذكر أالرياح، ما الذي أمالها؟ الرياح وال 

؛ ألن «تسفهت: »ومع ذلك قال ، أمالتها مرُّ  مضافة إلى الرياح. «مر»، تسفهتها مرُّ

 : قول األغلب العجلي، وهو من المعمرين، ولهذا قال :ومن  لك

  ااااولو الليااااالك أْ ااااَ َعت يف َن ِةااااك

 

لاااااك وَنَ ةااااان بعةاااااك   ن ةااااان ذو

 .«نقضن طولي ونقضن عرضي: »ويف رواية 

طول الليالي أسرع؛ : ادة الكالم أصله أن ُيقالوكان ج ،طول الليالي أسرعت

 .«ياليللا»ـل تألهنا أضيف ؛«أسرعت: »ألن الذي أسرع الطول، هناك قال

ال يكتسب المضاف من  فحينئذٍ  ؛فإن لم يصح حذف المضاف واستقام المعنى

، «خرجت ُغالم هندٍ : »، أو مثاًل «خرجت: »المضاف إليه التأنيث، فلو قلت مثاًل 

بطل المعنى  «خرجت هندٌ » :التأنيث؛ ألنك لو قلت «هند» يأخذ من فالغالم ال

 الذي كنت أردته.

، أن هذا قليل، وأن األصل أن يكون المعتمد «وربما: »ويفهم من قوله :قلنا

 على المضاف ال على المضاف إليه.

َ   َثا أ  َأْذَسَ  : »وقوله ، قوله قد يكسب األول التأنيث الثاين: يقول ،«اَ ْلنِيث   َأوَّ
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أن ُيكسب الثاين األول التذكير، لو كان األول  :هذا ُيشعر بجواز العكس، يعني

، لجاز للثاين أن ُيكسب األول التذكير بالشرط المذكور، وهو اوالثاين مذكرً  امؤنثً 

  .لكن هذا أقل من اكتساب التأنيث، ذف المضاف واستقامة المعنىجواز ح

 : قول الشاعر :ومن  لك

اَيااا و الفِ  ولو لاااه األمااا رو  َااا ِ ماااا َياااؤو

 

ِعاااااا   كنض علااااااى اْجتِناااااااِب التااااااوانِ يمو

عِ »  ولو له األم  مو اَي و الِفَ ِ ما َيؤو ، «رؤية»ـخرب ل «معينٌ » ،«معينٌ » :فقال، «نض يرو

  .رإلى مذك «الفكر»مضافة إلى  «رؤية»لكن 

 : قول الشاعر اآلخر :ومن  لك

َض بَطااوِع  ااو  سااو َْ  ننااارةو الع ااِل َم

 

 ِصااك الَهااو  يااز ا و  نااوي اوع االو عا 

 .«العقل»مضافة إلى  «إنارة»، لكن «إنارة»، مع أنه خرب عن «مكسوٌف : »فقال 

أين  [4]ال ع اء:  (ٹ ٹ ٹ ٹ): قوله  :ومن  لك

، «األعناق» ،(ٹ) ،[4]ال ع اء: (ٹ ٹ ٹ ٹ) الشاهد؟

فظلت أعناقهم خاضعة، أو خاضعات، وإنما : مذكر أم مؤنث؟ مؤنث، فما قال

 ، فاكتسبت منه التعريف.«هم»ألن األعناق أضيفت إلى  ؛(ٹ): لقا

 ويف اآلية أوجه أخرى يف التخريج.

المعنى، لم يكتسب المضاف من  واستقام فإن لم يجز حذف المضاف

قام  :ليس المعنى على ،«محمد ةقامت امرأ: »المضاف إليه التذكير، كما لو قلت

 محمد.

ةاَ يَتس  من المةاَ نليه أفد ع   لإ ا انتهينا من  لك ن ول: ن  الم

ا:   أم  
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التعريف، أو التخصيص، ): المضاف يكتسب من المضاف إليه أحد عشر أمًرا 

 ، هذه األربعة درسناها يف الدرس الماضي.(أو التخفيف، أو إزالة الُقبح

 تكسب التعريف أو التخصيص. فاإلضافة المعنوية

 هذه أربعة. القبح.ة ُتكسب التخصيص أو إزالة واإلضافة اللفظي

وهذا الذي  التذكير أو التأنيث، :قد يكتسب المضاف من المضاف إليه وأيًضا

  درسناه يف هذا البيت.

 ؛سب من المضاف إليه أيًضا الظرفيةهذه ستة أمور، يبقى أن المضاف قد يكت

 (ی)ظرف، و (ڌ) [25]نب ا يِ:  (ٱ ٻ ٻ ٻ): كقوله تعالى

أم  (ڌ) يدل على الظرف على الزمانم الذي مضاف إليه، مع أن االس

تدل على الكلية، ال تدل على الزمان، ومع  (ڌ)أما كلمة  .(ی)؟ (ی)

اكتسبت من المضاف إليه  اعلى الزمانية الظرفية؛ ألهن (ڌ)ذلك انتصبت 

 .«ِسرُت بعض اليومِ : »الظرفية، وتقول

المصدر عن نيابة »يف باب المفعول فيه، يف  -فيما درسناه-وقد قال ابن مالك 

 : قال «أسماء الزمان والمكان

ااااا  َمصاااادر ََ  وقااااد َينوااااوبو عاااان َم

 

 وَ ا  يف ظااااااا َ الزماااااااا  يَثااااااا  

المصدرية، قد يكتسب المضاف من المضاف إليه   يا الساب ، الثامن: 

 «كل»فعل وفاعل ومفعول،  «أكرمته» «.أكرمُته كلَّ اإلكرام: »المصدرية، نحو

مضاف إليه، مع أن المفعول المطلق هو  مفعول مطلق، وهو مضاف واإلكرام

هو المفعول المطلق؛ ألنه اكتسب  «كلَّ »إن  :المصدر بعد فعله، ومع ذلك قلنا

المصدرية من المضاف إليه، وذكر ذلك ابن مالك يف باب المفعول المطلق 

 : ودرسناه، فقال
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 َوَقاااااْد َينواااااوبو َعنْاااااهو َماااااا َعَلْياااااِه َ ل  

 

اااالَّ اْلِماااادل وا اااا      الَساااالَذِماااادَّ ذو

 األم  التا  : الصدارة. 

 : ، ودرسناه فقال«باب االبتداء»يف  وقد ذكر ذلك ابن مالك 

 َذاااااااَيا نَِ ا َيْساااااااَتْوِج و التَّْصااااااادي ا

 

 َذاااااااَلْيَن َماااااااْن َعِلْمَتاااااااهو َنِصااااااايَ ا 

ُرك: »مثل  سفرك اليوم، : يسأل عن زمن السفر، تقول «صبيحة أي يوٍم سف 

 سفرك غًدا، مبتدأ وخرب.

خرب،  «متى»ـف «متى سفرك؟» :لخرب هنا ما يجب أن يتصدر، لكن لو قلتفا

 ًبا؛ ألنه اسم استفهام له الصدارةخرب مقدم وجو« متى»مبتدأ، و «سفرك»و

 األم  العاش : البناء.

مب ىب ): كقوله  ؛إلى مبني، فقد يكتسب منه البناء فإذا أضيف ُمعرب

فعل،  (ژ)النون، مع أن على قراءة الجمهور يف فتح  [94]األنعام:  (يب

 فاعل، ومع ذلك ُبني على الفتح التصاله، أو إلضافته إلى مبني. (ں)و

 «يوم»ـ، ف«رج  من  نوبه ذيوم ولد ه أمه»: قوله  :ومن  لك

 ُبني. ؛أضيف إلى ما صدره مبني ظرف معرب، لكن لما

 -إن شاء اهلل-، وسنذكره «باب اإلضافة»وقد ذكر ذلك ابن مالك يف هذا الباب 

 : ونشرحه، فقال

 َواْباااِن َأو اْعااا ِْب َماااا َذاااإِْ  َقاااْد أْج َِياااا

 

ْعاااااالأ بونَِيااااااا 
ااااااول لِ  َواْأَتااااااْ  بِنَااااااا َمْتلو

 األم  الحا ل ع  : اإلع اب. 

هذا خمسة  : »فإذا أضيف مبني إلى معرب، فقد يكتسب منه اإلعراب، كقوله

 ى ُمعرب.عندما أضيفت إل «عشر»على لغة قليلة، فأعربوا  «عشُر زيدٍ 
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 : ، يف قوله«باب العدد»وذكر ذلك ابن مالك يف  

ااااااااا و  َ ذَّ ََ َعاااااااااَد ض مو  َونِْ  أوِضاااااااااي

 

ْعاااااَ بو   ااااازض َقاااااْد يو  َيْباااااَق البِنَاااااا َوَعمو

 .«باب العدد»يف  -إن شاء اهلل-سيأتينا  

 : يف البيت الحادي عشر ثم قال ابن مالك 

َحااااْد َوَ   ِض لَِمااااا بِااااِه ا َّ َو اْ اااا   يوَةااااا

 

اااااااااااى وَ َمْعن ااااااااااا  وِ م  ْل مو  ا نَ ا َوَر ْ َأول

يف هذا البيت، تكلم على إضافة الشيء إلى نفسه، وهذه المسألة الخامسة يف  

 هذا الباب، إضافة الشيء إلى نفسه.

  :وإضافة الشيء إىل نفسه تشمل ثالث صور 

 :الصورة األولى: أ   ةيَ ا  ِ نلى م ا له

، «هذا أسد ليٍث : »كأن تقول اسمان مرتادفان، ثم تضيف األول إلى الثاين،

 .«هذا محمُد أبي زيدٍ »، «هذا قمُر بدرٍ »، «هذا قمُح ُبر  »

 هذا أسٌد ليٌث، هذا محمٌد أبو زيٍد، هذا قمٌر بدٌر، وهكذا.: وأنت تريد

 :الصورة الثاني : نضال  الموصوَ نلى الصف 

 موصوف وصفة. «هذا بيٌت كبيرٌ »، «هذا رجٌل فاضٌل : »كأن تقول

: ضفت الموصوف إلى الصفة، الصفة والموصوف شيء واحد، فتقولفإذا أ

 .«وهذا رجُل فاضلٍ »، «هذا بيُت كبيرٍ »

 :الصورة الثالث : نضال  الصف  نلى الموصوَ

هذا »عكس الثانية أن ُتقدم الصفة ثم تضيفها إلى الموصوف، ففي قولك، 

 .«ا فاضُل رجلٍ هذ»، «هذا كبيُر بيٍت : »، تقول«هذا بيٌت كبيرٌ »، «رجٌل فاضٌل 

 هذه الصور الثالث كلها تدخل فيما يسمى بإضافة الشيء إلى نفسه.
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والنحويون يذكرون أن يف هذه المسألة خالًفا بين البصريين والكوفيين، بل 

، وقد ذكرها كمال هي من مسائل الخالف المشهورة بين البصريين والكوفيين

ل الخالف اإلنصاف يف مسائ: »فيف كتابه المشهور يف مسائل الخال الدين األنباري

 .«بين البصريين والكوفيين

ن يجيزون يهذه المسألة بكل صورها، والكوفي إن البصريين يمنعون لي ولو :

كل األمثلة التي قلناها قبل بشرط اختالف اللفظين، و ،بكل صورها هذه المسألة

 كذا يصورون المسألة. .اللفظين مختلفة قليل

ما  على أنه جاء يف الفصيح يف السماعاتفقوا  نيين والكوفيثم إن البصري

نِي سعيُد ُكرزٍ : »قول العرب إضافة الشيء إلى نفسه، نحو ن  أنه مِ  ،ظاهره  «.جاء 

، أن االسم واللقب لك فيهما «باب العلم»، وذكرنا يف «ُكرز»، ولقبه «سعيد»اسمه 

جاءين »و، بيان عطف« جاءين سعيٌد ُكرزٌ »بدل،  «سعيٌد ُكرزٌ » :عنيي: خمسة أوجه

مفعول به لفعل  «جاءين سعيد ُكرًزا»أو ، خرب لمبتدأ محذوف« سعيٌد ُكرزٌ 

 .«جاءين سعيد ُكرزٍ » اإلضافة :، ولك الوجه الخامس«ُكرًزا» :محذوف، أعني

لبقلة تنبت يف جانب الوادي، جانب  «حبٌة حمقاء: »قول العرب :ومن  لك

 .«حبٌة حمقاء: »تها األقدام، فيقولئطإذا زاد عليها الماء سقطت، ثم والمسير، ف

 .«مسجُد الجامع: »، وقالوا«صالة األولى: »وقالوا

الحبة » :بالظاهر من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ ألن المعنى يف الظاهر اوهذ

 .«المسجد الجامع»، «الصالة األولى»، «الحمقاء

 .«عليه سحُق عمامةٍ »، و«يفةٍ عليه جرُد قط: »وقالت العرب

سحق »بالية، وكذلك  :مجرودة، يعني :، يعني«جرد»فة من أنواع الثياب، القطي

 عمامة مسحوقة بالية. :، يعني«عمامة
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عمامة مسحوقة، ثم  :، يعنيإضافة الصفة إلى الموصوف ن  فهذا يف ظاهره مِ  

 .«عليه جرُد قطيفة»، ثم «عليه قطيفٌة جردٌ »، و«سحق عمامة»ُقدم الصفة 

، المعنى [19]ِال :  (ڄ ڄ ڄ): قوله  :ومن  لك

 [43]لا  : (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ): يعلم األعين الخائنة، وقال :الظاهر

 .ئاًرا يف األرض، والمكر السيبكاست :والمعنى الظاهر، [43]لا  : 

ن تضيف الشيء إلى يجوز أ لالَوليو  أجازوا ذل  لك  و   لويل، قالوا:

وا ما جاء يف السماع، وتأول ،فمنعوا كل ذلك وأما البصريون .نفسه دون تأويل

 تأولوه.

إن الكالم ليس على اإلضافة، المعنى ليس على اإلضافة، : قالوا ؟كيف تأولوه

هذا المراد من كالم العرب، ليس على اإلضافة  :وإنما هناك أشياء مقدرة، يعني

 وإنما على محذوف.

إذا حبة البقلة الحمقاء، ثم حذفوا الموصوف، و :، أي«حبة حمقاء: »فإذا قالوا

 ، ال يريدون الصالة األولى، وإنما صالة الساعة األولى.«الصالة األولى» :قالوا

، ال يريدون المسجد الجامع، ولو أرادوا لقالوا، «المسجد الجامع» :وإذا قالوا

 مسجد المكان الجامع. :وإنما يريدون

 سعيد جاءينسعيد وُكرز، وإنما  :، ال يريدون«جاءين سعيد ُكرزٍ » :وقولهم

 .مى ُكرزمس

عليه عمامة مسحوقة : ، ال يريدون أن يقولوا«عليه سحُق عمامة: »وإذا قالوا

يء مسحوق، مما عليه ش :عليه سحق عمامة، أي: بالية، وإنما يريدون أن يقولوا

هذا أسلوب عربي، إذا أردت أن ُتقلل الشيء؛ ألنه هل يمكن  .يسميه الناس عمامة

 ؟«عليه عمامة بالية»، أو «يه عمامة مسحوقةعل»، أو «عليه عمامة سحق» :أن يقول
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، مما «عليه شيء مسحوق» :هم ال يريدون أن يثبتوا له عمامة أصاًل، ويقال

 :ال يريد أن يقول :، يعني«جرد قطيفة»يسمى عمامة، فعليه سحق عمامة، وكذلك 

جرد، شيء باٍل، مما  مجرودة بالية، وإنما عليه شيء :، يعني«عليه قطيفة جرد»

 قطيفة. ه الناسيسمي

 (ھ ھ)، [95]الواقع :  (ڭ ڭ): قوله  :ومن  لك

هذه على  :يون يقولون، فالكوف[44]ال صب: (ٻ ٻ)، و[109]يو َ: 

: ككقول (ھ ھ)، «الحق اليقين: »كقولك ،(ڭ ڭ)اإلضافة، 

 بالجانب الغربي.: كقولك (ٻ ٻ)، و«الدار اآلخرة»

ة، وإنما على تقدير محذوف، ال، المعنى ليس على اإلضاف والبص يو  قالوا:

 األمر اليقين، ودار المنزلة اآلخرة، وجانب المكان الغربي. حقُّ  :أي

يف نحو هذه المسألة، يتضح يف ويتضح الخالف بين البصريين والكوفيين 

، وأنت «هذا مسجد الكبير»؟ «مسجد الكبير: »هل يجوز أن يقول العربي :نحو

أن تأيت به على الصفة، تأيت به على  ن  مِ  ؟ فبداًل «هذا المسجد الكبير» :تريد

موقٌف : »الوقف النافع؟ وتقول :، تريد«هذا وقف نافع: »اإلضافة، وهل تقول

 الموقف النظيف؟ هل يجوز لك أن تقول ذلك؟ :، أي«نظيف

هذا ال يجوز، فأما على مذهب البصريين  .يجوز :نيعلى ظا   ذالم الَولي

ان المتكلم يقصد إلى شيء محذوف، ُيقدر، فيريد هذا ال يجوز يف اللغة، إال إذا ك

 .«هذا مسجُد الشارع الكبيرِ »، «مسجد الكبيرِ »ـمثاًل ب

، ثم تعارف الناس على «مسجد الشارع الكبير» مثاًل هذا المسجد يكأن يسم

، هم يريدون ذلك، ال يريدون «الكبيرِ  مسجد»ذلك، فحذفوا الشارع، فصارت 

لمسجد إلى الكبير، وإنما يريدون إضافة المسجد إلى اإلضافة، ال يريدون إضافة ا
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 موصوف محذوف. 

على هذا المعنى،  «رالمسجُد الكبي» :يجوز، ويجوز لنا أن نقول :ي ول فينئيأ 

 .مثاًل، ثم اختصرناه «نريد وقف الخير النافع» :، لو قلنا«وقف النافع»وكذلك 

ف، فكل لمكان النظيموقف ا :، أي«موقف نظيف»، أو «صار الوقف النافع» وكذا

فهنا مكان الخالف بين البصريين والكوفيين، وليس  ما كان معلوًما جاز حذفه.

  .مجرد خالففقط 

أصاًل يف معنى  ثم إن البصريين تكلفوا يف تخريج هذا المسموع، وإنما الخالف

يف القرآن أو يف كالم  هل المعنى يف مثل هذه الشواهد، سواءٌ  :الكالم عند العرب

 ؟«المسجُد الجامع: »ككقول« مسجُد الجامعِ : »عن اإلضافة؟ فقولك العرب

مسجد المكان » ون:ريدي واذلك، وإنما كان فهم ال يريدون العرب أما

، فهذا هو تحرير الخالف بين البصريين والكوفيين «المكان» وا، ثم حذف«الجامع

 يف هذه المسألة، واهلل أعلم.

ر بعض الفوائد المتعلقة بالدرس، نعم يا إن كان هناك سؤال فيما سبق، أو نذك

 إخوان، تفضل.

 ...الطال :

 مفعوٌل ثاٍن. :على كل حال، الشح .هذا ليس يف الدرس ال يخ:

؛ لإلحضار هذا مفعول ثانٍ  ،ليس نعًتا ،، ال«أحضرت زيًدا الشح» :يعني

 أحضرت األنفس وأحضرت الشح.

  :من الفوائد يف هذا الدرس يا إخوان 

َع ْ : »لك قول ابن ما  : فيه لغتان «الشعر»، «اْلَمْعِد اْل َّ

 ، وهي أعلى.«رالشع  »بفتح العين  :األولى
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 ، وهي جائزة.«رالشع  »تسكين  :والثاني 

 .«عارشِّ ال، وعلى «شعاراأل»، وعلى «شعورال»والشعر ُيجمع على 

ِعٌر، ورجٌل شعراينٌ، إذا كان شعره كثيًرا طوياًل : ويقال  .رجٌل أشعر، ورجٌل ش 

ُعد  شعرُه جعودً  :«الجعد»و إذا  :ا، ضد ثبط شعُره ثبوطةصفة مشبهة، من ج 

 انبسط واسرتسل.

 إذا كان الشعر مسرتساًل فهو ثبط، وإذا كان غير ذلك فهو جعد.

ا مما  بق ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ): قوله  :من الفوائد أية 

، نحن خرجناها قبل قليل على أهنا من اكتساب [56]األع اَ:  (ۉ

 التذكير من المضاف إليه.المضاف 

رسالة ذكر فيها أربعة عشر  ويف تخريج اآلية أقوال كثيرة، والبن هشام 

تخريج اآلية، وهناك مناظرة شهيرة يف تخريج اآلية بين الرودراوي وابن قواًل يف 

وكوهنا مما اكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير، هذا قول  مالك 

 محتمل.

يف اللغة  «قريب»أن كلمة  :القوية يف اآلية، وأقوى منه قوالولكنه ليس من األ

: فتقول تذكيًرا وتأنيًثا، ؛رب النسب، فيجب أن تطابق الموصوفإذا أردت هبا ق

 .«هنٌد قريبُة زيدٍ »، و«محمٌد قريُب زيدٍ »

والتأنيث مع  ريُقرب المسافة والمكان، فيجوز لك التذك «قريب»ـوإذا أردت ب

، «قريٌب من المسجد»أو  ،«محمٌد قريٌب من البيت: »ذكرالمؤنث، فتقول مع الم

 .«هنٌد قريٌب من البيت»، و«هنٌد قريبٌة من البيت»و

وعلى ذلك أيًضا ُيحمل قوله  ،من ذالم الع ب وال وا د على  لك ذثي ة

 :(ٺ ٺ ٺ ٺ)  :ٴۇ ۋ ۋ ) :، فهذه اآلية[63]األفزاب
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رب الظريف، فلهذا جاز لك على أن المراد هنا الق ةمحمول [56]األع اَ:  (ۅ 

 التذكير، وجاز لك التأنيث.

  هذه نكتة بالغية ؟اآليتان عن التأنيث إلى التذكير فلم  ُصرفت لإ  قلت:

 (ٴۇ ۋ ۋ ۅ) :هذه اآلية التذكير يفإن  :أن يقال من الوهمقلت: 

إنما جاز؛ ألن التأنيث  [17]ال ور :  (ڤ ڦ ڦ) واآلية [56]األع اَ:

تأنيثها مجازي، فلهذا جاز لك  «الساعة»تأنيثها مجازي، و ،«الرحمة»مجازي، 

 التذكير والتأنيث.

هذا وهم؛ ألن التذكير والتأنيث إنما يجوزان مع المؤنث المجازي يف  ،ال

كالهما جائز،  «طلع الشمُس »أو  ،«طلعت الشمس: »فعله، يف فعله المتقدم، تقول

: ل يجوز لك أي مطابقة، ال تقصف، اليف الصفة، يف الو :لكن يف غير الفعل، يعني

 .«الشمُس طالع: »ل، وال تق«الشمس طالعة»

ما قبل المؤنث المجازي لك فيه التذكير والتأنيث، لكن ما بعده ليس  :يعني

الشمُس : »ل، وال تق«الشمُس طلعت: »لك إال المطابقة، حتى مع الفعل، تقول

 .«طلع

إن رحمة اهلل قريٌب : »ولوعلى ذلك ال يجوز أن تق ،«الشمس طالعةٌ : »تقول

  .واهلل أعلِ بعد المؤنث المجازي.« قريب»؛ ألن «من هذا

 وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد
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 الدرس الرابع والستون

﷽ 
 

الصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله والحمد هلل رب العالمين، 

  .وأصحابه أجمعين

 :أما بعد

 وبياكم، يف هذه الليلة ليلة فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل

من هجرة  1432من سنة  ،األول نين الخامس والعشرين من شهر ربيعثاإل

 .المصطفى 

 حي الجزيرة، يف يف ،يف جامع الراجحي ،ونحن نجلس يف بيٍت من بيوت اهلل

من دروس  لدرس الرابع والستينا -بحمد اهلل وتوفيقه-نعقد مدينة الرياض، 

 عليه رحمة اهلل. «شرح ألفية ابن مالك»

، يف هذه المنظومة «باب اإلضافة»على  -يا إخوان-وما زال الكالم موصواًل 

أحد عشر بيًتا، ونواصل  «باب اإلضافة»من  المباركة، وقد شرحنا منها من قبُل 

نرجو أن نشرحها يف هذا شرح بقية األبيات، ونقرأ يف أول الدرس األبيات التي 

 الدرس.
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 «: باب اإلضافة»يف  فقال  

َو َأَبااَد َوَبْعااضو ا .396  اْ ااَماِء يوَةااا

 

ْفااااَ َ اِط َلْفف ااااَوَبْعااااضو َ ا َقااااْد َياااالْ    ا مو

اا.397  َو َفْتم   ا اْمَتنَاا ْ َوَبْعااضو َمااا يوَةااا

 

 ا َفْيااااثو َوَقاااا ْ ا َظاااااِ    ع اْ اااام  او نِياااااَل  

 اَلاااْك َ اااْعَدلْ َذَوْفاااَد َلبَّاااى َوَ وَ .398 

 

 َوَشاااااااايَّ نِيااااااااالءو َيااااااااَدْل لَِلبَّااااااااكْ  

َماااْل .399  اااوا نَِضااااَل   نَِلاااى اْلمو  َوَأْلَزمو

 

ْ  يوْحَتَماااااااْل   نَاااااااوَّ  َفْياااااااثو َونِْ  َونِْ  يو

 ى َذاااإِ ْ نِْلاااَ ا و نِْ  َوَماااا َذاااإِْ  َمْعن ااا.400 

 

َْ َجاااَواز    بِاااْي َأِضااا  ا َنْحاااوو ِفااايَن َجاااا نو

 َما َذإِْ  َقاْد أْج َِيااَواْبِن َأو اْع ِْب .401 

 

ْعاااااالأ بونَِيااااااا 
ااااااول لِ  َواْأَتااااااْ  بِنَااااااا َمْتلو

ْبَتاااَدا.402  ْعاااَ ب َأْو مو ْعااالأ مو
 َوَقْباااَل لِ

 

َفنَّاااااَدا   َأْعااااا ِْب َوَماااااْن َبنَاااااى َلَلاااااْن يو

ااااااوا نَِ ا نَِضاااااااَل   نَِلااااااى.403   َوَأْلَزمو

 

ااااانَّ   َماااااِل األَْلَعااااااِل َذهو  نَ ا اْعَتَلاااااى جو

البيت الثاين ع   نلى البيت التا   ع  ، ذلها يف مسلل   يع األبياط من  

ن  ابن  :«باب اإلضال »-مني بداي  ش ح  يا الباب  -يا نأوا -ألننا قلنا ؛ وافدة

 مالك  ذ  يف  يا الباب ثماين مسائل: 

 ما يحذف لإلضافة. :األولى 

  معاين اإلضافة. :والثاني 

  ما يكتسبه المضاف من المضاف إليه :والثالث. 

  لفظية، ومعنوية. :انقسام اإلضافة إلى :وال ابع 

  إضافة الشيء إلى نفسه. :والْامس 

  يع أم  مسائل ش فنا ا من قبل.

    األسماء المالزمة لإلضافة، وأحكامها. :المسلل  السا 

 : حذف المضاف وحذف المضاف إليه. والسابع 
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  الفصل بين المضاف والمضاف إليه. :الثامن 

األسماء  :أبيات أخر ستأيت كلها يف المسألة السادسة، أيو وهذه األبيات

 المالزمة لإلضافة وأحكامها.

ال تستعمل إال مضاًفا،  :فهناك أسماء يف اللغة العربية مالزمة لإلضافة، يعني

ه وما بعدها مضاٌف إليه، وهذا مما يضبط لنا شيًئا من أحكام اإلضافة، أن نعرف هذ

 أهنا مضافة وما بعدها مضاف إليه. تعلمكلما رأيتها األسماء المالزمة لإلضافة، و

 فلهذا يتكلم النحويون بتفصيل عن هذه األسماء المالزمة لإلضافة.

 بول اإلضافة ثالثة أنواع: فنقول: األمساء من حيث َق 

 النوع األول: ما يصلح لإلضال  وعدمها.

كثر األسماء، ير مضافة، وهذا أيجوز أن تأيت مضافة، ويجوز أن تأيت غ :يعني

وقد تأيت  ،«هذا قلُم محمدٍ : »قد تأيت هبا مضافة، فتقول «قلم»ـف ،«قلم، وطالب»كـ

 .«هذا قلمٌ : »هبا غير مضافة، فتقول

هذا طالٌب : »فتضيف، وتقول «هذا طالُب علمٍ : »، تقول«طالب»وكذلك 

 فال ُتضيف. «مجتهدٌ 

 ال سِ الثاين: ما  متن  نضالته.

 كالضمائر ؛ف بحال، ال يجوز أن يقع مضاًفاضاال يجوز أن ي :يعني .

 فالضمائر كلها ال يمكن أن تقع مضاًفا، يمكن أن تقع مضاًفا إليه.

 .ال نتكلم نحن على المضاف، الضمائر ال تقع مضاًفا أبًدا 

 .وكذلك أسماء اإلشارة ال تقع مضاًفا 

  أي»وكذلك األسماء الموصولة، سوى». 
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   أي»وكذلك أسماء االستفهام، سوى». 

 أي» وكذلك أسماء الشرط، سوى». 

 فهذه كلها أسماء تمتنع إضافتها، ال يمكن أن تقع مضاًفا أبًدا.

ا.  النوع الثالث: ما  م  نضالته، ما يلزم اإلضال ، ما   يستعمل ن  مةال 

ذا القسم الثالث الذي وهذا الذي نريد أن نتكلم عليه اآلن، هو محل كالمنا، ه

  .تجب إضافته

 ء اليت تلزم اإلضافة قسمان: األمسا 

كلها، فإذا انتهينا منها وضربنا ه التقسيمات؛ ألين سأذكرها اآلن وتأملوا إلى هذ

سنعود إلى أبيات ابن مالك ونشرحها؛ ألن ابن مالك ذكر  ،عليها ما تيسر من أمثلة

ها من بعض، وإنما بعثرها يف هذه األقسام، لكن ما ذكرها متتابعة، يؤخذ بعُض 

 ت.األبيا

 : األ ماء التك  لزم اإلضال  قسما : فنقول

 ال سِ األول: ما يلزم اإلضال  نلى مف  .

غير  :ما ليس بجملة، ما تلزم إضافته إلى مفرد، يعني :هنا «المفرد»ـونريد ب

 جملة.

، كما «قبل، وبعد، وعند، وكل، وبعض: »الذي تلزم إضافته إلى مفرد، مثل

  سيأيت تفصيله.

 م نضالته نلى جمل .والثاين: ما  لز

 .«حيث، وإذ، وإذا: »واأل ماء التك  لزم اإلضال  نلى جمل ،  ك ثالث  أ ماء

: ثم نعود إلى القسم األول، وهي األسماء التي تلزم اإلضافة إلى مفرد، فنقول
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 : إهنا على ضربين

 معن ى ولفف ا.
 الة ب األول: ما يلزم اإلضال  نلى مف  أ

هذه  «عند»ليس بجملة، معنًى، ولفًظا، ككلمة  :عنييلزم اإلضافة إلى مفرد، ي

ال بد أن ُيذكر يف  إلى اسم بعدها، هذا االسم بعدها ال تستعمل إال وقد أضيفت

 اللفظ، وُتقصد إضافته يف المعنى.

ال يمكن أن تستعمله إال وهو  «جئُت من عندك» ،«جلسُت عندك: »فإذا قلت

 ر يف اللفظ.مضاف، مضاف إلى ماذا؟ إلى اسم مفرد مذكو

  :وهذه األمساء اليت تلزم اإلضافة إىل مفرد معنى ولفًظا، ثالثة أقسام 

يجوز أن تضاف إلى ظاهر، اسم  :ما تلزم اإلضافة إلى ظاهر أو ُمضمر، يعني

 ضمير. :أي ،ظاهر، ويجوز أن ُتضاف إلى اسم مضمر

فة إلى تلزم اإلضا «جلسُت عندك»أو  ،«جلسُت عند زيدٍ : »، تقول«عند: »مثل

، «جلسُت عند األستاذ»، «جلسُت عند زيد»كان اسًما ظاهًرا، كـ  اسم مفرد، سواءٌ 

 .«جلسُت عندهم»، «جلسُت عنده»، «جلسُت عندك» كـ ،اأو ضميرً 

ا هذه أسماء  «ا، ولدى، ولدن، وقصارى، وحمادىكال، وكلت» :ومن  لك أية 

لمفرد اسًما ظاهًرا، أم كان كان هذا ا تلزم اإلضافة إلى مفرد معنًى ولفًظا، سواءٌ 

 مضمًرا.

جاء الناس : »، تقول«جاء الطالبان كالهما»أو  ،«جاء كال الطالبين: »تقول

: ، وتقول«هذا قصارى ما عند زيد: »، وتقول«جاء الناس سواهم»، و«سوى زيدٍ 

 .«هذا قصاراهم»

 غاية ما عندهم. :بمعنى واحد، أي «قصارى وحمادى»
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ما يلزم اإلضال  نلى مف  أ  :اإلضال  نلى مف   معن ى ولفف اال سِ الثاين مما يلزم  

 ظا  .

 ال يضاف إلى ضمير، إلى مضمر. :يعني

 .«، وذو، وذوا، وذوو، وذات، وذوات، وأوالتيأول»كـ 

، ثم تفرع منهما من حيث التأنيث والتذكير، واإلفراد «وذو يأول»هم كلمتان، 

 والجمع. والتثنية

 «هن  أوالت فضلٍ »صاحب، و :يعني ،«لو فضلٍ محمٌد أو: »تقول «أولي»

 .«وأوالت ،أولو»

 :هذا يف الجمع، تقول «أولو»صاحب فضل،  :أي ،«محمٌد ذو فضل» :«ذو»و

، «هن أوالت فضل»للجمع المؤنث، « أوالت»و ، جمع مذكر،«فضلٍ  أولوهم »

 .[6]الطالق:  (ڀ ڀ ٺ ٺ)

 .«محمٌد ذو علم» :مفرد مذكر :«ذو»

 .«ن ذوا علمالمحمدا: »هتثني

 .«المحمدون ذوو علم: »تجمعه

 . «هنٌد ذات علمٍ » :«ذات» ثم تؤنثه

 .«الهندان ذواتا علمٍ »تثني 

 .«الهندات ذواُت فضلٍ : »تجمع

 إلى مفرد. اإال إلى ظاهر، وال تضاف اال تضاف «وذو وأول»ـف

وإن جاء شيء من العلم محمٌد صاحبه،  :، يعني«العلم محمٌد ذو: »لال تق
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 عر.ضرورة الش ذلك يف

ما يلزم اإلضال  نلى  :ال سِ الثالث مما يلزم اإلضال  نلى مف   معن ى ولفف ا

 مةم ، أل: ضمي :

 ال تجوز إضافته إلى ظاهر. :ال يضاف إال إلى ضمير، يعني

 و يا على ض بين: 

: ، تقول«وحد»ما يضاف إلى كل مضمر، وهو كلمة واحدة، وهي كلمة 

، مثنى، «وحدكما، وحدكم»م، مخاطب، غائب، ، متكل«وحدي، وحدك، وحده»

 جمع، يضاف إلى كل ضمير.

 ما ال يضاف إال إلى كاف المخاطب فقط. :والة ب الثاين

 .«لبيك، وسعديك، وحنانيك، وهذاذيك، ودواليك»ـك

 إًذا فهذا هو الضرب األول من القسم األول.

سرًدا، ثم نعود  تقسيمةهذه الأنتم معي؟ ال بد أن تكتبوا هذه األشياء، سنسرد 

 إلى شرحها.

ليس  :اإلضافة إما إلى مفرد، أي :سأعود اآلن فقط يف ذكر الرؤوس، قلنا

 بجملة، أو إلى جملة، تلزم اإلضافة إلى مفرد، أو تلزم اإلضافة إلى جملة.

 ليس جبملة، هذا قسمان:  :اآلن سنبدأ بالذي يلزم اإلضافة إىل مفرد، يعين 

 :نلى مف  أ معنى ولفف ااألول: ما يلزم اإلضال  

 ال بد أن يذكر المضاف إليه يف اللفظ، كما رأيتم يف األمثلة. :يعني

 ما يلزم اإلضافة إلى مفرد معنًى ولفًظا، وهذا قسمنا ثالثة أضرب ذكرناها.
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 ننتقل اآلن إلى ما يلزم اإلضافة إلى مفرد معنًى. 

قد ُيذكر يف اللفظ،  أن المضاف إليه :ما يلزم اإلضافة إلى مفرد معنًى، يعني

ويجوز أن ُيحذف من اللفظ، لكن معنى اإلضافة موجود على كل حال، يلزم 

 .«كل وبعض»: كلمة اإلضافة من حيث المعنى، ومن أمثلة ذلك

 .«الناس يقولون ذلك كلُّ : »تقول

، ذكرته اآلن، ويجوز أن تحذفه، تحذفه يف اللفظ «الناس»طيب، المضاف إليه 

 .«كل  يقول ذلك: »عنى، فتقولوأنت تقصده يف الم

، ذكرنا المضاف إليه يف «بعُض الناس» «أكرم  بعض الناِس بعًضا: »وتقول

 .«بعُض الناِس بعًضاأكرم  »اللفظ، 

أكرم بعض : لكنه مقصود يف المعنى، أي ،؟ ال«بعًضا»ذكرت المضاف إليه يف 

، لكنه يف تحذفه يف اللفظ الناس بعضهم، لك أن تصرح به يف اللفظ، ولك أن

 موجود وواجب، يجب أن يضاف. المعنى

سواء كانت موصواًل أم شرًطا أم  ،«أي  »وكذلك كلمة  ،«كل وبعض»: كـ قلنا

 استفهاًما.

« أيُّ الناِس يقول ذلك: »كذلك يمكن أن ُتصرح بالمضاف إليه، فتقول

 .استفهام

 .«أي  يقوُل ذلك: »ويجوز أن تحذف المضاف إليه، فتقول

 ،ال [180]األع اَ:  (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ): وله تعالىق :ومن  لك

ک گ گ )، نعم [110]اإل  اء:  (ک گ گ گ گ ڳڳ): بل قوله تعالى

من األسماء المالزمة لإلضافة، أين  (ڎ)هذه  .(گ گ ڳڳ
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ما اجتمع مع  االمضاف إليه؟ مذكور يف اللفظ؟ طبًعا غير مذكور، لو كان مذكورً 

أي   :واهلل أعلم- والمعنى ،(ک گ گ) لكنه يف المعنى مراد. (ڎ)تنوين، 

 اسٍم تدعونه به فله األسماء الحسنى.

ا:  .«قبل، وبعد» ومن  لك أية 

جئُت »أو  ،«جئُت قبل الطالب» ،«جئُت قبل الناس»، «بلهمجئُت ق: »تقول

جئُت : »فُتصرح بالمضاف إليه، ولك أن تحذف المضاف إليه، فتقول ،«بعدهم

 .«جئُت بعًدا» ،«قباًل 

أسماء الجهات النسبية،  :ونريد بأسماء الجهات ،أ ماء المهاط :لكومن  

، «ف، ويمين، ويسار، وفوق، وتحتأمام وخل: »ليست األصلية الجغرافية، يعني

 وما يف معناها، هذه كلها أيًضا تلزم اإلضافة إلى مفرٍد معنًى.

 ،«جلسُت أمام زيدٍ : »لك أن تذكر المضاف إليه يف اللفظ، فتقول :يعني

 .«سكنُت يمين  الجبلِ »أو  ،«جلسُت »، و«صليُت خلف  اإلمامِ »و

ولك أن تحذف المضاف إليه إذا كان معلوًما، يف كل ما سبق المضاف إليه ال 

 يحذف إال إذا كان معلوًما على القاعدة العامة للحذف.

على أن المضاف  ،«انً يوسكنُت يم»، «جلسُت أماًما»و ،«جلسُت خلًفا: »فتقول

  ف.إليه معرو

مما يلزم اإلضافة، وهي األسماء التي تلزم اإلضافة ، انتهينا من القسم األول

 ليس بجملة. :إلى مفرد، يعني

وقد ذكرنا  ،ننت ل نلى ال سِ الثاين: و ك األ ماء التك  لزم اإلضال  نلى جمل 

 : ، وهي على قسمين«وإذا ،وإذ ،حيث: »أهنا ثالثة أسماء
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حيث : »جمل االسمية والفعلية، وهما اسمانما يضاف إلى ال ال سِ األول: 

 .«وإذ

جلس ا»أو  ،«اجلس حيُث شئت  : »فلك أن تضيفهما إلى جمٍل فعلية، فتقول

 .«زرتك إذ نجحت»، أو «جئُتك  إذ كان المطر نازاًل »، أو «حيث تشاء

اجلس حيث : »فتضيف إلى جمل فعلية، أو تضيف إلى جمل اسمية، فتقول

 .«إذ محمٌد مسافرٌ  جئتك»، أو «محمٌد جالٌس 

: مما يلزم اإلضافة إلى الجمل الفعلية، وهو اسم واحد، وهو :وال سِ الثاين

 .«إذا»

، وهي األسماء المالزمة «باب اإلضافة»فهذا اختصار لهذه المسألة المهمة يف 

 لإلضافة.

 شرح ما قاله يف هذه المسألة متناثًرا يف لنبدأ بعد ذلك مع ابن مالك 

 : أبياته، فقال 

َو َأَباااااَداَوَبْعاااااضو ا   ْ اااااَماِء يوَةاااااا

 

 .....................................

. 

 

هناك أسماء تلزم اإلضافة، فال ُتستعمل إال مضاًفا، فما بعدها : يريد أن يقول

 مضاٌف إليه.

 هنا ُخففت همزهتا، من أجل الوزن. «األسماء»وكلمة 

 : ثم قال

ْفَ َ اِط َلْفف  َوَبْعضو َ ا َقْد َيلْ   ا مو

بعد أن عرفنا أن هناك أسماًء تلزم اإلضافة، طب تلزم اإلضافة إلى ماذا؟ : يقول

ليس  يعني:زمة لإلضافة قد يكون مفرًدا، مع هذه األسماء المال : المضاف إليهقال
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 بجملة.

 : إًذا وقد يكون جملة كما سيصرح يف األبيات القادمة، فيريد بقوله

ْفَ َ اَلْفف  ِط َوَبْعضو َ ا َقْد َيلْ   ا مو

 األسماء المالزمة لإلضافة إلى مفرد.

يف النظم بحذف الياء، مع أنه فعل مضارع غير مجزوم، فال  «يأِت : »وقوله

يف الفعل « الياء»عر، ومع ذلك فإن ف الياء، وإنما ُحذفت لضرورة الشموجب لحذ

  ءت محذوفة يف بعض الكالم الفصيح.غير المجزوم جا المعتل اآلخر

اء ذلك يف قليل مضارع معتل اآلخر، ُحذف آخره وهو ليس بمجزوم، جفعل 

] و :  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ): كقوله  ؛من الكالم الفصيح

105]. 

، مع أنه مرفوع، ليس قبله ناصب وال «يأيت»بحذف الياء من  (ڭ ڭ ڭ)

 جازم.

: وهناك شواهد ُأخر أيًضا على ذلك، ولو أن ابن مالك قال يف هذا الشطر

 لسلِم  من ذلك. «ذا قد جاء لفًظا مفرداوبعض »

  بعد  لك:  ثِ قال ابن مالك

اااا َو َفْتم   ا اْمَتنَاااا ْ َوَبْعااااضو َمااااا يوَةااااا

 

 ا َفْيااااثو َوَقاااا ْ ا َظاااااِ    نِيااااالاعو اْ اااام   

بعض األسماء التي إضافتها حتمية واجبة، بعض األسماء المالزمة : يقول 

لى اسم ظاهر، إًذا ُتضاف إلى ماذا؟ ال ُتضاف إ :لإلضافة ال يليها اسم ظاهر، يعني

ك أسماًء تالزم أن هنا :إلى ضمير؛ ألن األسماء إما ظاهرة وإما ُمضمرة، يريد بذلك

 حيث وقعت يف الكالم. اإلضافة إلى ضمير
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وهذا القسم ذكرناه قبل قليل يف التقسيمات، األسماء التي تالزم اإلضافة إلى  

وحد، ولبي، : »، مثل«والي، سعدي، لبي، وديكوحد: »ضمير، مثل ماذا؟ قال

 ، إلى أي ضمير؟ مضافة إلى ضمير« وسعدي

ه»و ،«جئُت وحدي: »فُتضاف إلى كل ضمير، تقول «وحد»أما   ،«جاء  وحد 

 غائب، والمثنى والجمع.للمتكلم، وللمخاطب ولتضاف ل «تعالوا وحدكم»و

ير الزم اإلضافة إلى ضمت وغيرها« ...لبي، ودوالي، وسعدي»والبواقي؟ 

 ، ونحو ذلك.«سعديك، دواليك لبيك،»المخاطب، 

: الشاهد [12]ِال :  (ک ک گ گ گ گ ڳڳ): قال 

ن يف ستة يف القرآ «وحد»أضيفت إلى هاء الغائب، وقد جاءت كلمة  (چ)

 ولم ترد يف القرآن مضافة إال إلى الهاء، هاء الغائب. مواضع، مضافة إلى ضمير.

جئُت »أو  ،«جاء وحده: » قولكيف نحو اآلية؟ أو يف (چ)ما إعراب 

حال، هذا درسناه يف  [45]الزم : (ڻ ۀ ۀ) ،«جاء  محمٌد وحده»، «وحدي

 جاء منفرًدا. :منفرًدا، جاء وحده، أي :نصصنا عليه يف الحال، بمعنى ،نعم .الحال

مضاف إلى  «وحده»أن من شروطه التنكير، و : درسنا يف الحالفإن قلت

أنه معرفة، فكيف يكون حااًل؟ ذكرنا يف الحال  :ذلك الضمير إضافة معنوية، معنى

 منفرًدا. :أن هذا مما شذ، والتزمته العرب بمعنى

وهو مضاف والهاء  ،حاٌل منصوبة، وعالمة نصبه الفتحة «وحد: »إًذا فنقول

 مضاف إليه، يف محل جر مبني على الضم.

 : قول الراجز :ومن  لك

ناااااَت نلِهاااااك وفاااااَدذ ناااااَت ن  ذو  اوذو

 

ِْ َياااا  اااايااااا كو شاااايئ ا لاااا ََ  انلِهااااك َقبَل
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 المخاطب. «كاف»فأضافه إلى 

ثالثمائة وأربعين سنة،  -وقد عاش كما ذكروا- وقال الربيع بن ُضبع الفزاري

، جمع فيه «الُمعمرين»باسم كتاب  لمعمرين، وألبي عبيدة كتاب مشهورفهو من ا

 : ما كرب وُعمر وضعف قالالُمعمرين من العرب، فبعد

 أْفِمااااالو الساااااالَح و  أْصاااااَبحتو  

 

 اأمِلااااااااكو رأَس البعياااااااا  نْ  َنَفاااااااا َ  

 والااااايئَ  أْأ ااااااع ن  َماااااَ ْرطو باااااه 

 

يااااَح والَمَطااا َ    اَوفاااِدل وَأْأ اااى ال ل

 ، فأضافه إلى ياء المتكلم، وإعراهبا حال.«وحدي» :فقال 

 التي تضاف إلى كل ضمير. «وحد»هذه  إًذا

المخاطب  «كاف»ما يضاف إلى  :مما يلزم اإلضال  نلى ضمي  والنوع الثاين

 .«لبيك  : »فقط، نحو

؟ استجابة بعد استجابة، أو إجابة بعد إجابة، واللغويون «لبيك»ما معنى 

 إقامة على إجابتك بعد إقامة.: والنحويون يقولون

أو -إقامة على إجابتك  :هذا يسمونه المعنى اللغوي، المعنى اللغوي للبيك

استجابة لك بعد استجابة، أو  :معناها: يقولبعد إقامة، وغيرهم  -على طاعتك

 إجابة لك بعد إجابة.

استجابة بعد استجابة، أو  :المعنى: »ما يف خالف يف المعنى، إال أن قولهم

 ، هذا المعنى المستلزم.«إجابة لك بعد إجابة

، الم وباء مشددة فقط، ل بَّ «لبَّ »من  مأخوذلكن المعنى اللغوي للبيك، 

أقام، فلهذا يأخذون المعنى من معناه األصلي، لبَّ بالمكان  :بالمكان، بمعنى

 بعد إقامة. : إقامة على طاعتكأقام، فيقول :بمعنى
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فعندما نقرأ مثل هذه األمور، ال نعدها خالفات، وإنما كل ُيبين المعنى من  

الجهة التي يراها تخدم ما يريد، فاللغوي سيربطها باللغة، والشرعي سيربطها 

 هو أن اإلقامة على الطاعة تستلزم االستجابة لهذا األمر.بالمستلزم، و

ا: إسعاًدا لك بعد إسعاد،  :؟ أي«سعديك»، ما معنى «سعديك» ومن  لك أية 

ما تستعمل وحدها  :، يعني«كيدلبيك وسع»ولم ترد يف السماع إال بعد لبيك، 

 .«سعديك»

  .: تحننًا بعد تحنن، أي«حنانيك» :ومن  لك

 .تداواًل بعد تداول :، يعني«دواليك» :ومن  لك

يك» :ومن  لك  إسراًعا بعد إسراع، من الهذ، وهو سرعة القطع. :، أي«هذاذ 

، هي يف األصل ةهذه مصادر مثنا« لبيك، وسعديك، وحنانيك: »وهذه وأمثالها

التصريف الثالث للفعل، مصدر، وهذا المصدر ُثني، ثم ُأضيف إلى  :مصدر، يعني

 مطلق، ناصبه فعل من لفظه أو من معناه.الكاف، وإعرابه مفعول 

 .«لبيك: »، نأخذةهذه مصادر مثنا :ما معنى هذا الكالم؟ يقول

بالمكان، الم وباء مشددة، لبى بالمكان،  «لبى»مأخوذة من الفعل  :«لبيك»

يف الرفع، ويف النصب والجر؟  «لبان»ويف التثنية: ا، لب   هات المصدر؟ لبَّ يُلب  

أضفها إلى الكاف؟ اإلضافة ستحذف النون، ماذا تكون؟  «لبين»لبين، طيب 

 مضافة إلى كاف المخاطب. ة، فهي مصادر مثنا«لبيك»

، لكنها يف المعنى تدل على ةوليس التثنية، هي يف اللفظ مثنا التكرار، معنا ا:

 :«لبيك»على التأكيد، وال تدل على حقيقة التثنية، فليس معنى  :التكرار، يعني

 ،«لبيك»سأجيبك ثم أجيبك، سأجيبك مرتين، ال وإنما المعنى  :إجابتين، يعني

إجابة بعد إجابة بعد إجابة بعد إجابة، إقامة على إجابتك، فهي تدل على  :يعني
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 التكرار والتأكيد.

: تعال مرتين، وإنما  :تعال تعال، هنا ال أريد التثنية، يعني ذما لو قلت لك مثال 

يف اللفظ، لكنها يف المعنى  ةالمصادر مثنا فهذه إًذاأريد أن أؤكد، أؤكد المجيء، 

 التأكيد. :تدل على التكرار، يعني

فعواًل مطلًقا، والناصب مفاعيل مطلقة، ُتعرب م -كما قلنا يا إخوان-وإعراهبا 

 إما من لفظه أو من معناه. ؛لها فعٌل 

يف  «لبيك» :، أعرب لي«لبيك اللهم لبيك» :تلبية الحج والعمرة :ومن  لك

 .«لبيك»، أعرب «لبيك اللهم لبيك» :لبيةالت

مصدر، نوعها مصدر اسم، ما إعراب  :ليست فعاًل، مصدر، قلنا «لبيك»ال، 

يف اللفظ،  ةهذه مصادر مثنا :هذا المصدر؟ تعرف يا أخي؟ مفعول مطلق، قلنا

 ومعناها التكرار، وإعراهبا مفعول مطلق.

أقيم، أقيم على  :يعني ،«لب ا -أو يف طاعتك-أُلب يف إجابتك » :كأنك قلت

مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مثنى، وهو  «لبيك»ـفطاعتك إقامة، 

 محل جر، مبني على الفتح.يف مضاف والكاف مضاف إليه 

 : قول طرفة بن العبد :ومن  لك

 بعَةااانا لا اااتبِق  أباااا منااايرأ ألنياااَت  

 

 أ اَو  مان بعاض ال ا    بعضو  فناَنْيَك  

 :«حنانيك»تحنن علينا، تحنن علينا حناًنا بعد حنان،  :أي ،«يكحنان» :قال 

 مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الياء.

 : وقال العجاج بن رؤبة، وهو من أشهر ُعجاز العرب

 ضااااا ب ا  ااااايا يك و عن اااااا وأصاااااا

 

 يمةااك نلااى عاصااك العاا وق النحةااا 
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 القطع بسرعة. :الهذ هو :ضرًبا يقطع قطًعا، قلنا :يعني ،«ض ب ا َ يا يك» 

 : قول سحيم، سحيم عبد من؟ عبد بني الحسحاس، قال :ومن  لك

 ن ا شاااااق بااااا   شاااااق باااااالب   مثلاااااه

 

  والياااك فتاااى لاااي  للبواااْ ِ   بِااا و  

ُبردة ثم  ايزعمون أن المحبين إذا أرادا أن يستوثقا من الحب، يشق أحدهم 

 ا.ماستوثق من حبهما لبعضه :يشق اآلخر ُبردة، يعني

 مفعول مطلق. :«دواليك»يتداوالن الشق،  :، يعني«يكدوال: »فقال

ُتالزم اإلضافة إلى ضمير، إلى ضمير كاف الخطاب،  ةإًذا فهذه المصادر المثنا

 «ىلب»هل تضاف إلى غيره؟ ال تضاف إلى غيره إال ما جاء شذوًذا، فقد شذ  إضافة 

 وحدها إلى غير كاف المخاطب. «ىلب»إلى غير، 

سماع استعماالن، إضافتها إلى هاء الغائب، فبدل أن والوارد من ذلك يف ال

 .«لبيه: »، يقولون«لبيك» :ُيقال

ور يف ، هذا المشه«لبيك: »تخاطبه فتقول له :و ِ ي يدو  المْا  ، يعنك

 :، يعني«لبيه يا زيد»، «لبيه: »أهنم يقولون للمخاطب السماع، وجاء يف السماع

 بعد إجابة. إجابة لك

 : زقول الراج :ومن  لك

ااااااااااك لااااااااااو َ َعااااااااااْو نك و وين  نن 

 

 زوراء  اط متاااااااااااااا ع بيااااااااااااااو  

 ل لت لبيه لمن يدعوين 

ن يدعوه، فهو لبيك، ولكنهم يقولون  «لبيه: »قول الناس اليوم :ومن  لك لم 

أن تخاطب المخاطب  :، وهذا يسمى يف البالغة التفاًتا، االلتفات«لبيه» :له

لفتة  . هذهب، أو نحو ذلكغائب بأسلوب المخاطبأسلوب الغائب، أو تخاطب ال
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 هذا يسمى التفاًتا. ،بالغية

: إضافتها إلى االسم الظاهر، يقول :«ىلب»الذي شذت فيه  االستعمال الثاين

 : كقول الشاعر فالٍن. ىلب

 َ َعاااااااْوطو لماااااااا نااااااااَبنك ِمْساااااااَورا

 

 َلَلبَّااااااااى َلَلبَّااااااااى َيااااااااَدْل ِمْسااااااااَورِ  

 «لبيك»يا مِسور، لكن بدل  دعوته فلبى دعويت، فلبيك يا مِسور، لبيك: يقول 

استجابة لِمسور بعد  :، يعني«مِسور ىلب: »وضع مكان الكاف االسم الظاهر، فقال

 .«لبيك»مثل  «فلبي يدي مسوري» استجابة.

 فهذا من الشاذ. ،«لَِلبَّكْ  َيَدلْ  نِيالءو  َوَشيَّ : »وهذا هو قول ابن مالك

 ارفع صوتك، ما أسمعك. ،نعم

 ...الطال :

َْ الِ صحيح، ذل ال يخ: نع وإن ُحكم عليه بالشذوذ  ،لطَّ وار  يف السماع لال يو

، والِقلة، هذا حكم على الكلمات باعتبار موافقتها للقياس، وعدم موافقتها للقياس

كما دلنا عليه االستعماالت الكثيرة لهذه  ة،فالقياس يف هذه المصادر المثنا

 المصادر، أهنا تلزم كاف الخطاب.

تعمال الشاذ القليل إضافتها إلى الغائب، أو االسم الظاهر، ثم جاء يف االس

شذت عن  :فهذه اإلضافة صحيحة؛ ألهنا وردت يف السماع، لكنها شاذة، يعني

 القياس.

:  :يعنك لصيح ، ،نعِ  ذما لو قلت مثال 

لكن جاء ، «استبان» :، استفعل من البيان«استقام» :استفعل، استفعل من القيام

، ثم جاء «استخار»، «استقام»، «استبان»مثل  «استحاذ» :س، والقيا«استحوذ»
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هذا شذ عن القياس، شذ عن قياس  «استحوذ»ـ، فشاستحاذ»والقياس  «استحوذ» 

الباب، لكن هو يف نفسه، فصيح أم ليس بفصيح؟ هو يف نفسه فصيح، لكن الذي 

 ؟هل يقاس عليه أو ال يقاس عليه :يقع فيه الخالف عند العلماء

قياًسا  ؛«استقوم» :على الطريقة، تقول «استقام زيدٌ »يف  قول مثاًل هل ت :يعني

ال، القياس على المسموع له شروط، واختالف بين العلماء  ؟«استحوذ»على 

ما أحد يخالف والبصريين والكوفيين، يقاس أو ال يقاس، أما نفس المسموع هذا 

تلزم اإلضافة  ةاياس بابه، وهي أن المصادر المثنشذ عن ق يف أنه فصيح، واضح.

 .إلى كاف الخطاب، شذ عن القياس

 ثِ قال ابن مالك بعد  لك: 

َمااااااْل  ااااااوا نَِضاااااااَل   نَِلااااااى اْلمو  َوَأْلَزمو

 

ْ  يوْحَتَماااااااْل   نَاااااااوَّ  َفْياااااااثو َونِْ  َونِْ  يو

 نِْلاااااَ ا و نِْ  َوَماااااا َذاااااإِْ  َمْعنَاااااى  َذاااااإِ ْ  

 

َْ َجاااَواز    بِاااْي َأِضااا  ا َنْحاااوو ِفااايَن َجاااا نو

 اْعااا ِْب َماااا َذاااإِْ  َقاااْد أْج َِياااا َواْباااِن َأو 

 

ْعاااااالأ بونَِيااااااا 
ااااااول لِ  َواْأَتااااااْ  بِنَااااااا َمْتلو

ْبَتااااااَدا  ْعااااااَ ب َأْو مو ْعاااااالأ مو
 َوَقْبااااااَل لِ

 

َفنَّاااااَدا   َأْعااااا ِْب َوَماااااْن َبنَاااااى َلَلاااااْن يو

ااااااااااوا نَِ ا نَِضاااااااااااَل   نَِلااااااااااى   َوَأْلَزمو

 

ااااانَّ   َماااااِل األَْلَعااااااِل َذهو  نَ ا اْعَتَلاااااى جو

ذكر األسماء التي تلزم اإلضافة إلى الجمل، وذكرنا  الخمسة يف هذه األبيات 

: يف التقسيم األسماء التي تلزم اإلضافة إلى الجمل، وهي إجمااًل ثالثة أسماء

 .«وإذاحيث، وإذ، »

ليست حروًفا، وقد  أسماء« حيث وإذ وإذا»من شرحنا هذا نعرف ونتأكد أن 

 والظروف أسماء. ،بي ن ذلك من قبل؛ ألهنا ظروف

  يع األ ماء المالزم  لإلضال  نلى الممل على قسمين: 

، وهذا قول «حيث وإذ»االسمية والفعلية، وهما : منها ما يضاف إلى الجملتين
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َمْل َفْيثو َونِ ْ : »ابن مالك وا نَِضاَل   نَِلى اْلمو ولم يقيد الجمل، هل هي فعلية  ،«َوَأْلَزمو

 والفعلية. االسمية ؛أو اسمية، فأطلق إًذا جميع الجمل

 .شزرُتك إذ نجحت  » ،«اجلس حيُث تشاء»، «اجلس حيُث شئت  : »تقول

 : ُنعرب

 :محمد أعرب« اجلس حيُث شئت  »

ظرف زمان مفعول فيه، ظرف  «حيث»أنت مسترت،  :فعل أمر، فاعله :«اجلس»

منصوب أو يف محل  ظرف مكان :«اجلس حيث شئت»زمان أم ظرف مكان؟ 

 «حيث»يف محل نصب، المبني دائًما يف محل، نصب؟ مبني على الضم، مبني 

ظرف مكان مبني على الضم يف محل نصب، وهو مضاف، أين المضاف إليه؟ 

 ، أعرب هذه الجملة بالتفصيل.«شئت  »جملة 

التصاله بتاء المتكلم، ال  ؛فعل ماٍض مبني على السكون :«شاء» :«شئت  »

 محل رفع، والجملة فاعل مبني على الضم يف :«التاء»محل له من اإلعراب، و

 باإلضافة. والفاعل مضاف إليه يف محل جر  الفعلية من الفعل 

 .«تشاء» ولكنه فعل مضارع ،«لس حيُث تشاءاج»وكذلك 

ُتك  » ،«ُزرُتك إذ نجحت  »أو  ُزرُتك إذ »فعل وفاعل ومفعول به،  :«ُزر 

ظرف زمان أم مكان؟ ظرف زمان مبني على السكون يف محل نصب  ،«نجحت

 فعل وفاعل. «نجحت  »ضاف، والمضاف إليه الجملة الفعلية وهو م

 : إلى جمل فعلية، طيب نضيف إلى جمل اسمية، تقول «وإذ، حيث»هنا أضفنا 

 ُنعرب. «ُزرُتك إذ أخوك مسافرٌ »، «اجلس حيُث محمٌد جالٌس »

فعل أمر، والفاعل مسترت أنت،  :«اجلس»، «اجلس حيُث محمٌد جالٌس »
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مبتدأ وخرب مرفوعان،  «محمٌد جالٌس »مضاف، وظرف مكان وهو  :«حيث» 

 والجملة االسمية مضاف إليه يف محل جر.

 (ٱ ٻ ٻ ٻ): قوله تعالى :و ك ذثي ة- من ال وا د على  لك

 المضاف إليه جملة اسمية. [26]األنفال: 

 جملة فعلية. [86]األع اَ:  (ھ ھ ھ ے)

 جملة فعلية. [127]الب  ة:  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ): ىقال تعالو

، [40]التوب :  (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ۓ ۓ ): والثانية أضيف إلى الجملة الفعلية. ،(ھ ھ): األولى (ڱ)

 جملة فعلية. إلى (ڱ ڱ): والثالثة إلى جملة اسمية. (ڭ ڭ

 ،[26]النحل:  (ی ی جئ حئ): قوله تعالى :«فيث» ومن ال وا د على

ة مضاف إليه، وهذه الجملة وردت فعلي (ڻ ڻ) :مضاف، وجملة (ۋ)

 يف أربعة مواضع من القرآن.

 .[199]الب  ة:  (ک ک گ گ گ گ): وقال تعالى

 .[89]النساء:  (گ گ ڳڳ): وقال

 .[124]األنعام:  (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ): وقال

يف القرآن الكريم يف واحد وثالثين موضًعا، فيها جميًعا  «حيث»وقد وردت 

 رد يف القرآن مضافة إلى جملة اسمية.مضافة إلى جملة فعلية، ولم ت
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إما فعلية فعل وفاعل، أو اسمية  ؛يضافان إلى جملة« حيث وإذ»عرفنا اآلن أن 

ماذا ُيتصور يف هذا االسم من  ،وبعدها اسم «حيث»مبتدأ وخرب، فإذا رأيت 

 «حيث»اإلعراب؟ إما جملة فعلية فعل وفاعل، أو جملة اسمية مبتدأ وخرب، طيب 

 صارت جملة اسمية أو فعلية؟ اسمية. :يعنيبعدها اسم، 

 ؟ مبتدأ مرفوع.«حيث»إًذا ما إعراب هذا االسم الذي بعد 

، «اجلس حيُث محمٌد جالٌس »دائًما يرتفع االسم الذي بعدها،  «حيث»ـف

اجلس حيث محمٌد  :حذفت الخرب، خرب كون عام، يعني «اجلس حيث محمدٌ »

ُأضيفت إلى مفرد أم  «حيث محمد» :موجوٌد، أو اجلس حيث محمٍد؟ لو قلنا

إًذا ال بد أن  ،مالزمة لإلضافة إلى جملة «حيث»إن  :جملة؟ إلى مفرد، ونحن نقول

 وتقدر الخرب، وتجعل المضاف إلى جملة اسمية. «محمدٌ » :تقول

 نلى المف   يف قليل من ال ع ، ذ ول ال اع : « فيث»وجاءط نضال  

بااا بعااد ضااْ بهِ  وَنْطَعاانوهِ  حااَت الحو

 

  ِِ  بباايض المواِضااك فيااثو لااك  العمااائِ

 »: ال ا د يف قوله 
ِّ
إلى مفرد، ولو  «حيث»هذه الرواية، إًذا فأضاف  «حيُث لي

 العمائمُ : »جاء ذلك على القياس لكان يقول
ُّ
حيث لي العمائم  :، يعني«حيُث لي

 موجود.

، هذه الجملة فصيحة أم ليست فصيحة؟ «حيث لي العمائم: »اآلن نقول

اجلس حيث : »ل يف ذلك، لكن هل يقاس عليها؟ تقولاشكإما يف  فصيحة،

 فالجمهور ال يقيسون على الشاذ. ؟ هذا القياس على الشاذ.«محمدٍ 

فهذا هو النوع األول من األسماء التي تلزم اإلضافة إلى الجملة، ما يلزم 

 .«حيث وإذ: »الفعلية واالسمية، وهما ؛اإلضافة إلى الجمل

ما   يةاَ ن  نلى الممل الفعلي ،  :يلزم اإلضال  نلى المملال سِ الثاين مما 
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 : وهذا قول ابن مالك، «ن ا»و و  

ااااااااااوا نَِ ا نَِضاااااااااااَل   نَِلااااااااااى  َوَأْلَزمو

 

َماااااااااااِل األَْلَعاااااااااااالِ    ............جو

أهنا ال تضاف إلى جمل األسماء،  :فنراه قي د الجمل يف البيت باألفعال، أي 

نَّ : »ومث ل على ذلك بقوله ُهن إذا »فعل أمر من هان يهون،  :«ُهن» ،«نَ ا اْعَتَلى َذهو

 .«اعتلى

آتيك إذا »أو  ،«سأسافر إذا طلعت الشمس» ،«أزوُرك  إذا نجحت: »وتقول

 هنا أضيفت إلى جملة فعلية. «إذا»ـ، ف«الشمستطلع 

أسافر إذا طلعت : »، تفضل أعرب«أسافر إذا طلعت الشمس» :نعرب

 .«الشمس

ظرف زمان يتضمن  :«إذا»أنا،  :ارع، والفاعل مسترت تقديرهمض : فعل«أسافر»

الشرط، ظرف زمان يف محل نصب مبني على السكون، وهو مضاف، والمضاف 

فعل وفاعل جملة فعلية، وإعراهبا مضاف  :«طلعت الشمُس »إليه؟ الجملة الفعلية 

 إليه يف محل جر، وكذلك تطلع الشمس.

ڭ ڭ ڭ ۇ ): وله تعالىق :: من الشواهد على ذلكأي- ومن  لك

 إلى جملة فعلية. «إذا»فأضاف  [83]اإل  اء:  (ۇ

إلى جملة  (حب)فأضاف  [58]م يِ:  (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ): وقال

 .[1]الطالق:  (ٻ ٻ ٻ): فعلية، وقال تعالى

ارك: »وأما نحو قولك  ؟«سأزورك إذا محمٌد ز 

ارك» نى أم ال؟ ن مستقيمة من حيث المعهذه الجملة اآل «سأزورك إذا محمٌد ز 

اركك إذا مسأزور»  هذه مستقيمة معنًى ولفًظا، ال شك يف ذلك. «حمٌد ز 
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ارك»؟ «إذا»لكن انتبهوا ما الذي وقع بعد  وقع بعدها  «سأزورك إذا محمٌد ز 

 :مضافة إلى جملة اسمية، إذا قلت «إذا»اسم، هذا االسم هل هو مبتدأ؟ فتكون 

إلى جملة  «إذا» مضاف إليه، فأضفت ما بعده خرب، والمبتدأ والخرب :مبتدأ، يعني

 ال تضاف إال إلى جملة فعلية. «إذا: »اسمية، ونحن نقول

سأزورك  :لفعل محذوف، من جنس المذكور، أيفاعٌل  «محمدٌ »إن : أم نقول

ارك محمدٌ  هنا  «محمدٌ »يجيبون هذا الوجه، يجيبون أن تجعل  ،نعم .إذا محمٌد ز 

 مضافة إلى جملة فعلية. «إذا»لكي تكون  فاعاًل لفعٍل محذوف من جنس مذكور،

فاعاًل،  «محمدٌ »فهذا األسلوب ال يختلفون يف صحته، وإنما يجيبون أن يكون 

 ال مبتدأ للعلة المذكورة.

ٱ ٻ ٻ )، [1]ا ن  اق:  (ڀ ڀ ٺ): قوله  :ومن  لك

 .[2، 1]التَوي :  (ٻ پ پ ٻ

ظرف متضمن للشرط، وهو  (حب) ،[1]ا ن  اق: (ڀ ڀ ٺ)

مبتدأ  :(ڀ ٺ) :ف، أين المضاف إليه؟ ال شك الذي بعده، وهي جملةمضا

إذا انشقت  :فاعل لفعل محذوف من جنس المذكور، أي (ڤ)وخرب، أم أن 

 مضافة إلى جملة فعلية. (حب)السماء، يجيبون الوجه اآلخر لكي تكون 

أهنا مالزمة لإلضافة إلى الجمل  «إذا»هذا هو قول جمهور البصريين، يف 

إلى الجمل  «إذا»ة، وخالف يف ذلك األخفش والكوفيون، فأجازوا إضافة الفعلي

 «إذا»إن : يقولون :يعني ن يف إضافتها إلى الجمل الفعلية.االسمية، وال يخالفو

وتضاف إلى جمل  ،، تضاف إلى جمل فعلية، كاألمثلة الكثيرة«حيث وإذ»ـك

 اسمية.
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: ، وتقول«مسافر خوك  جئُتك  إذ أ» ،«اجلس حيُث محمٌد جالس: »كما تقول 

آتيك إذا الشمس »فأضفتها إلى جملة فعلية، أو  ،«آتيك إذا طلعت الشمس»

 ، فتضيفها إلى جملة اسمية.«تطلع

 «إذا»إن  أما جمهور البص يين لإنهِ   ي  ةو   لك، وي ولو  يف  عليله:

ظرف يتضمن الشرط، وهذا ال شك فيه،  «إذا: »، يقولون«حيث وإذ»تختلف عن 

إذا طلعت الشمس آتيك، إذا طلعت  :يعني ،«آتيك إذا طلعت الشمس: »قلت فإذا

 هذا الشرط. .الشمس آتيك

فالشرط عقاًل يرتبط  ،فال شك أنه ظرف يتضمن الشرط؛ وألنه يتضمن الشرط

أم أدوات  «إن»لو أخذنا مثاًل  :يعني ال يتصور عقاًل أن يرتبط باالسم.بالفعل، و

، رتبت ماذا على ماذا؟ رتبت النجاح على «د ينجحإن يجتهد محم: »الشرط، تقول

 محمد، أم على اجتهاده؟ على اجتهاده على الفعل.

إذا حدث الفعل األول يحدث الفعل الثاين، لكن هل يتصور أن تربط الشرط 

، هل يمكن عقاًل أن تربط الشرط «إذا الباب أدخل»، «إذا محمد ينجح»باسم؟ 

 باسم؟ ما يمكن.

ليس مرتبًطا باالسم الذي بعده، فليس  «إذا»الشرط هنا يف إن : فلهذا قالوا

 بل هو مرتبط بفعل مقدر، من جنس المذكور، وهذا االسم فاعل له. ،مبتدأً 

زيارتك بمحمد أم بإتيانه؟  ت، أنت ربط«آتيك إذا محمد زارك: »فإذا قلت

 بإتيانه، إًذا آتيك إذا يأتيك محمد.

كم الموجود المذكور، فهذا هو أنه يف ح -ال شك-والمحذوف والُمقدر 

 مناط الخالف بين البصريين والكوفيين.

التعليالت، ويميلون  هفإهنم ال ينظرون إلى مثل هذ أما الكوفيون واألخفش
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إلى األخذ بالظاهر، وإن كان يخالف مثل هذه األقيسة النحوية أو اللغوية أو 

 علية.إلى الجملة االسمية والف «إذا»العقلية، فُيجوزون إضافة 

 فهذا ما يتعلق باألسماء المالزمة للجمل بنوعيها.

 سؤال؟ تفضل. هل هناك

 ...الطال :

هو قول البصريين، مع أن هذا الخالف ال  -واهلل أعلم-الذي يبدو لي  :ال يخ

من حيث اللفظ ال خالف يف صحة األسلوب، وإنما الخالف  :ثمرة لفظية له، يعني

جيه، فقول البصريين هو المتسق مع األقيسة لتويف ا ،يف التخريج، يف اإلعراب

 والعقلية. النحوية

الكالم، قبل  سنفصل فيه -إن شاء اهلل- إليه ، إذا وصلناإليه هذا ما وصلنا ،نعم

إن -أما التفاصيل ستأيت  .ناها سردناها سرًدا بأمثلة سريعةقليل كل األقسام التي قل

 عندما يأيت ذكر المسألة يف األبيات. -شاء اهلل

  ؤال آأ ؟ال يخ:  ل  نا  

 ي  يف أثناء  يع األبياط الْمس  التك  ذ  ليها ابن مالك األ ماء التك  لزم 

 ها  ذ  مسللتين: ئاإلضال  نلى الممل، يف أثنا

تلزم اإلضافة إلى  «إذ»قد ُيحذف المضاف إليه بعدها،  «إذ»أن  :المسلل  األولى

 جملة، عرفنا ذلك وشرحناه.

يجوز  إال أن المضاف إليه ،تالزم اإلضافة «إذ»أن  :وهي سألةذكر ابن مالك م

 : موجود، وهذا قوله ُيحذف يف اللفظ، ولكنه يف المعنىأن 

َمااااااْل  ااااااوا نَِضاااااااَل   نَِلااااااى اْلمو  َوَأْلَزمو

 

ْ  يوْحَتَماااااااْل   نَاااااااوَّ  َفْياااااااثو َونِْ  َونِْ  يو
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ا، فلك أن يجوز أن ُيحذف المضاف إليه بعدها، إذا كان معلومً  «إذ»إن : يقول 

جاءين  جاءين زيٌد فحينئذٍ : »أو تقول ،«فرحُت  جاءين زيٌد فحينئذٍ : »تقول مثاًل 

 جاءين، فحينئذٍ » :إلى جملة فعلية «إذ»، أضفت «ينءجاءين إذ جا حينئذٍ » «.فرحُت 

، ويجوز أن تحذف المضاف إليه الجملة الفعلية، فإذا حذفت «جاءين فرحت

، وهذا «فحينئٍذ فرحُت : »فتقول .«إذ»تنون  «إذ» الجملة الفعلية المضاف إليه بعد

ْ  يوْحَتَمْل نِْلَ ا و نِ ْ : »قوله نَوَّ  « َونِْ  يو

ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ )«: سورة الروم»قوله تعالى يف  :ومن  لك

ى ائائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ  ۉ ۉې ې ې ې ى

ويوم إذ ُغلبت الروم يفرح : واهلل أعلم-المعنى  [5، 4]ال وم:  (ۇئ ۆئ 

 المؤمنون.

ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)ل تعالى: وقا

 .[4 -1]الزلزل :  (ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڃ

ُزلزلت، ُتحدث أخبارها، فحذف المضاف إليه،  يومئذٍ : واهلل أعلم-المعنى 

 .«إذٍ »ونون 

نوين تهذا هذا التنوين الذي جئنا به، ما نوعه من أنواع التنوين؟  :فإن قلت

ين يف عالمات االسم المميزة، هذا يف التنو «األلفية»العوض، وقد شرحناه يف أول 

 ي به عوًضا عن المضاف إليه المحذوف.تِ تنوين أُ 

 ،ُنعرب (ڦ)؟ [4]ال وم:  (يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُون) :فإذا أردنا أن ُنعرب

لكن ما إعرابه؟  ،ظرف «إذ»ظرف زمان منصوب، وهو مضاف، و :«يوم  » تفضل.

يوم وقت غلبت  :ُغلبت الروم، يعني ؟ يومئذٍ اسم زمان، لكن ما إعرابه :ظرف يعني

 الروم.
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ظرف زمان منصوب،  :«يوم  » :(ڦ)؟ مضاف إليه، «إذ»ما إعراب 

مضاف إليه، يف محل جر، مبني على  «إذ»وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف، و

الساكن : لكسر المجلوب للتخلص من الساكنينالسكون المقدر، منع من ظهوره ا

، والسكون الثاين التنوين المجزوم عوًضا عن المضاف «إذ»يف األول سكون الذال 

تنوين عوض عن ب -كما قلنا-والتنوين فُتخلص من الساكنين بالكسر  إليه.

 المضاف إليه المحذوف.

وهناك مسألة أخرى أيًضا تكلم ابن مالك عليها يف أثناء هذه األبيات، ولكنها 

إهنائها يف هذا الدرس، فلهذا أؤجلها فيها طول، وأخشى إن بدأنا هبا ال نتمكن من 

 إلى الدرس القادم.

أو مما  ،الدرس يفأو نذكر بعض الفوائد التي نأخذها  ،فإن كان هناك أسئلة

 ألقيناه يف هذا الدرس؟ هناك سؤال يا إخوان؟ 

 الفوائد:  من

الضمائر وأسماء  :تي تمتنع إضافتها، ال تقع مضاًفاعرفنا أن من األسماء ال

من الموصوالت، وأسماء االستفهام، وأسماء الشرط، هذا  «أي  »وغير  اإلشارة،

 عرفناه.

، فلم ا أهنا يجوز أن تضافامتنعت إضافتها؟ األسماء األصل فيه م  لِ  :لإ  قلت

 امتنعت إضافة هذه األسماء؟ 

ألهنا أشبهت الحرف، وهذا الشبه بي ناه يف أول باب المعرب  لالمواب:

 اع الشبه بين األسماء والحروف.والمبني، عندما بينا أنو

فشبه هذه األسماء الضمائر واإلشارة، والموصول، وأسماء االستفهام، 

-ها، فعندما أشبهت الحرف ءشبهها بالحرف هو الذي سبب بناوأسماء الشرط، 
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من اكتسبت شيًئا  -ال تضاف؛ ألن اإلضافة من خصائص األسماء والحروف 

 روف، واكتسبت امتناع اإلضافة كالحروف.كالح أحكام الحروف، فاكتسبت البناء

أخواهتا من الموصوالت، وأسماء االستفهام،  «أي»فلم  خالفت  لإ  قلت:

أسماء دون بقية أخواهتا من الموصوالت و أسماء الشرط، فقبلت اإلضافةو

لعرب، وإال فإن األصل كالم طبًعا نحن نعلل لكالم ااالستفهام، وأسماء الشرط؟ 

 .كذا قالوا .العرب

خالفت هبا الباب،  «أي»ألن العرب خالفت هبذه الكلمة  المواب عن  لك:

أي رجل »، إضافة، أو «ُتكرم أي رجلٍ » :فأضافته واستعملته مضاًفا، بأن تقول

 ، شرط، خالفت به الباب فأضافته، فاستعملته مضاًفا.«تكرم أكرم

خصائص قوي فيه جانب االسمية؛ ألن اإلضافة من  ؛فلما استعملته مضاًفا

قوي فيه جانب االسمية، فعاد إلى  ؛«أي»األسماء، فلما دخلت اإلضافة على 

 ا، وقبل واستعمل مضاًفا.ا، ال مبني  أحكام االسم فقبل اإلعراب، صار معربً 

ا مِ   :بمعنى «لبيه»إن  الفوائد التك أش نا نليها يف  يا الدرس قولنا: نَ أية 

للمخاطب، االلتفات من سبل  «بيهل» :، من باب االلتفات، ألنك تقول«لبيك»

  .لكالم الفصيح، ويف القرآن العظيمالفصاحة، ومن أبواب البالغة، وهو وارد يف ا

 .[22]يون :  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ): قوله  :ومن  لك

ما  [22]يون : (ڃ ڃ): ثم قال [22]يون : (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)

لخطاب إلى ، لكنه التفت من ا«وجرين بكم» :ظاهر الكالم وجرين بكم، :قال

 الغيبة، وهذه بالغة.

، «الفاتحة»يف  [5]الفا ح :  (ٿ ٿ ٿ ٿ): قوله تعالى :ومن  لك
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 ؟!نقرأ الفاتحةكم مرة  :تحتاج إلى تأمل، يعني :ها دائًما، فيها التفات، يعنيؤنقر

 پ پ پ پ ڀ)يقول:  اهلل  !هل تأملنا هذا االلتفات فيها؟
ولو  ،[5-2]الفا ح :  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

عالمين، إياه نعبد وإياه الحمد هلل رب ال: جرى الكالم على جادته، لكان يقول

إما أن يجلب  :يا رب العالمين، إياك نعبد، يعني : الحمد لكأو يقول نستعين.

پ پ پ ) :، لكنه جرى يف أول اآلية بالغيبةالخطاب، أو يجلب الغيبة

ٿ ٿ ٿ ) :ثم التفت ،(ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پ ڀ

لهذا هذه السورة لما نزلت كانت ُتلفت النظر، أن يتكلم  [5ح :]الفا  (ٿ

 .هكذا بغيبة، ثم فجأة يتكلم بخطاب، فينتبه العرب حينئذٍ 

ت ما ننتبه فيها التفا ع السورة ونحفظها، حتى صرناأما اآلن منذ الصغر نسم

جدنا والتأمل، عند قراءة القرآن، ولو تأملنا فيه لو من غيبة، وهذا من أهمية التدبر

فهو كالم رب العالمين، وكالمه بالنسبة إلى كالم العرب  ،فيه عجائب ال تنقضي

 .كذاته إلى نسبة ذوات الناس 

وعلى آله وأصحابه  ،وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد ، يا واهلل أعلِ

 أجمعين.
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 الدرس اخلامس والستون

﷽ 
 

نبينا محمد، وعلى آله الصالة والسالم على الحمد هلل رب العالمين، و

  .وأصحابه أجمعين

  :أما بعد

 وبياكم، يف هذه الليلة ليلة السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل

، ونحن يف جامع 1432من سنة  ،الليلة الثانية من شهر ربيع اآلخر ،ثنيناإل

س الدر -بحمد اهلل وتوفيقه-يف حي الجزيرة بمدينة الرياض، نعقد  ي،الراجح

 . «شرح ألفية ابن مالك»الخامس والستين من دروس 

 :أونبه نلى ما نبهت عليه من قبلونحن يف مفتتح  يا ال ه ، شه  ربي  اآلأ ، 

 من أن هذا الشهر اسمه ربيٌع اآلخر، فال يجوز أن ُنغير هذا االسم؛ ألنه علم عليه.

 ادً فال ترضى أن ُتسمى محموًدا، مع أن محم ،فإن كان اسمك محمًدا

اسمك العلم، فال ترضى أن ُيغير إلى اسم آخر،  امن الحمد، لكن محمدً  اومحمودً 

 وإن كان قريًبا منه أو مشاهًبا له يف المعنى.

ربيع الثاين، وإنما اسمه ربيٌع اآلخر،  :لَيلك   يوغي  ا ِ  يا ال ه  لي ال

عرفة، فينبغي أن ؛ ألنه مربيع ثانٍ  :إًذا معرفة، فال يصح أن نقول ،إنه علم :وقلنا

 ربيٌع اآلخر، فهذا تنبيه يف البداية. :ُيوصف بمعرفة، فُيقال
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، نقرأ «باب اإلضافة»على  -يا إخوان-فما زال الكالم موصواًل  أما الدرس

األبيات التي نريد أن نشرحها يف البداية، وهي أبيات متبقية من الدرس الماضي، 

 نبدأ باألبيات الجديدة. -إن شاء اهلل تعالى-نبدأ بقراءهتا وشرحها، فإذا انتهينا منها 

  : قال ابن مالك

 ى َذاااااااااإِ ْ َوَماااااااااا َذاااااااااإِْ  َمْعن ااااااااا

 

َْ َجاااَواز    بِاااْي َأِضااا  ا َنْحاااوو ِفااايَن َجاااا نو

 َواْباااِن َأو اْعااا ِْب َماااا َذاااإِْ  َقاااْد أْج َِياااا 

 

ْعاااااالأ بونَِيااااااا 
ااااااول لِ  َواْأَتااااااْ  بِنَااااااا َمْتلو

ْبَتاااااا  ْعااااااَ ب َأْو مو ْعاااااالأ مو
 َداَوَقْبااااااَل لِ

 

َفنَّاااااَدا   َأْعااااا ِْب َوَماااااْن َبنَاااااى َلَلاااااْن يو

 يع المسلل   األ  يف المسلل  السا   ، التك  ذ  ا ابن مالك يف  يا الباب،  

 و ك األ ماء المالزم  لإلضال .

أسماء ُتالزم اإلضافة إلى جمل،  :إن من األسماء المالزمة لإلضافة :فقلنا

يضافان إلى الجمل  «ن  وفيث»فنا أن ، وعر«ن ا ون  وفيث»: وهي ثالثة أسماء

 عند البصريين ال ُتضاف إال إلى الجملة «إذا»االسمية والفعلية، وعرفنا أن  ؛عموًما

 وقررناه. الفعلية، فهذا قد درسناه من قبل

 لبعد أ  انتهى ابن مالك من    ي   يع المسلل ، قال: 

 ى َذاااااااااإِ ْ َوَماااااااااا َذاااااااااإِْ  َمْعن ااااااااا

 

َْ َجاااَواز    بِاااْي  ا َنْحاااوو َأِضااا  ِفااايَن َجاااا نو

ن  »فإهنا تأخذ أحكام  ،«ن  ون ا»أسماُء الزمان التي هي يف المعنى كـ  :يقول 

ظرفان، ظرفا زمان،  «ن  ون ا»يف اإلضافة إلى الجمل، وقد عرفنا من قبل أن  «ون ا

 يدالن على الزمان.

ر وَك نْ  أبووَ  مسال ض »: فإذا قلت مثاًل  ، زرتك ُزرتك يف ذلك الوقت :يعني ،«زو

 وقت كان أبوك مسافًرا، إًذا فهو ظرف بي ن زمان الزيارة.

َ  نَ ا َ اَلَ  َأبوو »: أو تقول ورو سأزورك يف هذا الزمان، سأزورك  :يعني ،«َ لزو
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 وقت سفِر أبيك. 

ظرفا زمان،  :نقول دائًما يف إعراهبما ظرفا زمان، فلهذا عند إعراهبما« إذ وإذا»ـف

ظرفا زمان : كون، فلهذا ُيعربان إعراب المبني، فنقولإال أهنما مبنيان على الس

 مبنيان على السكون، يف محل نصب.

ال ُيستعمالن يف  :عرفنا أهنما مالزمان لإلضافة إلى الجمل، يعني «ن ا ون »فـ 

 الجمل إال مضافتين إلى جملة.

 لةيف الدال :يعني ،«ن  ون ا»كـ  ؛التي هي يف المعنى أما أسماء الزمان األخرى

 «قت، وزمن، وفين، ويوم، و اع ...و»كظروف الزمان، ككلمة  ؛على الزمان

ن ا »أسماء الزمان التي هي يف المعنى، يعني يف الداللة على الظرفية كـ  ،وهكذا

 فيجوز أن ُتضاف إلى جملة. ،«ون 

و »: «يوم»فلك أن تقول مثاًل يف كلمة  ْر وك يوَم  اَلَ  أأو ظرف  :«يوم» ،«زو

جملة  « ال  أأو »مضاف، أين المضاف إليه؟ المضاف إليه جملة زمان، وهو 

 فعلية، المضاف إليه جملة فعلية.

ن ا ون  »إن األسماء المالزمة لإلضافة إلى الجمل  :مع أننا قلنا من قبل

 كأن يجب أن ُتضاف إلى جملة فعلية. ؛هذه المالزمة ،«وفيث

تها إلى الجملة إضافة فإن إضاف ،«ن ا ون »أما ظروف الزمان التي بمعنى 

ْر وَك َيْوَم َ الَ  »: أضف جواًزا، يجوز أن تضيفها إلى جملة فتقول :جائزة، يقول زو

و  ر وك َيْوَم »: ليس جملة، فتقول :ويجوز أن تضيفها إلى مفرد، يعني ،«أأو زو

 .«الْمي 

 .«اليوم يومض مبار ض »: ويجوز أال ُتضيفها أصاًل، فتقول

 فإن إضافتهما الزمة. ،«ن ا ون »فإضافتها جائزة بخالف 
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و »: ونقول َ  يوَم يوسال و أأو ورو و » :الجملة األولى «َأزو ْر وَك َيْوَم َ اَلَ  أأو  ،«زو

و َ لَ »: والجملة الثانية  و أأو
َ  َيْوَم يوَسالِ ورو هما ظرف زمان، ما الفرق كال ،«زو

 .«ذإ»أم بمعنى  «إذا»زمان، بمعنى ظرف « يوم»كلمة  :يعني بينهما؟

و »: األولى ْر وَك َيْوَم َ اَلَ  أأو  «إذ»؛ ألن «إذ»؟ بمعنى «إذا»أم  «إذ»بمعنى  ،«زو

 للظرف يف الزمن الماضي.

و َ لَ »  و أأو
َ  َيْوَم يوَسالِ ورو ظرف بما ُيستقبل مِن  «إذا»؛ ألن «إذا»بمعنى  ،«زو

 الزمان.

اف إلى الجمل ُتض «إذا وإذ»األسماء التي بمعنى  :قولكم للهيا لو قيل لنا:

 ؟ «إذ»أو  «إذا»جواًزا، متى نعرف أن هذه األسماء بمعنى 

، وإذا كانت «إذ»ظروف الزمان إذا كانت للزمن الماضي، فهي بمعنى  ن ول:

 .«إذا»للزمن المستقبل فهي بمعنى 

تكون إلى الجملة االسمية والفعلية، فإضافتها إلى جملة فعلية  وإضافتها حينئذٍ 

ْر وَك »: كقولك و  زو ْر وَك يوَم »: تقول ،إضافتها إلى جملة اسمية .«يوَم َ اَلَ  أأو زو

سال ض  وَ  مو  إذ أخوك  مسافر، إذ سافر أخوك. :، يعني«إذ» :بمعنى «أأو

و » :«إذا»، أو يف الظرف الذي بمعنى «إذا»وتقول يف   و أأو
َ  يوَم يوسالِ ورو  ،«َأزو

وَ  يوسال »: وتقول «.إذا: »أي ورو  يوَم أأو  إذا أخوك يسافر. :يعني ،«أزو

 مثا   لنا يف 
بِي»: فقال ،«األلفي »وض ب ابن مالكأ ُنبِذ  : أي ،«نحو فين جا نو

، وقصر الهمزة جائز يف «جا» :، فقال«جاء»حين جاء، إال أنه قصر الهمزة يف 

 الشعر.

 : ُنعرب هذا المثال يا إخوان
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بَِي فين جا»   مجهول، مبني على الفتح.فعٌل ماٍض مبني لل :«ُنبِذ  »تفضل،  «نو

لمجهول، إًذا سيطلب فاعاًل أم نائب فاعل؟ نائب ل: فعل مبني قولنعندما 

ل :يعني ،«هو»فاعل، أين نائب الفاعل؟ ضمير   .«ُنبذ هو»م عنه، الغائب الُمت ك 

 ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف. :«فين جا»

 «جاء»من  ترى الجملة فعليةهو،  :ماٍض، وفاعله تقديره فعل :«جاء»و

 .ما إعراهبا؟ مضاف إليه يف محل جر ،والفاعل «جاء»والفاعل، الجملة الفعلية من 

 أحسنت. ،نعم

 .[13]اليارياط:  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ): جل جالله-قوله  :ومن  لك

 ،« ِ يوفتنو » :زمان مضاف، المضاف إليه الجملة االسميةظرف هو  (ٺ)

، مكونة من الفعل المبني للمجهول جملة فعلية (ڎ)مبتدأ،  :(ڦ)

 خرب (ڎ)، ونائب الفاعل واو الجماعة، ثم الجملة الفعلية «ُيفتن»

 مضاف إليه يف محل جر. «هم ُيفتنون» :والجملة االسمية .(ڦ)

 «ولد ه أمه رج  من  نوبه ذيوم» :يف الحج الحديث المشهور :ومن  لك

جملة فعلية من فعل  :«أمهولد ه » اسم من أسماء الزمان، وهو مضاف. «يوم»

 وفاعل ومفعول به، وهي مضاف إليه يف محل جر.

 : للنبي  ◙بن قارب  دقول سوا :ومن  لك

و شااافاع  ا ياااوم    و ااان لاااك شااافيع   وذو

 

 بمغااانأ لتااايال  عااان  اااوا  بااان قاااارب 

غنأ ي»: فقال   بمو
 .«وَم    وو شفاع أ

ال ُذو » :ضاف، والمضاف إليه هي جملة اسميةم وهوهذا الظرف « يوم»

اسمها مرفوع،  «ُذو»، و«ليس»النافية، عاملة عمل  «ال»هذه هي  «.شفاعٍة بُمغنٍ 
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 ودخلت الباء على الخرب. ،«بُمغنٍ » :وعالمة رفعها الواو، والخرب

 «ال»الحجازية، و «ام»وهي  «ليس»وشرحنا ذلك بالحروف العاملة عمل 

 .«الت»و «إن»النافية، و

َْ َجَواز  : »«األلفية» وقول ابن مالك يف يدل على أن إضافة هذه األسماء  ،«اَأِض

إلى الجمل إضافة جائزة ال واجبة، كما أشرنا إلى ذلك،  «ن ا ون »التي بمعنى 

فيمكن أن تضيفها إلى جملة، ويمكن أن تضيفها إلى مفرد، ويمكن أن تستعملها 

 غير مضافة أصاًل.

ُحكم األسماء التي إنما تكلم على  أن ابن مالك  «األلفية»ونلحظ يف 

 َوَما: »، فقال«ن ا»ولم يتكلم على ُحكم أسماء الزمان التي بمعنى  ،«ن »: بمعنى

 .«ن ا»ولم يذكر ، «ى َذإِ ْ َذإِْ  َمْعن  

أسماء  ،«َواْبِن َأو اْعِ ْب َما َذإِْ  َقْد أْج َِيا: »بعد ذلك ثم قال ابن مالك 

ما حكمها من حيث  ت إلى الجمل.، فأضيف«إذ وإذا»الزمان التي ُأجريت ُمجرى 

 اإلعراب؟

ن ا »التي ُأجريت ُمجرى  -أسماء الزمان- : يجوز لك يف هذه األسماءنقول

 : فُأضيفت إلى جملة، يجوز لك فيها وجهان ،«ون 

 بناؤها على الفتح. :األول

 ا كان إعراهبا.إلزامها الفتح بناًء، أي   :يعني، بناؤها على الفتح

 ا ورفًعا.ُمعربة بحسب اإلعراب، نصًبا وجر   تكون أن :والوجه الثاين

هو ِمن يوِم نمح» :نحو  .كالهما جائز ،«نمِح  َ ه ِمن يومَ َ نل»أو  ،« نل و

اسم زمان مضاف، مضاف  :«يوم»حرف جرف، و :«مِن» «َ نلَ ه ِمن يوَم نمِح »
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 افً إلى مفرد فيجب فيه اإلعراب، وإن كان مضا اإلى مفرد أو جملة؟ إن كان مضافً  

إلى جملة، لك فيه اإلعراب والبناء على الفتح، وهنا ُأضيف إلى الجملة الفعلية 

، ويجوز لك «َ نلَ ه ِمن يوَم نمِح » :على الفتح فيجوز لك فيه البناء ،«نمح»

هو ِمن يوِم نمِح » :اإلعراب  كالهما جائز. ،« نل و

: لك فيه البناء، أي ،« َِياَواْبِن َأو اْع ِْب َما َذإِْ  َقْد أْج » :وهذا قول ابن مالك

 على الفتح، واإلعراب.

 ، على وجه البناء، وعلى وجه اإلعراب؟ما إعراب اسم الزمان حينئذٍ  :ُنعرب

هو ِمن يوِم نمح»: يف هذا المثال مثاًل   .« نل و

 أما على وجه اإلع اب، لإع ابه واضح: 

كسرة، وهو اسم مجرور، وعالمة جره ال :«يومِ »حرف جر، و «من» :«مِن يومِ »

 مضاف إليه يف محل جر. «نجح»مضاف والجملة الفعلية 

 وعلى وجه البناء: 

 :اسٌم مجرور أم يف محل جر؟ قلنا :«يوم  »حرف جر، و :«من» «حمِن يوم  نج»

يف : مجرور، منصوب، مرفوع، مجزوم، والمبني نقول فيه :الُمعرب نقول فيه

 «نجح»و ،ى الفتح، وهو مضافيف محل جر مبني عل اسم« يوم  » :إًذا نقول ؛محل

 مضاف إليه.

 فإن قلت بعد ذلك: علمنا أن الوجهين جائزان، فأيهما أرجح؟

 فنقول: ننظر إلى ما بعد اسم الزمان، فإن وليه فعٌل مبني فالبناء أرجح.

قالوا: طلًبا للتناسب، إن وليه فعٌل مبني فالبناء أرجح، واإلعراب جائز، ماذا 

ًعا الفعل الماضي دائًما، والفعل المضارع إذا اتصلت به نريد بالفعل المبني؟ طب
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نون النسوة ونون التوكيد، وكذلك فعل األمر إال أن فعل األمر ال يتصور هنا، 

 اإلضافة ال يتصور أن تكون إلى جملة فعلية مبدوءة بفعل أمر.

هو ِمن يوَم نماِح "ففي المثال السابق،  ي يوم مضاف إلى جملة، أولها الذ " نْْل و

 ولي اسم الزمان، وهو نجاح، فعل مبني أم ُمعرب؟ مبني.

إًذا ما األرجح يف هذه الجملة، من يوم نجح، أم من يوِم نجاح؟ من يوم نجاح، 

 هذا هو األرجح.

 واإلعراب جائز، وهذا هو قول ابن مالك:

ول  بِنَا َواْأَت ْ   بونَِيا لِْعلأ  َمْتلو

ول  بِنَا َواْأَت ْ جائز يف الشعر، )أي: واخرت بناء  ثم قصر، عرفنا ذلك أنه  ( لِْعلأ  َمْتلو

 مبني.

هو »ومن ذلك الحديث الذي ذكرناه قبل قليل:  ه أومو وبِه ذيوَم ولد و ، «رجَ  ِمن  نو

 هذه الرواية المشهورة.

لماذا؟ نقول هذه الحركة ليست  «ذيومَ »جاءت على األرجح، واألفصح، 

الزمان ُأضيف إلى جملة فعلية،  حركة إعراب، وإنما هي حركة بناء؛ ألن اسم

 مبدوءة بفعل بفعٍل مبنٍي.

 نعم، ومن ذلك قول النابغة الُذبياين:

اَبا  على ِفيَن َعاَ ْبتو الَمِ يَ  على الصل

 

و وال اااي و واِزعو   لاااتو ألَماااا َأْصاااحو  وقو

 ."على ِفيَن َعاَ ْبتو الَمِ يَ   "فقال:  

إضافته إلى جملة مبدوءة على حرف جر، حين  هذا اسم مبني على الفتح، ب

 بفعٍل مبني، عاتبُت فعل ماضي.
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 ومن ذلك قول اآلخر: 

اااااا ن  قلبِاااااك َ َحلوم   ألَْجَتاااااِيَبْن ِمااااانهو

 

  ِِ ااال  فلاااي  َعلاااى فاااين يسَتْصااابيَن ذو

اسم مضاف، ويستصبين  جملة فعلية مضاٌف  حين "َعلى فين يسَتْصبينَ  " 

مبني؟ مبني التصاله بنون إليه، ولكن هذه الجملة مبدوءة بفعل ماٍض ُمعرب أم 

 النسوة.

 فقال على حين، بنى على الفتح.

 طيب، فإن لم يلي اسم الزمان فعٌل مبني؟

 يعني ولِي ُه اسم، أو ولِي ُه فعٌل ُمعرب.

 ولِي ُه اسم وذلك إذا ُأضيف إلى جملة اسمية، فأوله اسم. -

مضارع  أو ولِي ُه فعل ُمعرب، وذلك إذا ُأضيف إلى جملة فعلية، أولها فعل -

 معرب، فاألرجح حينئذ اإلعراب، والبناء جائز.

ه نلى يوِم َنْفَتتِحو الم  وع"كقولك:   ."أأَّ  و

ه نلى يوِم َنْفَتتِحو الم  وع"  "نلى يوِم نْفَتتِحو الم  وع"، لك أن تقول: "أأَّ  و

 كالهما جائز واإلعراب هنا أرجح. "نلى يوَم نفَتتِحو الم  وع"أو 

 (ی ی جئ حئ مئىئ)لى قراءة الجمهور، ع ومن ذلك قوله 

 .[119]المائدة:

 هذا مبتدأ.

 يوُم خرب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف.

جملة فعلية مضاٌف إليه، والمضاف  [119]المائدة: (جئ حئ مئىئ)
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 هنا ُأعرب، أما إعرابه: خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

صدقهم؟ نعم جائز، هذا يوم  ينفع الصادقين  و ل لك يف الَالم أ    ول:

 وسيأيت أهنا قراءة.

 طيب، ومن ذلك قول الشاعر:

 َِ ااااااَلي َ  َمااااااا َ اااااايذ  ِماااااان  و  َ ااااااَيذَّ

 

 علااااى فااااين التواصاااالو ِياااا و  انِااااك 

التواصلو ِي و "فأضاف إلى جملة اسمية،  "على فين التواصلو ِي و  انِك" 

 فأعرب. " انِك

ر بن ُهذيل البزاري:  ومن ذلك قول ُمبشِّ

ِْ َ عَلماا ِض أل اا  ك يااا َعمااَ ِ  اهلل أْننَااك ذاا ي

 

 علاااااااى فااااااايِن الَااااااا امو قليااااااالو  

 فأضاف اسم الزمان إلى جملة اسمية، فأعرب. "على فيِن الَ امو قليلو " 

 ولو بنى على الفتح، لكان ذلك جائًزا ولكنه وجٌه مرجوح.

طيب، قلنا إذا ولي اسم الزمان، اسٌم أو فعٌل ُمعرٌب فما األرجح فيها؟ 

 ناء تِعد هذا مذهب الكوفيين واألخفش.اإلعراب، والب

 أما جمهور البصريين فأوجبوا فيه اإلعراب، أوجبوا فيه اإلعراب.

واألخفش فقالوا اإلعراب هو األرجح، ولكن البناء جائز، قلنا وأما الكوفيون 

البناء جائز إًذا ال بد أن يأتوا بأدلة على ذلك، قالوا: نعم، جاء يف السماع أدلة تدل 

ی ی )ز البناء، من ذلك قراءة نافع، وهي قراءة سمعية، لقوله تعالى: على جوا

مع أنه أضيف إلى جملة فعلية، فعلها  [119]المائدة: (جئ حئ مئىئ

، ويوم  خرب.  مضارع ُمعرب، ومع ذلك قال هذا يوم 

 ومن ذلك البيتان السابقان، فإهنما رويا أيًضا بالبناء على الفتح، قوله: 
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َ  َمااااااا َ اااااايذ    َِ َ ااااااَيذَّ ااااااَلي  ِماااااان  و

 

 علااااى فااااين التواصاااالو ِياااا و  انِااااك 

 يف رواية بالفتح. 

أما ابن مالك فهل اختار يف هذه المسألة مذهب البصريين، أم مذهب األخفش 

 والكوفيين؟ نستمع إلى قوله، إذ قال:

ْبَتااااااَدا ْعااااااَ ب َأْو مو ْعاااااالأ مو
 َوَقْبااااااَل لِ

 

َفنَّاااااَدا   َأْعااااا ِْب َوَماااااْن َبنَاااااى َلَلاااااْن يو

 ار قول الكوفيين واألخفش.إًذا فاخت 

يقول: إذا كان اسم الزمان، متلًوا بُمعرب بفعل معرب أو مبتدأ، فأعرب هذا 

هو الراجح، ومن بنى، فقوله: غير  مروي غير ُمفند لكنه مرجوح وهذا الذي نقوله: 

 اإلعراب أرجح والبناء جائز.

الدرس  هذا ما يتعلق هبذه المسألة، وهي األبيات التي كانت قد بقيت من

الماضي، إن كان فيها سؤال، فنستمع إليه، أو ننتقل إلى أبيات جديدة نشرح منها ما 

 تيسر.

 فهو مثلها، تضاف إلى جملة اسمية وفعلية باتفاق. "ن "نعم، ما كان بمعنى 

ففي خالٌف بين النحويين، فبعضهم قال: يجب أن  "ن ا"وما كان بمعنى 

 كرناه يف إذا.تكون كإذا، على الخالف السابق لذي ذ

البصريين يجيبون إضافتها إلى جملة فعلية، واألخفش والكوفيون يجيزون 

 إضافتها إلى جملة اسمية، وفعلية.

إلى جملة فعلية، قالوا: أن  "ن ا"حتى من الذين يجيبون إضافة  وقال آأ و :

 ما كان يف حكم إذا، يجوز أن ُيضاف إلى جملة اسمية وفعلية.

عندما تكلمنا على إذا وبي نا الخالف يف إضافتها  "ن ا"يف  وكنا ُقلنا يا إخوان
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ِريج، الخالف  إلى جملة اسمية هل هو جائز أو غير جائز، قلنا إن الخالف يف التخ 

 يف تخريج األسلوب، أما األسلوب نفسه، أن تأيت إذا وبعدها اسم، كقولك:

حمدض جاَء أذَ ْمتوه" ا محمدض اجتهَد ن " "ن ا محمدض نمَح أذَ ْمتوه" "ن ا مو

 ."نمح

اآلن إذا بعدها اسم، هذا األسلوب ممتنع أم غير ممتنع، هذا غير ممتنع، لكن 

 الخالف بينهم يف التخريج، هل إذا مبتدأ، وما بعدها خرب؟ 

إًذا إذا أضيفت إلى جملة اسمية، أم أن السماء فاعل لفعل محذوف من جنٍس 

 مذكور؟ 

ا معنى الشرط، والشرط ال يرتبط عقاًل فإذا أضيفت إلى جملة فعلة؛ ألن فيه

 إال باألفعال.

فالخالف يف األسلوب، فُيقال أيًضا فيما كان يف حكم إذا كذلك، الخالف يف 

ِريج وليس يف األسلوب.  الت خ 

 (ڀ ڀ ٺ)ولهذا جاء يف أفصح الكالم يف القرآن العظيم: 

يف التخريج، وقلنا ، هذا ال أحد ُيخالف يف األسلوب، وإنما التخريج [1]ا ن  اق:

 سبب الخالف يف ذلك، يف ذلك الوقت، يف الدرس الماضي.

 نعم هناك سؤال يا إخوان، طيب.

 الكالم يف باب اإلضافة، فيقول:  يواصل إمامنا ابن مالك

 بِااااااالَ .404
َأ
َعاااااا َّ ِِ اْثنَااااااْيِن مو ْفِهاااااا  لِمو

 

ََ ذِْلَتاااااااا َوذِاااااااالَ   قأ أوِضاااااااْي  َ َفااااااا  

ْفااااااا َ .405  َْ لِمو َأ َو َ  وِةااااااا َعااااااا َّ  مو
  أ

 

  َِ ْرَ َهااااااااااا َلَلِضاااااااااا ااااااااااا َونِْ  َذ َّ  َأيَّ

َصْن بِاْلَمْع َِلاهْ .406   أْو َ نِْو ا ْجَزا َواْأصو

 

ااااَفهْ   ِ  اْلصل َْ ااااا َوبِاااااْلَع ااااْوَل   َأي   َمْوصو

 َونِْ  َ َاااان َشااااْ َ ف َأِو اْ ااااتِْفَهاَما.407 

 

الََمااااااا  ََ ااااااْل بَِهااااااا اْل ْطَل ااااااف َذمل  َلمو
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، على بعض األ ماء المالزم   تَلِ ابن مالكيف  يع األبياط ي 

 .لإلضال 

المسلل  السا    يف  يا الباب، و ك األ ماء المالزم  يعني أنه ما زال يف 

 لإلضال :

 ."ذال، وذلتا، وأين"فمن األسماء المالزمة لإلضافة: 

 فكال وكلتا ذكرهما يف البيت األول، يف بيت واحد.

لباقية، إًذا نبدأ بالبيت األول، الذي تكلم فيه ابن وأي، ذكرها يف ثالثة األبيات ا

 ."ذال وذلتا"مالك على 

 هناك إشكال أو سؤال؟ 

 طيب، قال:

 بِاااااااالَ 
َأ
َعااااااا َّ ِِ اْثنَاااااااْيِن مو ْفِهااااااا  لِمو

 

ََ ذِْلَتاااااااا َوذِاااااااالَ   قأ أوِضاااااااْي  َ َفااااااا  

 من األسماء المالزمة لإلضافة، لفًظا ومعنى. "ذلتا وذال" 

منا يف أول ال كالم على هذه المسألة، األسماء المالزمة لإلضافة، لها وكنا ق سَّ

تقسيمات عدة ذكرناها يف ذلك الوقت، وقلنا إن كالم ابن مالك سيأيت متناثًرا عليها 

 يف األبيات.

فكال وكلتا تدخل يف أي األقسام؟ يف األسماء المالزمة لُمفرد أم يف األسماء 

 رد.المالزمة لجملة، يف األسماء المالزمة إلى مف

طب األسماء المالزمة لإلضافة إلى مفرد، قد تالزم اإلضافة إلى مفرد معنى 

 ولفًظا، أو معنًى فقط؟

 معنًى يعني يصح أن تحذف المضاف إليه.
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هنا تالزم اإلضافة إلى المفرد لفًظا ومعنًى، يعني يجب أن تذكره يف اللفظ 

 نعم.ويكون مقصوًدا يف المعنى، وال يصح أن ُيحذف المضاف إليه، 

 فكال وكلتا من األسماء المالزمة لإلضافة لفًظا ومعنى.

طيب، لكن ُتضاف إلى ماذا؟ قال: ال تضاف إال ُمفحم اثنين معرٍف بال تفرق، 

 ليذ  ثالث  ش وط ليما  وةاَ نليه ذال وذلتا:فذكر ثالثة أشرطة يف، 

تقول:  الشرط األول: أن يكون دااًل على اثنين، يعني ال ُتضيفه إلى مفرد، ال

جاء كال الرجل، أو كلتا المرأة، أو اشرتيُت كلت السيارة، ما يمكن أن تضيفها إلى 

 مفرد.

، ال ُتضاف إال إلى ما دلَّ على اثنين: كأن تقول:  وال تقول: كاليا، أو كالك 

ذلتا "، أو "ذلتا الم أ ين"أو  "جاء ذال ال جلين"، أو "ذال ال جلين قائِ"

 ."السيار ين

ِِ اْثنَْينِ "ت هل هناك فرق بين قول ابن مالك طيب، فإن قل ْفِه وبين قولنا  "لِمو

 المثنى؟

نعم، فُمثنى هذا مصطلح نحوي، أما ُمفهم اثنين، فهذا يصدق على  المواب:

كل ما دلَّ على اثنين، ولو لم يكن ُمثنًى يف االصطالح النحوي، كناء المتكلمين، 

 تعمل للمتكلمين الذين ُهم جمع.إذا أردت هبا اثنين، ناء المتكلمين قد ُتس

نا مسلمو "كأن تقول:  لو نا"أو  "ذو لو  هذا جمع. "َ َ ْبنا ذو

فناء  "َ  ْبتو أنا وزيدض ذاَِلنا"أو  "ذاَِلنا َنَمح"وقد ُتستعمل للمثنى، فتقول: 

 المتكلمين هل هي مثنى؟ ال، لكنها تدل على اثنين، نعم.

 ومن ذلك أن تقول، أو كقول الشاعر:

ْياااااااااا ِ وللَ اااااااااا ِ َمااااااااااَد ن   لل َْ 

 

 وذِاااااااااَل  لااااااااَك وجااااااااهض وَقَباااااااال 
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 إن للخير وللشر مدى، لكل منهما مدى. 

وكال ذلك وجه وقبل، كال أضيفت هنا إلى اسم اإلشارة ذلك، اسم اإلشارة 

ذلك، هل هو مثنًى يف االصطالح النحوي؟ الجواب: ال، لكنه يف المعنى اسم 

ر   والخير، يشير إلى اثنين.إشارة، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الشَّ

إًذا فاسم اإلشارة هنا ُيفهم اثنين، أم ال ُيفهم اثنين؟ نعم ُيفِهم اثنين، فلهذا 

 يصح أن ُتضاف كال إليه، وإن لم يكن مثنًى إال أنه يُدل على اثنين.

 فهذا الشرط األول: أن يكون المضاف إليه دااًل على اثنين.

 الشرط الثاين: قال: 

 ِِ ْفِه َأ  ْينِ اْثنَ  لِمو َع َّ  مو

يجب أن يكون المضاف إليه معرفة ال نكرة، فال يصح أن تقول: جاء كال 

 رجلين، أو أكرمُت كلت المرأتين، أو قرأُت كِال كتابين.

 ال كال وكلتا ال ُيضافان إلى نكرة، ال يضافان إال إلى معرفة يف األمثلة السابقة،

 إما اسم ظاهر، )كال الرجلين، كلتا المرأتين(. -

 و ضمير، والضمير معرفة، كـ )كالهما وكلتاهما(.أ -

 طيب الشرط الثالث: قال فيه ابن مالك:

قأ  باِلَ   َ َف  

 يعني يدل على اثنين، بلفٍظ واحد.

كال الرجلين، المرأتين، كالهما، وليس اسمين، كأن تقول: كال زيٍد وعمرٍو 

، كال ال تضاف إلى أخي، نجح كال محمٍد وخالٍد، ال هذا ال يكون يف اللغة العربية
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 ما دل  على اثنين بتفرق.

 فإن ُقلت  جاء يف قول الشاعر: 

 ذِااااااال أِأااااااك وأِليلااااااِك واِجاااااادل

 

لماااط  ا يف النَّائَباااط ونلمااام المو ااد   َعةو

ف لكن دل  على   م اثنين، وُمعرَّ كاِل أِخي وخلِيلِي، أضاف أخي وخليلي، أفه 

 اثنين بتفرق، فنقول: هذا ضرورة شعرية شاذة.

ذا ال يأيت يف الكالم، يعني يف النثر، لكن الشعر إذا اضطر إليه، فالشاعر قد فه

ُيضطر إلى مثل ذلك، لكن كان ينبغي أن يقول: أخي وخليلي كالهما واجدي 

 .. أو نحو ذلك..عضًدا

طيب، وهناك مسألة تتعلق بكال وكلتا يناسب أن ُتذكر هنا، ويذكرها النحويين 

 :غالًبا هنا لمناسبتها، وهي

أن كال وكلتا يف المعنى ُمفرد أم مثنى، يف المعنى مثنى، ويف اللفظ؟ يف اللفظ 

 .. إلى آخره..مفرد، وكذلك كل وكذلك بعض، وكذلك أي

يف المعنى مثنى، كال الرجل، كال الرجلين، لكن يف اللفظ ُمفرد، فإذا أردت بعد 

 .ذلك أن ُتخرب عنها، سُتخرب عنها بمفرد، أم ُتخربُ عنها بمثنى

 "ذال الطالبِْيِن ناجحا "باإلفراد، أم  "ذال الطالَبيْن ناجحض "يعني تقول: 

يعني ُتراعي  "ذال الطالبِْين نمحا"أم  "ذال الطالبِْين َنمح"بالتثنية؟ هل تقول: 

 المعنى التثنية، أم تراعي اللفظ الُمفرد؟ نعم تفضل.

 اللفظ، وأوجبه بعض النحويين، ال
 
فصيح الوارد يف هنا، الفصيح أن ُتراِعي

فصيح الكالم القرآن العظيم، وأفضل كالم العرب، أن ُتراعي اللفظ، فتقول: كال 

الطالبين ناجح، وكال الطالبين نجح، وكالهما سافر، وكال الرجلين ُيطالب بكذا 

 وكذا.
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ولم يقل: كلت الجنتين  [33]الَهَ: (وئ ۇئ ۇئ ۆئ): قال  

 أتتا.

ر من النحويين ُيجوزه، ويجعله وجًها ومراعاة المعنى، مختلف فيه ولكن كثي

 مرجوًحا، ولكن فيه ضعف، وإن كان وجًها مرجوًحا، ولكنه ليس كالجائز.

هناك أوجه جائزة، هذا جائز وهذا جائز، إال أن األول راجح والثاين مرجوح، 

فلو استعملت ثاين ال ُينقد عليك، لكن هنا قلنا أكثر النحويين واللغويين ال ُيجوز 

 ه األول، أما الوجه الثاين فمختلف فيه، هل يجوز أو ال يجوز.إال الوج

زه جوزه على ضعف، ومن ذلك قول الفرزدق، أظن ذلك أنه قول  وَّ ن ج  وم 

 الفرزدق، يقول: 

ما قد أْقَلعا َما ِفين َجد  الم ل بينَهو  ذاَِل و

 وذاَِل أْنفْيِهما راِضك

 ذا، ويهجوهما، ويقول:يتكلم عن رجٍل وامرأته، يعني يقع بينهما خالفات ك

َما قْد أْقَلَعا  ما فيَن َجد  المْ لو بينهو  ذاَِل و

 راعا اللفظ اإلفراد أم راعى المعنى التثنية؟ المعنى التثنية.

 ثم قال:

 وذاَِل أْنَفْيِهما راِضك

راضي يعني مرتفع، وكال أنفيهما راضي، راعى اللفظ أو المعنى؟ اللفظ قار 

 عى المعنى، ومرة راعى اللفظ.راِضي فقال رضيان، مرة را

لكن ال شك أن مراعاة اللفظ هنا هو الفصيح المستقيم، وهو الذي أتى يف 

 القرآن العظيم، ويف كالم العرب شعًرا ونثًرا.
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 وهذا الذي ينبغي أال نخرج عليه.

  نا   ؤال يا نأوا ؟

ز كثيٌر من النحويين يجيبون مراعاة اللفظ، نعم وهو اإلفراد، وبعضهم ُيجو  

 مراعاة المعنى على ضعف.

 لكن ليس هناك من قال إنه وجه جائز بإطالق، نعم.

هذا الذي حضرته اليوم؛ ألين كنُت مشغواًل وُمتعًبا، فلعلنا نتوقف هنا، هناك 

أسئلة يف الدرس، أو يف دروس سابقة، أو فيما يتعلق باللغة عموًما، فيمكن أن 

 دقائق قليلة، وإال نختم الدرس. نستمع إليه نستفيد يف بقيته، لم يبقى إال

هل من سؤال يا إخوان، نعم ارفع صوتك لو سمحت، فك اهلل أسرها، إلى 

 اآلن ما حدث لها شيء، ما زالت تنتظر.

واهلل وعدونا أهنا ستخرج يف المعرض، يعني كادوا يقطعوا بذلك، لكن بقيت 

اآلن ما أعطانا لها بقية قليلة، عندهم بقي المقدمة فقط الذي سُيقدم لها إلى 

 المقدمة، وإال هي شبه جاهزة يف الطباعة، بقي المقدمة.

ِرض هذا اسم مكان، اسم المكان ننظر فيه إلى الفعل المضارع،  ع  ِرض، م  ع  م 

 ."َمْفِعل"فإن كان الفعل المضارع مكسور العين، فاسم المكان على 

 " يا المَا  جَلَ  يف"هذا المكان منزله، و "َنَزَل يف  يا المَا "نقول: 

 فهذا المكان مجلسه نقول: مجلس، ومنزل.

ض يعرض، من عرض الشيء عرض بضاعته، مكان العرض  ر  لذلك وع 

ِرٌض على ذلك، لو كان مضارع مضموم العين أو مفتوح العين،  ع  ومكان العرض م 

ل. ع  ف   فإن اسم المكان على وزن م 

الذي ذهب منه مذهبه، فنقول مثاًل: ذهب من هذا المكان، يذهب فهذا المكان 



 

 
e 

g h 

f  386 
 شرح ألفية ابن مالك

 يعني المكان الذي ذهب منه. 

مثاًل: قتلته يف هذا المكان، أو قتل فالًنا فالًنا يف هذا المكان، فهذا المكان 

ت ل، يعني المكان الذي وقع فيه القتل، وهكذا. ق  ت ل يقُتل أو م  قت لُه، ق   م 

ي بخالف إال أهنم قالوا: إن المكان إذا كان ُمحاًطا محدًدا ومحاًطا، يعن

ُبك، أي مكان يقع فيه القتل فهو مكان  ه  ذ  المذهب، أي مكان تذهب منه فهو م 

القتل، أما المكان إذا كان ُمحاط بسور، مثل: المسجد مثاًل، إذا كان المكان محاط 

 بسور فإن هذا قد ُيخالف القياس.

ِجد. س  ُجُد، ثم نسمي هذا المكان م  د  ي س  ج  ِعل، مثل س  ف   فيأيت على م 

الذي يبين يف هذه المسألة واهلل أعلم، أن العلة ليست كونه محدًدا ومحاًطا و

ِجد  س  بأبنية، وإنما العلة يف ذلك هو طلب الدقة يف التعبير للتفريق بين الم 

د، فإذا أردت السير على القاعدة أردت المكان الذي تسجد فيه، فهذا هو  ج  س  والم 

ُدك. ج  س   م 

د هو المكان الذي ت ج  س  سجد فيه، تضع فيه جبهتك على األرض، هذا هو الم 

 ."َمْسَمد"الـ 

د مكان  ج  س  ِجد فهو المكان الذي تقع فيه الصالة، ويشمل الم  س  بخالف الم 

د،  ج  س  ِجد والم  س  السجود، ويشمل مرافق أخرى أيًضا فال بد من التفريق بين الم 

 فكيف فرقوا؟ فرقوا بتغيير الحركة.

د، وهذا فالمكان الذي يقع فيه ال ج  س  سجود، ألقوه على القاعدة والقياس م 

ِجد، نعم. س   البناء الذي حدث ولم تكن عرفه العرب م 

 وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

 

¹ 
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 الدرس السادس والستون

﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 ...أما بعد وأصحابه أجمعين،

فحياكم اهلل وبياكم يا إخوان يف هذه ليلة االثنين الليلة السادس عشر من شهر 

، ونحن يف جامع الراجح بحي الجزيرة يف مدينة 1432ربيع اآلخر من سنة 

الرياض، لنعقد بحمد اهلل وتوفيقه، الدرس السادس والستين، من دروس شرح 

 . -عليه رحمة اهلل–]ألفية ابن مالك[ 

زال الكالم موصواًل على باب اإلضافة، وقد شرحنا إلى اآلن عشرين بيًتا  وما

من هذا الباب، وهو باب يستحق أن نقف عنده وأن نشرحه بشيء من التفصيل؛ 

ألن اإلضافة من الموضوعات التي قد تغمض مسائلها وجزئياهتا على كثير من 

 الطُّالب.

ات، أو ثمانية أبيات، ونقرأها سنحاول أن نشرح سبعة أبي -إن شاء اهلل-واليوم

 يف باب اإلضافة:  يف أول الدرس، قال

َأ  َعااااااااا َّ  مو
ْفاااااااااَ  أ َْ لِمو  َو َ  وِةااااااااا

 

  َِ ْرَ َهااااااااااا َلَلِضاااااااااا ااااااااااا َونِْ  َذ َّ  َأيَّ

َصااْن بِاْلَمْع َِلااهْ    أْو َ نْااِو ا ْجااَزا َواْأصو

 

ااااَفهْ   ِ  اْلصل َْ ااااا َوبِاااااْلَع ااااْوَل   َأي   َمْوصو

 َأِو اْ ااااااتِْفَهاَما َونِْ  َ َاااااان َشااااااْ َ ف 

 

الََمااااااا  ََ ااااااْل بَِهااااااا اْل ْطَل ااااااف َذمل  َلمو
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ْ  َلَماااا   .408  ااااوا نَِضاااااَل   َلاااادو  َوَأْلَزمو

 

ِْ َنااااَدرْ    بَِهااااا َعاااانْهو
ااااْدَوةأ ِو  َوَنْصاااا و 

ِ اااْل .409   َوَماااَ  َماااْ  لِْيَهاااا َقِلْيااالض َونو

 

ْو أ َيتَِّصااااااْل   َو اااااا  َلااااااْتحض َوَذْساااااا ض لِسو

ْيا.410  َِ ِْ بِنَاء    َ ا  نْ  َعاِدْمَت َمااَواْضمو

 

ااااااِدَما  ََ َناِوياااااف َماااااا عو  َلاااااهو أوِضاااااْي

لو .411   َقْبااالو َذَغْيااا و َبْعااادو َفْسااا و أوَّ

 

ْو و َواْلِمَهاااااااطو َأْيَةااااااف َوَعاااااال     َو و

ااااَ ا.412  َل  َوَأْعَ بواااَوا َنْصااااَبف نَ ا َمااااا نو

 

ذِااااَ ا   َقااااْبال  َوَمااااا ِمااااْن َبْعااااِدع َقااااْد  و

مسألة التي ما زلنا نشرحها من الدرس الماضي، والذي هذه األبيات كلها يف ال 

 األ ماء المالزم  لإلضال .قبله، وهي: 

وهناك أسماء تالزم اإلضافة ولها أحكام، وما زلنا نتكلم على هذه األحكام، 

 يف هذه األبيات.  ومن األسماء المالزمة لإلضافة، ما ذكره ابن مالك

بتشديد الياء،  "على أي   "أي"على   ففي األبيات الثالثة األولى: تكلم

 ."أي  "يف   فقال

َأ  َعااااااااا َّ  مو
ْفاااااااااَ  أ َْ لِمو  َو َ  وِةااااااااا

 

  َِ ْرَ َهااااااااااا َلَلِضاااااااااا ااااااااااا َونِْ  َذ َّ  َأيَّ

َصااْن بِاْلَمْع َِلااهْ    أْو َ نْااِو ا ْجااَزا َواْأصو

 

ااااَفهْ   ِ  اْلصل َْ ااااا َوبِاااااْلَع ااااْوَل   َأي   َمْوصو

 اَماَونِْ  َ َاااااان َشااااااْ َ ف َأِو اْ ااااااتِْفهَ  

 

الََمااااااا  ََ ااااااْل بَِهااااااا اْل ْطَل ااااااف َذمل  َلمو

 للل  من األ ماء المالزم  لإلضال ، وأل  يف اللغ  على أربع  أنواع: 

 فهناك أي  االستفهامية. -

 وهناك أي  الشرطية. -

 وهناك أي  الموصولة، التي بمعنى الذي وإخوانه. -

 ل.وهناك أي  الكمالية، التي ُيوصف هبا، لتدل على الكما -

 ."أيُّ رجٍل عندك"فأي  االستفهامية، كأن تقول: 
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 ."أيُّ طالٍب يجتهد ينجح"وأي  الشرطية، كقولك: 

ِرم أيُّ الطُّالب يجتهد"وأي  الموصولة، كقولك:   بمعنى الذي يجتهد. "أك 

وأي  الكمالية التي يوصف هبا، وعندما نقول: يوصف هبا، فمعنى ذلك: أهنا إذا 

ارت نعًتا لها، وإذا جاءت بعد معرفة، صارت حااًل منها؛ ألن جاءت بعد نكرة، ص

 أي ال تكتسب التعريف.

ُت بفارٍس أيِّ فارس"فمن وصف النكرة هبا، أن تقول:  ر  ر  تعني: مررت  "م 

بفارٍس كامل الفروسية، صفات الفروسية فيه، مررت بفارس أي فارس، فأيِّ 

 صفحة لفارٍس.

ُت أو جاءنِي محمٌد أيَّ فارسٍ "ول: ومجيؤها حااًل من المعرفة أن تق ر  ر  ، "م 

فمحمد فاعل، وأيَّ فارٍس حال، يدل على كمال  "جاءنِي محمٌد أيَّ فارسٍ "

 الصفة يف الفروسية، أي  جاءين محمٌد حالة كونه كامل الفروسية.

.  فهذه أنواع أي 

  نبدأ الَالم على أل  ا  تفهامي  وأل  ال   ي : 

امية وأي  الشرطية ُتضاف إلى النكرة مطلًقا، وُتضاف إلى فنقول: أي  االستفه

المعرفة المثناة والمجموعة، فماذا بقي؟ ُتضاف إلى النكرة مطلًقا، مفرًدا كانت أم 

جمًعا أو مثنًى، وتضاف إلى المعرفة المثناة والمجموعة، ما الذي بقي ال تضاف 

 إليه؟ المعرفة المفردة، وهذا قول ابن مالك:

َأ َو َ  و  َعااااااااا َّ  مو
ْفاااااااااَ  أ َْ لِمو  ِةااااااااا

 

اااااا   ................................َأيَّ

ا للمفرد الُمعرف، يعني أي  االستفهامية والشرطية، ال ُتضاف   ال ُتضف أي 

 للمعرفة الُمفردة، فإضافة أي  االستفهامية والشرطية للنكرة.
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ك"كأن تقول:   اف إليه، فأيُّ مبتدأ وهو مضاف، ورجٍل مض "أيُّ رجٍل عند 

 وعندك شبه جملة خرب.

ي ِن عندك"أو تقول:  ك" "أيُّ رُجل  أيَّ " "أيَّ كتاب ي ِن قرأت"، "أيُّ رجالن عند 

ُتضف إلى المفرد وإلى المثنى وإلى الجمع، بحسب المعنى الذي  "كتٍب ُتريد

 ُتريد.

 هذا يف االستفهام.

  ي  ويف ال  ط؟ أل  ال   ي :

صارت شرًطا، وقد ُأضيفت أي  إلى نكرة، أيَّ  "كِرمأيَّ رجٍل ُتكِرم أُ "تقول: 

 ."رجٍل ُتكرم ُأكرم

 وتكلمنا من قبل على إعراب أسماء االستفهام، وأسماء الشرط.

ُهما ُأكِرمُهما ي ن ُتكِرم   ."وتضيف أي ا الشرطية إلى المثنى فتقول: أيَّ رجل 

ُهم ُأكِرمُهم"وإلى الجمع:   ."أيَّ ِرجاٍل ُتكِرم 

شرطية واالستفهامية يضافان إلى النكرة مطلًقا، أي  سواء كانت مفردة، فأي  ال

 أم مثناة أم مجموعة.

 "أيُّ الرُجل ي ن عندك"وإضافتهما إلى المعرفة، المثناة والمجموعة، أن تقول: 

 فتضيف إلى المعرفة المثناة والمجموعة. "أيُّ الطالب نجح" "أيُّ الطالب ي ِن نجح"

 (مئ ىئ يئ جبحب): ثيرة جًدا كقوله والشواهد على ذلك ك

 أي  استفهامية ُأضيفت إلى معرفة مثناة. [81]األنعام:

، [7] و : (ڦ ڄ ڄڄ)وإضافتها إلى المعرفة الجمع، كقوله تعالى: 

 أضيفت إلى كم، وهو ضمير جمع، والضمير معرفة.
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أضيف إلى معرفة، تدل على  [38]النمل: (ڄ ڄ ڄ): وقال 

 جمع.

أضيفت إلى معرفة  [13]ال فمن: (ھ ھھ ھ )قال تعالى: 

 مجموعة.

 فأضيفت إلى معرفة مثناة. [73]م يِ: (ے ے ۓ ۓ)وقال تعالى: 

 واألمثلة كثيرة والشواهد كثيرة.

 ونضال  أل  ال   ي  نلى المثنى والمم :

 ."أيَّ الرجاِل ُتكِرم ُأكِرم"و "أيَّ الرُجل ي ن ُتكِرم ُأكِرم"أن تقول: 

 (ی ی ی ی جئ)لك قوله جل جالله: على ذ ومن ال وا د

 (ی)، هذه أي  الشرطية، وقد أضيفت إلى المعرفة، وهي [28]ال صب:

معرفة مثناه، فأي مفعول به مقدم، وهو مضاف، واألجلين مضاف إليه مجرور 

 وعالمة جره الياء، وما يف قوله: أيما هذه زائدة للتوكيد، والتقوية.

، فإذا أردت كان يمكن أن ُيقال يف الكالم أيَّ ا
َّ
ل ي ألجلين قضيت فال ُعدوان ع 

ی ی ی ی جئ )أن تؤكد هناك وسائل للتوكيد، منها زيادة ما، 

 .[28]ال صب: (حئمئ

 ."أيَّ الرجِل ُتكِرم ُأكِرم"؟ "أيُّ الرجل عندك"طيب، ولكن هل ُيقال: 

فنضيف أي ا االستفهامية أو الشرطية إلى معرفٍة ُمفردة؟ هذا ما يأيت هذا وصف 

واقع اللغوي، يف اللغة ما يقال ذلك، فأي  االستفهامية والشرطية ال تضاف لمفرد لل

 ُمعرف، قلنا هذا قول ابن مالك:
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َأ   َعااااااااا َّ  مو
ْفاااااااااَ  أ َْ لِمو  َو َ  وِةااااااااا

 

ااااااااااااااا   ...........................َأيَّ

 قال:  

ْرَ َها َونِ ْ  َِ  َذ َّ  َلَلِض

 أْو َ نِْو ا ْجَزا

ف   المع ل  ن  ن  أي ا ا قال العلماء:   تفا مي  وال   ي ،    ةالا  نلى المو

 يف فالتين:

 أن تكرر أي ا، يعني أن تعطف أي ا على أي  سابقة. الحال  األولى:

ِّ وأييُّك  أسبق"كأن تقول: 
فأيِّ مضافة إلى ياء المتكلم،  "أيِّ وأيُّك أكرب" "أيي

 تدل على مفرد، هذا جاز.تدل على مفرد، وأييُّك  أيًضا مضافة إلى معرفة 

وسبب الجواز واحد، وهو أن العاطف فيه معنى التعدد، التعدد على التثنية أو 

 الجمع، فقولنا أيِّ وأيُّك أسبق يف معنى أي نا أسبق.

 ومن ذلك قول الشاعر:

 َلَلااااائن لَ ْيتواااااك أااااااليين َلاااااَتْعَلمن  

 

ااااااك لاااااارسو األفاااااازاِب   اااااك وأي   أيل

 تتهدده، فقال: 

ِقني خا لًيا بال أصحابك، وقومك لنرى أيِّي وأيُّك فارس األحزاب، بمعنى ال 

 أيُّنا فارس األحزاب.

 وقال الشاعر:

اااااك وأي َاااااِ  أ َّ َ ْساااااللوو  النَّااااااس أيل

 

ا وأْذااااَ مَ    ِاااادا لالت ياَنااااا ذااااا  أياااا  

إًذا فهذه الحالة األولى التي تضاف فيها أي  الشرطية واالستفهامية، إلى مفرد  

 معرفة.
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التي تضاف فيه أي  الشرطية واالستفهامية إلى مفرد معرفة، إذا  وض  الثاين:الم

 نوي بينهما جمع ُمقدر.

يعني إذا كان الكالم، معنى الكالم على وجود جمع ُمقدر بين أي  وما أضيفت 

 إليه، بين أي  وبين المعرفة المفردة.

أي   "زيٍد أجمل أيُّ "قولك:  "وجُهُه أم يُدهُ " "أيُّ زيٍد أجمل"كأن تقول: 

أضيفت إلى زيد، لكن ما تريد زيد كزيد، ولكن المعنى أيُّ أجزاء زيد، ولهذا 

 تقول: وجهه، وهكذا.

 وهذا كثير جًدا يف الكالم.

 وهذا هو قول ابن مالك: 

ْرَ َها َونِ ْ  َِ  َذ َّ  ، هذا الموضع األول.َلَلِض

 ، هذا الموضع الثاين.أْو َ نِْو ا ْجَزا

 من أي  االستفهامية، وأي  الشرطية. طيب، انتهينا

لننتقل بعد ذلك إلى أي  الموصولة، وقد تكلمنا عنها من قبل يف باب األسماء 

الموصولة، تأيت أي  اسًما موصواًل إذا كانت بمعنى الذي وإخوانه بشروط، لها 

شروط ولها قيود ولها أحكام، ُتبنى وُتعرب، تقدمت يف باب األسماء الموصولة، 

  نعيد ذلك.فال

 ولكن الكالم اآلن على ما ُتضاف إليه؟

ا الموصولة، ال تضاف إال إلى معرفة، ال ُتضاف إال إلى معرفة،  الجواب: أن أي 

، وقال تعالى: "ُيعِجُبني أيُّكم مجتهد"وتقول:  "الُطالب يجت ِهد"تقول: أكِرم أيَّ 

 .[69]م يِ: (چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)
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  ُتضاف إلى نكرة.إًذا فأي  الموصولة ال 

ت ِهد"يعني ال تقول:  وال تقول: كل أيَّ طعام تشتهي،  "ُيعجبني أيُّ طالٍب ي ج 

ا الموصولة من الموصوالت والموصوالت  هذا ما عليه جمهور النحويين؛ ألن أي 

 معارف، فال تضيفها إلى نكرة فتتنكر، بل تضيفها إلى معرفة.

أن ُتضاف أي  الموصولة إلى  وأجاز بعض النحويين كابن عصفور، وغيره

نكرة، فعلى هذا المذهب، يجوز أن ُيقال أكِرم أيَّ طالٍب يجتهد، وُخذ أيَّ قلٍم 

 ُتحب، وُكل أيَّ طعاٍم ت شتهي.

ُكل أيَّ الطعاِم ت شتهي، وُخذ أيَّ األقالِم "أما على قول الجمهور، فال ُيقال إال: 

 ."ُتحب، وأ كِرم أيَّ الطالِب تريد

 فها إال إلى معرفة.فال تضي

وإن كان هذا القول يف الجواز، من األقوال المعدودة من المذاهب الضعيفة يف 

زه سماًعا، وإنما  النحو، إال أن كالم الناس اليوم، كثيٌر جًدا عليه، وُهو لم ُيجو 

زه بعض  زه من جوزه قياًسا، جوزوه قياًسا، فعلى كل حال، له وجه، جو  جو 

 ا األسلوب إلى حد الخطأ.النحويين، فال يصل هذ

يعني أشُد ما يقال فيه: إنه جاء على أسلوب ُمخت لف فيه، منعه جمهور 

 النحويين، وأجازه بعضهم.

ومن أراد الفصاحة، وأن يتكلم كما كانت العرب تتكلم، فلُيضفها إلى معرفة، 

يَّ وُخذ أ"، وال يقول: ُكل أيَّ طعاٍم تشتهي، "ُكل أيَّ الطعاِم تشتِهي"فليقل: 

ث أيَّ قلٍم تريد، وهكذا."األقالِم تريد  ، وال تقل: خ 

انتهينا من أي  الموصولة، بقي أي  الكمالية، وهي التي ُيوصف هبا، فتقع نعًتا 

 للنكرة، وحااًل من المعرفة.
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هذه ال ُتضاف إال إلى نكرة، هذه ال تضاف إال إلى نكرة، كاألمثلة السابقة لك 

، أي "سلمُت على رجٍل أيِّ رجلٍ "، "أيِّ رجل   سلمُت على رجل  "أن تقول: 

 سلمُت على رجٍل كامل الرجولة.

، ننصب على الحالية، نعم "سلمُت على خالٍد أيَّ رجلٍ "وتقول يف الحال: 

على معنى سلمُت على خالٍد حالة كونه كامل  "سلمُت على خالٍد أيَّ رجلٍ "

 الرجولية، يعني متصف بصفات الرجولة.

وصولة، التي ال ُتضاف عند الجمهور إال إلى معرفة، وإلى أي  وإلى أي  الم

 الكمالية التي ال ُتضاف إال إلى نكرة، أشار ابن مالك يف قوله:

َصااااااااااااااااْن بِاْلَمْع َِلااااااااااااااااهْ   َواْأصو

 

ااااَفهْ   ِ  اْلصل َْ ااااا َوبِاااااْلَع ااااْوَل   َأي   َمْوصو

ا التي يقول: اخصص أي ا حالة كوهنا موصولة، اخصصها بالمعرفة، طيب وأي   

 يوصف هبا بالعكس.

 ِ َْ َفْه( )َوبِاْلَع  يعني اخصصها باإلضافة إلى نكرة. اْلصل

 ثم قال: 

 َونِْ  َ َاااااان َشااااااْ َ ف َأِو اْ ااااااتِْفَهاَما

 

الََمااااااا  ََ ااااااْل بَِهااااااا اْل ْطَل ااااااف َذمل  َلمو

ا الموصولة ُتضاف للمعرفة.   عاد فقال بعد أن بين أن أي 

ة، عاد فقال إن أي ا االستفهامية، والشرطية كما وأي ا الكمالية ُتضاف إلى نكر

ل هبا إن شئت النكرة، يعني أضفها إلى  سبق ُتضاف إلى المعرفة وإلى النكرة، كمِّ

 النكرة، أو أضفها إلى المعرفة كما سبق ذلك.

.  فهذا ما يتعلق بإضافة أي 

: إن أي ا من حيث قطع اإلضافة نوعان:  لكن بقي أن ُيقال يف أي 
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اإلضافة يعني حذف المضاف إليه، المضاف إليه هل ُيحذف أم ال ُيحذف قطع  

؟ أي  يف ذلك على نوعين:  بعد أي 

 النوع األول: ما  لزم اإلضال  معن ى ولفف ا.

يعني ال ُيحذف المضاف إليه بعدها، وهي أي  الكمالية، أي  الكمالية ال ُيحذف 

 المضاف إليه بعدها.

، وتقول:  "أيُّ كتابقرأُت يف كتاٍب "فتقول:  وال تقول: قرأُت يف كتاٍب أي 

 وال تقول: رأيُت طالًبا أي ا، ال تحذف المضاف إليه. "رأيُت طالًبا أيَّ طالٍب "

 والنوع الثاين: ما يلزم اإلضال  معنى.

أما من حيث اللفظ، فلك أن تذكر المضاف إليه، ولك أن تحذف المضاف إليه 

وًما، وذلك مع أي  االستفهامية، والشرطية، بالشرط العام، وهو كونه معل

أي  "أو تقول:  "أيُّ رجٍل عندك"والموصولة، فلك أن تقول يف االستفهامية: 

 ."عندك

 ."أيَّ رجٍل ُتكِرم ُأكِرم"ولك أن تقول يف أي  الشرطية: 

 ."أي ا ُتكِرم ُأكِرم"أو تحذف المضاف إليه، فتقول: 

أكِرم أيَُّهم "ُتصرح بالمضاف إليه، فتقول:  وكذلك يف أي  الموصولة، لك أن

ا ُتريد"، ولك أن تحذف المضاف إليه فتقول: "أكِرم أيَُّهم يجتهد " "ُتريد  "أكِرم أي 

 ."أكِرم أي ا يجتهد"و

إًذا فأي  من األسماء المالزمة لإلضافة، فأي  الكمالية، من األسماء المالزمة 

زم لإلضافة معنًى، ويجوز أن تحذف المضاف لإلضافة معنًى ولفًظا، والبواقي مال

 إليه بحسب البالغة التي يقتضيها الكالم.
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، قال: كذا «أل  العمل ألةل»طيب، ويف الحديث، أحاديث كثيرة، يقول: 

، هنا أي  استفهامية، ُقطعت  ؟ ثم أي  وكذا، ثم يسأل الصحابي، فيقول ماذا؟ ثم أي 

ح بالمضاف إليه؟ المضاف إليه موجود يف الكالم، لكنه ُحذف  عن اإلضافة أو ُصرِّ

لفظه، ال ُيصرح بلفظة، يعني ثم أيُّ العمل أفضل، لكنه حذف وهذا قلنا الحذف 

 جائز.

 [110]اإل  اء: (ک گ گ گ گ ڳڳ): نعم، ومن ذلك قوله 

ُيقدروهنا بأي   [110]اإل  اء: (ک گ گ گ گ ڳڳ)هذه أي  الشرطية، 

 ء الحسنى.اسٍم تدعونه به فله األسما

أيَّ اسٍم ثم حذف المضاف إليه، اسًما لداللة الجواب، فله األسماء الحسنى، 

ما هذه زائدة للتوكيد، يعني أي ا تدعوا فله  [110]اإل  اء: (ک گ گ)فقال: 

 األسماء الحسنى.

فهذا كل ما أردت أن أشرحه يف هذه األبيات الثالثة، التي ذكر فيها ابن مالك 

افة، فيها سؤال يا إخوان، أو ننتقل بعد ذلك مع ابن مالك للبيت حكم أي  يف اإلض

 التالي؟

تفضل ارفع صوتك، هدك أي   بالسكون، والكالم هنا على أي  فدائًما أحاول 

، أي  هذا اسم، اسم استفهام، اسم شرط،  أن أعرهبا، لكي أتبين التشديد، هذه أي 

 ا حرف له معاين من التفصيل.اسم موصول، اسم يوصف به، أما أي   الساكنة هذ

ال هذا حرف، ال عالقة لنا به اآلن، والحروف كما تعرف ال ُتضاف أصاًل، 

 نعم.

ارفع صوتك، ليس هذا مجال الكالم على أي  التفصيلية، هي حرف، والكالم 

عليها له مجاله وتفصيل فيه تفصيله، هذه أي لها أنواع، فليس هذا وقت الكالم 
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 على أي   التفصيلية. 

 نعم يف سؤال يف موضوعنا يا إخوان؟

نعم يمكن أن تعود مثاًل إلى ]مغني اللبيب[، البن هشام، أو ]الجنى الداين[ 

 وهو أوضح وأسهل، فسيذكر لك أي  أنواع أي الساكنة وإعراهبا وإعراب ما بعدها.

 :  ي ، ثِ قال ابن مالك

ْ  َلَمااااااا    اااااااوا نَِضااااااااَل   َلااااااادو  َوَأْلَزمو

 

ااااْدوَ   ِو ِْ َنااااَدرْ َوَنْصاااا و   بَِهااااا َعاااانْهو
 ةأ

ُدن   ُدن، ل  تكلم يف هذا البيت عن اسم من األسماء المالزمة لإلضافة، وهو: ل 

 بفتح الالم وضم الدال وسكون النون.

، وهو من األسماء المالزمة لإلضافة. ُدن   ل 

ُدن  معناه اسم لمكان الحضور وزمانه. ُدن  ما معناه؟ ل   ل 

ُدن  زيدٍ "تقول:  هذا اسم للمكان الذي جئت منه، اسم، اسٌم  "جئُت مِن ل 

 لمكان الحضور أو زمان الحضور.

ُدن  الصباِح إلى المساء"وتقول:   هنا اسٌم للزمان. "بقيُت يف الدار من ل 

 (ڎ ڈ ڈ ژ)، وقال: [1] و : (ڱ ڱ ڱ ں): قال اهلل 

ول: يعني فهي مثل عند، عند الظرفية كذلك اسٌم للمكان وللزمان، تق [65]الَهَ:

 مكان. "جئُت من عنِد زيد"

ْ  ل وق، أ مها  ا، أو بينهما ل وق، بين عند وَلدو لهك مثل عند ن  أ  بينهما ل ق 

 ل قا : 

 من حيث المعنى. األول: -

 من حيث اللفظ. والثاين: -
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ُدن  وعند، من حيث المعنى، فل ُدن  مختصة بمبدأ الغايات،  الف ق األول بين ل 

جئُت "مكان، يعني بداية الغاية الزمانية والمكانية، تقول: مبدأ الغاية الزمانية وال

ُدن  زيد  وكاألمثلة السابقة. "من ل 

لكن عند ال واسعة، تكون للمبدأ، وتكون يف أثناء الغاية، يف أولها يف أوسطها 

ُدن  يمكن أن تجعل  يف أثنائها، فلهذا يف كل األمثلة السابقة التي قلناها قبل قليل يف ل 

 د.مكاهنا عن

ُدن  زيد" تقول يف  [1] و : (ڱ ڱ ڱ ں)أو من عند زيد،  "جئُت من ل 

 الكالم من عند حكيم خبير.

تقول يف الكالم، وآتيناه من عندنا علًما؛  [65]الَهَ: (ڎ ڈ ڈ ژ)

 ألهنا كلها تدل على المبدأ، على البداية بداية الغاية.

ُدن  ز"وال تقول:  "جلسُت عند زيدٍ "لكن تقول:  ؛ ألن هذا ليس "يدٍ جلسُت ل 

مبدأ الجلوس، ليس بداية الجلوس، وإنما هو بداية واستمرار، ما يكون فيها لدن، 

 لدن فقط البداية ما تستمر.

، "سكنُت عند فالن"، "بقيُت عند فالن" "نمُت عند أبي" "جلسُت عند زيد"

 هذه عند ألهنا تدل على البداية واالستمرار.

.وال ُيستعمل فيها لدن، إًذا فع ُدن   ند أوسع يف االستعمال من ل 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )آتيناه عن الرجل الصالح،  طيب قال 

 .[65]الَهَ: (ڈ ڈ ژ

كالهما يدل على اتبداء الغاية، إتيان الرحمة من عند اهلل، والتعليم من ل ُدن اهلل، 

. ُدن   فلهذا يف الكالم يمكن أن تقول يف الموضعين عند، أو تقول يف الموضعين، ل 
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إنما غاير بينهما طلًبا للمخالفة اللفظية، لكي ال تتكرر الكلمة  لمفس و :قال ا 

 يف موضعين، ولعل هناك أسراًرا أعمق من ذلك.

فهذا هو الفرق المعنوي بينهما، أما الفرق اللفظي، وهو الذي يهمنا اآلن، فهو 

 أن عند مالزمة لإلضافة معنًى ولفًظا.

المضاف إليه ال بد أن ُيذكر  "د زيدٍ جئُت من عن"و "جلسُت عند زيدٍ "تقول: 

لفظه وال يمكن أن ُيحذف، يعني نقول: ما لإلضافة ال ُتقطع، ال نحذف المضاف 

 إليه.

، فل ُدن أيًضا تلزم اإلضافة لفًظا ومعنًى، إال مع كلمة واحدة ورد هبا  ُدن  أما ل 

ة"السماع، وهي كلمة  و   ."ُغد 

انتظرتك من "ف زيد، لكن لو قلت: هنا ما تحذ "جئُت من ل ُدن زيدٍ "فتقول: 

ٍة إلى الظهر و  ُدن ُغد   ."ل 

الُغدوة هي الغداة، والغداة يف المشهور ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، 

 يعني أول اليوم، أول النهار.

هنا لها خاصية جاءت يف  "مِن ل ُدن ُغدوة"فإذا أضفتها إلى ل ُدن فقلت: 

 لك أن تقطع.السماع، وهي: أنه لك أن ُتضيف و

 بل لك ليها ثالث  أوجه: 

وهذا هو الوجه األكثر يف االستعمال، وهو الموافق  الوجه األول: أ   وةيَ،

 للقياس، كما هو ظاهر.

ٍة إلى المساء"فتقول:  و  ُدن ُغد  يعني من هذا الوقت إلى هذا  "انتظرُتك  مِن ل 

 مساء.الوقت، فأضفت من ل ُدن ُغدوة، يعني من عند الصباح إلى ال
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 والوجه الثاين.طيب، 

دَوة. ِو  الوجه الثاين:  و ال ط  عن اإلضال ، ونص و 

ة إلى المساء"فماذا نقول:  ُدن  ُغدو  ةً "مِن ل  ُدن  إلى  "، مِن ل ُدن ُغدو  أضفت ل 

ج ذلك؟ قالوا: إن  ًة طبًعا ما أضفت؛ ألنك نصبت، ما جررت، كيف ُنخرِّ ُغدو 

 إليه. اإلضافة هنا مقطوعة، حذفنا المضاف

ًة المنصوبة هذه، فهي إما تمييز كقولك:  و  ا"وأما ُغد  انتصبت  "صاٌع ُبر 

أو انتصبت  "ضارٌب رجاًل "كالتمييز، أو انتصبت بالتشبيه بالمفعول به، كقولك: 

ة، أي:  ر  د   فحذفنا كان. "مِن ل ُدن كان الوقُت ُغدوةً "بكان ناقصة ُمق 

جيزون لك يف ل ُدن غدوٍة أن تنصب كل هذه تخريجات، أما السماع فهو أهنم يُ 

 غدوة فتقول: مِن ل ُدن غدوًة.

 والشواهد على ذلك متعددة، من ذلك قول أبي سفيان بن حرب: 

ِو  هاا ِل َمْزَجااَ  الَلااِ  ماانه  وَمااا َزاَل مو

 

وِب   اااا و اااادَوة  فتااااى َ َنااااْت لِغو ِو   ْ  َلاااادو

عني يصف شجاعته يف الحرب، ويقول: إين قريب منهم، كالكلب المزجور، ي 

الكلب عندما تزجره، عندما يزجره أهله، يعني يبتعد قلياًل ويجلس، فيقول: أنا 

 كنت قريًبا منهم مِن الغدوة إلى الغرب.

دَوة  فتى َ َنْت لغ وِب  ِو  ِمن َلدو  

ة: م   وقال ذو الرُّ

ااحى ااْدَوة  فتااى ن ا امَتااَدْط الة  ِو   ْ  َلاادو

 

َو   َِلاا ْحَ ااَحا  المو  وَفااثَّ الَ طِااينو ال َّ

حى(    ْدَوة  فتى ن ا امَتَدْط الة  ِو   ْ  يعني من الغداة إلى الضحى.)َلدو

: اإلضافة ل ُدن غدوًة، وهذا األكثر يف السماع، وهو لالوجه األولطيب، إًذا 
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 الموافق للقياس. 

ُدن  غدوًة. الوجه الثاين:  نصب ُغدوة ل 

 رفع ُغدوٌة. الوجه الثالث:

ٌة، وهذا الوجه حكاه الك ُدن  ُغدو  وفيون عن العرب، ولكن يحكِه البصريون، ل 

ٌة فاعل لكان تامة محذوفة.  وقالوا يف تخريجه: إن ُغدو 

ُدن  حدثت  كان التامة هي التي بمعنى ُوجد أو حدث أو حصل، يعني مِن ل 

ة إلى المساء.  ُغدوة، يعني ُوجدت حصلت ُغدو 

 ، نعم.فهذا ما يتعلق بل ُدن، فيها سؤال يا إخوان؟ المسألة فيها قليل

ُدن  مالزمة لإلضافة لفًظا ومعنًى، إال إذا ُأضيفت إلى ُغدوة. ل   و 

فيصح فيها اإلضافة والقطع، إذا صحَّ فيها القطع، يعني اإلضافة معنوية، ُحذف 

 المضاف إليه، فصارت مالزمة لإلضافة معنًى ال لفًظا.

افة، وهو طيب، ثم انتقل ابن مالك لذكر اسٍم آخر مِن األسماء المالزمة لإلض

 مع، فقال:

ِ ااااااْل   َوَمااااااَ  َمااااااْ  لِْيَهااااااا َقِلْياااااالض َونو

 

ْو أ َيتَِّصااااااْل   َو اااااا  َلااااااْتحض َوَذْساااااا ض لِسو

ومع من األسماء التي ت غلُِب عليها اإلضافة، وال  "مع"تكلم يف هذا البيت على  

تلزم اإلضافة، من األسماء التي تغلب عليها اإلضافة، ليست من األسماء المالزمة 

ألنَّا سنذكر بعد قليل أهنا قد ُتفرد يعني تأيت غير مضافة، لكن األغلب يف لإلضافة؛ 

 االستعمال أهنا تكون مضافة.

مع ما معناها؟ الجواب: اسٌم لمكان االجتماع، اسم لمكان االجتماع، يعني 

ظرف لمكان االجتماع، إال أهنا أعم من الظرف، اسم لمكان االجتماع، فتأيت 
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 فية، وقد تقع مباشرة خربًا.ظرًفا، تنتصب على الظر

فهي اسٌم لمكان  "ذهب ُت مع زيد"وقد تأيت ظرًفا  "محمد مع زيد"فتقول: 

 االجتماع.

طب نوعها؟ اسم أم حرف؟ هي اسم، عند النحويين اسٌم بدليل دخوِل مِن 

ِعهِ "عليها، كحكاية سيبويه عن العرب أهنم يقولون:   ."ذهبُت مِن م 

ف:  ومِن ذلك قراءة شاذة ليحيى رِّ ی جئ حئ مئ )بن يعمر، وطلحة بن ُمص 

 [24]األنبياء: (ی جئ حئ)وقراءة الجمهور قراءتنا  ،[24]األنبياء: (ىئ يئ جبحب

ن بالفتح،  جئ حئ مئ ىئ يئ )أما هما قرأا  ،[24]األنبياء: (حئ مئ ىئ يئ جبحب)م 

 فأدخلوا مِن على مع. [24]األنبياء: (جبحب

 نصب.وأيًضا يدل على اسميتها، كما سيأيت أهنا ُتفرد فتُ 

والتنوين كما نعرف ال يدخل إال على األسماء، فهي  "ذهب ن ا مًعا"كقولك: 

 اسم، اتفقنا على أهنا اسم.

 اسم ُمعرب أم اسٌم مبني؟ الجواب: هي اسٌم معرب عند جمهور العرب.

هُ "فتقول:  هُ "فتنصبه ألنه ظرف،  "ذهبُت مع  ع  هب ن ا مًعا"وتقول:  "ذهب ُت م   "ذ 

ِعهِ "فإن دخلت عليه مِن ستجُره، وتقول:  فتنصبه؛ ألنه حال، كما  "ذهب ُت مِن م 

 حكى سيبويه، فهو اسم ُمعرب.

هُ " وبعض الع ب يبنك  يع الَلم  ما على السَو ، لي ول: ع  ، وهذه "ذهبُت م 

اللغة طبًعا الخالف بين العرب أنفسهم، ليس خالًفا بين النحويين، فجمهور 

هُ  ذهبُت "العرب يجعله اسًما ُمعرًبا  وبعض العرب يجعله اسًما مبني على  "مع 

هُ "السكون  ع  ، وهذه اللغة نجدها اآلن كثيًرا يف المجتمعات العربية، فهي "ذهبُت م 
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 لغة صحيحة، ال غضاضة يف استعمالها. 

 قال الشاعر يف هذه اللغة:

اااااِ َو ِو و اااااواَل َمْع  ل ِي اااااك مااااانَ

 

ااااااااا  ِْ لَِمام  َو  ونْ  ذانااااااااْت َمااااااااَوَ  و

ُكم   ع  ن  العين.فقال: م  كَّ  فس 

ع  على لغة جمهور العرب اسم، وعلى هذه اللغة  وبعض النحويين، يقول: إن م 

القليلة التي يبنوهنا على السكون مع  حرف جر، وهذا من المذاهب الضعيفة 

المستخدمة يف النحو، هذا قول ضعيف، ال يسنده قياس، بل الصحيح أهنا اسٌم 

 دائًما.

 بن مالك بقوله:وإلى هاتين اللغتين، أشار ا

 َقِلْيلض  لِْيَها َم ْ  َوَم َ 

ع  بالسكون، مع  مع  فيها قليل، إًذا  يقول مع هذا االسم، يأيت فيه قلياًل أن ُيقال م 

ع  زيد"فاألكثر عن العرب أهنم يقولون: مع   هُ " "جئُت م  لكن بعضه  "جئُت مع 

هُ "و "جئُت مع  زيدٍ "ُيسكن فيقول:   ."جئُت مع 

جئُت مع  "اللغة القليلة التي ُيسكنون فيها العين، فيقولون: طيب، وعلى هذه 

هُ "و "زيدٍ   "جئُت مع  الناس"ما حكمها إذا التقت بساكن؟ كأن تقول:  "جئُت مع 

وال سنحذف الهمزة همزة الوصل يف درج  "ال"سيكون بعدها  "جئُت مع  الرجل"

للغة ساكنة، ألتقى الكالم، فتكون الالم ساكنة، فالالم ساكنة والعين على هذه ا

ساكنان كيف سنتخلص منهما؟ لك الكسر على األصل يف التخاصم اللتقاء 

 "جئُت مع  الناس"ولك الفتح تخفيًفا فتقول:  "جئُت مِع الناس"الساكنين، فتقول: 

 كالهما مسموع يف كلمة مع  إذا التقت بساكن بعدها.

 ح، ولك الكسر.إًذا فإذا التقت بساكٍن بعدها يف هذه اللغة، فلك الفت
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 وهذا قوٌل لمالك:

ِ اااااااااااااْل َلاااااااااااااْتحض َوَذْسااااااااااااا ض   َونو

 

ْو أ َيتَِّصاااااااااااااااااااااْل   َو ااااااااااااااااااااا  لِسو

 إذا اتصل هبا ساكن، فنُقل جاء يف السماع الفتح والكسر حينئذ. 

أما على لغة جمهور العرب، الذين يجعلونه اسًما ُمعرًبا، فليس لك إال أن 

 المة نصبه الفتحة.ألنه حينئذ ظرف منصوب، وع "جئُت مع  الناس"تقول: 

فهذه مع  وهي مضافة، وقلنا هذا هو األغلب فيها، لكنها ال ُتالزم اإلضافة؛ 

ألهنا قد ُتفرد، وهذا المصطلح مصطلح اإلفراد إذا استعملناه يف باب اإلضافة، 

 فماذا نريد باإلفراد يف باب اإلضافة؟ أن تكون الكلمة غير مضافة.

ن ُنضيف أو ال نضيف، تقول: الكلمة تأيت إما أن نضيف وإما أن ُنفرد، إما أ

مفردة، يعني غير مضافة، هذا مصطلح خاص يف هذا الباب، وكذلك يف باب 

 النداء، وكذلك يف باب ال النافية للجنس.

فلك أن ُتفرد هذه الكلمة فال تضيفها، فحينئذ تنصبها بالتنوين، ويكون معناها 

 جميًعا.

ن ا مًعا"و "جئن ا مًعا"و "ذهب ن ا مًعا"فتقول:   ."جلس 

فمًعا هذا اسم مفرد، يعني ليس مضاًفا ثم حذفنا المضاف إليه، ال هذا أصاًل ما 

أضيف، هذا اسم بمعنى جميًعا، واألمثلة على ذلك كثيرة، هذا االستعمال، ومِن 

 ذلك قول: امرئ القيس للمعلقة يف البيت المشهور:

ااااااا ااااااْدبِ أ مع  ْ باااااالأ مو اااااا أ ِمَفاااااا أ مو ََ  ِم

 

 وِ  صْ أ َفَطهو السايلو ِمان َعِلاكَذمْلمو  

 ومِن ذلك قول ُمتمم بن ُنويرة يف رثاء أخيه مالك، قال: 

اااااااا  َ  لَلَماااااااا َ َفَ ْقنَاااااااا ذااااااالنِك ومال

 

ِْ َنبِااات ليَلااا أ مااا َ    َلااا
 لِطواااوِل اْشاااتياقأ
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 وكقوله أيًضا يف هذه القصيدة: 

اااااَيذِ َنا  ا الباااااِث الحااااازيَن ببثِاااااهِ   يو

 

اااان ا َفنَاااِت األولاااى َ اااَمْعنَ    ا لهاااا مع 

 وكقول الخنساء: 

اااااااا وا مع   وأْلنَاااااااى ِرجاااااااالك َلَباااااااا و

 

ا   لَلْصااااااَبَح قلبِااااااك بهااااااِ مسااااااَتَفز 

واألمثلة على ذلك والشواهد كثيرة جًدا، فهذا كل ما يمكن أن نقوله يا إخوان  

. ع   يف كلمة م 

 طيب، يف سؤال يا إخوان؟ نعم.

وهذه القبيلة لغتها كذا، الخالف بين العرب هذه لغات، هذه القبيلة لغتها كذا، 

وقد تكون اللغات متساوية يف الكثرة، كخالف العرب يف إعمال ما النافية، 

فالحجازيون يعملوهنا عمل ليس وبلغتهم نزل القرآن، والتميميون، يعني بقية 

العرب غير الحجازيين ال يعملوهنا، ُيهملوهنا حرف مهمل، نقول هذا خطأ وهذا 

 ، ال هذه لغات، ما نحكم عليها بصح أو خطأ.صحيح، هذا قوي وهذا ضعيف

، إذ ذكر اسًما من األسماء  ننتقل بعد ذلك مع اإلمام ابن مالك

 المالزمة لإلضافة، وهو غير.

 : فقال 

ْياااَ ا  نْ  َعاااِدْمَت َماااا َِ ِْ بِنَااااء    َواْضااامو

 

اااااِدَما  ََ َناِوياااااف َماااااا عو  َلاااااهو أوِضاااااْي

ألسماء المالزمة لإلضافة معنى، من تكلم يف هذا البيت على غير، وغير من ا 

األسماء المالزمة لإلضافة معنى، يعني المضاف إليه قد ُيحذف أو ال ُيحذف؟ أنه 

 قد ُيحذف.

ما معنى غير؟ غير اسٌم داٌل على مخالفة ما قبله لما بعده، وهذا واضح، الليل 

 غير النهار، والسكون غير الحركة، ومحمد غير زيد، وهكذا.
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من حيث اإلضافة ومن حيث اإلعراب؟ نقول: كلمة غير لك  طيب، ما حكمه

ح بالمضاف إليها، وهذا األكثر يف استعمالها طبًعا، واألكثر غير صرحنا  أن ُتصرِّ

 بالمضاف إليه وجب إعراهبا.

إذا كان المضاف إليها مذكوًرا فليس فيها حينئذ إال اإلعراب، على حسب 

ك"و "جاءين رجٌل غيُرك": اإلعراب، رفًعا أو نصًبا أو جًرا، تقول  "رأيُت رجاًل غير 

 وهكذا؛ ألن المضاف إليه مذكور. "مررُت برجٍل غيِرك"و

  ي ، لإ  وقعت ِي ض بعد ذلم  لي ؟ 

فحينئذ  "جاء  محمٌد ليس  غير  "فإن وقعت غيٌر بعد كلمة ليس، كأن تقول: 

هو الكثير  يجوز لك ذكر المضاف إليه وهذا قليل، وأن تحذف المضاف إليه، وهذا

 يف االستعمال.

أو  "جاء  محمٌد ليس  غيُره الجاِئي"، أو تقول: "جاء  محمٌد ليس  غيرُ "فتقول: 

ه"أو  "جاء  محمٌد ليس  غيُره" فلك أن ُتصرح بالمضاف  "جاء  محمٌد ليس  غير 

 إليه، ولك أن تحذف.

ٌد جاء  محم"أو  "جاء  محمٌد ليس  غيُره"فإن صرحت بالمضاف إليه، فقلت: 

ه  فحينئذ ليس لك فيه إال اإلعراب كما ذكرنا قبل قليل. "ليس  غير 

 وإن حذفت المضاف إليه؟ 

اشرتيُت "و "تصدقت بألِف رياٍل ليس  غيرُ "و "جاء  محمٌد ليس  غيرُ "قلت: 

 ."خمسة  كتٍب ليس  غيرُ 

فغيُر حينئذ بضم بال تنوين، هكذا جاء السماع، ليس  غيُر، إذا حذفت المضاف 

 إليه.
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 لهل  يع الةم  بهيا األ لوب ضم  بناء، أم ضم  نع اب؟  

على خالف، فجمهور النحويين، على أن الضم هنا ضم بناء، قالوا: بأهنا حينئذ 

يعني بعد حذف المضاف إليه، صارت كالظروف يف اإلهبام، الظرف وسيأيت الكالم 

ا ُمبهم، قد يكون بعد قليل على الظروف، فيها إهبام، كلمة أمام، أين مكان أمام؟ هذ

 أمامي، أمام السيارة، أمام العمارة، أمام محمد هذا ُمبهم، هذا يعني أمر نسبي.

وكذلك كلمة غير، ففيها إهبام؛ ألهنا قد تطلق على كل ُمغاير، فقالوا: إن كلمة 

 غير هنا ُأجليت ُمجرى الظروف؛ ألهنا مثلها يف اإلهبام.

أنك إذا حذفت المضاف إليه والظروف سيأيت بعد قليل إن سمح الوقت، 

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې)بعدها بنيت ها على الضم يف األكثر، كقوله تعالى: 

 ، فهذا هو قول الجمهور.[4]ال وم:

 إًذا ليس غيُر، غيُر هذه الضمة ضمة بناء أو إعراب؟ قلنا بناء.

طيب، كلمة غيُر اسم ليس أم خرب ليس، أم يجوز فيها الوجهان؟ يجوز فيها 

 ن الضمة هنا ضمة بناء، ما تدل على إعراب.الوجهان؛ أل

يعني جاء  "ليس  غيُره الجاِئي"فلك أن تجعله اسم ليس، فيكون التقدير، 

 محمٌد ليس  غير، يعني ليس  غيُره الجائِي.

ه. ي غير 
 أو تجعل غيُر الخرب، خرب ليس، فيكون التقدير جاء  محمٌد ليس  الجائِ

النحو نريد م ن؟ نريد األوسط، وهو  وقال األخفش، عندما نقول األخفش يف

سعيد بن مسعدة أكرب تالميذ سيبويه، وقال األخفش: بل الضمة ضمة إعراب؛ ألنه 

( لماذا ُحذف التنوين؟ قال: ُحذف التنوين تخفيًفا؛ 1:1:50@ال موجب للبناء، )

ألن المضاف إليه منوٌي لفظه، حذفنا المضاف إليه، ونوينا اللفظ، كأنه موجود، 

 ما يمكن أن تقول غيُره لتنوين غير، والهاء هذه موجودة.أنت 
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 طب حذفناها ونويناها؟ نقول فبقيت الكلمة هكذا بال تنوين.

طيب، فإن قيل له: طيب لماذا ال موجوب للبناء؟ والجمهور يقولون: إهنا 

محمولة على الظروف، والظروف باتفاق، أنك إذا حذفت المضاف إليه بعدها 

 .[4]ال وم: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې)كقوله:  بنيتها على الضم،

قال: إن كلمة غير ليست ظرًفا، هل هي اسم يدل على زمان، أو مكان؟ قال: 

ليست ظرًفا، وإنما هي اسٌم، اسم ليس ظرًفا، مثل كلمة كل وكلمة بعض، ولكن 

ُيضعُف قوله أن حذف التنوين هنا ال يكفي ما قاله فيه من تعليل، فال يجوز لك يف 

ك  يا محمد"تقول مثاًل: أعطني قلم  يا محمد، تريد  الكالم أن ، ما "أعطني قلم 

تقول أنا أنوي ذلك فلهذا ال ُأنِون، ال هذا ليس له قياس، ولم يأيت يف لسماع لكي 

 ُيقاس عليه هبذه الطريقة.

فلهذا لو جاء شيء من ذلك لوجب أن نبحث له عن تعليل لنُلحقه بما يذهب 

 إليه بعده، كما فعل الجمهور.تنوينه إذا ُحذف المضاف 

على كل حال، على قول األخفش، إن الضمة ضمة إعراب، فغير حينئذ اسم 

ليس أو خرب ليس؟ أو يجوز فيها الوجهين كما قال الجمهور؟ ليس فيها إال أهنا 

 ."ليس  غيُره الجائِي"اسم ليس والخرب محذوف على تقدير 

ن ُأضيفت وجب إعراهبا، وإن ُحذف فهذا ما يتعلق يا إخوان بكلمة غير، إًذا إ

المضاف إليه وال ُيحذف إال بعد ليس، ُبنيت على الضم عند الجمهور، وكانت 

 الضمة ضمة إعراب عند األخفش.

نراكم قيدتم حذف المضاف إليه مع غير، إذا وقعت  لإ  قال قائل بعد  لك:

قُت بألِف بعد ليس، طب إذا وقعت بعد ال؟ أال ُيقال جاء محمٌد ال غير، وتصد

 .. وهكذا..رياٍل ال غير
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فالجواب: إن النحويين لم ينصوا على، إن النحويين المتقدمين لم ينصوا على  

شيء يف ذلك، وأول من نص عليه ابن هشام صاحب ]المغني[ ]مغني اللبيب 

وأوضح المسالك[ فخطَّأ هذا األسلوب، وقال: إنه من الحال للفقهاء؛ ألن غير ال 

 يه بعدها إال إذا وقعت بعد ليس.ُيحذف المضاف إل

وظاهر كالم المتقدمين من النحويين، أن الحكم شامل، إذا وقعت بعد ليس، 

أو وقعت بعد ال، وابن مالك أيًضا لم ينص يف المسألة على شيء، إال أنه يف باب 

 آخر وهو باب القسم، استشهد ببيت عن العرب، فيه قولهم ال غيُر.

ب ال غيُر جائٌز كأسلوب ليس  غيُر على ظاهر أن أسلو لالْالص  يف  لك:

كالم المتقدمين، وإن نص ابن هشام على أن هذا لحن، مع أن ابن هشام نفسه 

استعمل، هذا األسلوب كثيًرا يف كتابه بل استعمله بعد أن قال إنه لحن بأسطر، 

 استعمله، كأن األمر غلب عليه، والعادة جرت على لسانه.

مة غير، لننتقل إلى البيتين الباقيين يف هذه األبيات، طيب، هذا ما يتعلق بكل

 لعلنا ننتهي منها كما خططنا يف أول الدرس.

 يف آأ   يع األبياط:  ل ال ابن مالك

لو   َقْباااااالو َذَغْياااااا و َبْعاااااادو َفْساااااا و أوَّ

 

ْو و َواْلِمَهاااااااطو َأْيَةااااااف َوَعاااااال     َو و

ااااااَ ا  َل  َوَأْعَ بوااااااَوا َنْصااااااَبف نَ ا َمااااااا نو

 

ذِااااَ اَقاااابْ    ال  َوَمااااا ِمااااْن َبْعااااِدع َقااااْد  و

يف هذين البيتين على أسماء الجهات، وعلى قبل وبعد، وعلى   فتكلم 

 أول ودون، وعن.

هذه الكلمات تكلم عليها يف هذين البيتين، من حيث اإلضافة، وتكلم أيًضا 

معها على كلمة حسب، إال أن حسب سنجرئ الكالم عليها؛ ألهنا ال تدخل يف هذه 

 كلمات، كما سنعرف يف هناية الشرح.ال
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أما أسماء الجهات، فالمراد بأسماء الجهات هنا، أسماء الجهات الست 

 النسبية، وهي: أمام، وخلف، وفوق، وتحت، ويمين وشمال، وما يف معناها.

 فأمام يف معناه قدام، وهي كلمة فصيحة.

وذات وخلف يف معناها وراء، وفوق وأعلى، وعن وتحت، وأسفل، ويمين، 

 اليمين، وشمال وذات الشمال.

هذه أسماء الجهات عند النحويين، وتسمى بأسماء الجهات الستة النسبية، 

بخالف أسماء الجهات األصلية الجغرافية، وهي: الشمال بفتح الشين، 

والجنوب، والغرب والشرق، فهذه ليست ظروًفا، ليست ظروًفا وإنما هي أسماء 

 د واسع، اسم.غير ظروف، فتقول: شمال البال

 
 
فلو أردت الظروف منها، كنت تضيف إليها ياء مشددة، فتقول: شمالي

.
 
، وشرقي

 
، وغربي

 
 وجنوبي

 المسجد"فتقول: 
َّ
وال تقول سكنت شرق المسجد، وسكنُت  "سكنُت غربي

 الرياض، إذا أردت الظرفية، وال تقول: 
َّ
جنوب الرياض، وتقول سكنُت جنوبي

 سكنُت جنوب الرياض.

لرياض هي المنطقة التي هي جنوب الرياض، جنوب الرياض كبيرة، جنوب ا

جنوب الرياض كبير، جنوب الرياض بعيد، منطقة، فإذا أردت الظرفية، فتأيت 

 بالمشددة.

فال تقول: سنكُت شرق المسجد، إال إذا سكنت  شرق المسجد، يعني أخذت 

  شرق المسجد هذا الجهة التي شرق المسجد وسكنت، لكن إذا سكنت  
 
شرقي

 المسجد 
 
 المسجد، فتقول: شرقي

 
المسجد، يعني يف هذه الجهة التي هي شرقي

بالياء المشددة، وقد ذكرنا هذا بتوسع وبأدلته وبشواهده يف باب المفعول معه، يف 
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 باب المفعول فيه، ظرف الزمان والمكان. 

ظرًفا، فإن جنوًبا حينئذ حال، بمعنى ُمجنًِبا، وليست  "ذهبُت جنوًبا"فلو قلت: 

 وهذا كله شرحناه يف باب المفعول فيه.

فهذا المراد بأسماء الجهات هنا، وأما قبل وبعد، وأول، ودون، وعن، فهذه 

ظروف واضحة تقول جلسُت قبله، وبعده، وجلسُت أول  الناس، وجلسُت دون 

 الناس.

وأما حسب قلنا سيأيت الكالم عليها بعد ذلك؛ ألننا سنقول إهنا ُتخالف هذه 

 لمات يف الحكم وإن كان ابن مالك جمعها، إال أن جمعه منقود.الك

 ي ، أ ماء المهاط الست، وقبل وبعد، وأول، و و ، وعن، ما فَمها من 

 فيث اإلضال ؟

 ن ول لها فالتا :

إما أن تذكر المضاف إليه، أي أن ُتصرح بالمضاف إليه، وهذا هو الكثير، 

ب موقعها من اإلعراب، إما ظرًفا فحينئذ ليس فيها إال اإلعراب، ُتعرب بحس

 فُتنصب، وإما مسبوقة بِمن فُتجر.

ُه، وجئُت  بلِِه، ومِن بعِده، وجلسُت أمام  ه، ومن ق  تقول: جئُت قبل  الظهِر وبعد 

 .. وهكذا..مِن أمامِه

 لهيع الحال  األولى، أ   وص ح بالمةاَ نليه.

 الحال  الثاني : أ    طعها عن اإلضال .

ا عن اإلضافة؟ أي تحذف المضاف إليه، وهذا جائز معها ما معنى تقطعه

 جميًعا.
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فإذا قطعتها عن اإلضافة، يعني حذفت المضاف إليه، جاز لك حينئذ ثالثة 

 أوجه فيها:

 أن تبنيها على الضم. الوجه األول:

فتقول يف األمثلة: تقول مثاًل: ال تتأخر عن االجتماع، فتقول: سآيت قبُل إن شاء  

، تقصد قبل االجتماع، لكن حذفت المضاف "سأيت من قبُل إن شاء  اهلل"، أو "اهلل

 إليه االجتماع، فبنيت الظرف على الضم.

فتبني  "سنُحيُط باألعداِء من أماُم ومِن خلُف ومِن يميُن ومِن شمال"وتقول: 

 على الضم؛ ألنك حذفت المضاف إليه.

 ، أي أمامهم."جاء  الناُس وأخوك  أمامُ "وتقول: 

 أي من أعاله. "دخلُت البيت  مِن علوُ "ل: وتقو

 (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې)يف قراءة العشرة:  ومِن ذلك قوله 

 المعنى واهلل أعلم، مِن قبل الغلب ومن بعِد الغلب. [4]ال وم:

 [230]الب  ة: (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب) :وقال 

 أي من بعد ذلك، من بعد طالقه.

 (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ)وقال: 

 أي من قبل ذلك، يعني من قبل أن يعلمهم. [164 ا :]آل عم

 والشواهد كثيرة من ذلك قول الشاعر:

دامو   لَعَن اإلله َ ِعَل  بن مسال  لعن ا يو نو عليِه ِمن قو

 أي من قدامه.



 

 
e 

g h 

f  414 
 شرح ألفية ابن مالك

 وقال معل بن أوس: 

و ذمااااااا أ ِرل ونين ألوَجاااااالو   َلعْماااااا و

 

نَاااااااا َ ْعااااااادو المنََيااااااا و َأَولو    علاااااااى أيل

 ، يعني أول  األمرين.وإنما قال أوُل  

 وقال ُعثي بن مالك الُعقيلي:

َ  ن  ِمن وراءو وراءو  ن ل اءو َو  ن ا أنا لِ أووَمن عليك ولِ ي

 أي من وراِء أو من ورائك، فحذف المضاف إليه.

 وقال الفرزدق:

 وَل ااااد َ ااااَدْ طو عليااااَك ذاااالَّ َثنياااا أ 

 

اااو  ليااا أ ِماااْن َعلو  وأَ ْياااتو نحاااَو بناااك ذو

 أي من أعاله. 

 أبو النجم، يف وصف الفرس: وقال

َ َيضو   َأْق و من َ ْحتو عو

 َأْق و من َ ْحتو َع ِيضض ِمن َعلوو

 وقال الشنفر  يف قصيدته المشهورة الالمية:

 َ ؤوبو لتل ك ِمن  وَحْيتو وِمن َعلوو

والشواهد كثيرة على ذلك، لكن هذا هو األكثر فيها، األكثر يف الظروف إذا 

 ا، أن ُتبنى على الضم، وقلنا هذه قراءة العشرة.حذفنا المضاف إليه بعده

الوجه الثاين: إذا حذفت المضاف إليه بعد هذه الظروف، أن ُتعربه بتنوين، 

-وهذا بعد الوجه األول يف الكثرة، فإذا قيل ال تتأخر عن اجتماع، تقول سآيت قباًل 

اٍم ومن خلٍف ، وسنحيط باألعداء من أم-إن شاء اهلل-أو سآيت من قبلٍ  -إن شاء اهلل

 وعن يميٍن وعن شماٍل.
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وجاء  الناُس وأخوك  أماًما، ودخلُت البيت  مِن عٍل، فُتعرب بالتنوين، ُتعرب 

 بحسب اإلعراب وتنون.

 قال عبد اهلل بن يعرب، وكان له ثأٌر فأدركه، قال:

 و ااااَ  لاااَك ال ااا ابو وذناااتو قاااابال  

 

 أذااااااا و أِااااااب  بالماااااااِء الفاااااا اِط  

 فقال: قباًل. 

 اآلخر:وقال 

 ونحاااانو قَتْلنَااااا األوْ ااااَد أوْ ااااَد أفياااا أ 

 

ا   أمااا  
ةأ ا علاااى لاااي   لَماااا شااا بوا بعاااد 

 أي بعد ذلك. 

إذا حذفت المضاف إليه بعد هذه الظروف، أن ُتعربه  والوجه الثالث:طيب، 

بال تنوين، أن ُتعربه فإن ظرف تنصبه، وإن كان مسبوًقا بِمن تجره، ُتعربه لكن بال 

 األوجه.تنوين، وهذا أقلُّ 

سأيت "أو  "-إن شاء  اهلل-سآيت قبل  "فإذا قيل: ال تتأخر عن االجتماع، تقول: 

، وتقول: سنُحيُط باألعداِء من أماِم ومن خلِف وعن يميِن "من قبِل إن شاء اهلل

 ."وعن شمالِ 

ِل يا "، و"جاء  الناُس وأخوك  أمام  يا محمد"وتقول:  دخلُت البيت  من ع 

 ."محمد

 األمُر مِن قبِل ومن الشواهد 
ِ
على ذلك، قراءة شاذة للجحربي والُعقيلي، )هلل

 ومِن بعِد(.

 وقال الشاعر: 

اال  َمااوَلى ق اباا أ لَمااا  وِماان قبااِل نااا   ذو

 

َو    َعَطَفااااات ماااااول ى علياااااه العوا ِااااا
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 يعني ومن قبل ذلك. وِمن قبِل،فقال:  

 وقال امرؤ القيس: 

ااااااا ااااااْدبِ أ مع  ْ باااااالأ مو اااااا أ ِمَفاااااا أ مو ََ  ِم

 

وِ  صْ أ َفَطاهو السايلو ِمان َعالِ َذملْ    مو

هذا البيت اآلن، هل هو من الوجه الثالث؟ اإلعراب بال تنوين؟ من عِل أو من  

الوجه الثاين اإلعراب بالتنوين، يعني أصله من عٍل؟ لكنه نون من أجل البيت؟ 

 الوجهان محتمالن، وكونه من الوجه الثاين هو األرجح، حماًل على األكثر.

ه هي التي جاءت يف السماع، هكذا اللغة، حاول النحويون أن هذه األوج

يعللوا، وأن يفسروا ذلك فقالوا: أما الوجه األول، وهو األكثر وهو البناء على 

 الضم، فإن العرب حذفت المضاف إليه، ونوت معناه دون لفظه.

 نوت المعنى دون اللفظ، ولهذا بنوا على الضم، تنبيًها لهذا العمل.

ه الثالث وهو اإلعراب بال تنوين، من قبِل من بعِد، فالعرب حذفوا وأما الوج

المضاف إليه، ونووا لفظ المضاف إليه، ومعناه، فأما اللفظ موجود، فتقول: من 

 ( أن تنون، نوى اللفظ.1:20:30@بعِد، أي من بعد ذلك، و)
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 الدرس السابع والستون
 

الم على نبينا محمد، وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والس

 ...أما بعدوأصحابه أجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

من هجرة المصطفى  1432االثنين الثالث والعشرين من ربيع اآلخر من سنة 

 يف جامع الراجح يف حي الجزيرة، يف مدينة الرياض، نعقد بحمد ،

عليه – وتوفيقه، الدرس السادس والستين، من دروس شرح ]ألفية ابن مالك[ اهلل

 . -رحمة اهلل

وما زال الكالم يف ]باب اإلضافة[، وكنا يف الدرس الماضي يا إخوان تكلمنا 

على آخر مسألة من مسائل هذا الباب، وهي تتعلق باألسماء المالزمة لإلضافة، 

  يف قوله: وهي التي ذكرها ابن مالك 

لو   َقْباااااالو َذَغْياااااا و َبْعاااااادو َفْساااااا و أوَّ

 

ْو و َواْلِمَهاااااااطو َأْيَةااااااف َوَعاااااال     َو و

ااااااَ ا  َل  َوَأْعَ بوااااااَوا َنْصااااااَبف نَ ا َمااااااا نو

 

ذِااااَ ا   َقااااْبال  َوَمااااا ِمااااْن َبْعااااِدع َقااااْد  و

قبل، وبعد، وحسب، "فأسماء الجهات، واألسماء المذكورة معها وهي:  

من حيث اإلضافة، المضاف إليه يجوز أن  هذه لها حكم "وأول، ودون، وعن

ُيحذف، وإذا ُحذف ففيها ثالثة أوجه ذكرناها يف الدرس الماضي، أعالها وأكثرها 

البناء على الضم، وبعد ذلك اإلعراب بتنوين، وأقل هذه األوجه اإلعراب بال 

 تنوين.
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ا المذكورة يف البيت األول، إذ ذكره "حسب"وكنا قد أخرنا الكالم على كلمة  

 ابن مالك مع هذه الكلمات، فقال:

لو   َقْباااااالو َذَغْياااااا و َبْعاااااادو َفْساااااا و أوَّ

 

ْو و َواْلِمَهاااااااطو َأْيَةااااااف َوَعاااااال     َو و

فقلنا إن هذا الحكم المذكور يشمل كل ما ُذكر يف البيت، سوى حسب، فإن  

 لها كالًما خاًصا سنذكره يف آخر الدرس.

 -إن شاء اهلل تعالى-هذا الدرس إال أن الدرس الماضي ضاق عن ذكرها، فنبدأ

 بذكرها وبيان حكمها.

تختلف عن بقية الكلمات المذكورة يف البيت، وكل  "حسب"فنقول: إن كلمة 

، "حسب"الكلمات المذكورة يف البيت ظروف، يعني تدل على زمان أو مكان، إال 

فليست ظرًفا، وإنما هي اسم غير ظرف، اسم كبقية األسماء التي ال تدل على 

 رفية، فهي اسم بمعنى كاٍف.ظ

ومع ذلك هي من األسماء المالزمة لإلضافة معنًى، وقولنا من األسماء 

المالزمة لإلضافة معنًى، يعني أن المضاف إليها يجوز أن ُيذكر ويجوز أن ُيحذف، 

 فالمضاف إليها إما أن ُيذكر وإما أن ُيحذف.

رها، فتقع حينئذ صفة فإذا ُذكر المضاف إليها، فليس فيها إال اإلعراب كغي

ُت برجٍل حسبِك  من رجل"لنكرة، وحااًل للمعرفة، فتقول:  أي: مررُت  "مرر 

 برجٍل كاٍف لك عن غيره، فهو صفة، حسبك صفة لرجل.

أي: مررُت به كافًيا لك عن غيره،  "مررُت بمحمٍد حسب ك  مِن رجل"وتقول: 

 فهو حال.

ب من الكلمات الموغلة يف والسبب يف ذلك ما ذكرناه من قبل: إن كلمة حس

اإلهبام، كغير ونحوها مما ال يتعرف باإلضافة، فإذا قلنا حسب ك أو حسبِك أو 
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 حسُبك وأضفناها فإهنا ال تكتسب التعريف، إليغالها يف اإلهبام، فتبقى نكرة.

مررُت برجٍل حسبِك  "ولهذا إذا جاءت مع نكرة، صارت صفة لها، كقولنا: 

مررُت بمحمٍد "معرفة صارت حااًل منها كقولنا:  وإذا جاءت بعد "مِن رجل

 ."حسب ك  مِن رجل

أي: كافيك  محمٌد، قال تعالى:  "حسُبك  محمدٌ "وتأيت أيًضا مبتدًأ، فنقول: 

 .[8]المما ل : (ہ ہ)

 فحسبهم اسم بمعنى كافيهم، فهو مبتدأ، وجهنم الخرب.

ثم قدم  وقيل بل بالعكس، جهنم مبتدأ وحسبهم خرب، أي: جهنم حسبهم،

 الخرب.

؟ من حيث المعنى، المعنيان متقاربنا، يعني كل وأل اإلع ابين أرجح يا نأوا 

واحد منهما يصلح أن يكون مبتدًأ وأن يكون خربًا، لكن أنا أسأل عن اآلية 

، هل األرجح واألقوى من حيث المعنى أن يكون [8]المما ل : (ہ ہ)

 حسبهم مبتدًأ أم خربًا مقدًما؟ 

 (ٻ پ پپ)فإن حسبك اهلل،  إلى نحو قوله إذا نظرنا 

 [8]المما ل : (ہ ہ)فمثل هذه اآلية ُترجح أن حسبهم يف  [62]األنفال:

 مبتدأ أم خرب مقدم؟ إنه مبتدأ؛ ألن حسب جاءت هنا اسم إلن، إًذا فأصله مبتدأ.

 وهذا هو الظاهر، حسبهم يريد أن ُيخربه عن كافيهم، وهو وهي جهنم.

األولى لحسب أن ُيذكر المضاف إليها، فليس فيها حينئذ إال طيب، هذه الحالة 

 اإلعراب، وتأيت صفة لنكرة، وحااًل من معرفة، ومبتدًأ.

مررُت برجٍل "طيب، وإذا ُحذف المضاف إليها؟ ويجوز أن ُيحذف، فنقول: 
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نِي رجٌل فحسب"و "مررُت بمحمٍد حسب"و "حسب  جاءين محمٌد "و "جاء 

ذُت خمسة  ريا" "فحسب ، فحذفنا المضاف إليها، فإذا حذفت "الٍت فحسبوأخ 

 المضاف إليها فإهنا ُتبنى على الضم.

جاءين "، وتقول: "مررُت بمحمٍد حسُب "و "جاءين رجٌل حسب"فتقول: 

 وهكذا تبني على الضم. "مررُت بمحمٍد فحسب"، و"رجٌل فحسُب 

ق، فإذا إًذا فتكون الكلمة حينئذ مبنية على الضم، وإعراهبا كاإلعراب الساب

فما إعراب حسُب؟ صفة، لكن يف محل رفع؛ ألن  "قلنا جاءين رجٌل حسُب "

المبني إعرابه محلي، فنقول: نعٌت مبني على الضم بقطعه من اإلضافة، مبني على 

الضم، وعرفنا أن القطع عن اإلضافة معنى ذلك أن المضاف إليه موجود، ولكنه 

 محذوف هذا بخالف المعدوم.

 فهو حال، يف محل نصب. "ين محمٌد حسُب جاء  "وإذا قلنا: 

جاءين رجٌل "طيب، فإذا ِزدنا الفاء والفاء يجوز أن ُتزاد يف كلمة حسب، فقلنا: 

، فماذا "أخذُت خمسة  رياالٍت فحسُب "و "مررُت بمحمٌد فحسُب "أو  "فحسُب 

 يكون إعراهبا؟ لن تكون صفة وال حااًل؛ ألن الصفة والحال ال ُيسبقان بالفاء.

جاءين رجٌل "تكون؟ ُتعرب حينئذ مبتدًأ، والخرب محذوف، فقولك:  فماذا

ُخذ "أي: فحسبي هو، أو  "مررُت بمحمٍد فحسُب "أي: فحسبي هو، أو  "فحسُب 

 ."ُخذ هذا فحسُب "أو  "هذا فحسُبك

جاءين "أنك لو صرحت بالمضاف إليه الرتفعت، فنقول:  والدليل على  لك:

أي: فحسبك هو، أي كافيك هو، فيكون  "ُخذ هذا فحسُبك  "أو  "محمٌد فحسُبه

 مبتدًأ والخرب حينئذ يكون محذوًفا.

، "جاءنِي رجٌل حسب"طيب، كل هذا واضح، لكن ما نوع الفاء؟ يف قولنا: 
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 هل هي عاطفة، أم حالية، أم استئنافية، أم ماذا؟  "جاءين رجٌل فحسب"و

 ال، هي للتزيين، هي للتزيين، فاء زيدت لمجرد التزيين.

جاء ين رجٌل "و "جاء ين رجٌل حسُب "ء التزيين ُتزاد يف موضعين: ُتزاد هنا وفا

ن يعرف هذا الموضع اآلخر يا إخوان؟ ُتزاد يف  "فحسُب  وُتزاد يف موضع آخر، م 

، الظرف قط أما الفاء فهي زائدة "ُخذ هذا فقط"نعم  "فقط"الظرفية، فُيقال:  "قط"

 للتزيين.

عرفنا أهنا اسم وليست ظرًفا، طيب، وأهنا طيب، وبعد أن تكلمنا على حسب و

إذا ُحذف المضاف إليها، فما حكمها حينئذ؟ ليس فيها إال البناء على الضم، وال 

يجوز فيها األوجه الثالثة المذكورة يف الظروف، البناء على الضم، واإلعراب 

 بتنوين، واإلعراب بال تنوين، ليس فيها إال البناء على الضم.

مع  "حسب"هذه الكلمة، كلمة   وجعل ابن مالك فنقول بعد ذلك،

؛  أسماء الجهات، وقبل وبعد وأول ودون وعل منتقد، وهذا مما انتقد فيه
 ألن حكمها ليس كحكم ما ُذكر.

والحكم المذكور هو لهذه كلها إال كلمة حسب، فإن حسب إذا ُقطعت عن 

يوهم أن كلمة حسب اإلضافة فليس فيها إال البناء على الضم، وكالمه يف البيت 

 يجوز فيها األوجه الثالثة، كبقية المذكورات يف البيت.

 يا ما  ب ى من الدرس الماضك، ابتدأنا به، وبهيا يا نأوا  نَو  قد انتهينا 

بحمد اهلل  عالى من الَالم على المسلل  السا   ، من المسائل التك  ذ  ا ابن 

م ة أ  ابن مالك  ذ  يف باب  يف باب اإلضال ؛ ألننا  ذ نا أذث  من  مالك

 اإلضال  ثماين مسائل:

 ما ُيحذف لإلضافة. األولى: -
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 معاين اإلضافة. والثاني : - 

 ما يكتسب المضاف إليه من المضاف. والثالث : -

 انقسام اإلضافة إلى لفظية ومعنوية. وال ابع : -

 إضافة الشيء إلى نفسه. والْامس : -

 األسماء المالزمة لإلضافة.  والسا   : -

: المسلل  السابع : هذه كلها شرحناها، ليبقى لنا بعد ذلك مسألتان، وهيو

 فيَ المةاَ، وفيَ المةاَ نليه.

 يف هذه الليلة. -إن شاء اهلل-وهذه التي سنتكلم عليها

 والمسلل  الثامن : الفصل بين المةاَ والمةاَ نليه.

 يف الدرس القادم. -إن شاء اهلل-وستكون

سألة السابعة: حذف المضاف وحذف المضاف إليه ورجائي أن ننتهي من الم

؛ ألهنا مسألة لطيفة، وجميلة وكثيرة جًدا يف -إن شاء اهلل تعالى-يف هذا الدرس

كالم العرب قديًما وحديًثا، والحاجة إليها ماسة الرتباطها بالمعنى، ويحتاج إليها 

ثر قديًما المفسر، والمتعامل مع كالم العرب عموًما، من قرآٍن وسنة، وشعر ون

 فنبدأ الكالم على هذه المسألة وحديًثا.

 إليه حذف املضاف، وحذف املضاف
 فيها.  نبدأ هذه المسألة بقراءة ما قاله ابن مالك

 : فقال

ََ َيااْل ِك َأَلَفااا.413 َةااا  َوَمااا َيِلااْك اْلمو

 

ااااِيَلا   َعنْااااهو لِااااك اإِلْعااااَ اِب نَِ ا َمااااا فو

وا الاايل أبْ .414  بََّمااا َجاا    َ ااْوا َذَماااَورو

 

َما   َمااااا َ َ اااادَّ
َِ  َقااااْد َذاااااَ  َقْبااااَل َفااااْي
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415. َْ اِي اْوَ  َماا فو َو  لَِْن بَِ  ِط َأْ  َي

 

  َْ طِااااا َمااااااثاِل  لَِماااااا َعَلْياااااِه َقاااااْد عو  مو

لو .416  َو اْلثَّاااانِك َلَيْبَ اااى األَوَّ  ويوْحاااَي

 

 َذَحالِااااااااااااِه نَِ ا بِااااااااااااِه َيتَِّصاااااااااااال 

َأ َونَِضااَل أ نَلاى.417   ِمْثالِ  بَِ ْ ِط َعْط

 

 الَّااااااااااِيل َلااااااااااهو َأَضااااااااااْفَت األَوَّ َ  

وهذه األبيات من ألطف أبيات األلفية من حيث السبق والنظم، فهي تكاد  

تكون نثًرا، من سهولتها وعدم تكلفها وعدم الحشو فيها، فتكلم يف هذه األبيات 

 كما قلنا يا إخوان على مسألة حذف المضاف، ومسألة حذف المضاف إليه.

لم على األمرين: على المضاف أواًل، فإذا انتهينا سنتكلم على حذف إًذا سنتك

 بالكالم على حذف المضاف. -إن شاء اهلل تعالى-المضاف إليه، فنبدأ

وبعد المضاف هو الجزء األول من الرتكيب اإلضايف،  فيَ المةاَ،

 المكون من المضاف والمضاف إليه.

وهو كونه معلوًما، يعني  فنقول: حذف المضاف جائز بالشرط العام للحذف،

 يدل عليه دليل، فإذا كان المضاف معلوًما، جاز حذفه.

وحذف المضاف كثيٌر جًدا يف كالم العرب قديًما وحديًثا، قال ابن جني يف 

 ]المحتسب[.

]المحتسب[ كتاب لإلمام أبي الفتح ابن جني يف تخريج القراءات الشاذة، 

لقرآن، والشعر، وفصيح الكالم، يف مطبوع يف مجلدين، قال: حذف المضاف يف ا

 عدد الرمل سعة، وقال أيًضا ابن جني يف ]الخصائص[.

و]الخصائص[ أعظم كتب أبي الفتح ابن جني، وجعله لما ُيسمى اآلن بفقه 

اللغة، يعني ما يتعلق بظواهر اللغة، يتكلم عن الظواهر، ال يتكلم عن القواعد 

شجاعة اللغة، وخصائص اللغة،  النحوية، يعني الحذف، التقديم، التأخير،

 مميزات اللغة، واالشتقاق، ونحو ذلك.
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قال يف ]الخصائص[: زيادة الحروف كثيرة، وإن كانت على غير قياس، كما أن  

، وأوىف.  حذف المضاف أوسع، وأفشع، وأعم 

فحذف المضاف كثيٌر جًدا يف الكالم، من كثرته ربما ال ينتبه إليه المتكلم، 

ار كاألخذ يف الكالم، لكن عند التأمل يف المعنى، يظهر أن الكالم والُمفسر؛ ألنه ص

 على حذف المضاف.

ا، أم   ي ، لإ ا فيلنا المةاَ لما فَِ المةاَ نليه؟  ل يب ى مم ور 

 يلأي فَِ المةاَ، ويلأي نع ابه؟

إن األصل أننا إذا حذفنا المضاف أن المضاف  والمواب عن  لك، أ  ن ول:

ويأخذ إعرابه، ولهذا كما قلنا مواضع كثيرة جًدا، وقد سبق كثير إليه، يقوم مقامه 

 منها فيما تقدم من دروس وأبواب.

والمعنى صمت يوم الجمعة، ما صمت  "ُصمت الجمعة"فمن ذلك قولك: 

الجمعة، الجمعة يعني االجتماع، وإنما صمت يوم الجمعة، لكن الكالم على 

حنا بالمضاف، كنا ن ةِ "قول: حذف المضاف، فإذا صرَّ ا الُجُمع  يوم  "صمُت يوم 

صمُت "ظرف، والجمعة مضاف إليه مجرور، فإذا حذفنا المضاف كنا نقول: 

عةِ   ."الُجم 

فنقيم المضاف إليه مقام  "صمُت الجمعة  "فنقيم المضاف إليه مجروًرا، أو 

المضاف، ونعطيه إعرابه، نعم نقيم المضاف إليه، يجب أن نضيف المضاف إليه 

 ف، ونعطيه إعرابه.مقام المضا

 ."قتلُتُه صربًا"و "ِجئُت ركًضا"ونقول: 

، الركض عملية الركض، ما معنى جئت عملية الركض؟ هذا "ِجئُت ركًضا"

 ليس له معنى، لو أخذناه بالظاهر، هبذا التفسير الظاهري.
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الصرب عملية الصرب كيف قتلت؟ يعني قتلته بالصرب، أتيت  "قتلُتُه صرًبا"

ته صربًا؟ لو أردنا هذا المعنى الظاهري، لكن المعنى قتلته صربًا، الصرب! كيف قتل

 أي قتلته قتل صرٍب.

أي: جئُت مجيء  ركٍض، فحذفنا المضاف، وإعرابه مفعول  "ِجئُت ركًضا"و

مطلق، جئُت مجيء  ركًضا، فحذفنا المضاف مجيء، وأقمنا المضاف إليه مقامُه، 

ما إعراب ركًضا؟ مفعول  "جئُت ركًضا"ا: بل أقمناه مقامه، وأعطيناه إعرابه، فقلن

 مطلق.

وعرفنا أن يف مثل هذا األسلوب قوالن للنحويين، قول يقول مفعول مطلق 

أي راكًضا،  "جئُت ركًضا"على هذا التقدير، وقول آخر يقول حال على التأويل، 

 أي مصبوًرا. "وقتلته صربًا"يأولون بالمشتق، 

ى تقدير أيتيه وقت طلوع الشمس، وتقول: عل "أتيُتُه طلوع  الشمسِ "وتقول: 

ُتك  نحر  جزورٍ "  أي انتظرتك زمنًا، أو وقت، أو مدة نحر جزوٍر. "انتظر 

على معنى دخل وقت الظهر،  "انقضى العصرُ "و "دخل  الظهرُ "وتقول: 

 وانقضى زمن العصر.

طيب، ونجد على كتاب من أهم كتب اإلسالم لإلمام النووي ]األربعون 

فتقدير الكالم هذا كتاُب األربعين النووية، ثم حذفنا المبتدأ، وقلنا يف النووية[، 

باب المبتدأ، إن المبتدأ يكثر حذفه يف العناوين، فحذفنا المبتدأ، ثم أتينا إلى الخرب 

 كتاُب، وحذفناه؛ ألنه معلوم أنه كتاب وليس سيارة، فحذفناه للعلم به.

مضاف، واألربعين مضاف إليه، ثم أقمنا مقامه المضاف إليه، الكتاب خرب 

فعندما حذفنا الخرب كتاُب أتينا بالمضاف إليه وأقمناه مقام الخرب، فقلنا األربعون 

النووية، إًذا نكتب على الكتاب األربعون النووية، فهو مضاف إليه، قام مقام 



 

 
e 

g h 

f  426 
 شرح ألفية ابن مالك

 المضاف المحذوف الذي كان خربًا. 

قضية فلسطين، يعني ومثل ذلك: أن تكتب مقالة، وتكتب يف رأسها مثاًل: 

 مقالة عن قضية فلسطين، ما التقدير حينئذ؟ هذه مقالة قضية فلسطين.

فالمبتدأ ُحذف؛ ألن المبتدأ ُيحذف يف العناوين، ومقالة ُحذفت؛ ألهنا مقالة 

معروف أهنا مقالة، وأقمنا المضاف إليه مقام المضاف الذي كان خربًا فارتفع، 

 فنكتب قضيُة مرفوعة، فلسطين.

ول وأنت مثاًل تتكلم لزميلك، أو تصف لزميلك أين ذهبت وأين جئت، وتق

تقصد خرجت من طريق فريق إلى طريق  "خرجُت مِن فريٍق إلى المطار"فتقول: 

المطار، وال تقصد خرجت المطار، وال المطار الذي تصله الطائرات، وإنما على 

 حذف مضاف.

يد طريق قريٍص مع طريق تر "يلتقي خريٌص مع المطاِر يف دوار كذا"وتقول: 

 المطار.

، ما الذي شربوه؟ [93]الب  ة: (ى ى ائ ائ)قال تعالى: 

شربوا العجل؟ العجل ذاك، كيف يشربون العجل، هذا يف المعنى ال ُيتصور، وإنما 

 الذي ُأشربوه حب العجل، أو عبادة العجل.

ولكن المضاف ُحذف؛ ألنه معلوم، أي ُأشربوا حب العجل، فُحذف 

 وأقيم المضاف إليه مقامه. المفعول،

، المعنى: واسأل [82]يو َ: (ڱ ڱ ڱ ڱ ں): قال 

أهل القرية؛ ألن القرية ال ُتسأل، وإنما الذي ُيسأل أهلها هذا على قول جمهور 

 المفسرين، واللغويين.
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وقال بعض أهل اللغة، إن كلمة القرية قد ُتطلق على القرية المبنية، وقد تطلق 

 ، فإن صح ذلك فهو من التوسع والمجاز وليس من الحقيقة.على الساكنين، فيها

 "أصصحت  خالًدا وفهًدا"وأقول لك:  "صححُت أوراق  الطُّالب"وتقول: 

 أي وصححت أوراق خالٍد وفهٍد.

هل المدرسة ذهبت وفازت؟  "فازِت المدرسُة يف مباراِة األمس"ونقول: 

لمدرسة، أو منتخب المدرسة، المدرسة مبنى ال تذهب، وإنما المراد أي فاز فريق ا

 .. ونحو ذلك..أو نادي المدرسة

السعودية دولة، ال تأمر وال تنهى،  "أمرِت السعودية بمنع كذا وكذا"ونقول: 

 وإنما المراد أمرت حكومة السعودية.

أمرت حكومة السعودية، فالمضاف والمضاف إليه، وعندما حذفنا المضاف 

ضاف، وأعطيناه اإلعراب، وقلنا أمرت حكومُة أقمنا المضاف إليه مقام الم

السعوديُة بالرفع، فإن قال قائل يف نحو هذا، أال يجوز أن يكون التقدير أمرت 

الحكومة السعودية، فيكون الكالم من حذف الموصوف، وليس من حذف 

 المضاف، ما رأيكم؟

يجوز أم ال يجوز؟ لماذا؟ التقدير المعنى يجوز أن يكون التقدير أمرت 

السعودية؟ الجواب: نعم، كال التقديرين جائز، لكن على التقدير األول،  الحكومة

 ما المراد بالسعودية. وعلى التقدير الثاين ما المراد بالسعودية؟

على التقدير األول: أن المحذوف مضاف، يعني أمرت حكومة السعودية، 

يست صفة، والمراد بالسعودية الدولة، يعني اسم لجماد، اسم السعودية هنا اسم، ل

 وإنما اسم هذه السعودية التي نعيش فيها.

 "أمرت الحكومُة السعوديةُ "وإذا قلنا إن الكالم من حذف الموصوف، أي: 
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 فالسعودية هنا اسم للدولة، أم صفة؟ صفة، نعم. 

طيب، ونقول: شاركت الجامعة يف المعتمر الفالين، ومعلوم أن الجامعة لم 

 راد، شارك فريقها، أو ممثلها.تنتقل بمبانيها وتشارك وإنما الم

 فيكون حذف المضاف كثير جًدا، حتى يكاد يكون كاألصل، من كثرته.

 وقلنا ما قاله ابن جني يف ذلك، يقول فقيه العربية.

 .[177]الب  ة: (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ): قال 

الرب هو المؤمن؟ طبًعا لو أخذنا  (ڀ ڀ)يعني المؤمن،  (پ پ ڀ)

ر هكذا، وإنما المعنى واهلل أعلم، ولكن البِرَّ بِرُّ من بالمعنى الظاهري ما كان األم

 آمن باهلل، فحذف المضاف؛ ألنه معلوم.

العهد هو  [34]اإل  اء: (ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ): وقال 

الذي ُيسأل يوم القيامة؟ هو المسئول؟ ال وإنما المعنى صاحب العهد، إن صاحب 

 العهد كان مسئواًل، على أحد التفسيرين يف اآلية.

، ال يتوقف اآلية، [197]الب  ة: (ٱ ٻ ٻٻ): قال اهلل و

، أم الحج أيام وأشهر لكن لو أخذناها بظاهرها، الحج أعمالي فقرب هبا اهلل 

يف حقيقته؟ ال الحج ليس أياًما وأشهر، فإنما يقع فيها، أما الحج هو أعمال يتقرب 

 (ٱ ٻ ٻٻ)هبا المسلم إلى اهلل، إًذا فالمعنى واهلل أعلم، يعني زمن 

، فحذفنا المضاف مع الحج، زمن الحج، فعندما حذفنا المضاف [197]الب  ة:

 أقمنا المضاف إليه مقامه فقلنا: الحُج.

 طيب وقال الحطيأة: 

 ش   الَمناَيا مْيتض بين أ لهِ 
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شر الموتات اإلنسان يموت بين أهله، يقول: شر المنايا ميٌت بين أهله، هل 

ون شرها أو خيرها؟ ال، وإنما المعنى شر المنايا ميتُة الميت من المنايا؟ لكي يك

 ميٍة بين أهله.

 وقال النابغة الذبياين:

ول عطاءو اليوِم  وَ  ِدِ   وَ  َيحو

أي ال يحول عطاء اليوم دون عطاء غِد، ونقول يف المثال المشهور يف النحو: 

ب  اللصِّ " ر  به؟ مفعول  ، ما إعراب ضرب اللص؟ مفعول ماذا؟ مفعول"ضرب ُتُه ض 

ب  اللصِّ "معه، مفعول ألجله، مفعول مطلق؟  ر   مفعول مطلق. "ضرب ُتُه ض 

طيب، لو ضربته ضرب اللص، هذا ضرب، خص ضرب اللص، ثم ضربته، 

ليس هذا المعنى، طبًعا ليس هذا المعنى، وإن كان هذا ظاهر الكالم، وإنما المعنى 

 ضربته ضرًبا مثل ضرب اللص.

اللص، فأين المفعول المطلق يف الحقيقة؟ ضرًبا ضربته ضرًبا مثل ضرب 

الموصوف، حذفنا ضرًبا فأقمنا الصفة مقامه، فقلنا: ضربتُه مثل  ضرِب اللص، 

صار المفعول المطلق هنا مثل؛ ألنه حل محل المضاف إليه المحذوف 

 الموصوف المحذوف.

ته ثم حذفنا كلمة مثل، وهي مضاف، فأقمنا المضاف إليه مقامه، وقلنا ضرب

 ضرب اللِص.

إًذا كم عندنا محذوف يف مثل هذا األسلوب؟ محذوفان، موصوف ومضاف، 

 هكذا يكون المعنى.

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ): طيب، قال 
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 .[19]األفزاب: (ڳ ڱ ڱڱ 

التشبيه هنا على  [19]األفزاب: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ)

عين الذي ُيغشى  معنى ماذا؟ المعنى واهلل أعلم، تدور أعينهم دوراًنا مثل  دورانِ 

 عليه من الموت، فكل معلوم يجب حذفه يف اللغة العربية، ولو كان عشرين كلمة.

وعرفنا أن تنوينًا قد يأيت عوًضا عن جملة، إذا كانت معلومة، عرفنا ذلك من 

 قبل، هذه من مميزات اللغة العربية.

ت، فُحذف إًذا تدول أعينهم دوراًنا مثل دوراِن عين الذي ُيغشى عليه من المو

 [19]األفزاب: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ)كل ذلك، وبقيت اآلية، 

ما الذي ُحذف؟ دوراًنا مثل دوران عيِن، يعني ما الذي ُحذف؟ موصوف، وكم 

 مضاف؟ ثالثة مضافات.

..، حذفنا .تدور أعينهم دوراًنا مثل دوران عين الذي ُيغشى عليه من

دوران عين الذي ُتغشى عليه  الموصوف دوراًنا، فصارت الجملة تدور أعينهم مثل

من الموت، ثم حذفنا مثل المضاف، فتدور أعينهم دوران عين الذي ُتغشى عليه 

گ ڳ ڳ )من الموت، ثم حذفنا المضاف الثاين والثالث، فصارت اآلية 

  .[19]األفزاب: (ڳ ڳ ڱ ڱڱ

كيف  ،[9، 8]النمِ:  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڄ ڄ ڄ ڄ): وقال 

 وسين أو أدنى؟كان قاب قوسين؟ كان مقدار ق

 فكان مقدار قربه منه -واهلل أعلم-المعنى  :قال بعض المفس ين ذلبك فيا 

هل هي خرب عن جربيل؟ إن كان يتكلم عن  (ڃ)مثل قاب قوسين، هذه 

كان  عن النبي  كانت اآلية جربيل؟ خرب عن النبي 
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 مقدار قوسين. :يعني ،النبي أو كان جربيل قاب قوسين

 :وليسوا مقاييس، وإنما الخرب هنا عن المقدار، يعني النبي وجربيل ذوات،

 كان مقدار مسافة قربه منه مثل  قاب قوسين أو أدنى، فُحذف كل ذلك.

نجد أن المضاف محذوف،  ؛ومن األمثل  األأي ة التك  ذ نا ا يا نأوا 

ا يف الكالم، هذه وف، فكما أن حذف المضاف كثيٌر جد  وأيًضا الموصوف محذ

 ، ولو أردت أن أطيل ألطلت أكثر من ذلك.بعض األمثلة

يف كالم العرب قديًما وحديًثا، كهذه األمثلة  اأيًضا الموصوف حذفه كثيٌر جد  

 :أي ،«انتظرُتُه طوياًل : »ا مرت من قبل، كقولناشواهد كثيرة جد  السابقة، وكأمثلة و

وف وأقمنا الصفة انتظرته انتظاًرا طوياًل، أو انتظرته وقًتا طوياًل، ثم حذفنا الموص

 مقام الموصوف.

نِي فارٌس : »وتقول  :أي ،«رأيُت كريًما: »جاءين رجٌل فارٌس، وتقول :، أي«جاء 

ولكن ليس هذا محل الكالم  ،اكثير جد  رأيُت رجاًل كريًما، وحذف الموصوف 

 عليه.

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ): لكني أجد هنا آية لطيفة أذكرها، وهي قوله 

، ه باإلضافةقراءتان سبعيتان، الجمهور قرأها في ،[35]ِال :  (ڈ ڈ ژ

 .(ڎ ڎ ڈ)باإلضافة،  (ڎ ڎ ڈ ڈ)

، المعنى واضح، لكن «على كلِّ قلٍب متكربٍ: »البصري قرأ بالتنوين ووأبو عمرٍ 

فهنا  (ڎ ڎ ڈ ڈ): قراءة الجمهور ،إن قلنا باإلضافة التخريج

 على كلِّ قلِب إنساٍن متكرٍب. :محذوف، وهو موصوف، أي

صفة للقلب  «متكربٍ» ،«على كلِّ قلٍب متكربٍ» :اءة أبي عمرو بالتنوينوعلى قر
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 وليس هنا موصوف محذوف، واهلل أعلم. 

 و نا ملحوظ  أ ذ  ا أل ميتها وعالقتها بالع يدة، و ك: 

قوله  :تذكر من األمثلة على حذف المضاف أن بعض كتب النحو المتأخرة

 :(ى ائ)  : وقال رب جاء  أمرُ و :ويجعلون التقدير ،[22]الفم ، ك 

، ثم اختلفوا اختالًفا طوياًل، أيهما وجاء  رسوُل رب :بل األصح أن ُنقدر :بعضهم ك 

 أمر ربك أم رسول ربك. :أفضل

وهذا كله على مذهبهم القائم على تأويل صفة المجيء هلل جل جالله؛ ألن 

 : مستحيل؛ ألهنم خطوا خطوتين عقولهم ترى أن إثبات المجيء هلل 

 طوة األولى خاطئة، فصارت الثانية خاطئة.الخ

 بمجيء المخلوقات. أهنم شبهوا مجيء اهلل  الْطوة األولى:

فال يصح أن ُيثبت هلل  ،هذا المجيء فيه انتقال : إنأهنم قالوا والْطوة الثاني :

سالم ابن تيمية ، فلهذا صح  فيهم قول شيخ اإل« :؛ «كل مأول ُمشبه

 فات إال بعد أن شبهوها بصفات المخلوقين، فنفوها.ألهنم ما أولوا هذه الص

؛ ألن ننفي صفات المخلوقين، المجيء ال يثبت هلل : ماذا تنفون؟ قالوا

 وفيه كذا وفيه عرض، فهم شبهوا المجيء بمجيء المخلوقين، ثم نفوه. فيه انتقااًل 

م على ًفا محذوًفا، بل الكالأما أهل السنة والجماعة، فإهنم ال يقدرون هنا مضا

وعظمته، وال  إن المجيء مجيء ُيناسب جالل اهلل : وظاهره، ويقولون أصله

 هو األحكم واألعلم واألسلم.: ُيشبه مجيء المخلوقين، وقولهم

 نعم، انتهينا من هذه النقطة، كان هناك سؤال؟ تفضل.

 ...الطال :
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شائع إن حذف المضاف كثير  :قلنا يف البداية هنا من حيث اللغة، كما ال يخ:

 :يف اللغة، ال أحد ُينكره، ثم إهنم قد اتفقوا أن المضاف ال ُيحذف إال بدليل، يعني

 أن يكون معلوًما يدل عليه دليل، فهذان األمران متفق عليهما عند الجميع.

فإذا أتينا لمثل هذه اآلية، بقي الخالف يف إثبات الدليل على الحذف، فحين 

 ية، إلى كوهنا مسألة عقدية.تخرج المسألة عن كوهنا المسألة لغو

، وهو إن المضاف محذوف، والمضاف إليه محذوف، حذف عطف :إذا قالوا

اآلية من الحذف؟ هذه ، لكن هل حذفه يف اللغة كثير :يف اللغة كثير، قلنا موجود

نحتاج إلى دليل، وليس عندهم دليل إال الدليل العقلي الذي يقول باستحالة إثبات 

 تنفصل المسألة عن اللغة إلى العقيدة. ذٍ ، فحينئالمجيء هلل 

 -كما قلنا-مسألة هذه المسألة يف هذا الدرس؛ ألن ا ننتهي من أنا قلت علنً 

كما -بالمعنى  اا يف اللغة، وعالقتهجد   ةكثير« حذف المضاف والمضاف إليه»

ا، بل إن كثيًرا من المفسرين يفوت عليه مثل ذلك؛ ألن الحذف كبيرة جد   -ترون

 كاألصل.صار 

ڎ )يف المعنى الدقيق هناك فرق، لكن يف المعنى اإلجمالي واحد؛ ألنك 

الطبع جاء يف األول على القلب، الطبع أصاب القلب، ويف  (ڎ ڈ ڈ

هنا الطبع جاء على  «هلُل عل ى كلِّ قلِب متكربٍ جباركذلِك  يطب ُع ا: »القراءة الثانية

 م ن؟ جاء على هذا الُمتكرب، من طريق قلبه.

جاء الطبع على القلب، فإن اإلنسان تبع لقلبه، أو جاء على هذا المتكرب  فسواءٌ 

 من طريق قلبه، فإن القلب جزء منه، فالمعنى اإلجمالي سيكون واحًدا.

ل  الجائعِ » ،«ضرب ُتُه ضرب  اللصِّ » ل ُت أ ك   «ُت جلوس  المؤدِب جلس» ،«أ ك 

 أسلوب عريض.
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 ...الطال : 

 م، ال.نعم، أصل الكالال يخ:  

 ...الطال :

أنت ضربته ماذا؟ ضربته ضرًبا ما ضربته أكاًل، ما ضربته ُشرًبا، ضربته  ال يخ:

ضرًبا، ما األمر الذي أوقعته عليه، احرتفت ضرًبا، ثم أردت أن تمثل هذا الضرب 

بأنه مثل ضرب اللص، فالمفعول المطلق هو المصدر، مصدر الفعل، إذا فعلت 

 لفعل.الفعل فما الذي فعلته؟ ا

هو المفعول األصلي، هو المفعول الحقيقي،  :ولكن المفعول المطلق، يعني

لكن قد تأيت أشياء تنوب عن هذا المصدر، يف االنتصاب على المفعول المطلق، 

إال فإن المفعول المطلق يف و، ول المطلقألمور قلنا من الحذف، ذكرناه يف المفع

 مصدر الفعل. ،هو المصدر األصل

 ...الطال :

ا العهِد كان مس»أو  ،«إنَّ صاحب  العهدِ » ال يخ: ؛ ألن صاحب «واًل ؤإنَّ ذ 

إن الحذف ليس هنا، وإنما  :واهلل أعلم-ول، وقد ُيقال يف اآلية ؤالمسالعهد هو 

واًل عنه، فكالهما تحتمله اللغة، ؤإن العهد كان مس :، يعني(ۅ)الحذف يف 

 هذا قلنا على أحد قول المفسرين.

الذي شرحناه يف حذف المضاف،  إخوان؟ إًذا ننتقل إلى البيتيا بقي سؤال 

فإن المضاف إليه يقوم مقامه ويأخذ إعرابه، هو معنى  ،وأنك إذا حذفت المضاف

 : قول ابن مالك

ََ َيااااْل ِك َأَلَفااااا  َةااااا  َوَمااااا َيِلااااك اْلمو

 

ااااِيَلا    َعنْااااهو لِااااك اإِلْعااااَ اِب نَِ ا َمااااا فو

ه، فإنه يأيت عنه يخلفه يف اإلعراب إذا الذي يلي المضاف هو المضاف إلي 
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 ُحذف هذا المضاف.

بعد أن اتفقنا على أن حذف المضاف كثير، وأن المضاف  وُنكمل ذلك ونقول

عندنا  ،عندنا أمران :إليه هو الذي يقوم مقامه ويأخذ إعرابه، فالسؤال اآلن

 المضاف المحذوف، وعندنا المضاف إليه الذي قام مقامه، وأخذ إعرابه.

ا  ا،ن   نراعي  ما ا ن اعك، لو أر نا مثال  أ  نصَ، أو أر نا أ  نعيد ضمي  

 المضاف المحذوف، أم المضاف إليه الذي قام مقامه وأخذ إعرابه؟

المضاف وأقمت  إذا حذفت: إن كال األمرين جائز، فنقول والمواب:

يه جاز مراعاة المضاف المحذوف، وجاز مراعاة المضاف إل ؛المضاف إليه مقامه

 القائم مقامه.

جاز لك أن ُتقدر  ؛: إذا حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامهيقولون

 المضاف المحذوف مطرًحا، وال ُتراعيه يف شيء، وهذا هو األكثر.

 تراعي المضاف إليه الذي قام مقامه. :يعني

 .ونحو ذلك ،وجاز لك أن تجعله ُملتفًتا إليه، أن تلتفت إليه وُتعيد إليه الضمائر

فازِت : »يجوز أن نقول ،«فازِت المدرسُة يف مباراِة األمس: »ففي قولنا مثاًل 

 ، راعيت المضاف إليه«فازت» «.مباراِة األمس وقد فازت  بجدارة المدرسُة يف

 الذي قام مقام المضاف المحذوف.

مباراِة األمس  فازِت المدرسُة يف: »ولك أن ُتراعي المضاف المحذوف، فتقول

 الفريق أو المنتخب. :تعني ،«بجدارةوقد فازوا 

وقد تعبُت »يف يوم الجمعة، أو  :أي ،«صمُت الجمعة وقد تعبُت فيه: »وتقول

 يف الجمعة. :أي ،«فيها
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فراعى المضاف  [82]يو َ:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں): قال تعالى 

 المحذوف، أم المضاف إليه؟ المضاف إليه، ولو راعيت المضاف لجاز.

 :يعني ،وقد جاء كال األمرين ،«القرية الذين  ُكنا فيهم واسأل: »فتقول يف الكالم

مراعاة المضاف، ومراعاة المضاف إليه الذي قام مقامه يف آية واحدة يف قوله 

 .[4]األع اَ:  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ): تعالى

اإلهالك وقع على القرية، على بيوت القرية المبنية، أم وقع على أهلها؟ على 

 قرية أهلكناهمكم من : »ولك يف الكالم أن تقول (ڦ ڄ ڄ ڄ)أهلها، 

ا ه  اء   .«فجاءهم: »ولك يف الكالم أن تقول ،«ف ج 

 راعى المضاف أو المضاف إليه؟ راعى المضاف إليه. (ڄ ڄ)إًذا 

 (ڃ چ) [4]األع اَ:  (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ): ثم قال

 راعى المضاف إليه القرية، أم المضاف المحذوف األهل؟ المضاف المحذوف.

 .«أو هي قائلةٌ : »ك يف الكالم أن تقولول

أن يقوم  بعد أن شرحنا ذلك وعرفنا أن المضاف ُيحذف، واألصل حينئذٍ 

 المضاف إليه مقامه ويأخذ إعرابه، هذا هو األصل واألكثر يف الكالم.

 :  قال ابن مالك

وا الاااايل أْبَ ااااْوا َذَمااااا  بََّمااااا َجاااا    َورو

 

َِ َمااااا َ َ اااا   َماَقااااْد َذاااااَ  َقْبااااَل َفااااْي  دَّ

َْ لَ   اااِي اااوَ  َماااا فو َو  َِاااْن بَِ ااا ط َأْ  َي

 

َمااااااثاِل     َْ مو طِااااا   لَِماااااا َعَلْياااااِه َقاااااْد عو

ذكرنا من قبل أن األصل يف المضاف إذا ُحذف، أن يقوم المضاف إليه مقامه  

 ويأخذ إعرابه، هذا هو األكثر، وهذا هو األصل.

وضع وأسلوٍب ولكن قد يبقى المضاف إليه مجروًرا بعد حذف المضاف، يف م
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 : يف هذين البيتين، فقال ذكره ابن مالك 

وا الاااايل أْبَ ااااْوا َذَمااااا  بََّمااااا َجاااا    َورو

 

َما    َمااااا َ َ اااادَّ
َِ  َقااااْد َذاااااَ  َقْبااااَل َفااااْي

  َْ اااِي اااوَ  َماااا فو َو  لَِاااْن بَِ ااا ط َأْ  َي

 

َمااااااثاِل     َْ مو طِااااا   لَِماااااا َعَلْياااااِه َقاااااْد عو

إليه مجروًرا على حاله، وذلك  إن المضاف قد ُيحذف، ويبقى المضاف: يقول 

لٍد سيارُة محمٍد بيضاء وسيارُة خا: »كأن تقول؛ ُعطف المضاف إليه على مِث لِهإذا 

 .«خضراء

نحن قلنا « وسيارُة محمدٍ »خرب،  ،مضاف إليه ،مبتدأ «سيارُة محمٍد بيضاءُ »

 .«خالٍد بيضاء وسيارُة محمٍد خضراءسيارُة »ماذا؟ 

اللة المضاف المذكور يف الجملة الثانية، لد  نريد أن نحذف المضاف يف 

 ذا نقول؟يف الجملة الثانية، فما «سيارة»سنحذف كلمة  :الجملة األولى، يعني

 سيارُة خالٍد بيضاء ومحمٍد، أم ومحمٌد خضراء؟

ومحمٌد : »إن أقمنا المضاف إليه مقام المضاف المحذوف، كنا نقول

 وهذا جائز هنا. الذي ذكرناه من قبل، وهذا األصل ،«خضراءُ 

ويجوز أن ُتبقي المضاف إليه مجروًرا، هنا يجوز أن تخرج عن األصل، نعم يف 

مقام  بقى على األصل فتقيم المضاف إليههذا األسلوب يجوز، يجوز أن ت

يارُة خالٍد بيضاء س: »وتعطيه إعرابه، ويجوز أن ُتبقيه على جره، فتقول ،المضاف

 .«ومحمٍد خضراءُ 

 يه على حاله؟ ألن المضاف المحذوفأبقيت المضاف إل ، لماذا«محمدٍ »و

 .على مِث لِهمعطوف 

على  يعلى مضاٍف مثله، فيجوز أن تبقإًذا ففي هذه الحالة، إذا عطفنا مضاف 

األصل، فتقيم المضاف إليه مقامه وتعطيه إعرابه، ويجوز أن تبقي المضاف إليه 
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 على حاله مجروًرا. 

صمُت  :صلحرك الجمعة على األ« جمعةُصمُت يوم  الخميِس وال: »تقول

ة .  يوم  الخميِس والجمع 

 هل يجوز أن تبقي المضاف إليه على جره هنا؟

ةِ : »فنقول ؛ ألن المضاف المحذوف معطوف «ُصمُت يوم  الخميِس والجمع 

 على مماثل.

ةِ ُصم: »وإن شئت قلت    :جائز، وإن شئت قلت   «ُت يوم  الخميِس ويوم  الُجمع 

 .«لخميس والجمعةصمُت يومي ا»

صمُت يوم  الخميِس ويوم  »فإن صرحنا باليومين،  -يا إخوان-كذلك 

 ، فليس لك يف المضاف إليه إال الجر.«الجمعة

بالجر فقط؛  «والجمعةِ »وماذا؟ « ُصمُت يومي الخميسِ : »فقلت وإن ثنيتهما

، هنا معطوفة على ماذا؟ على الخميس أم على اليوم؟ على الخميس «الجمعة»ألن 

 إًذا ليس فيها إال الجر.

معطوفة على  «الجمعة»هنا  «والجمعة صمُت يوم  الخميسِ : »لكن لو قلت

، يف يوم اسمه يوم الخميس والجمعة؟ هناك «اليوم»، أم معطوفة على «الخميس»

، إًذا فالجمعة ليست معطوفة على الخميس، ال يوم اسمه يوم الخميس والجمعة؟

صمُت يوم  الخميِس ويوم  الجمعة، لكن  :ى تقديروإنما معطوفة على اليوم، عل

 حذفت المضاف.

لمضاف إليه مقام المضاف المحذوف على األصل، فتقيم ا يك أن تبقفل

ُصمُت يوم  »ولك هنا يف هذا األسلوب أن تجر  ،«ُصمُت يوم  الخميِس والجمعة  »

 ين.وخاصة عند المتأخر ،، وهذا األسلوب كثير يا إخوان«الخميِس والجمعةِ 
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أخذُت  :، ماذا لك يف النحو؟ على األصل«أخذُت علم  الفقِه والنحو: »تقول

، على أنك حذفت المضاف ، وأقمت المضاف إليه مقامه «علم» علم  الفقِه والنحو 

 .«أخذُت علم  الفقِه والنحوِ : »وأعطيته إعرابه، ولك أن تبقيه على الجر، فتقول

وليس لك هذا جائز،  «وعلم  النحوِ  أخذُت علم  الفقهِ »ولو صرحت بالعلمين، 

 .يف المضاف إليه إال الجر

؟ ألن النحو ، فليس لك إال الجر، لم  «والنحوِ  أخذُت علمِي الفقه»نيت؟ ولو ث

، «الفقه»؟ معطوف على «الفقه»أم معطوف على  «العلم»معطوف على  حينئذٍ 

 .«أخذُت علم  الفقِه والنحو: »ولكن الكالم يف نحو قولك

، فصرحت يف الجملة الثانية بالمضاف «بيُتنا كبيٌر وبيُتُكم صغيرٌ : »وتقوُل 

، طيب لو أردت أن تحذف المضاف إليه، لو أردت أن «بيُتكم ،بيُتنا»، «بيت»

تحذف المضاف يف الجملة الثانية؟ فلك على األصل أن تقيم المضاف مقام 

 «يُتنا كبيٌر وأنتم صغيرب»، «بيُتنا كبيٌر وأنتم صغير: »المضاف إليه، فيرتفع، فتقول

بيُتنا كبيٌر : »هذا األصل جائز، ولك أن ُتبقي المضاف إليه على حالة الجر، فتقول

 .«وإياكم صغيرٌ 

 .«ظننُت بابِي مفتوًحا: »تقول

، فإذا أردت أن تحذف «ي مفتوًحا وباب  جاِرنا ُمغلًقاظننُت بابِ : »تقول

نا ُمغلًقا ننُت ظ» الجملة الثانية، كنت تقول ماذا؟ المضاف من  «بابِي مفتوًحا وجار 

 على األصل.

 .«بابِي مفتوًحا وجاِرنا ُمغلًقا ظننُت : »ولك أن تبقيه على الجر، فتقول

 : قال الراجز

 أذااااااالَّ اماااااااْ    حسااااااابين اماااااااَ أ 

 

اااااااادو باللياااااااال نااااااااارا    ونااااااااارأ َ وق 
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 نراي، ن...كل رجل تظنه رجاًل؟ وكل نار تظنها ناًرا؟ يف نار كريم ويف نار 

أخرى، ويف رجل رجل، ويف رجل نصف رجل، ويف رجل ربع رجل، ويف رجل 

 ليس برجل.

 : فقال

 أذااااااالَّ اماااااااْ    حسااااااابين اماااااااَ أ 

 

اااااااادو باللياااااااال نااااااااارا    ونااااااااارأ َ وق 

: أكل امرئ ، أي«كل»؟ على «كل»أم معطوفة على  «امرئ»معطوفة على  «نارٍ » 

 وكلَّ ناٍر تحسبين ناًرا. أ،تحسبين امر

، جاز لك أن ُتبقي المضاف إليه على جره، وهذا «كل»اف وعندما حذف المض

، وجاز لك األصل أن ُتقيمه مقام المضاف، وتعطيه «ونارٍ » :الراجز الذي قال

 .«قُد بالليِل ناًراوناًرا ت و: »إعرابه فتقول

فعل  «أجمعوا» .[71]يون :  (ٿ ٹ ٹ): ويف قوله تعالى

إن الواو عاطفة،  :ر، قيلعلى قراءة الجمهو (ۇ)مفعول به،  (ۇ)وفاعل، 

 معطوف عليه، هذا الوجه ضعيف. (خب)و

أجِمعوا  :مع شركائكم؛ ألنه ال ُيقال: إن الواو واو المعية، أي: وقيل

ُعوا شركاءكم، و :شركاءكم، وإنما ُيقال ُعوا»اجم  هذا الفعل األمر من  «اجم 

 الثالثي.

 بالتفصيل. «باب المفعول معه»ذكرناها يف 

ُكم : » قراءة شاذة، جاءت يف هذه اآليةوإنما الشاهد يف فأجِمُعوا أمر 

ائُِكم فأجمعوا أمرُكم وأمر  شركائُِكم، فإذا حذفنا األمر  :، على تقدير«وُشرك 

مقام المضاف المحذوف،  المعطوف، لك أن تقيم المضاف إليهالمضاف من 
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 ، هذا قراءة الجمهور.(أجمعوا أم ذِ وش ذاءذِ): ونقول

: ألن المضاف معطوٌف على مضاف مثله، فنقول ؛لى الجرولك أن ُتبقيه ع

مِ » ُكم  أ ج 
ائِ ك  ُشر  ُكم  و  ر   .«ُعوا أ م 

بعد ذلك تأملوا يف هذه األمثلة، ونحن يف هذا الدرس سنقف على هذه 

المسألة، مسألة حذف المضاف، وسنرجئ مسألة حذف المضاف إليه يف الدرس 

 كثيًرا.مهمة ترتبط بالمعنى  القادم؛ ألهنا مسألة

ثم أردنا أن نحذف ، «محمٍد مسافًرا وأخا خالٍد مقيًماظننُت أخا : »وقلنا

م ال؟ توافر فهل لنا أن ُنبقي المضاف إليه على جره أ ،المضاف يف الجملة الثانية

، المضاف هنا «محمٍد مسافًرا وأخا خالٍد مقيًماظننُت أخا »الشرط أم ما توافر؟ 

 معطوف على مماثل؟ معطوف.

أخا محمٍد مسافًرا ظننُت : »لك أن ُتبقي المضاف إليه على جره، فتقول إًذا

، إًذا من المقيم؟ أخو خالد، وهل لك أن تأخذ باألصل؟ األصل «وخالٍد مقيًما

ظننُت : »تحذف المضاف، وتقيم المضاف إليه مقامه وتعطيه إعرابه، فتقول :يعني

ذ باألصل هنا؟ ال، لماذا؟ للبس؛ ، هل لك أن تأخ«خا محمٍد مسافًرا وخالًدا مقيًماأ

 شرط الحذف العلم، ال بد أن يكون المحذوف معلوًما. :ألنا قلنا

مضاف محذوف معطوف  :، ُعرف أنك ُتريد«وخالٍد مقيًما»وهنا لو جررت 

 على المضاف المماثل السابق؟ نعم.

، لتبادر إلى الذهن أن المقيم خالد، هنا ال «وخالًدا: »لكن لو نصبت وقلت

 وز أن تأخذ باألصل.يج

   يع الممل   حتمل معنيين: .«هذان بيتا محمٍد وخالدٍ » :يا إخوان-لو قلنا 

 أن هذين البيتين يملكهما محمد وخالد شراكة، محمد وخالد المعنى األول:
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أحد البيتين لمحمد مشرتكان يف ملك هذين البيتين، وتحتمل معنًى آخر، وهو أن  

المعنيان محتمالن يف هذه الجملة،  ،«ٍد وخالدٍ هذان بيتا محم»واآلخر لخالد 

 أهنما بيتان لمحمد وخالد بالشراكة. :والظاهر المتبادر هو المعنى األول، يعني

ى الثاين هذا المعنى المتبادر الذي ال يحتاج إلى قرينة أو دليل، فإن أردت المعن

 «أين بيت خالد»و ،«أين بيت محمد؟: »كأن ُيقال لك مثاًل  ؛ال بد من قرينة أو دليل

 ايملك أحدهما، وخالدً  افُيعرف أن محمدً  «هذان بيتا محمٍد وخالدٍ : »أيًضا، تقول

 يملك اآلخر.

فهذه الجملة لها معنًى  ،«هذان بيُت محمٍد وبيُت خالدٍ » :يا إخوان-فإذا قلنا 

هذان بيُت محمٍد وبيُت »ول لمحمد، والبيت الثاين لخالد واحد، وهو أن البيت األ

 .«خالدٍ 

إذا أردنا أن نحذف المضاف  ،«هذان بيُت محمٍد وبيُت خالدٍ »يف هذه الجملة 

 من الجملة الثانية، ماذا سنقول؟ هل نأخذ باألصل أو نجر؟

 .«هذا بيُت محمٍد وخالدٌ : »إن أخذنا باألصل، كنا نقول ماذا؟ كنا نقول

يدل على  «هذان» :وقولنا «هذان بيُت محمٍد وخالدٍ : »وإن أخذنا بالجر، قلنا

أهنما بيتان، وليس بيًتا واحًدا يشرتكان فيه، وهذه القضية سنعيدها يف الدرس 

  .واهلل أعلِ لكن الوقت ضاق عنها. ،القادم؛ ألهنا تحتاج إلى شرح أكثر

 وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس الثامن والستون
 

لمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العا

  .أجمعين

 :أما بعد

 وبياكم يف هذه الليلة ليلة حياكم اهللالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، سف

من هجرة المصطفى  1432الرابع عشر من شهر ُجمادى األولى من سنة  ،ثنيناإل

 والستين من الدرس الثامن  -بحمد اهلل وتوفيقه- فيها نعقد

 ي،جامع الراجح ،يف هذا الجامع -عليه رحمة اهلل– «شرح ألفية ابن مالك»دروس 

 .بحي الجزيرة، يف مدينة الرياض

على باب اإلضافة، وال زال الكالم  -يا إخوان-وال زال الكالم موصواًل 

إن  :على الكالم على حذف المضاف والمضاف إليه، فقلنا اًل يف هذا البابموصو

قد ُيحذف، وإن المضاف إليه قد ُيحذف، وبدأنا بالكالم على حذف  المضاف

 المضاف.

ا، وذكرنا بعض النصوص يف ذلك ا جد  إن حذف المضاف كثيٌر جد   :وُقلنا

أن يقوم المضاف  وأمثلة كثيرة على ذلك، فإذا ُحذف المضاف فإن األصل حينئذٍ 

 ي، وقررناه.إليه مقامه ويأخذ إعرابه، وهذا عرفناه يف الدرس الماض

وعرفنا أيًضا يف الدرس الماضي، أن المضاف قد ُيحذف ويبقى المضاف إليه 
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معطوًفا على مضاٍف مثله، إذا عطفنا  ا، وذلك إذا كان المضاف المحذوفمجرورً  

لك يف  المضاف على مضاٍف سابق مثله، فلك يف المضاف الثاين أن تحذفه، وحينئذٍ 

ا الجائز، ولك أن ُتقيمه مقام المضاف، أن ُتبقيه على جره، هذ المضاف إليه

 وهذا األصل الذي قررناه من قبل. ،وتعطيه إعرابه

، فالسيارة «خالٍد بيضاء وسيارُة فهٍد خضراء سيارةُ : »أن تقول ومثال  لك:

خالٍد بيضاء  سيارةُ » :تقول الجملة هكذاالثانية معطوفة على األولى، فلك أن 

 .«وسيارُة فهٍد خضراء

 -«سيارة»وهو كلمة -ف المضاف يف الجملة الثانية، فإذا حذفته ولك أن تحذ

سيارة : »فتقول ،أن ُتبقيه على جره -«فهد»وهو كلمة -فلك يف المضاف إليه بعده 

مضاف إليه مجرور، والمضاف  «فهدٍ »فيكون  ،«خالٍد بيضاء وفهٍد خضراء

 محذوف.

مضاف، فيأخذ ولك أن ُتعامله على األصل، أن تقيم المضاف إليه مقام ال

المضاف إليه قام مقام  «فهدٌ »و "ءسيارُة خالٍد بيضاء وفهٌد خضرا: »إعرابه، فتقول

هو األصل، فلك يف مثل هذا هذا  .أخذ إعرابه المحذوف «سيارة»المضاف 

ولك أن  ،لك األصل -المضاف المحذوف معطوًفا على مثله كان إذا– الموضع

 ُتبقيه على جره.

باألمثل  وال وا د يف الدرس الماضك، و وقفنا عند ذل  لك ش فناع من قبل 

  لملوا يف مثل  يا المثال:  : لبنا منَِ التلمل يف بعض األمثل ، ل لنا

، هنا صرحنا بالمضاف يف «حمٍد مسافًرا وأخا خالٍد مقيًماظننُت أخا مُ »

 ؛الجملتين، األولى والثانية وهو األخ، ولك أن تحذف المضاف من الجملة الثانية

، هل ُتقيمه اللة المضاف يف الجملة األولى عليه، فما حكم المضاف إليه حينئذٍ لد  
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، «خا محمٍد مسافًرا وخالًدا مقيًماظننُت أ: »مقام المضاف فيأخذ إعرابه؟ فتقول

، هذا «خالًدا» :فقلت ،مقامه «اخالدً »وأقمت  «أخا»ثم حذفت  ،أخا خالدٍ  :يعني

 ؟ «خا محمٍد مسافًرا وخالٍد مقيًماأظننُت : »هو األصل، أم تجر فتقول

لكن لو تأملت يف مثل هذا  نحن قلنا يف مثل هذا الموضع لك الوجهان،

لوجدت أن أحد الوجهين ممتنع، وهو إبقاء المضاف إليه مجروًرا، أو  ؛المثال

لمحذوف؛ ألنك إذا أقمته إقامته مقام المضاف المحذوف؟ إقامته مقام المضاف ا

، «خا محمٍد مسافًرا وخالًدا مقيًماظننُت أ: »ف، وقلتالمحذو فاضمقام الم

 ال داللة على هذا المضاف المحذوف. هفيذهب الفهم إلى أن المقيم هو خالد؛ ألن

 ،«أخا محمٍد مسافًرا وخالٍد مقيًماظننُت : »إال الجر، فتقول فليس لك حينئذٍ 

 مضاف األول.عرفنا أنك ُتريد مضاًفا محذوًفا من جنس ال «وخالدٍ »فإذا جررت 

 .«هذان بيُت محمٍد وبيُت خالدٍ : »تأمل يف مثل هذا المثال :وقلنا أيًضا

ى، أو يشير إلى جمع، يشير إلى مفرد، أو يشير إلى مثن عندنا اسم إشارة، إما أن

 ؟ بيتان.ا، إًذا كم بيتً «هذان» :فإذا قلنا ،«و»ننتبه لذلك، وعندنا أيًضا العطف ف

 .«خالدٍ هذاِن بيُت محمٍد وبيُت »

ما معنى هذا المثال؟ المعنى أهنما بيتان، أحدهما  :السؤال األول يف  يا المثال

هل لك أن تحذف المضاف يف الجملة الثانية وهو  إًذالمحمد، واآلخر لخالد، 

 اللة األول عليه؟ لد   ؛«بيت»كلمة 

يف المضاف  نعم، الشرط هنا متقرر موجود، فإذا حذفته فلك حينئذٍ  المواب:

 «خالدٍ »ـف ،«هذاِن بيُت محمٍد وخالدٍ : »إبقاؤه على جره، فتقول: الوجهان هإلي

 ما الذي جره؟ اإلضافة؛ ألنه مضاف إليه والمضاف محذوف. حينئذٍ 

: ولك أن ُتقيم المضاف إليه مقام المضاف المحذوف، فيأخذ إعرابه، فتقول
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 .«هذان بيُت محمٍد وخالدٌ » 

يدل  «هذان» :فعت أو جررت؛ ألن قولكر هو المعنى السابق، سواءٌ  والمعنى

 على أهنما بيتان.

نه بيٌت واحد، وهو شراكة ، فما المعنى؟ أ«هذا بيُت محمٍد وخالدٍ : »فإذا قلت

فهل لك أن  ،«هذا بيُت محمٍد وخالدٍ : »المعطوف تجره تقول «خالد» بينهما.

 «خالد»ال؛ ألنه لم يوجد مضاف محذوف، لتقيمه مقامه، وإنما : الجواب ؟ترفعه

ألن اإلشارة إلى البيت فقط  ؛قطًعا« محمد»يف هذا المثال معطوف على ماذا؟ على 

 .«محمد»معطوف على  ،«هذا بيُت محمٍد وخالدٍ »

ل أهنما بيتان، لك :، فما المعنى؟ المعنى«هذاِن بيت ا محمٍد وخالدٍ : »فإذا قلت

تحتمل معنيين، ، أم أهنما شريكان يف هذين البيتين؟ الجملة واحد منهما بيٌت 

، أن محمًدا وخالًدا شريكان «هذاِن بيتا محمٍد وخالدٍ : »المعنى المتبادر يف قولك

 يف هذين البيتين، البيتان يملكان لهما شراكة، هذا المعنى المتبادر.

ويجوز أن يكون المعنى أهنما بيتان األول لمحمد والثاين لخالد، ولكن هذا 

، إن كان هناك قرينة فيصح أن تقول ذلك، كأن يأيت المعنى الثاين ال بد له من قرينة

هذان » :، فتقول«؟أين بيت خالد»و «أين بيت محمد؟: »إليك إنسان فيقول لك

البيت األول لمحمد والثاين لخالد لهذه القرينة، فإن  ، فحينئذٍ «بيت محمٍد وخالد

 لم تكن قرينة، فالمعنى المتبادر ما ذكرناه.

 ؛هما بيتان فحينئذٍ  ،«بيُت محمٍد وبيُت خالدٍ  هذانِ : »بخالف قولك األول

  .«هذان بيتا محمد وخالدٍ »هذا المعنى، معنى  األول لمحمد والثاين لخالد.

بالجر، فهل يجوز فيه الرفع؟ على أن هناك مضاًفا  «خالدٍ » :السؤال الثاين

 محذوًفا، وقام هو مقامه؟ 
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هذاِن بيتا محمٍد "بماذا؟  ال، لو قدرت مضاًفا محذوًفا لكنت تقدره المواب:

، إًذا فهما بيتان، «هذان»ـب اكم صار البيت؟ أربعة، واألربعة ما يشار إليه «خالد وبيتا

 .«محمد»معطوف على  «هذاِن بيتا محمٍد وخالدٍ »

: ؟ أربعة بيوت؟ فإذا قلتافكم بيتً ، «هؤالِء بيتا محمٍد وخالد: »فإذا قلت

إًذا فيه مضاف محذوف، ولم تحذف إال بدليل، فهذان بيتان، وخالد  «هؤالِء بيت ا»

 هو المضاف األول.: والدليل

ٍد هؤالِء بيت ا محم»هؤالء نعم، « هذاِن بيتا محمٍد وبيتا: »إًذا فأصل الكالم

 ؛الثانية، جاز لك يف المضاف إليه ، فإذا حذفت المضاف يف الجملة«وبيتا خالدٍ 

مضاف إليه مجرور، والمضاف  «هؤالء بيتا محمٍد وخالدٍ »إبقاؤه مجروًرا، 

على أنك أقمت المضاف  ،«هؤالِء بيتا محمد وخالدٌ : »محذوف، ولك أن تقول

 إليه مقام المضاف، وهذا هو األكثر يف االستعمال؛ ألنه األصل.

تأمالت فيما شرحناه يف الدرس الماضي، من الكالم على حذف  ههذ

 المضاف.

إن األصل فيه أن يقوم  :اونختم الكالم على حذف المضاف، بعد أن قلن

إن المضاف إليه ال يبقى مجروًرا، إال يف هذا الموضع  :المضاف إليه مقامه، وقلنا

 عندما ُيحذف المضاف؛ ألنه معطوف على مضاٍف مثله.

 ضاف، وإبقاء المضاف إليه مجروًراجاء يف بعض الشواهد حذف الم: فنقول

مثله، ويمثلون  طوًفا علىبغير الشرط السابق، وهو كون المضاف المحذوف مع

 (ې ى ى ائ ائ ەئەئ): يف قوله تعالى لذلك بقراءة شاذة

ر  »ذة، يف قراءة شا [67]األنفال:  يريُد » «.ض  الدنيا واهلُل ُيريُد اآلخرةِ ُتريُدون ع 

مفعول به  (پ)فعل مضارع، والفاعل مسترت تقديره هو، و :«يريد» :«اآلخرةِ 
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.منصوب وعالمة نصبه الفتحة على قراء   ة الجمهور، يريُد اآلخرة 

تريدون عرض الحياة الدنيا، تريدون  :التقدير: ، قالوا«يريُد اآلخرةِ »لكن 

 اعرض الدنيا، واهلُل يريُد باقي اآلخرِة، أو واهلل يريُد عمل  اآلخرة، تقدر مضافً 

مضاٌف  «اآلخرة»، فالمضاف المحذوف هو المفعول به، وهو مضاف وامناسبً 

 إليه.

ر المحذوف هنا بقوله «سبتحالم»اء كابن جني يف وبعض العلم ُتريدون  : »قدَّ

ض  اآلخرةِ  ر  ض  الدنيا واهلُل يريُد ع  ر   .«ع 

فإذا كان التقدير هكذا، فإبقاء المضاف إليه مجروًرا شاٌذ أم على القياس؟ على 

القياس، ولكن اإلشكال يأيت من حيث المعنى؛ ألن العرض هو الشيء الزائل، 

ره من باب المشاكلة، تسمى يف اللغة ولكن ابن ج ني ال يفوته ذلك، فهو قدَّ

يمكن أن تجعل الثاين كاألول من باب  ،«باب المشاكلة»المشاكلة، فقط من 

وإن كانت الحقيقة مختلفة، فهذا هو كل ما يتعلق بالكالم على حذف  ،المشاكلة

 المضاف.

الم يف حذف إن كان هناك سؤال يف حذف المضاف، وإال سننتقل على الك

 المضاف إليه، تفضل.

 ...الطال :

معطوًفا على مضاٍف  طوا هنا أن يكون المضاف المحذوفهم اشرت ال يخ:

أما حذف  .كونه معطوًفا على معطوٍف مثله :مثله، هذا الذي جاء يف الشواهد، يعني

شواهد  هناك؟ حذف المضاف مطلًقا بأي دليل، المضاف مطلًقا، فهذا بأي دليل

رناها يف الدرس الماضي، هذا ال إشكال فيه، لكن اإلشكال والكالم على ذك كثيرة

 إعراب المضاف إليه بعد حذف المضاف.
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المضاف  أن تقيم :ف، فاألصل والجادة يف كالم العربأنت إذا حذفت المضا

ا دام معلوًما، أخذ إعرابه، فلك أن تحذف المضاف ميإليه مقام هذا المضاف، ف

يحذفون المضاف  ال داعي إلعادهتا، ويف كالم الناس اآلنا الشواهد كثيرة جد  

 بكثرة.

شارع ُخريص مع شارع » :، يريدون«يتقاطع ُخريٌص مع المطار: »كما قلنا مثاًل 

، أنت «يتقاطع خريٌص مع المطار» ،يتقاطع ُخريصٍ  :، ومع ذلك ما يقولون«المطار

 مقامه، وأخذ إعرابه. «خريص»، وأقمت «شارع»حذفت 

ما دل عليه حذف المضاف، نعم المضاف ُيحذف كلهنا ليس على الكالم 

أم يقوم مقام ، مجروًرا دليل، وإنما الكالم على إعراب المضاف إليه، هل يبقى

المضاف المحذوف؟ األصل أنه يقوم مقام المضاف المحذوف، وال يبقى 

مجروًرا إال هبذا الشرط، لتتبع كالم العرب، وهو أهنم عطفوا هذا المضاف 

 لمحذوف على مثله.ا

نا ابن مالك إًذا ننتقل إلى الكالم على حذف المضاف إليه، ويف ذلك يقول إمام

 : 

لو  َو الثَّاااااااانِك َلَيْبَ اااااااى األَوَّ  ويوْحاااااااَي

 

 َذَحالِاااااااااااِه نَِ ا بِاااااااااااِه َيتَِّصااااااااااال  

َأ َونَِضاااااااَل أ نَلااااااى    بَِ ااااااْ ِط َعْطاااااا

 

    َ  ِمْثاااااِل الَّاااااِيل َلاااااهو َأَضاااااْفَت األَوَّ

على حذف المضاف إليه، واألصل يف المضاف إليه إذا  هذين البيتينتكلم يف  

حذف؟ إذا حذف المضاف إليه ما الذي يبقى من المركب اإلضايف؟ حذفنا 

 المضاف إليه ما الذي يبقى؟ المضاف.

تمنع التنوين، طب إذا حذفنا المضاف إليه؟ ما  -كما نعلم-عملية اإلضافة 

؟ األصل فيه أن يعود إليه التنوين، هذا هو الذي يحدث للمضاف من حيث التنوين
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 األصل. 

، وتكلمنا يف مسألة [87]النمل:  (ی ی ی): قوله تعالى :من  لك

لإلضافة، وهنا ُقطعت عن من األسماء المالزمة  «كل»سابقة على أن كلمة 

المضاف إليه محذوف منوي،  :يعني ؟عن اإلضافة تما معنى قطع. اإلضافة

ی )، إليه، فعاد التنوين، هذا األصل حذف المضافوكلهم، ثم  :يعني (ۈ)

 .(ی ی

بعٌض قام : »، تقول[39]الف قا :  (گ گ گ گڳ): قال تعالى

بعضهم أو بعض الناس قام وبعضهم جلس، فعندما حذفت  :تريد، «وبعٌض جلس

 المضاف إليه، أعدت التنوين.

ا ُتكِرم ُأكِرم: »، وتقول«أي  يقوُل ذلك: »وتقول ک گ ): تعالى، وقال «أي 

أيُّ أحٍد يقوُل ذلك، وأيَّ رجٍل ُتكِرم ُأكِرم، فلما : ، أي  [110]اإل  اء:  (گ

 حذفنا المضاف إليه، أعدت التنوين إلى المضاف.

يجوز لك أن  ؛هذا هو األصل، وسبق تفصيل الكالم على أن بعض  ما ُيضاف

أسماء كالكالم على  ؛يه بعده، ذكرنا ذلك يف عدة مسائلتحذف المضاف إل

: ، قلنا لك أن تحذف، تقول«قبل وبعد ويمين ويسار وفوق وتحت» :الجهات

، فسبق الكالم على «ليس غير»، «غير»، وقلنا ذلك يف «جئُت قبلهم وجئُت قباًل »

تفصيل أن بعض األسماء المالزمة لإلضافة، يجوز لك أن تحذف المضاف إليه، 

يف  ه فإما أن يجد البناء على الضمليإذا حذفت المضاف إ مع تقديره ونيته، وحينئذٍ 

 المضاف، فحذفت المضاف إليه، المضاف ماذا يكون حكمه، على حسب

البناء على الضم، وهذا  إما أن يجب فيه :قلنا ؛التفصيل السابق يف مسائل مختلفة

، على الضم« حسب»، فإذا حذفت المضاف إليه، فإنك تبني «حسب»كما قلنا يف 
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 .«جاء ين زيٌد فحسُب »أو  ،«ُب جاء ين زيٌد حس: »فتقول

ين زيٌد ليس  غيرُ : »، إذا حذفت المضاف إليه بعدها، تقول«غير»وكذلك   ،«جاء 

 هبي هو، وجاءين زيٌد ليس غيره، هذجاءين زيٌد حسبي، وجاءين زيٌد فحس: أي

 الحالة األولى، أن يجب البناء على الضم يف المضاف.

، أنه يجوز لك يف المضاف، البناُء على إذا حذفنا المضاف إليه الحال  الثاني :

الضم وهو األكثر، واإلعراب مع التنوين، وهو بعده يف الكسرة، واإلعراب بال 

 تنوين، وهذا القليل.

جئُت من قبُل : »كقولك ؛ الظروف، وأسماء الجهات النسبيةوهذا ما ذكرناه يف

 .«دِ ئُت من قبِل ومن بعج»، و«جئُت من قبٍل ومن بعدٍ »و، «ومن بعدُ 

ى فصلنا الكالم عل قدلك الحاالت الثالث فيها، على الرتتيب يف الكثرة، و

يه ابن وهو الذي نص عل-من قبل باألمثلة والشواهد، لكن الذي نزيده هنا  ذلك

هناك حالة أخرى، يجوز فيها إعراب المضاف  هو أن -مالك يف البيتين السابقين

 إلى تنوين بعد حذف المضاف إليه.

المسألة؛ ألهنا كثيرة االستعمال اليوم، يف حالة إذا حذفنا المضاف  ننتبه لهذه

كأنك  :يجوز لك يف المضاف أن ُتعربه بحسب إعرابه، لكن بال تنوين، يعني ؛إليه

 : حين قال ها ابن مالك يف البيتين السابقينتنوي المضاف إليه، وهو الذي ذكر

َو  لو  َلَيْبَ ى الثَّانِك ويوْحَي  األَوَّ

 لثاين المضاف إليه، ويبقى األوُل المضاف.ُيحذف ا

لو  َو الثَّاااااااانِك َلَيْبَ اااااااى األَوَّ  ويوْحاااااااَي

 

 َذَحالِاااااااااااِه نَِ ا بِاااااااااااِه َيتَِّصااااااااااال  

 يبقى معرًبا بال تنوين، متى؟  :يعني 

َأ َونَِضاااااااَل أ نَلااااااى   بَِ ااااااْ ِط َعْطاااااا

 

    َ  ِمْثاااااِل الَّاااااِيل َلاااااهو َأَضاااااْفَت األَوَّ
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معطوًفا على مركب إضايف سابق،  احذوفً وذلك إذا كان المضاف إليه م 

أخذُت قلم  زيٍد : »المضاف إليه يف مثل هذا المضاف المحذوف، وذلك أن تقول

 .«وكتاب هُ 

 «كتاب هُ : »، وقولك«زيد»المضاف إليه  «كتاب  زيدٍ : »، فقولك«كتاب هُ : »قولك

لمعطوف يف ا :، إًذا فالمضاف إليه يف هذين الرتكيبين، يعني«زيد»الضمير ضمير 

 .«زيد»واحد وهو والمعطوف عليه شيء 

، «أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »فإذا أردت أن تحذف المضاف إليه األول، فتقول

ألنه عاد إلى اسم ظاهر،  ؛طبًعا الضمير سينقلب إلى اسم ظاهر؛ ألنه كان ضميًرا

 .«أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »تقول

َأ َونَِضاَل أ نَلى  بَِ ْ ِط َعْط

المذكور معطوف على مركب إضايف، المضاف إليه يف هذا المركب  «زيد»

 «أخذُت قلم  » «أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »أن تقول اإلضايف مثله، فلك حينئذٍ 

 باإلعراب إلى تنوين.

هذه ليس فيها أي  ،«تاب هُ أخذُت قلم  زيٍد وك: »فلك يف هذه الجملة أن تقول

هُ كتاب  زيٍد وقل ُت أخذ»وال خالف،  إشكال  .«م 

بحذف المضاف إليه األول، فماذا  «أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »ولك أن تقول

حذفت المضاف إليه،  «أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »، إذا قلتتكون قد عملت حينئذٍ 

 أم الثاين؟ ولمن الرتكيب اإلضايف األ ،لكن حذفته من المركب

ُت قلم  وكتاب  أخذ»، «كتاب»أم مع  «قلم»حذفت المضاف إليه، مع  :يعني

 محذوف، وزيد قلم وال زيد كتاب؟ أخذُت قلم  وكتاب  زيٍد. «زيدٍ »؟ «زيدٍ 

ا يف هذا العصر، السبب يف كثرته كثرة النقل كثيٌر جد  طيب هذا األسلوب 
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 المنقول والرتجمة عن لغات العجم؛ ألن هذا عندهم كثير، وهو يف كالم العرب يف

  .امن كالم العرب قليل جد  

وشراِء لبيِع »أو  ،«مكتُب فالن لبيع وشراِء العقارات: »قولهم مثاًل  :لكلمن  

 طبًعا المضاف إليه يف كل ذلك محذوف. ،«وتأجيِر وإدارِة العقارات

ن ا بناُت وأوالُد عمي: »تقول  ،«رفةأغلِق باب  ونافذة  الغُ : »ويقولون ،«جاء 

تعال قبل  أو بعد  : »لوتقو ،«فالٍن إلصالِح وصيانِة السيارات ورشةُ : »وتقول

خذ خمسة  أو ستة  : »، وتقول«عنِدي نصُف أو ربُع ريالٍ : »، وتقول«العصرِ 

ُة المدرسةِ حضر  ا: »، وتقول«رياالٍت   .«لحفلة  مديُر وأساتذ 

ا يف  يا العص ، و يا األ لوب يف لاألمثل  على  يا األ لوب ذثي ة جد  

َض يف  ْ يمه، وأال  َض يف صحته على ثالث  أقوال:  ْ يمه وصحته أالَ، أال

هو القول السابق، وهو أن المضاف  إليه ُحذف من األول،  ال ول األول:

 «زيدٍ »من األول، حذفت   «زيدٍ »فحذفت  ،«أخذُت قلم  زيٍد وكتاب  زيدٍ : »فاألصل

 .«دٍ أخذُت قلم  وكتاب  زي: »من األول صارت

، وهو قول الُمربِّد، يرى أن وهذا هو ظاهر كالم ابن مالك يف البيتين السابقين

 المحذوف يف نحو هذا األسلوب من األول.

: األصل :كيف؟ يقول، أن المضاف إليه المحذوف مِن الثاين ال ول الثاين:

أخذُت قلم  : »الثانية، فصارت الجملة «زيد»، حذفنا «أخذُت كتاب  زيٍد وقلم  زيدٍ »

هذا المعطوف وأقحمته بين  ثم أخذنا المعطوف، أو أخذت العرب ،«زيٍد وكتاب  

 والمضاف إليه. المضاف

هذه مقحمة بين  «وكتاب  »، إًذا «أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »فصارت الجملة

 .«قلم  زيدٍ »
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فلهذا سنعود إلى هذا القول عندما نتكلم على الفصل بين المضاف والمضاف  

ه، ومن إليه؛ ألن هذا القول يجعل هذا األسلوب من ماذا؟ من حذف المضاف إلي

 الفصل بين المضاف والمضاف إليه.

 جمهور البصريين. ول هو قول سيبويه، وتبعه على ذلكوهذا الق

 ألسلوب، فالمضافان األول والثاينأنه ال حذف يف مثل هذا ا ال ول الثالث:

 «أخذُت قلم  وكتاب  زيدٍ : »كالهما مضاٌف إلى المضاف إليه المذكور، وقولك

اء، وهو قول «زيد»مضاف إلى  «كتاب»، و«زيد»مضاف إلى  «قلم» ، وهذا قول الفرَّ

 ضعيف ُيخالف أقيسة العربية.

 من قلم  :يكون الحذف مِن األول، يعني -يا إخوان- لعلى ال ول األول

 .زيد

 ،يكون الحذف من الثاين، ويكون يف األسلوب حذف  وعلى ال ول الثاين

 طوف.المضاف إليه، والفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمع

 :ليس هناك حذف وال فصل. وعلى ال ول الثالث 

ِريج.  فهذا هو الخالف يف الت خ 

وأما الخالف يف صحة هذا األسلوب، فإن سيبويه والجمهور يرون مثل هذا 

دون النثر؛ ألهنم يجعلونه من الفصل بين المضاف  جائًزا يف الشعِر فقط األسلوب

 ليه عندهم من ضرورة الشعر.والمضاف إليه، والفصل بين المضاف والمضاف إ

ومن تابعهم، فإهنم يرون أن  وتبعه ابن مالك دوعلى القول األول قول الُمربِّ

مع االتفاق على أن هذا األسلوب يف ، ألسلوب جائز يف الشعر ويف النثرمثل هذا ا

 المنقول عن العرب قليل.
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ال هاقط: »قول العرب :ومن  لك ن ق  الخالف يف  ويقع، «ع  اهلُل يد  وِرجل  م 

ال هاقط»تخريجها وصحتها،  ن ق  بل الخالف فيها يف تخريجها  ،«ع  اهلُل يد  وِرجل  م 

 فقط.

 : همام بن غالب وقول الفرزدق

اااااا يسااااا  باااااه   ياااااا مااااان رأ  عارض 

 

  بااااااين  راعااااااك وجبهاااااا  األ ااااااد  

 ،بين ذراعي األسد، وجبهة األسد :تخريج األول، كيف يكون التقدير؟ يعني 

 ، ترى ذراعي وجبهة األسد.من األول« األسد» ثم حذف

ِة األسد،  وعلى التْ ين الثاين،  ْ ين  يبويه: ي األسد وجبه  بين  ذراع 

وحذفنا األسد من الجبهة، صارت بين ذراعي األسد وجبهة، ثم أقحمنا المعطوف 

 بين المضاف والمضاف إليه.

 : قول األعشى ميمون ومن  لك

 و  نو ا اااااااااااااااالو بالِعِصااااااااااااااااك 

 

  امااااااااااااااك بالحماااااااااااااااَرعْ و  نو   

الََلااااااااَ  أو بوَداَ ااااااااَ  َقااااااااارحأ    نِ َّ عو

 

اااااااااااااااااااااَزارَ     عْ َنْهاااااااااااااااااااااِد المو

اِرٍح : »قال  ة  ق  ة أو ُبداه  ل  ل ة: ، أي«إال ُعال  اِرٍح، فحذف  قارح إال ُعال  ة  ق  أو ُبداه 

 المضاف إليه.

  : قول اآلخر :ومن  لك

   ى األرضين الغياثو َ اْهَل وَفْزَنهاا

 

ا علنِيطْت عو   اآل  رع والةَّ  ماال باالزَّ

سهلها وحزهنا، : أي ،«وَفْزَنها َ َ ى األرضيَن الَغْيثو َ هَل : »والشاهد يف قوله 

 فحذف المضاف إليه من األول.

على ماذا؟ على حذف المضاف إليه؛ ألنه  -يا إخوان-فكل هذه الشواهد 

 ُعطف على مضاٍف إليه مثله.
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لمعطوف غير ا :ي آخر، يعنيومثل ذلك لو حذف المضاف إليه لدليل لفظ 

 : كقول الشاعر ؛ا ومجروًراعليه، قد يكون الدليل جار  

 عل اااااات آمااااااالك لعماااااات الاااااانعِ 

 

 بمثاااال أو أنفاااا  ماااان وباااال الااااديِ  

ي م: »فقال  ِل علقت آمالي بماذا؟ بمثل وب :، التقدير«بمثِل أو أنفع  مِن وبِل الدِّ

 اللة ماذا؟ لداللة جار  األول، لد  فحذف المضاف إليه ، الديم أو أنفع من وبِل الديم

 ومجرور، أنفع مِن وبِل الديم.

 : قول اآلخر :ومن  لك

َحى  بمثِل أو أفسَن من شمِ  الة 

 بمثل شمس الضحى. :أي

كان معطوًفا،  اللة األول مطلًقا، سواءٌ ويجوز أن نحذف المضاف إليه الثاين لد  

عنِدي رياٌل : »ناس اليومأو غير ذلك، ومن ذلك قول ال ،ا ومجروًراأو جار  

 المعطوف األول. ةيف دالل نصف ماذا؟ رياٌل ونصف ريال :يعني ،«ونصٌف 

إن لم - «صحيح البخاري»ل أبي برزة األسلمي، كما جاء يف قو :ومن  لك

زون ا مع رسول اهلل : »قال -تخني الذاكرة ب ع  غزواٍت وثمانِي ملسو هيلع هللا ىلصغ  سبع  :يعني ،«س 

 اللة األول عليه.مضاف إليه الثاين لد  غزوات وثماين غزوات، فحذف ال

 لهيا ذل ما يمَن أ  ن وله يف فيَ المةاَ نليه، نلْصه لن ول يا نأوا : 

إما  إذا ُحذف المضاف إليه، فاألصل يف المضاف أن يعود إليه التنوين، وحينئذٍ 

إذا ُحذف المضاف إليه  «حسب وغير»أن يجب فيه البناء على الضم، كما يف مثل 

أو يجوز فيه البناء على الضم، واإلعراب بتنوين واإلعراب بال تنوين،  بعدهما،

 كما يف الظروف وأسماء الجهات.
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سيعود  :فإن لم يكن من هذا وال هذا، فإن الكالم سيبقى على األصل، يعني

يقول  ، كل  [87]النمل:  (كُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِين): اإلعراب مع التنوين، كما قلنا يف نحو

 حو ذلك.ذلك، ون

إذا : يف مسألة أخرى، وهي بال تنوينويجوز أن يبقى المضاف على إعرابه 

ي المضاف على إعرابه بال بقِ إليه على مثله، فلك أن تحذفه، تُ  ُعطف المضاف

 تنوين.

، وهي الكالم على الفصل «باب اإلضافة»لنصل بعد ذلك إلى آخر مسألة يف 

 ك سؤال توقفنا لالستماع إليه.بين المضاف والمضاف إليه، إال إن كان هنا

 : ، وهي«باب اإلضافة»ننتقل إلى المسألة األخيرة يف . إًذا ال سؤال

 الفصل بني املضاف واملضاف إليه
 : بيتين، قال ويف ذلك يقول ابن مالك 

َأ ِشاْبِه لِْعالأ َماا َنَصاْ  .418 َةا  َلْصَل مو

 

اااو      اااا َمْفعو َعاااْ  ْو َظْ ل  ِْ يو  ا َأِجاااْز َوَلااا

ِجاااَدا .419  ا وو  َلْصااالو َيِماااينأ َواْضاااطَِ ار 

 

اااااااااَلْجنَبِك    
 َأْو بِنَْعاااااااااتأ َأْو نِاااااااااَدا بِ

والمضاف إليه، وذكر لنا أن  ين البيتين على الفصل بين المضاففتكلم يف هذ 

يف النثر يف مواضع،  :الفصل بين المضاف والمضاف إليه يجوز يف السعة، يعني

 ويجوز يف ضرورة الشعر يف مواضع.

ن الفصل بين المضاف والمضاف فذكر أظاهر البيتين اللذين ذكرهما،  هذا

يف النثر، وإذا جاز يف النثر، فإنه سيجوز من  :يعني ،يجوز يف السعة، يف السعة إليه

 باب أولى يف الشعر.

 و لك يف ثالث  مواض : 



 

 
e 

g h 

f  458 
 شرح ألفية ابن مالك

 إذا كان المضاف ُمشبًها للفعل، والفاصل مفعوله. الموض  األول: 

بًِها للفعل، ماذا ُيريد باألسماء الُمشبهة للفعل، األسماء  إذا كان المضاف ُمش 

المصدر، اسم الفاعل،  :األسماء العاملة عمل الفعل، يعني :التي ُتشبه الفعل، يعني

 ، مصدًرا أو اسم فاعل.ااسم الفاعل، أن يكون مضافً  ،وهذا الذي ورد، المصدر

مفعواًل، أن يكون ينصب ويرفع فاعاًل  :المصدر يعمل عمل فعله، يعني

 المضاف مصدًرا أو اسم فاعل، والفاصل هو مفعوله.

، «جاء  معطِي الفقيِر ثوًبا: »كأن تقول ،من األمثل  على  لك قبل ال وا د

 «الفقير»اسم فاعل، و «معطي»مضاف ومضاف إليه، والمضاف  «معطي الفقير»

، «معطي» نصبه اسم الفاعل ،مفعول به منصوب «ثوًبا»مضاف إليه مجرور، و

: ، وتفصل به بين المضاف والمضاف إليه، فتقول«ثوًبا»يجوز أن تأيت بالمفعول به 

 .«جاء  معطِي ثوًبا الفقيرِ »

صل وتؤخر، وهذا هو تفصل ولك أال تف ن، لك أ«جاء  معطِي ثوًبا الفقيرِ »

 .«جاء  معطِي الفقيِر ثوًبا»األصل واألكثر 

مضاف ومضاف إليه،  «حفُظ محمدٍ »، «ن  ُيعِجُبني ِحفُظ محمٍد القرآ: »وتقول

، «حفُظ محمٍد القرآن  »مضاٌف إليه،  «محمدٍ »مصدر، و «حفظ»والمضاف 

مفعول به منصوب، ما الذي نصبه؟ الحفظ، فهو معمول للحفظ، فلك أن  «القرآن»

ُيعجبني حفُظ القرآن  : »فتقول ،تفصل هبذا المفعول بين المضاف والمضاف إليه

ل  « محمد ص   .«القرآن  يا زيد ُيعِجُبني حفظُ »ت وإن و 

: وهي قراءة سبعية ،على قراءة ابن عامر قوله  :ومن  لك

ُهم شركاِئِهموكذلك ُزين  لكثيٍر من الم» : ، قراءة الجمهور«شركين  قتُل أوالد 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )
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ين فعل مبني للمعلوم، والفاعل ا «زين»، [137]األنعام:  (ۆ لذي ز 

 ن القتل.، زيالشركاء، والمفعول

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )

وكذلك : »هذه واضحة، فقراءة ابن عامر السبعية [137]األنعام: (ۆ

ُهم وكذلك  :واهلل أعلم-التقدير ، «شركائِِهم ُزين  لكثيٍر من المشركين  قتُل أوالد 

ُزيِّن  لهم، فما الذي ُزين لهم؟ زين لهم قتُل شركائهم أوالدهم، قتُل شركائهم 

 أن يقتل شركاؤهم أوالدهم. :أوالدهم، يعني

 «شركائهم»مضاف وهو مصدر، و «قتُل »ُزين  لهم قتُل شركاِئِهم أوالد هم، 

المنصوب هو المفعول به، ثم فصل بالمفعول به، بين  «أوالد هم»مضاف إليه، و

 .«ُزين قتُل أوالد هم شركائهم» :المضاف والمضاف إليه فقيل

على قراءة  [47]نب ا يِ:  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ): قوله 

ُه ُرسلِهِ : »شاذة لبعض السلف قرأ  .«فال تحسبن اهلل  مخلف  وعد 

ُه ُرسلِهِ فال تحس» فال تحسبن اهلل  :واهلل أعلم-األصل  ،«بن اهلل  مخلف  وعد 

ه،  مضاف  «لِهِ مخلف  ُرس»اسم فاعل، وهو مضاف،  «مخلف»مخلف رسله وعد 

ه»إليه،  لمفعول به بين المضاف مفعول به، ثم فصل با «مخلف رسلِه وعد 

ُه ُرسلِهِ » :والمضاف إليه، فقيل  .«فال تحسبن اهلل  مخلف  وعد 

 : قول الشاعر :ومن  لك

 َعَتاااْوا نْ  أجبناااا ِ نلاااى السااالِ رألااا   

 

اااْ نا ِ  اااوَق البغااااَث األجاااا ل    لسو

 رحمناهم فسالمناهم، فظنوا ذلك ضعًفا. :يعني 

ْ نا ِ  وَق البغاَث األجا ل  لسو
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ل دفسقناهم سوق األجا :وهو الصخر، وتقدير الكالم دل،أج جمع لداألجا 

 ضعاف الطير. ث:، والبغاثل البغادتسوق األجاكما  :، يعنيثالُبغا

مفعول به مسبوق، ثم فصلنا  ث:، البغاثل البغادفسقناهم سوق األجا

 : بالمفعول به بين المضاف والمضاف إليه، فقال الشاعر

ْ نا ِ  وَق البغاَث األ  جا للسو

ل بين شرطتين؛ دالبيت، لكان ينبغي أن نجعل األجالو أن سنكتب هذا  :يعني

 ألهنا جاءت معرتضة، بين المضاف والمضاف إليه.

 : قول اآلخر :ومن  لك

 ماااا زال ياااوقن مااان يؤماااك باااالغنك 

 

 و اااااوا  ماااااان و لةاااااَلهو المحتااااااِج   

المضاف وفصل بمفعول به بين  ،وسواك  مانُع المحتاِج فضلهُ  الت دي : 

 والمضاف إليه.

 الموض  الثاين للفصل بين المةاَ والمةاَ نليه يف السع : 

ل، والفاصل شبه جملة، الفاصل شبه جملة أن يكون المضاُف ُمشبًها للفع

المراد بذلك المصدر بالمضاف، أن يكون المضاف شبه جملة، عرفنا أن  ةمتعلق

الجار والمجرور،  -ا نعرفكم-والفاصل شبه جملة، وشبه الجملة ، واسم الفاعل

والظرف ظرف الزمان والمكان، لكن شبه جملة متعلقة بالمضاف، كأن تقول 

، «اجتماع الناسِ »، فالمضاف والمضاف إليه «يُهمنا اجتماُع الناِس اليوم  : »مثاًل 

يُهمنا : »، ثم تفصل بالظرف بين المضاف والمضاف إليه، فتقول«اليوم»والظرف 

ثم تفصل بالجار  ،«يُهمنا اجتماُع الناِس يف القاعة: »أو تقول ،«ساجتماُع اليوم  النا

 .«يُهمنا اجتماع يف القاعة الناس: »والمجرور فتقول
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 ن   يع أشياء قليل ، ولَنها جائزة يف السع . :قلنا

 لها يف رداهاترُك يوًما : »قول العرب :ومن  لك
ٌ
 .«نفِسك  وهواها سعي

، تر :األصل «ترُك يوًما نفِسك  » مصدر، وهو  «تركُ »ُك نفِسك  يوًما، ترُك نفِسك 

ظرف، ثم فصلنا هبذا الظرف بين المضاف  «يوًما»مضاف إليه، و «نفِسك  »مضاف و

ا: »والمضاف إليه، فقالت العرب  .«ترُك يوًما نفِسك  وهواه 

قال ألصحابه يف  ما رواه اإلمام البخاري، أن النبي  :ومن  لك

 .«لِك صافبِك تِ  اِرذوو ل أن»: ◙صاحبه أبي بكر 

و» و هل أنتم تارك: »أن تقول ، األصل اللغوي«لِك صافبِك  ل أنتِ  اِرذو

، ليه، فلهذا حذفنا النون لإلضافةمضاف ومضاف إ «صاحبي تاركو» «احبي ليص

 .«لك صافبك  ارذو: »ثم فصل بالجار والمجرور، فقال

سم الفاعل، لكان يقول ولو لم يكن الكالم على اإلضافة، بل كان على إعمال ا

أما  .مفعواًل به« صاحبي»فيكون  ،«هل أنتم تاركون لي صاحبي: »ماذا؟ لكان يقول

 مضاف إليه يف محل جر. «صافبك»ـف ،« ارذو لك صافبك: »إذا قال

 : قول الشاعر :ومن  لك

 ل شااانك بْيااا    أذاااونن ومااادفتك 

 

ااااا ذنافاااااِت     بعسااااايل ا صاااااْ ةأ يوم 

 عطني خيًرا.أ :يعني ،«شنِك بْي أ ل » 

   أذاااااااااااونن ومااااااااااادفتك ....... 

 

ااااا    ا صاااااْ ة بعسااااايلذنافااااات يوم 

ونحو  ،مكنسة العطار، مكنسة صغيرة عند العطار، يكنس هبا العطور :العسيل 

ن ينحت صخرة  ذلك، فهي صغيرة وناعمة، فهذه ال تعمل شيًئا يف الصخر، كم 

 بعسيل.
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ا صْ ة»  ثم فصل بالظرف بين كناحِت صخرٍة يوًما،  :التقدير «ذناِفت يوم 

 المضاف والمضاف إليه.

 : قول اآلخر :ومن  لك

صاااااب ةأ  ْعتااااا  يف الهيمااااا مو  ألناااات مو

 

 َيْصااالى بهاااا ذااال  مااان عاااا ا  ني اناااا  

: ألنت معتاد مثابرة يف الهيجاء، ثم فصل بالجار والمجرور، فقال :واألصل 

 فأنت معتاد يف الهيجاء مثابرة.

 : سابًقا، أشار ابن مالك يف قولهإلى هذين الموضعين المذكورين 

َأ ِشااْبِه لِْعاالأ َمااا َنَصااْ   َةااا  َلْصااَل مو

 

اااااااااااو      اااااااااااَمْفعو  ا َأِجااااااااااازْ  أْو َظْ ل 

أجز أن يفصل المضاف الذي ُيشبه الفعل، أن يفصله ماذا؟ أن يفصله  :يقول 

 به أو ظرف. ماذا؟ أن يفصله ما نصبه، مِن مفعول

ن المتةايفين يف السع ، أ  يَو  الموض  الثالث اليل يموز ليه الفصل بي

 الفاصل ال سِ.

 زيدٍ  هذا: »ما رواه الكسائي عن العرب أهنم قالوا :ومن  لك
ِ
 :أي ،«ُغالُم واهلل

 الفقهِ : »هذا غالم زيٍد واهلل، ثم فصلوا بالقسم، وتقول
ِ
: أي ،«درسُت علم  واهلل

 درسُت علم  الفقه واهلل.

ِْ يوَعْ  : »هوإلى هذا الموضع أشار ابن مالك بقول الفصل : أي ،«َيِمينأ  َلْصلو  َوَل

 بالقسم.

، فالفصل بالشرط «إما»ـوألحقوا بالفصل بالقسم الفصل  بالشرط، والفصل  ب

  .زيدٍ  -إن شاء  اهللُ -ٍد، هذا قلُم زي -إن شاء اهلل-هذا قلُم : كأن تقول

إن شاء  -الُم هذا غُ : »ما رواه ابن األنباري عن العرب أهنم قالوا :ومن  لك
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 .«ابِن أخيك -اهللُ 

ا خالدٍ هذ: »وتقول ا محمٍد وإمَّ ا»ـ، ففصلت ب«ا قلُم إمَّ بين المضاف  «إمَّ

  .والمضاف إليه

 : قولك :ومن  لك

  ماااااا أطتاااااا نماااااا ن اااااارأ ومنااااا أ 

 

 ونماااااا  مأ وال تااااال باااااالح   أجااااادر  

عة، وقد أشار  إليها  فهذه ثالثة مواضع يجوز فيها الفصل بين المتضايفين يف السَّ

 .«األلفية»جميًعا ابن مالك يف 

 أما المواض  التك يموز ليها الفصل بين المتةايفين، ولَن يف ض ورة ال ع : 

 :لالموض  األول: أ  يوفصل بينهما بلجنبك

ما  :أن ُيفصل بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي، ماذا ُيراد باألجنبي؟ يعني

المضاف فيها، لم يرفعها لم ينصبها،  كلمة لم يعمل :ليس معمواًل للمضاف، يعني

 : ميرينقول أبي حية ال :ومن  لكلم يجرها، 

اااا َل يوم  اااا َّ الَتااااابو بَاااا  ا ذمااااا أو

 

اااااااااو ل  يو ااااااااااربو أو يوزيااااااااالو     َيهو

يهودي يوًما، ثم فصل  : بكف، أي«يهودي اكما ُخطَّ الكتاب بكف يومً : »فقال 

  .بين المضاف والمضاف إليه« يوًما»الظرف 

هذا فصل بالمضاف، هذا فصل بالظرف، أليس هو من الفصل  :َت لإ  قل

 الجائز؟

أن الظرف هنا ليس متعلًقا بالمضاف يف الكف، وإنما هو متعلق  لالمواب:

ما الذي وقع يف اليوم؟ العامل يف الظرف هو الواقع فيه، ما الذي  :بالخط، يعني

يقع يف اليوم الخط، أم لذي يوًما، ا كما ُخطَّ الكتاُب بكف يهوديوقع يف اليوم؟ 
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 ، الخط إًذا هو العامل فيه.الكف   

  .، إًذا هو أجنبي عنهما«كف، ويهودي»فصل بين  «يوًما»ـف

 : قول جرير :ومن  لك

 ساا ك امتيافااا نااد  المسااوا  ري تهااا 

 

 ذماااا  ةااامن مااااء المزنااا  ال صاااَ 

 سواك.ريقتها المسياًحا مدى  يسقت :ُيريد يس ك امتيافا ند  المسوا  ري تها، 

 «المسواك»ـيقتها، ففصل بر، ماذا تسقيه؟ تسقي المسواك ندى تسقي المسواك

 : وهو مفعول به بين المضاف والمضاف إليه، فقال

 س ك امتيافا ند  المسوا  ري تها 

 «المسواك»أم  «ندى»فهو فصل بالمفعول به، لكن مفعول به للمضاف، وهو 

فعول لغير المضاف، فهو أجنبي فهو م، «تسقي المسواك»، «تسقي»ـمفعول به ل

 .عنه، هذا الموضع األول من مواضع الفصل

أ  يوفصل بينهما بنعتأ  :الثاين من نوع الفصل بين المتةايفين يف ض ورة ال ع 

 مةاَ.

لن نستشهد لها إال بشاهد فبما أهنا ضرائر شعرية، - قول الشاعر :ومن  لك

 شعري، وال تأيت يف الكالم الُمعتاد.

 : ◙قول معاوية بن أبي سفيان  :من  لك

ااا اِ ل   اااايفه   نماااوَط وقاااد َبااال  المو

 

 ماان اباان أبااك شاايخ األبااا ح  الااِ    

 ،◙لخوارج على قتل علي القصة مشهورة، عندما تآمر ثالثة من ا 

، يف يوٍم واحد من أيام رمضان، ◙، وعمرو بن العاص ◙ومعاوية 

م فالذي قتل علي ا هو المرادي، وهو عبد الرحمن بن  -عمرو، المعروف بابن ُملج 
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وقد طعنه يف صالة الفجر يف قصة مشهورة، وأما عمرو بن  -بفتح الجيم ال بكسرها

ل خارجة للصالة، فصلى الفجر فقتله هذا  ،قد كان مريًضافالعاص يف مصر  كَّ و  ف 

ه و  : قالوا ؟ا: ألم أقتل عمرً عمرو، قال : ياالخارجي، وعندما أخذوه إلى عمرو وناد 

 ا وأراد  اهلل خارجة.: أردُت عمرً نما قتلت خارجة، فقالال، إ

ذا سيٍف قصير، فضرب معاوية  ، فقد كان الذي أراد قتله◙وأما معاوية 

 ، فأخذه وقطع يده ورجلهافلم يتمكن منه، إنما قطع منه ِعرق  النسل، فصار عقيمً 

يولد : ة فقالبن معاوينجب، ُولِد له، فأخذه ابنه يزيد وتركه، ثم تزوج بعد ذلك فأ

 فقتله. !لك وأمير المؤمنين ال يولد له؟

 : ◙فقال معاوية 

ااا اِ ل   اااايفه   نماااوَط وقاااد َبااال  المو

 

 ماان اباان أبااك شاايخ األبااا ح  الااِ    

ن شيخ األباطح؟ طالب أم أبو طالب؟ إًذا شيخ األباطح صفة ل  أم  «طالب»ـم 

صف المضاف قبل أن من ابن أبي شيخ األباطِح طالِب، فو: ؟ ألبي، فقال«أبي»ـل

يأيت بالمضاف إليه، وهذه ضرورة شعرية، مع أن لوال الشعر لما صح أن تقول 

، لكنه فصل بين المضاف والمضاف «أبي طالب شيخ األباطح» :ذلك، بل تقول

 إليه بصفة المضاف ضرورًة شعرية.

أ  يوفصل بينهما  :والموض  الثالث اليل يوفصل ليه بين المتةايفين يف ال ع 

 لنداء.با

 : كقول الشاعر

 ذاااااااال َّ بِااااااااْ َ و  أبااااااااا عصااااااااام 

 

قَّ بالللمااااااااااام    فمااااااااااارض  و
 زيااااااااادأ

ذ ونكأن : يقول  يا أبا »باللجام يا أبا عصام، ثم فصل بالنداء  زيٍد حمار ُدق   بِر 

 .«أبا عصام زيدٍ بِْ َ و  كأن : »بين المضاف والمضاف إليه، فقال «عصام
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 ندما أهدر النبي ألخيه كعب، ع ◙ جيربُ قول  :ومن  لك 

 : دمه، فقال

نِْ ااايض لاااك مااان   ِولااااقو ذعااا  بوَمْيااا أ مو

 

لااااِد يف َ ااااَ  ا   ْو   عميااااِل َ ْهلوَاااا  وال

يا كعُب وثاق مجير منقٌذ لك من كذا وكذا، : فكان ينادي أخاه كعًبا، يقول 

 ،يا كعب ُبجيرٍ  :، يعني«وثاق كعب: »وثاق ُمجيٍر منقٌذ لك، ثم فصل بالنداء فقال

 : شار ابن مالك لهذه المواضع الخاصة بالشعر بقولهوقد أ

ِجاااااااااااااااااااَدا  ا وو  َواْضاااااااااااااااااااطَِ ار 

 

اااااااااَلْجنَبِك    
 َأْو بِنَْعاااااااااتأ َأْو نِاااااااااَدا بِ

ما ذكره ابن مالك هنا من  نْتِ الَالم على الفصل بين المتةايفين بل  ن ول: 

أن الفصل يجوز يف النثر يف مواضع، ويجوز يف الشعر يف مواضع، هو قول 

 ين، وهو الذي اختاره ابن مالك كما ترون.الكوفي

من القرآن الكريم، ذكرناها، فهو القول  ؛والشواهد عليه من أفصح الكالم

إن الفصل بين المضاِف  :الراجح يف هذه المسألة، وقال كثيٌر من البصريين

من ضرورات الشعر مطلًقا، وال يجوز يف النثر، ال يف هذه المواضع  والمضاف إليه

 وال يف غيرها.الثالثة 

وهي أصل - «الكافية الشافية»ما قاله ابن مالك يف  :ومما يحسن  ذ ع

عندما تعرض لهذه المسألة، وصرح باختيار قول  -، قرابة ثالثة آالف بيت«األلفية»

 : الكوفيين وتبعيد قول البصريين، قال

ماااااااَد ِك قااااااا اءةو ابااااااان عاااااااام ِ   وعو

 

ِْ لهااااا ِماااان عاضاااادأ وناصاااا ِ     وَذاااا

يف الدرس  -إن شاء اهلل تعالى-، لنبدأ «باب اإلضافة»الكالم على هذا آخر  

 .«أحكام المضاف إلى ياء المتكلم»بـ القادم

 إن كان هناك من سؤال يا إخوان، أو نختم الدرس؟ 
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 الدرس التاسع والستون
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

  .نأجمعي

 :أما بعد

كم يف هذه الليلة الطيبة ليلة فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبيا

، يف هذا 1432الحادي والعشرين من شهر ُجمادى األولى من سنة  ،ثنيناإل

بحمد اهلل -، نعقد بحي الجزيرة، يف مدينة الرياض ي،الجامع جامع الراجح

عليه رحمة  «شرح ألفية ابن مالك»ن دروس الدرس التاسع والستين، م -وتوفيقه

 اهلل.

وكنا انتهينا يف الدرس الماضي يا إخوان من الكالم على باب اإلضافة، وبعد 

: يتعلق أيًضا بمسائل اإلضافة، وسماه ذكر ابن مالك فصاًل « باب اإلضافة»

 -إن شاء اهلل-ثم  ،هاؤت نقر، وذكر فيه أربعة أبيا«المضاف إلى ياء المتكلم»

 رحها.نش

 : فقال 

مِ 
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َ
ك
َ
ت
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ْ
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َ
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َ
 ِإل
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َ
ض
 
م
ْ
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ََ لِْلَيااا اْذِسااْ  نَِ ا آِأااَ  َمااا أو .420  ِضااي

 

ْعاااااَتال     ِْ َيااااااكو مو   َذااااااَ امأ َوَقااااااَياَلااااا

 َأْو َياااكو َذااااْبنَْيِن َوَزْياااِديَن َلاااِيل .421 

 

َهاااا اْفتواااِيل   َهاااا اْلَياااا َبْعااادو َلْتحو  َجِميعو
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ِو اْلَياااا .422  َِ اااْد ياااِه َواْلاااَواوو َونِْ  َو و
 لِ

 

اااانْ    َِّ َلاْذِسااااْ عو َيهو اااا  َمااااا َقْبااااَل َواوأ ضو

اور َعاْن َوَألِف  .423  ِْ َولِاك اْلَمْ صو  ا َ الل

 

ااااااَيْيلأ اْنِ اَل     بوَهااااااا َياااااااء  َفَساااااانْ  و

على حكم االسم إذا اتصلت به ياء المتكلم،  ففي هذا الفصل تكلم  

 ء املتكلم، من ناحيتني: تكلم على حكم االسم إذا اتصلت به يا 

 األولى: فَِ ياء المتَلِ.

 .ماذا تكون حركتها حينئذٍ 

 ؟صلة بياء المتكلم، ماذا يحصل لهاومن حيث حكم آخر الكلمة المت

ََ لِْلَيا اْذِس ْ  آِأ َ : »فقال  كل اسٍم أضفته إلى ياء : يقول ،«َما أِضي

 ،«كتابي»كثر آخره، نحو م هذا االسم أن يُ ، فُحك«ياء النفس» :المتكلم، وُيقال

 ا.خر كتاب ُتكسر، رفًعا ونصًبا وجر  فالباء يف آ

 .«قرأُت يف كتابي»و ،«قرأُت كتابِي»و ،«هذا كتابِي: »فتقول

وسبق الكالم يف باب الُمعرب والمبني على إعراب االسم المضاف إلى ياء 

لضمة المقدرة إعراٌب تقديري، يكون بحركة ُمقدرة، ا المتكلم، وأن إعرابه حينئذٍ 

 يف الرفع، والفتحة المقدرة يف النصب، والكسرة المقدرة يف الجر.

 : إن الكسرة التي يف الجروخالف يف الجر بعض النحويين كابن مالك، فقال

 وال داعي لتقديرها. ،هي كسرة اإلعراب

 هذا هو قول الجمهور يف إعراب االسم المضاف إلى ياء المتكلم.

يدخل يف األسماء المبنية،  المضاف إلى ياء المتكلم: إن االسم وقال بعضهم

و وهذا القول ضعيف؛ ألنه ال موجب  .نه من األسماء المبنية على الكسرويعدُّ

ة إنما ُتبنى يف باب البناء والمعرب، األسماء المبني -كما سبق-للبناء؛ ألن البناء 
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 بنوع من أنواع الشبه المذكورة هناك. عندما ُتشابه الحرف

أن االسم المضاف إلى ياء المتكلم ليس وهو  ؛قول ثالث يف المسألة وهناك

ا، ا يكون؟ يكون ال معرًبا وال مبني  ا، إًذا ماذا، وليس مبني  ُمعرًبا إعراًبا تقديري  

 وهو أيًضا ضعيف. ،ويسمونه واسطة، هذا قول لبعض النحويين

، لكن قول الجمهور اليس معرًبا وال مبني   :، يعني«الُخنثى»وقد يسميه بعضهم 

 ،اسم معرب، إال أن إعرابه تقديري   أنه -و الصحيح الموافق ألقيسة العربيةوه-

 منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة.

هذا اسم مفرد ُأضيف إلى ياء المتكلم، فلزم آخره الكسر،  «كتابِي: »فقولنا

كذلك  «فتياتِي: »قلتكذلك وهو جمع تكسير، أو  «ُكتبِي: »وكذلك لو قلت مثاًل 

 «كتابِي»ـوهو كذلك، ف «ظبيِي»أو « دلِوي: »، أو قلتسالموهو جمع مؤنث 

 ودلوٌ »اسم صحيح اآلخر، و :يقولون
ٌ
بالصحيح،  اشبيهً  ايسمونه اسمً  «ظبي

، «ظبٍي ودلوٍ »ـوقبله ساكن، ك ما كان آخره واًوا أو ياءً  :واالسم الشبيه بالصحيح هو

 بالصحيح. اونه شبيهً ، يسماهذا يسمونه صحيحً 

 سمى المقصور، أو كان آخره ياءً ويُ  اما كان آخره ألفً  :بخالف الُمعتل، وهو

 قبله كسرة، ويسمى المنقوص.

ََ لِْلَيا اْذِس ْ  آِأ َ : »وهذا هو قول ابن مالك ، فهذا هو الحكم العام ،«َما أِضي

 : ء، وهيثالثة أشياأربعة أو  عاد فاستثنى من هذا الحكم العام إال أنه 

 االسم المقصور، واالسم المنقوص، والمثنى، وجمع المذكر السالم.

 : استثنى هذه األربعة، أو الثالثة بقوله

 نَِ ا ................................ 

 

ْعاااااَتال     ِْ َيااااااكو مو   َذااااااَ امأ َوَقااااااَياَلااااا

 َأْو َيااااااااااكو َذاااااااااااْبنَْيِن َوَزْيااااااااااِديَن  

 

 .....................................

.. 
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االسم المختوم  :، فالمعتل يشمل المقصور وهو«إذا لم يُك معتاًل : »فقوله 

ومصطفى،  افتى وعص»ـالزمة، كمة، االسم المعرب المختوم بألف الزبألف 

 .«ومستشفى

واالسم الُمعرب المختوم  ،المختوم بياء الزمة :ويشمل االسم المنقوص وهو

عي القاضي»ـبياٍء الزمة قبلها كسرة، ك  .«والرامي والهادي والمرتضي والُمدَّ

 .«قذى»ـومثَّل للمقصور ب ،«رامي»ـب ومثَّل ابن مالٍك للمنقوص

 يريد: استثناء المثنى.، «َذاْبنَْينِ  َيكو  َأوْ »وقوله: 

 يريد: استثناء جمع المذكر السالم.، «َوَزْيِدينَ »وقوله: 

ال ُيكسر عند إضافته  فهذه األربعة تخرج عن الحكم السابق، يعني: أن آخرها

 به إذا كان ال ُيكسر؟ بيَّن ذلك  ُيعملإلى ياء المتكلم، ال ُيكسر، إًذا ماذا 
 :بقوله

َها َها اْفتوِيل اْلَيا َلِيل َجِميعو  َبْعدو َلْتحو

، أي: األربعة المذكورة أو الثالثة المذكورة، الثالثة إذا قلنا: المعتل «فذي»

األربعة إذا فصلنا المعتل إلى: مقصور ومنقوص والمثنى وجمع المذكر السالم، 

 والمثنى، وجمع المذكر السالم.

َها اْلَيا» َها اْفتوِيل»أي: بعدها،  ،«َبْعدو »ياء المتكلم،  «َجِميعو  ُيلزم.« َلْتحو

 ، فالياء يجب فتحها.«فتاي  »فتقول يف المقصور كالفتى، أضفه إلى نفسك، 

 »ويف القاضي، تقول: 
َّ
 ء المتكلم.فتفتح يا« قاضي

 «صاحباي  »ويف الصاحبين، رفًعا 
َّ
 «.، ونصًبا وجًرا صاحبي

ِري  »، ويف النصب والجر أيًضا «زائريَّ »ويف الزائرين، رفًعا 
 «.زائِ
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إًذا فياء المتكلم مع هذه األربعة ما حكمها؟ وجوب الفتح. أما مع غيرها، مع 

يجوز فتحها ويجوز فيها  -كما سيأيت يف آخر البحث-بقية األسماء فإن ياء المتكلم 

 أوجٌه ُأخر، يجوز فتحها ويجوز إسكاهنا، ويجوز حذفها، كما سيأيت.

 فبيَّن حكم ياء المتكلم بعد هذه األربعة.

لكن آخر هذه األسماء األربعة عند إضافتها إلى ياء المتكلم، آخر هذه األسماء 

ِو »األربعة ما حكمه؟ بيَّن ذلك فقال:  َِ ْد  يعني: يف ياء المتكلم. ،«لِيهِ  اْلَيا َو و

يااااااِه َواْلااااااَواوو َونِ ْ 
ِو اْلَيااااااا لِ َِ ااااااْد  َو و

 

اااانْ   َِّ َلاْذِسااااْ عو َيهو اااا  َمااااا َقْبااااَل َواوأ ضو

ااااور َعاااانْ   ِْ َولِااااك اْلَمْ صو ااااا َ اااالل  َوَألِف 

 

اااااااَيْيلأ اْنِ اَلبوَهاااااااا َيااااااااء  َفَسااااااانْ     و

عة، عند يف هذين البيتين على ماذا يا إخوان؟ على حكم آخر هذه األسماء األرب 

 إضافتها إلى ياء المتكلم.

طب هذه األسماء األربعة ما الحرف الواقع يف آخرها؟ المقصور ألف، 

المنقوص ياء، المثنى يف الرفع ألف، ويف النصب والجر ياء، جمع المذكر يف الرفع 

واو، ويف النصب والجر ياء، إًذا ما آخرها؟ إما األلف يف المقصور ويف المثنى 

الياء يف المنقوص ويف المثنى المجرور والمنصوب، ويف جمع  المرفوع، وإما

 المذكر السالم المجرور والمنصوب، وإما الواو يف جمع المذكر السالم المرفوع.

ما حكم األلف والواو؟ ما حكم األلف والياء والواو حينئٍذ؟ يعني: عند إضافة 

 هذه األسماء إلى ياء المتكلم؟

ِو »قال:  َِ ْد أي: الياء إذا وقعت يف آخر هذه األسماء ُتدغم فيه، ، «هِ لِي اْلَيا َو و

سنُدغمها يف ياء « القاضي»ُتدغم يف ياء المتكلم، فالياء يف آخر المنقوص كـ

 »المتكلم، ونقول: 
َّ
ا.« قاضي  رفًعا ونصًبا وجر 

 »تقول: 
َّ
 مبكًرا»، «جاء  قاضي

َّ
 »، ويف النصب: «جاء  قاضي

َّ
أكرمُت قاضي
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 اليوم: »، ويف الجر«اليوم 
َّ
 «.سلمُت على قاضي

هذه الياء يف المنقوص، والياء يف المثنى، يف النصب والجر، كذلك ُتدغم يف ياء 

 »المتكلم، ففي المنصوب تقول: 
َّ
سلمُت على »، ويف المجرور: «أكرمُت صاحبي

 
َّ
ا، تقول يف النصب: «صاحبي ، وكذلك الياء يف جمع المذكر السالم نصًبا وجر 

ريَّ »، ويف الجر: «يَّ أكرمُت زائِر»
 «.سلمُت على زائِ

 حكمها أهنا ُتدغم يف ياء المتكلم. -كما قال-إًذا فالياء 

ِو »والواو قال:  َِ ْد إًذا ما حكم الواو؟ أيًضا ُتدغم يف ياء  ،«َواْلَواوو  لِيهِ  اْلَيا َو و

 ال تكون إال يف آخر جمع المذكر السالم المرفوع. -كما عرفنا-المتكلم، والواو 

ريَّ »تقول: ف
 »، وبنوك «جاء  زائِ

َّ
 «.جاء  بنِي

ريَّ »األصل يف 
جاء زائرون مرفوع بالواو، ثم ُنضيف إلى ياء «: جاء  زائِ

المتكلم، واإلضافة ستحذف النون يف جمع المذكر السالم، كما تحذفها يف المثنى؛ 

فان ألن النون يف المثنى وجمع المذكر السالم عوض عن التنوين يف المفرد، فُيحذ

 كما ُيحذف التنوين يف المفرد.

جاء  »، ثم تحذف ثم تضيف فتحذف النون، فتقول: «جاء  زائُرون»فتقول: 

 «.زائروي

طبًعا ما الذي اجتمع هنا؟ اجتمعت الواو والياء، ودائًما إذا اجتمعا صارت 

مشكلة، يقولون: اجتمعت العدوتان، الواو والياء ال يكادان يجتمعان، بل ال 

 الواو والياء ال يجتمعان واألولى ساكنة.يجتمعان، 

وقد يجتمعان واألولى متحركة، لكن ال يجتمعان واألولى ساكنة، فإن اجتمعا 

واألولى ساكنة؟ إذا اجتمعا واألولى ساكنة، يعني: )الواو والياء(، اجتمعا والواو 

ساكن، أو ياء وواو، اجتمعا والياء ساكنة. أما إن اجتمعا واألول ساكن فيجب 
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 إبدال الواو فيهما ياًء وإدغامهما.

 كثيرة. هذا حكم يف الصرف، وشواهده

ي ِعل»، في ِعل، «سيِّد»كما يف قولنا مثاًل:  من أي فِعل؟ من قولنا: ساد  يسود، « ف 

وال ساد  يسيد؟ ساد يسود، إًذا ما األصل؟ واو. فاألصل سي ِود، الياء من الميزان 

ي ِعل» ، صارت سي ِود، اجتمعا واألولى ساكنة، فقلبنا «ساد يسود»، والواو عين «ف 

 ، هذا حكم.«سيِّد»الواو ياًء وأدغمناه 

كذلك مثاًل لو أردنا اسم المفعول، اسم المفعول من المعتل اآلخر، فيجتمع 

، والالم سيكون حرف علة، وهكذا هذا الحكم يف مثل «مفعول»حينئٍذ الواو يف 

 ذلك.

و والياء واألولى ساكنة، ماذا سنفعل؟ اجتمعت الوا« ُمسلموي» :ومن  لك

 »سنقلب الواو ياًء وُندغم فنقول: 
َّ
، ما قبله ضمة، «ُمسلِمويَّ »، واألصل: «ُمسلِِمي

، قلبنا الواو ياًء وأدغمنا، طب والضمة التي قبل الواو؟ قلبناها كسرة «مسلموي»

 »، هكذا العرب، العرب تقول: «مسلمي»للمناسبة، فقيل: 
َّ
 «.مسلمي

 »ا الذي حدث؟ الذي حدث، م لكن
 
 «.مسلمون، مسلُمُوي، مسلُمي، مسلمي

 »فإذا قلنا: 
َّ
«: زائري  »فعل ماٍض، و«: جاء»، «جاء  زائِريَّ »، أو «جاء  مسلمي

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الياء المنقلبة عن الواو.

 أو تقول: عالمة رفعه الواو المنقلبة ياًء.

 هر ممتاز.واضح أو أعيد اإلعراب يا إخوان؟ وظا

 قول أحد المغاربة:  من  لك:

ِأ   ألِااْدنِك نبيااَه العصاا ِ مااا جماا و  ااال

 

 و ااااو بالياااااء يو لاااا و  
 أَ ااااى لاااايذورأ
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 فأجبته: 

 جوابواااك ياااا شااايَخ الن حااااِة جمااايِعهِ

 

 وَمااان لممياااِ  الم اااَالِط  ااايدل  

ااااااهو   سااااااِلمك ل لعو  َباااااادا يف أَ اَنااااااا مو

 

 لغيااااااا  والح ي ااااااا و َ ْتَبااااااا و  
 بيااااااااءأ

 ضهم هبذين البيتين.رد عليه بع 

إًذا انتهينا من الياء، فهي ُتدغم يف ياء المتكلم، وانتهينا من الواو وهي أيًضا 

 ُتدغم يف ياء المتكلم بعد قلبها ياًء، بقيت األلف.

ا: »األلف ما حكمها؟ قال يف ذلك ابن مالك  ِْ  َوَألِف  إًذا حكم  ،«َ لل

إلى ياء المتكلم، أهنا تسلم، وال األلف إذا وقعت يف هذه األسماء عند إضافتها 

 ُتقلب ياًء وُتدغم يف الياء.

، «فتاي  »، فُتضيفه إلى نفسك وتقول: «الفتى»األلف يف آخر المقصور، مثل 

تبقى « ليالي»ليالك وهذه «: ليلى»مستشفاي، و«: مستشفى»، و«عصاي»وعصى 

 األلف، ما ُتقلب ياًء وُتدغم يف الياء يف ياء المتكلم.

، فهذا قوله: «جاء  صاحباي»لف يف المثنى، كصاحبان، تقول: وكذلك األ

ا» ِْ  َوَألِف   «َ لل

 لغة ُهذيٍل يف المقصور، المختوم بألف، فقال:  ثم ذكر ابن مالك 

ااااااااااااور َعاااااااااااانْ   َولِااااااااااااك اْلَمْ صو

 

اااااااَيْيلأ اْنِ اَلبوَهاااااااا َيااااااااء  َفَسااااااانْ     و

يف المقصور  -قبيلة هذيل قبيلة معروفة من قبائل العرب-فهناك لغة لهذيل  

دون المثنى المرفوع، المثنى المرفوع ليس فيه إال أن تسلم األلف، لكن يف 

المقصور يف ألف المقصور هذه اللغة عن هذيل. وبعض العرب ُيجيزون أن تبقى 

، ويجيزون أن ُتقلب األلف ياًء، فُتدغم حينئٍذ يف ياء «فتاي»األلف كبقية العرب 

 المتكلم.
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 »ى الفتى: فيقولون يف اإلضافة إل
َّ
ت ي  »، و«فتاي وف 

َّ
ليالي »، و«عصاي وعصي

 
َّ
 «.وليلي

هذا شاعر فحل، مات  -وهو أبو ذؤيب الهذلي-قول شاعرهم  :ومن ذلك

أبناؤه الخمسة يف وقٍت واحد، يف طاعون واحد، فقال مرثية عينية، ُتعد عند كثيٍر من 

اد األدب العربي أهن ا أفضل مرثية قالتها العلماء كاألصمعي وغيره، عند أكثر ُنقَّ

 العرب.

ي نِية أبي ذؤيب الهذلي يف  أبنائه الخمسة، طويلة، فيها أبيات مشهورة  م ثي ع 

 يقول: 

 أو   بناااااااك وأع باااااااوين فسااااااا ة

 

 عناااااد ال قاااااا  وعبااااا ة ماااااا   لااااا  

 لاااااالعين بعاااااد ِ ذااااال  فاااااداقها 

 

  اااملت ب اااو  لهاااك عاااور  ااادم  

  ااااب وا  ااااوال وأعن ااااوا لهاااااوا ِ 

 

 مصااااا علف اااااد هِ ولَااااال جنااااا   

 للبثااااات بعاااااد ِ بعااااايف ناصااااا  

 

 ونأااااااااال أين  فااااااااق مسااااااااتتب  

 ول اااد ف صااات بااال  أ الااا  عااانهِ 

 

 لااااااإ ا المنياااااا  أقبلاااااات    اااااادل  

 ون ا المنيااااااا  أن ااااااابت أظفار اااااااا 

 

 ألفياااااات ذاااااال  ميماااااا     نفاااااا  

م، ويستشهد هبا العلماء كثيًرا   القصيدة طويلة، وكلها أبيات جميلة، وفيها ِحك 

ا، ويستشهد هبا الحكماء أيًضا يف مواضع  يف النحو ويف األدب، ويف علوم كثيرة جد 

ا.  كثيرة جد 

: يف آخر حياته عندما مرض وضعف يف مرض  ◙معاوية  من  لك مثال 

موته، فدخل عليه أحد أعدائه، كأنه يشمت به، فمعاوية كان يظهر التجلد والصرب 

 والقوة، ويقول: 

ااااااااامتين أريهااااااااِ اااااااادل لل    و مل 

 

ااااك ل ياااا  الاااا   د      أ ةعةاااا أن 
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 فيرد عليه خصمه ويقول:  

 ون ا المنيااااااا  أن ااااااابت أظفار اااااااا

 

 ألفياااااات ذاااااال  ميماااااا     نفاااااا  

 ورضي عنه. ومات معاوية يف هذا المرض  

 ال ا د يف  يع ال صيدة: 

  ااااب وا  ااااوال وأعن ااااوا لهااااوا ِ

 

 لف اااااد هِ ولَااااال جنااااا  مصااااا ع 

 مها، على لغة ُهذيل.أصلها: هوايا، ثم قلب األلف ياًء وأدغ « وال»فقوله:  

 »، «أو   بنك»وأما قوله: 
َّ
« ب نوي»أصلها بنون، ثم دخلت ياء المتكلم، « بني

 »فقال: 
َّ
جائرون، »، فهذا قول العرب كلهم، أن جمع المذكر السالم بالواو «ب نِي

إذا أضفت إلى ياء المتكلم، فإنك تقلب الواو ألًفا فُتدغم، فتقول: « مسلمون، بنون

« 
َّ
 شاهد فيه. ، فال«بني

وكذلك قرأ بعض الُقراء كالجعربي وابن أبي إسحاق، وغيرهم، نحو قوله 

ي  » [123] ه:  (ائ ەئ ەئ)تعالى:  ڇ )، وقوله تعالى: «فمن اتبع  ُهد 

 »، [18] ه:  (ڇ
 
 عصي

 
 على هذه اللغة.« هي

إًذا يا إخوان، هذه األسماء األربعة: المقصور، والمنقوص، والمثنى، وجمع 

م، ما حكمها عند إضافتها لياء المتكلم؟ أما ياء المتكلم نفسها فيجب المذكر السال

فتحها، وأما آخر هذه األسماء فيجب إسكاهنا، على التفصيل السابق، الياء والواو 

 ُيدغمان، واأللف ال ُتدغم إال يف لغة هذيل.

« كتابِي»أما ما سوى هذه األسماء األربعة من بقية األسماء، كقولك مثاًل: 

، وجمع المؤنث «أقالمِي»و« ُكُتبِي»، وجمع التكسير «ربي»و« بيتِي»و« ارتِيسي»و

، أو نحو ذلك، فإن آخر هذه األسماء عند إضافتها إلى ياء «سياراتِي»السالم 

 المتكلم يجب كسرها، وهذا الذي قلناه يف البداية.
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لة»أما ياء المتكلم نفسها، فيجوز فتحها:    قراءًة متأمِّ
ويجوز  ،«قرأُت كتابي

ل ة»إسكاهنا:  ، واإلسكان هو األكثر، ويجوز حذفها وإبقاء «قرأُت كتابي قراءًة متأمِّ

، هذه األوجه الكثيرة «قرأُت كتابِي قراءًة متأمل ة»الكسر دلياًل عليها، تقول: 

 المستعملة يف ذلك.

ا، لكن نمثل للوجه الثالث وهو حذف  واألمثلة والشواهد على ذلك كثيرة جد 

 متكلم وكسر ما قبلها.ياء ال

عند  -كما نتكلم عليه اآلن-ياء المتكلم عموًما، سواء دخلت على اسم 

أكرمنِي، »، أو عند دخولها على فعل كـ «كتابِي، صِديِقي، ربي»إضافتها إلى اسم 

نِي ، ونحو ذلك؛ لك فيها الفتح، لك فيها اإلسكان وهو األكثر، «أعطانِي، سِمع 

 حذف الياء وكسر ما قبلها. ولك الفتح وهو جائز، ولك

هذا حذف الياء وكسر ما قبلها، يكثر يف السجع، ويف فواصل  الوجه الثالث:

 القرآن الكريم، الفواصل يف القرآن الكريم، يعني: آخر اآلية.

: ، [45]ق:  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)قوله تعالى:  لمن  لك مثال 

من يخاف »هنا مفعول به منصوب، لماذا لم يقل:  (ڻ) ،(ۅ ۅ ۉ)

وعيًدا؛ ألن هذا مضاف إلى المتكلم، يعني: من يخاُف وعيدي ثم ُحذفت ياء 

من )المتكلم، وبقيت الكسرة دلياًل عليها، ولهذا لو وصلت ستصل بالكسر، 

 .(يخاف وعيدي بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ؛(ہ ہ)، «فبشر عباًدا»ما قال:  [17]الزم :  (ہ ہ)قال تعالى: 
 .[18 ،17]الزم :  (ہ ہ ہ ہ)ألنه 

تنظر يف المصحف تجد أنه  [6]الَال و :  (ڤ ڤ ڦ ڦ): قال 
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، فحذفت ياء المتكلم، (لكم دينكم ولي دين بسم اهلل)يف دين عليها كسرة،  

 وُأبقيت الكسرة دلياًل عليها.

قلنا: هذا الحكم أيًضا يشمل الفعل، أو اتصلت ياء المتكلم بالفعل، كقوله 

، أي: [16]الفم :  (ہ)أكرمني، و، أي: [15]الفم :  (ڱ ڱ)تعالى: 

 أهانني، وهو كثير.

من  (ۓ)، [32]النمل:  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)قال تعالى: 

بعدها مرفوع أم منصوب؟  (ٺ)الحروف التي ينتصب المضارع بعدها، فـ

ما نقول: مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون،  ،(ٺ)منصوب، منصوب 

 ت شهدونِي. :[32ل:النم] (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)واهلل أعلم: -ولكن أصل اآلية 

، بنونين: نون الرفع ونون الوقاية، عندما «ت شهدون نِي»ولو كان مرفوًعا لقيل: 

دخلت حتى صار الفعل منصوًبا، وعالمة نصبه حذف النون، فحذفت النون حتى 

ۅ )، ثم حذفت ياء المتكلم وبقيت الكسرة دلياًل عليها، فقيل: «تشهدوين»

 .[32النمل:] (ۅ

طنِ »وتقول العرب:  ِن يا زيد»، أي: أعطني، و«أع  ، أي: اسمعني. وهذا «اسمع 

 كثير يف الكالم.

؛ لجاز «يا صديقي»فإن وقع االسم المضاف إلى ياء المتكلم منادًيا لو ناديته: 

 تعال»لك يف ياء المتكلم هذه األوجه 
 
« يا صديِقي تعال»بالفتح، « يا صديقي

 بالحذف.« يا صيديِق تعال»باإلسكان، 

وشرحها يف باب النداء، كقولك:  -إن شاء اهلل-أوجه أخر سيأيت ذكرها  ويجوز

 «.يا صديًقا تعال»، و«يا صديق  تعال»، و«يا صديُق تعال»
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للكالم  هبذا الفصل الذي عقده ابن مالك  -يا إخوان-فهذا ما يتعلق 

على األسماء المضافة إلى ياء المتكلم، وبه ينتهي كل الكالم على ما يتعلق 

 ضافة.باإل

يف الباب التالي،  -مستعينين باهلل-أو ندخل  -يا إخوان-إن كان هناك سؤال 

 هناك سؤال؟ تفضل.

 .. .الطال :

قلنا: لغة هذيل هذه اللغة، ُتجيز إبقاء األلف وتجيز حذف األلف،  ال يخ:

سبقوا »وتجيز قلب األلف ياًء وإدغامها، فإن قلت لي: الشاعر أبو ذؤيب ماذا قال؟ 

 ؟ أم قال الوجهين؟«سبقوا هوي  »أم قال:  ،«هواي

كونه قال الوجهين هذا بعيد، هو قال أحدهما، ومع ذلك نجده يف الكتب، نجد 

 «.سبقوا هوي  »، و«سبقوا هواي»هذا البيت يف الكتب بالروايتين، 

أما النحويون فال يهمهم ما قال الشاعر، ال يهمنا ما قال  :لالمواب عن  لك

ذؤيب، وإنما هذا عمل الرواة، الراوي يعني: األدباء هم الذين  الشاعر، ما قال أبو

 يهمهم ماذا قال الشاعر، أما النحويون فيهمهم ماذا قال الُمحتج بلغتهم.

، ثم الراوي عن هذا الشاعر فصيح ُمحتج بلغته، «سبقوا هواي»فالشاعر قال: 

لعرب يروون ، وا«سبقوا هوي  »، فالنحوي روى عنه: «سبقوا هوي  »فقد يراه إلى 

هذه القصيدة كما قال الشاعر بلغة الشاعر، وربما يكون الراوي يرويها بلغته؛ ألن 

 هناك خالًفا بين لغة العرب، ثم يأيت بعد ذلك الرواة وينقلون.

األصمعي يرويها كما سمعها من العرب، طبًعا سمعها من أبي ذؤيب، واآلخر 

بع وخامس، ذلك كلهم محتج سمعها من راٍو آخر، والثالث سمعها من راٍو را

ال يروون إال عن محتج به، فهذا الراوي محتج  -أي: النحويين–برواياهتم؛ ألهنم 



 

 
e 

g h 

f  480 
 شرح ألفية ابن مالك

 به، فهم يروون كالمه. 

ال يذكرون اسم  -وخاصة الكتب المتقدمة-ولهذا لو نظرت يف كتب النحو 

ابه، الشاعر، ال يقولون: قال فالن، سيبويه يف المشهور لم يعُز األبيات التي يف كت

هي قرابة األلف وخمسمائة بيت، وإنما قال الشاعر فقط، مع أن بعضها أبيات 

 معروفة مشهورة يف المعلقات السبع.

قالوا: إن السبب يف ذلك أنه يعلم أن هذه األبيات وهذه القصائد التي قالها 

عر الشعراء، غيَّرهتا العرب كثيًرا، فكل راٍو يروي بلغته، فال يريد أن ينسب إلى الشا

يَّر مغيٌر، غير الذي قاله الشاعر، والنحوي  ال  -كما قلنا-هذا البيت، وربما يكون غ 

يهمه ماذا قال الشاعر، وإنما يهمه ماذا روى عن الفصحاء البلغاء الفصحاء 

الُمحتج بكالمهم، ثم جاء من بعدهم بعد ذلك ونسبوا هذه األبيات واهتموا هبا، 

بالغ يف اإلنكار على هذه المسألة يف كتب وهذا األمر مهم، أنت تجد بعضهم ي

ُألفت يف هذه المسألة، وروى فالن، روى سيبويه هذا البيت، وهذا خالف الرواية 

.. كتب كثيرة مؤلفة قديًما وحديًثا؛ ألهنم .الصحيحة التي قالها الشاعر، وتكلم

 غفلوا عن هذا األمر.

فصحاء الُمحتج هبم، النحوي ال يهمه ماذا قال الشاعر، يهمه ما ُروي عن ال

 نعم تحرير ما قاله الشاعر؛ لمعرفة ما قاله الشاعر فقط، ال لرد الرواية األخرى.

 تفضل، سؤال آخر يا إخوان؟

إًذا ندخل يف الموضوع الجديد؛ ألنه موضوٌع جديد ليس باًبا جديًدا فقط، بل 

ن مرة، فال هو موضوٌع جديد؛ ألننا تكلمنا قبُل على ترتيب ابن مالك للنحو أكثر م

 داعي إلعادة هذا الكالم.

لكن ابن مالك كان يتكلم على المجرورات، تكلم على المجرور بالحرف 
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انتهى الكالم اآلن على  -باب اإلضافة-حروف الجر، أما المجرور باإلضافة 

 المجرورات.

الَالم على األ ماء العامل  َعَمل اآلن سينتقل إلى موضوٍع جديد، وهو 

 ألعالها.

ل  أفعالها؛ مبتدأ بإعمال المصدر، فلهذا الباب الذي ذكره األسم م  اء العاملة ع 

 .«نعمال المصدر»بعد باب اإلضافة هو باب 

 : قال ابن مالك  -إن شاء اهلل-نقرأ األبيات ثم ُنعلق بما تيسر 

رِ 
َ
د
ْ
ص
َ
م
ْ
 ال
 
ال
َ
م
ْ
 ِإع

 بِِفْعِلِه اْلَمْصَدَر َأْلِحْق لِك اْلَعَماْل .424

 

ا أوْ   َةااااااااال  ا َأْو َمااااااااَ  َأْل  مو َماااااااا َّ    مو

ال.425  ْعالض َماَ  َأْ  َأْو َماا َيحو
 نِْ  َذاَ  لِ

 

ِِ َمْصااااااَدرأ َعَمااااااْل   ااااااهو َو ِ اااااا  َمَحلَّ

ََ َلاااهْ .426  ِع الَّاااِيل أوِضاااي  َوَبْعاااَد َجااا ل

 

ااااااْل بِنَْصاااااا أ َأْو َبَ ْلاااااا أ َعَمَلااااااهْ    َذمل

ااا َّ َوَمااانْ .427  ااا َّ َماااا َيْتَبااا و َماااا جو  َوجو

 

 ا ْ َبااااِع اْلَمَحااالَّ َلَحَسااانْ  َراَعاااى لِاااك 

 «.إعمال المصدر»أربعة أبيات ذكرها يف هذا الباب، باب  

ُل أصالًة من األسماء  فبعد أن انتهى ابن مالك  م  من الكالم على ما يع 

 واألفعال والحروف. حروف الجر تعمل أصالة.

 األفعال ترفع الفاعل، تنصب المفعول به أصالة.

كالم على ما يعمل أصالة، انتقل اآلن إلى الكالم على ما بعد أن انتهى من ال

 يعمل بالنيابة، على ما يعمل بالنيابة والتشبيه، وهي األسماء العاملة عمل أفعالها.

أسماء األصل فيها أهنا ال تعمل، ولكنها عملت حماًل لها على أفعالها، تشبيًها 

فعالها، فُأعملت عمل أفعالها، لها بأفعالها، نيابة عن أفعالها، حملوها حماًل على أ
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فعملها حينئٍذ ليس عماًل أصياًل، لم تعمل باألصالة، وإنما عملت بالحمل  

 والتشبيه، والفرعية، فلهذا أخرها.

وتأخيرها إلى هذا المكان ترتيب منطقي وصحيح ومقبول من ابن مالك 

. 

 واأل ماء التك  عمل عمل ألعالها، ذِ؟  ت : 

 المصدر. -

 اسم الفعل. -

 سم الفاعل.ا -

 اسم المفعول. -

 الصفة الُمشبهة. -

 اسم التفضيل. -

هذه أسماء لكنها قد تعمل عمل أفعالها، المصدر واسم الفعل، طيب واألربعة 

الباقية: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة الُمشبهة، واسم التفضيل، هذه 

 األربعة الباقية هي التي يسميها النحويون األوصاف، جمع وصف، هذه هي

 األوصاف، ويسموهنا أيًضا األسماء الُمشتقة العاملة عمل فعلها.

 األسماء العاملة عمل أفعالها، وأهنا ستة. -يا إخوان-عرفنا اآلن 

بها يف  ، ر بها بهيع الط ي  ، « األلفي »ننف  اآل  نلى ابن مالك ذيَ َر َّ

  ذ : 

 إعمال المصدر. -

 فإعمال اسم الفاعل واسم المفعول. -



 

 
e 

g h 

f  483 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 مصادر.فأبنية ال -

 فأبنية أسماء الفاعلين، والمفعولين، والصفات الُمشبهة. -

 فإعمال الصفة الُمشبهة باسم الفاعل. -

 ثم انتقل فتكلم بعد ذلك على التعجب. -

م  وبِئس يف المدح والذم. -  ثم على نِع 

 ثِ عا  نلى األ ماء العامل  عمل أ مائها، لتَلِ على: 

 ك على التوابع مرتبة: إعمال اسم التفضيل، ثم خرج فتكلم بعد ذل -

 النعت. -

 فالتوكيد. -

 فالعطف. -

 فالبدل. -

 .. إلى آخره..ثم تكلم على النداء، وتوابعه الكثيرة: كالرتخيم، واالستغاثة

 ثم عاد بعد ذلك وتكلم على أسماء األفعال.

وترتيبه هذا فيه نظر، وهو ترتيب منقود، وفيه اضطراب؛ ألن كل ما سبق 

عجب به النحويون كثيًرا، وصار ترتيب النحو إلى اآلن أحسن ابن مالك ترتيبه، وأُ 

 على هذا الرتتيب، لكن مِن  اآلن فصاعًدا صار يف ترتيبه اضطراب.

للذث  المتلأ ين بعد  لك فاولوا أ  ي  بوا النحو    يب ا ي ونه ألةل، لهنا 

 : فينما يصل نلى  نا ما ا ييذ و ؟ ييذ و  األ ماء العامل  عمل ألعالها متتابع 

 المصدر. -
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 اسم الفعل. - 

ثم األسماء المشتقة العاملة عمل الفعل: اسم الفاعل، اسم المفعول،  -

 الصفة المشبهة، اسم التفضيل.

 ثم التوابع: النعت، العطف، التوكيد، البدل. -

 ثم بقية األحكام. -

ذكر إعمال المصدر، ثم إعمال  -يا إخوان-أيًضا نالحظ يف ترتيب ابن مالك 

المفعول، ثم أبنية المصادر، ثم أبنية أسماء الفاعلين، اسم الفاعل واسم 

 والمفعولين، والصفة المشبهة، فذكر اإلعمال قبل األبنية.

وكان األفضل والرتتيب المنطقي أن يذكر األبنية قباًل، يذكر أبنية المصادر، 

يعني: أوزان المصادر، كيف ُتصاغ أبنية المصادر؟ ثم يذكر إعمال المصدر، ثم 

نية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفة المشبهة، ثم يذكر إعمال اسم يذكر أب

 الفاعل واسم المفعول والصفة الُمشبهة.

على ترتيبه، فسنبدأ  أما نحن يف الشرح فإننا سنتابع إمامنا ابن مالك 

 «.إعمال المصدر»بالكالم على 

 : فقوله 

 َأْلِحْق لِك اْلَعَمْل  اْلَمْصَدرَ  بِِفْعِلهِ 

فناه، فمن ُيذكرنا يا إخوان بتعريف المصدر؟ المص در شرحناه من قبل وعرَّ

المصدر يا شباب: هو االسم الدال على مجرد الحدث، يعني: اسًما ال يدل إال 

على حدث، فإن وجدنا كلمة تدل على حدٍث وزمان، فهذه الكلمة ُنسميها فعاًل، 

 هذا هو الفعل.
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 الفعل: ما دل على حدث وزمانه.

كلمة تدل على حدث وصاحب هذا الحدث، وبالتحديد نقول: إن  إن وجدنا

تدل على « جالس»وجدنا كلمة تدل على حدث وفاعل هذا الحدث؛ كجالس، 

الحدث، وهو الجلوس، وتدل على فاعله، فالذي يدل على الحدث وفاعله نسميه 

 اسم فاعل، وقد يكون صفة ُمشبهة، مشبهة بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل.

ن البطل؟ الذي يفعل البطولة، فاعلها، فبطل تدل على «طلب»فقولك:  ، م 

 الحدث البطولة، وتدل على فاعلها.

ومن وقع الحدث عليه، اسم  وا  ِ اليل يدل على الحدث ومفعوله، يعنك:

 مفعول.

أما الكلمة التي تدل على الحدث فقط، تدل على مجرد الحدث وال تدل على 

الجلوس يدل على فعل الجلوس، لكن يدل شيء آخر، فهي المصدر؛ كالجلوس، 

على زمانه، هذا يف الماضي أو يف المستقبل أو اآلن؟ ال يدل على فاعله على 

 مفعوله على مكانه على زمانه، ما يدل على شيء سوى الحدث.

 االسم الدال على مجرد الحدث، هذا التعريف العلمي. المصدر  و:

التصريف  لو  يف المصدر  و:أما التع يَ التعليمك للمصدر، لإنهِ ي و

لِس جلوًسا،  ل س  يج  ف الفعل التصريف الثالث هو المصدر، ج  الثالث للفعل، صرِّ

هاًبا، طبًعا لو أوزان وأبنية  ب  يذهب ذ  ه  رج  يخُرج خروًجا، شِرب  يشرُب شرًبا، ذ  خ 

 مختلفة.

 : قال 

 َأْلِحْق لِك اْلَعَمْل  اْلَمْصَدرَ  بِِفْعِلهِ 

، يدل على أن عمل المصدر عمٌل غير أصيل، وإنما هو بالحمل «ألحق»قوله: 
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 واإللحاق بالفعل. 

إًذا فالمصدر إذا ُأعمل، فإنه ُيلحق بماذا؟ بأي فعل؟ بفعله هو، فإذا كان فعله 

؟ يعني: يرفع فاعاًل، وال ينصب مفعواًل، فالمصدر كذلك، «الزًما»الزًما؟ ما معنى 

ا، األصل الفعل إعماله واجب، لكن الفرع يجوز إعمال المصدر، جائز ليس واجبً 

 ال بد أن ينحط عن األصل درجة، إعمال المصدر جائز.

« عِجب ُت من قياِم زيدٍ »فمصدره يجوز أن يرفع فاعاًل، فلك أن تقول: 

، أي: عجبُت من أن قام زيٌد، أو «عِجب ُت من قياٍم زيدٌ »باإلضافة، ولك أن تقول: 

فاعل القيام، فلك أن ترفع هذا الفاعل بمصدره، عجبُت من أن يقوم  زيٌد. هو 

عجبُت من »، يعني: من أن يقوم زيٌد، ويجوز لك اإلضافة «عجبُت من قياٍم زيدٌ »

 «.قياِم زيدٍ 

هق  الباطُِل » نِي ُزهوق الباطل»، فعل وفاعل، ثم تقول بعد ذلك: «ز  ، لك «يُسر 

ين زهوُق الباطلِ »أن تضيف:  عمل فعله فرتفع به  ، ولك أن ُتعمل المصدر«يسر 

 ، تقصد: يسرين أن يزهق الباطل.«يسرين زهوُق الباطُل »الفاعل فتقول: 

وإذا كان فعله يرفع فاعاًل وينصب مفعواًل واحًدا، يعني: إذا كان فعله متعدًيا 

إلى مفعوٍل واحد، فالمصدر كذلك، يجوز أن ُيعمل هذا العمل، فيرفع الفاعل 

باإلعمال، ولك أن « ب ُت من عقوٍق الولُد أباهعجِ »وينصب المفعول به، فتقول: 

، فإن أضفت قلنا: إن «عجبُت من عقوِق الولِد أباه»تضيف إلى الفاعل فتقول: 

 المصدر ُأضيف إلى فاعله، ونصب مفعوله.

، «عجبُت من عقوٍق الولُد أباه»وإن أعملته يف الفاعل والمفعول مًعا، فتقول: 

 أباه. تعني: عجبت من أن ي ُعق  الولدُ 

بنِي مروُرك  »وكذلك يتعدى بحرف الجر الذي يتعدى به فعله، فتقول:  أعج 
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أعجب نِي أن ت ُمرَّ بزيٍد وأن تجلِس على »، كما تقول: «بزيٍد وجلوُسك  على الكرِسي

 يعمل مثله.« الكرسي

وإذا كان فعله متعدًيا إلى مفعولين؟ يعني: يرفع فاعاًل وينصب مفعولين، 

باإلعمال، « عجبُت من إعطاٍء زيٌد عمًرا درهًما»مل عمله، فتقول: فيجوز فيه أن يع

 زيٌد عمًرا درهًما.
 
 تعني: عجبُت من أن ُيعطي

ويجوز لك أن تضيف المصدر إلى فاعله، وتنصب به المفعول، فتقول: 

، فنقول: إن المصدر أضيف إلى فاعله، «عجبُت من إعطاِء زيٍد عمًرا درهًما»

 ونصب مفعوليه.

أي: يرفع فاعاًل، وينصب ثالثة  ا  الفعل متعدي ا نلى ثالث  مفاعيل،ون ا ذ

عِجبُت مِن إعالٍم زيٌد عمًرا بكًرا »مفاعيل، فيجوز للمصدر أن يعمل عمله، فتقول: 

 ، تريد: عجبُت مِن أن ُيعلِم  زيٌد عمًرا بكًرا مسافًرا.«مسافًرا

ِم زيٍد عمرًوا عجبُت من إعال»ولك أن تضيف المصدر إلى فاعله، فتقول: 

 ، فنقول: إن المصدر أضيف إلى فاعله، ونصب مفاعيله الثالثة.«بكًرا مسافًرا

 كل ذلك مفهوم من قول ابن مالك السابق: 

 َأْلِحْق لِك اْلَعَمْل  اْلَمْصَدرَ  بِِفْعِلهِ 

 أي: ألحقه بفعله يف كل هذه األوجه من أوجه العمل.

الذي ذكره للمصدر، يشمل  بعد ذلك أن هذا الحكم ثم ذكر ابن مالك 

جميع المصادر أو جميع أحوال المصادر، سواٌء كان المصدر مضاًفا، أم كان 

 ، يعني: منوًنا.«أل»، أم كان مجرًدا، يعني: مجرًدا من اإلضافة ومن «أل»ُمعرًفا بـ

 : فقال 
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 بِِفْعِلاااِه اْلَمْصاااَدَر َأْلِحاااْق لِاااك اْلَعَماااْل  

 

ا َأوْ   َماااااااا َّ   ا أْو مو َةااااااااال   َمااااااااَ  َأْل  مو

 «.أل»يعني: حالة كونه مضاًفا أو مجرًدا أو مع  

بحسب األكثرية، فأكثر ما يعمل المصدر وهو  ورتبها ابن مالك 

ا، ولكنه « أل»مضاف، وبعد ذلك وهو مجرد، وإعماله وهو معرف بـ قليل جد 

 جائز.

ز أن فإعماله مضاًفا هو األكثر، وسيأيت كالم خاص على إضافته، قلنا: إنه يجو

يضاف ويجوز أن ُيعمل، لكن كالمنا اآلن سيكون أكثر على إعماله، وإضافته 

 إن شاء اهلل.-ستأيت يف بيت قادم 

فيجوز أن تضيفه ويجوز أن ُتعمله، فإذا أضفت المصدر تضيفه إلى ماذا؟ لك 

أن تضيفه إلى فاعله، ولك أن تضيفه إلى مفعوله، لك أن تضيفه إلى فاعله، وهذا 

، أي: عجبُت مِن أن ت ضِرب  زيًدا، «عجبُت من ضربِك  زيًدا»كقولك:  هو األكثر؛

، «أعجب نِي إكراُم الطالِب األستاذ  »وتقول:  ، أي: أعجبني أن ُيكِرم الطالُب األستاذ 

أعجب نِي »فأضفت المصدر إلى الفاعل، ولك أن ُتعمل ويجوز أن ُتعمل فتقول: 

 «.إكراٌم الطالب  األستاذ  

]الحن:  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)تعالى:  قوله ومن  لك:

مصدر، وقد أضيف إلى فاعله لفظ  (ۓ) (ۓ ۓ ڭ ڭ)، [40

 .(ڤ)الجاللة، ونصب مفعوله 

، -والمعنى  ، أو لوال أن يدفع اهلل الناس  واهلل أعلم: ولوال أن دفع اهلل الناس 

فهنا جاء على األكثر إضافة المصدر إلى فاعله، ولك يف اللغة أن ُتعمل هذا 

 «.ولوال دفٌع اهلُل الناس  »ر يف الفاعل، فتقول: المصد
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 (ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ىى): قوله  ومن  لك:

 أتى باإلضافة، أضيف إلى الفاعل، ونصب المفعول به. [161]النساء: 

 أي: ولوال أن أخذوا الربا، وأن أكلوا أموال الناس بالباطل.

عجبُت »فتقول:  ولك أن ُتضيف المصدر إلى مفعوله، فرتفع حينئٍذ الفاعل،

ِة زيدٌ  ب ني إكراُم األستاِذ الطالُب »، وتقول: «مِن أكِل الُخبز  فاعل « الطالُب »، «أعج 

مؤخر، يعني: عجبت من أن يأكل الخبزة  زيٌد، وأعجبني أن ُيكرم  األستاذ  الطالُب، 

 ثم أضفت إلى المفعول به.

بُت من أكٍل عج»ويجوز لك أن ُتعمل يف الفاعل والمفعول به هنا، فتقول: 

 «.أعجبني إكراٌم األستاذ  الطالُب »، و«الخبزة زيدٌ 

]آل  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ): قوله  ومن  لك:

 .[97عم ا : 

 (ہ)يف اآلية أكثر من تخريج، من هذه التخريجات المشهورة: أن 

هو اسم موصول، يعني:  (ۓ ڭ ڭ ڭڭ)مصدر، والبيت مفعول به، و

ن و-الفاعل، والمعنى  (ڤ)الذي و اهلل أعلم: وهلل على الناس أن  يحجَّ البيت  م 

 استطاع إليه سبياًل.

يعني: وهلل على الناس أن يحج البيت  المستطيُع، يعني: وهلل على الناس أن 

. قدم المفعول به، ثم أضاف المصدر إليه، ويف اآلية تخريج  يحج المستطيُع البيت 

 مشهور آخر، ولعله أشهر منه.

 قال الشاعر: 

 ن   ظلااااااِ نفِسااااااه الماااااا ءو بااااااي نض أ  

 

نْها عان  او   َيْغِلا و الع اال   ن ا لِ َيصو
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ُه المرُء، ثم   ُه، ثم قدم المفعول به، أن يظلم  نفس  يعني: أن يظلم  المرُء نفس 

 أضاف: أال إنَّ ُظلم  نفِسِه المرُء.

گ گ گ ڳ ڳ ): وننظر بعد ذلك يف قوله 

 (ہ)ة الجمهور ومنهم العشرة، يف اآلية قراءتان، قراء [28ال وم:] (ڳڳ

 واهلل أعلم: تخافون ُهم كما تخافون  أنفسُكم.-بالنصب، والمعنى 

فأضاف  ،[28ال وم:] (ڳ ڳڳ)ثم قلب الفعل إلى مصدر 

 المصدر إلى فاعله، ونصب المفعول به، وهذا على األكثر.

تُِكم أنفسكم»ويف قراءة شاذة:   ، فعلى ذلك أن نقول: إن«تخافون ُهم كخيف 

المصدر أضيف إلى مفعوله، ورفع فاعله على تقدير: تخافوهنم كما ُتخيُفكم 

 فاعل، ثم قلبنا الفعل إلى مصدر وأضفناه إلى المفعول به.« أنفسكم»أنفسُكم. فـ

فهذا هي الحالة األولى إلعمال المصدر، أن يعمل مضاًفا، وهي الحالة 

 األكثر.

أو إلى المفعول، هذا قوله:  فُيضاف المصدر إما إلى الفاعل وهذا األكثر،

 «.مضاًفا»

ا.  الحال  الثاني  إلعمال المصدر: أ  يعمل المصدر مم   

أقل من  -كما قلنا-، يعني: منوًنا، وهذا «أل»يعني: مجرًدا من اإلضافة ومن 

 إعماله مضاًفا. 

، تعني: من أن يُعق  الولُد «عِجبُت من عقوٍق الولُد أباه»أن تقول:  ومن  لك:

 أباه.

ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ ھ ے ڻ ۀ ۀ ہ): قوله  ومن ال وا د:
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ما العقبة؟ العقبة: فك رقبة، أو إطعاٌم يتيًما يف يوٍم، يف  [14-12]البلد:  (ڭ

العقبة: فك رقبة، أو أن ُتطِعم يتيًما،  يعني: مجاعة. ،[14البلد:] (ڭ)مسغبة 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ ھ ے ڻ ۀ ۀ ہ)ثم قلب الفعل إلى مصدر، 

 يتيًما، فاعل المصدر هنا وهو منون، يعني: مجرًدا. [14-11البلد:] (ڭ

ولو أردت أن ُتقدر الفعل لقدرته، لكن المعنى هنا على حذفه، يعني: أن 

 ُتطعموا يتيًما.

 قول الشاعر:  ومن  لك:

اوَس قااااااومأ   بَةاااااْ بأ بالساااااايوَ رو

 

نَّ عااااااان الم يااااااال   أَزْلناااااااا  ااااااااَمهو

َِ راوَس قومأ »   ضرب رؤوس  قوٍم بالسيوف.أي: بأن ن ،«بَِة ِب بالسيو

، فأعمل المصدر وهو منون، أي: «بضرٍب رؤوس  قوٍم بالسيوف»فقال: 

 مجرد.

َض -والحال  الثالث  إلعمال المصدر  و ك أقل الحا ط: أ  يعمل و و مع 

 «:أل»با

 ، يعني: عجبت من أن تضرب  زيًدا. «عجبُت من الضرِب زيًدا»كأن تقول: 

ا، سنم  ثل ببعض األمثلة والشواهد.طبًعا هذا قليل جد 

 قال الشاعر:  ومن  لك:

َو النَايااااااااااِ  أعااااااااااداَءع  ضااااااااااعي

 

 يْااااااالو الِفاااااا اَر يو اأااااااك األجاااااال 

ى «ضعيف النكاية أعداءه»يظن الفرار ُيبعد األجل،   ن ك  ، يعني: هو ضعيٌف أن ي 

ف بـ ، يعني: أن ينكى «ضعيُف النكاية أعداءه»، «أل»أعداءُه، فأعمل المصدر الُمعرَّ

 داءه.أع
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 قول الشاعر:  ومن  لك: 

ااااااْ َوة بعاااااادما ااااااك والتاااااالبيَن عو  لإنَّ

 

  عاااااااَ  وأياااااادينا نليااااااه شااااااوارعو  

  .  إلى آخر القصيدة، يعني: فإنك وأن ُتؤبِن عروة 

 قول الشاعر:  ومن  لك:

نااااك  ل ااااد علمااااْت أولااااى المغياااا ة أنَّ

 

اْ ِب مْسامعا   َذَ ْرطو للِ أنَْل عن الةَّ

 اجع، يعني: فلم أنكل عن أن أضرب  مسمًعا.فلم أتر«: فلم أنكل»يعني:  

الخيول المغيرة، يمدح «: المغيرة»، ومؤنث أول«: أولى»، «أولى المغيرة»و

نفسه أنه يف أول صفوف القتال، أول صفوف القتال الخيول التي يف القتال، فاعلم 

 أنني ال أنكل عن هذا العمل.

 قال:  -وإن كنا ال نوافق على معناه-: قول الشاعر ومن  لك

 عمبااات مااان الااا زق المساااكء نلهاااه

 

 وللتاااا   بعااااض الصااااالحين ل ياااا ا 

وهو الرزق، على معنى: عجبُت أن رزق  « أل»أعمل المصدر المعرف بـ 

فاعل مؤخر، عجبت من أن رزق « إلهه»مفعول به مقدم، « المسيء  »المسيء  إلهه، 

المصدر المسيء  إلهه، وعجبُت من أن ترك بعض الصالحين  فقيًرا، فأعمل 

 «.أل»المعرف بـ

الحكمة البالغة يف كل ما يفعل،  ونحن نقول لهذا الشاعر وأمثاله: هلل 

 أعلم بما يصلح خلقه، فلو رأيت فقيًرا. فهو 

ا له، والعكس صحيح،  فاعلم أن الفقر خير له، ولو كان غني ا ربما كان شر 

نما يعني: الرضا بقضاء واإليمان بالقدر ال يعني: االستسالم لمثل هذه األمور، وإ

 على جميع نعمه. ، وعدم التسخط، وحمد اهلل اهلل 
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ولكن ال يعني: أن اإلنسان ُيدافع مثل هذه األمور التي يرى أهنا مِن المصائب، 

فمدافعة القدر من القدر، مدافعة هذه األمور من القدر، فليست خالًفا للقدر، أو 

 طعنًا يف القدر.

رح البيت األول فقط، من إعمال المصدر، فيبقى هذا ما أمكن قوله يف ش

 للدرس القادم. -إن شاء اهلل-الكالم على الثالثة األبيات الباقية، ُنرِجئها 

 إن كان هناك من سؤال يا إخوان قبل أن نختم؟ تفضل.

 ...الطال :

بالنسبة للمصدر، يقولون: فاعله يجوز حذفه، فيذكرون ذلك من  ال يخ:

فرع، والفرع دائًما ينحط  -كما قلنا-فيها حذف الفاعل؛ ألنه المواضع التي يجوز 

 عن األصل.

وهذا أيًضا ُيطلعنا على سر من أسرار اللغة، لماذا نستعمل المصدر، ونستعمل 

عجبُت من »الفعل والمعنى متقارب؟ نقول: المصدر يعمل عمل فعله، فقولك: 

ا. فالمعنى متقارب، نعم هذا ، يعني: عجبت من أن ُيكرم زيٌد عمرً «إكراِم زيٍد عمًرا

المعنى اإلجمالي، هذا المعنى الصناعي، لكن ليس المعنى متطابًقا، وليس المعنى 

 واحًدا، الفصحاء البلغاء يعرفون أن هذا غير هذا.

، ال يؤدي المعنى الدقيق الذي يؤديه «عجبُت من أن يضرب  زيٌد عمًرا»

 ، والفعل له معنًى.، المصدر له معنى«عجبُت من ضرِب زيٍد عمًرا»

فلهذا من المعاين الدقيقة يف استعمال المصدر، أنك تقدر حذف الفاعل، ال 

تريد الفاعل، تريد فقط الفعل ومفعوله، أو الفعل وفاعله، الذي سيأيت يف الدرس 

، يعني: لوكان هناك  -إن شاء اهلل-القادم  أن المصدر وإن كان بمعنى فعٍل متعد 

يجوز أن تذكر فاعله ومفعول ه، ويجوز لك أن تضيفه إلى  فاعل ومفعول، ومع ذلك
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الفاعل، وتقصد المفعول به، ويجوز أن تضيفه إلى المفعول به وترفع الفاعل،  

ويجوز لك أن تضيفه إلى الفاعل وتحذف المفعول به، ويجوز لك أن تضيفه إلى 

ى المفعول به وتحذف الفاعل. كل هذا جاز ألهنا أساليب، هي أساليب المعن

 الدقيق الذي يريده العربي، يعرب عنه بأي أسلوب من هذه األساليب.

عند شرح البيت الثالث، أو الرابع، الثالث  -إن شاء اهلل-وهذا سيأيت تفصيله 

 نعم.

 سؤال آخر يا إخوان.

  يا واهلل أعلِ، وصلى اهلل و لِ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس السبعون

﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين. 

 أما بعد: 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، هذه ليلة اإلثنين، الثامن والعشرين من 

نعقد  من هجرة المصطفى  1432شهر ُجمادى األولى من سنة 

عليه رحمة اهلل -« ألفية ابن مالكشرح »فيها الدرس المكمل للسبعين من دروس 

 ، يف حي الجزيرة، يف مدينة الرياض.«جامع الراجحي»يف هذا الجامع  -تعالى

، «باب إعمال المصدر»وقد بدأنا يف الكالم يا إخوان يف الدرس الماضي على 

يف هذا  -إن شاء اهلل تعالى-وشرحنا منه بيًتا واحًدا، وبقيت ثالثة أبيات نشرحها 

  مستفتح هذا الدرس نقرأ األبيات التي عقد ابن مالٍك الباب عليها.الدرس، ويف

 : قال 

 نِْعَمالو اْلَمْصَدرِ 

 بِِفْعِلاااِه اْلَمْصاااَدَر َأْلِحاااْق لِاااك اْلَعَماااْل 

 

ا َأْو َمااااااااَ  َأْل   َماااااااا َّ   ا أْو مو َةااااااااال   مو

اااال  ْعاااالض َمااااَ  َأْ  َأْو َمااااا َيحو
 نِْ  َذاااااَ  لِ

 

ِِ َمْصااااااَدرأ   ااااااهو َو ِْ اااااا  َعَمااااااْل  َمَحلَّ

ََ َلاااااهْ   ِع الَّاااااِيل أوِضاااااي  َوَبْعاااااَد َجااااا ل

 

ااااااْل بِنَْصاااااا أ َأْو َبَ ْلاااااا أ َعَمَلااااااهْ    َذمل
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ااااا َّ َوَمااااانْ   ااااا َّ َماااااا َيْتَبااااا و َماااااا جو  َوجو

 

 َراَعاااى لِاااك ا ْ َبااااِع اْلَمَحااالَّ َلَحَسااانْ  

فذكرنا يف الدرس الماضي عندما ذكرنا البيت األول: أن المصدر قد يعمل  

مل حينئٍذ مثل فعله، إن كان فعله الزًما، فيرفع فاعاًل مثله، وإن عمل الفعل، ويع

كان فعله متعدًيا، رفع فاعاًل ونصب مفعواًل به، واحًدا أو اثنين أو ثالثة بحسب 

 الفعل، بحسب تعدي فعله.

وكذلك أن تعدى بحرف جر فإنه يتعدى بمثل ما يتعدى به فعله، وقد ضربنا 

 على ذلك أمثلة كثيرة وشواهد.

 يف البيت الثاين:  أما قوله 

اااال ْعاااالض َمااااَ  َأْ  َأْو َمااااا َيحو
 نِْ  َذاااااَ  لِ

 

ِِ َمْصااااااَدرأ َعَمااااااْل   ااااااهو َو ِْ اااااا  َمَحلَّ

، أو مع ما يحل محله، يريد أن يقول «أن»فإنه يقول: بشرط إن كان فعل مع  

 إن إعمال المصدر عمل فعله ليس جائًزا بإطالق، وإنما يجوز بشرط، ما :

 ؟هذا الشرط

المصدرية محله، فإن « ما»المصدرية، أو مع « أن»هو أن يصح إحالل فعٍل مع 

« أن»صح ذلك صح إعماله، وإال فال، فإذا صح أن تحذف المصدر، وُتقدر مكانه 

المصدرية مع فعل، فإن المصدر حينئٍذ « ما»المصدرية مع فعل، أو ُتقدر مكانه 

 يجوز أن يعمل.

 عمال المصدر حينئٍذ ممتنع. وإن لم يتحقق هذا الشرط، فإن إ

 أن تقول:  مثال  لك:

ِمل، فُأضيف إلى فاعله، « عجبُت مِن إكرامِك  زيًدا» المصدر: اإلكرام هنا ع 

وهو المخاطب، ونصب  مفعوله، معنى المصدر أوسع من معنى الفعل؛ ألن الفعل 

، أو «م  أكر»يتقيد بكونه فعاًل ماضًيا، فاألصل يف زمنه أن يكون ماضًيا، فتقول: 
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 يكون فعله مضارًعا، فيحتمل أن يكون زمانه الحال أو االستقبال.

م  »، يعني: هو مصدر للفعل الماضي «إكرام»أما المصدر فلفظه واحد:  ، «أكر 

، فالفعل له أشكال، أما المصدر «أكِرم»، وللفعل األمر «ُيكرم»وللفعل المضارع 

يحتمل تلك األزمنة جميًعا،  فهو لفظ واحد، ومع ذلك هذا المصدر بلفظه الواحد

 بحسب مراِد المتكلم.

، قد يكون المعنى أن اإلكرام وقع يف «عجبُت من إكرامِك  زيًدا»فقولك: 

، فإذا أردنا أن نُحل المصدر، نقول: «عجبُت من إكرامِك  زيًدا»الماضي، فتقول: 

« أن»أن يحل محله، إذا أردنا أن نحل المصدر بحرف مصدري وفعل، إًذا سنحله بـ

مت  زيًدا»مع الفعل الماضي، فالتقدير:   «.عجبُت من أن أكر 

، أي: أنك ستكرمه يف المستقبل، «عجبُت من إكرامِك  زيًدا»وإذا كان قولك: 

مع الفعل « أن»بعد قليل أو غًدا أو يف المستقبل عموًما، فحينئٍذ تُحل المصدر بـ

 «.عجبُت من أن ُتكِرم  زيًدا»المضارع، فتقول: 

والفعل « أن»مع الفعل، إذا أردت الماضي فُتقدر « أن»فالمصدر ينحل بـ إًذا

 مع الفعل المضارع.« أن»الماضي، أو إذا أردت الزمن المستقبل، فُتقدر 

، «عجبُت من إكرامك  زيًدا اآلن»فإذا كان الزمن زمن المصدر الحال، يعني: 

يف « ن إكرامِك  زيًداعجبُت م»، فأنت تتعجب من ذلك، فتقول: «اآلن ُأكرم زيًدا»

 الماضي ال، يف المستقبل؟ ال، يف الحال.

المصدرية، هي « ما»، «ما»، وإنما ُتقدر «أن»يف الحال، يقولون: ال ُتقدر 

المصدرية الفعل الماضي أو المضارع؟ ال شك أنه « ما»مصدرية أيًضا، وتقدر مع 

عجبُت »ر بقولك: المضارع؛ ألنه الذي يكون زمانه الحال، فُتقدر حينئٍذ المصد

 «.مما ُتكِرُم زيًدا
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 من الحروف المصدرية المشهورة، فتقول يف الكالم: « ما»و« أن»و 

أن »والفعل مصدر مؤول، يعني: « أن»، فـ«أن تجلس خيٌر مِن أن تقوم»

مع بعض هذا اسم، ويسمونه اسًما مؤواًل، لو « أن تجلس»هذا اسم، « تجلس

، «جلوُسك  خيٌر من قيامك»قول: أردت أن تأوله بمصدر صريح، لكنت ت

 «.أن تقوم»، وقيامك كقولك: «أن تجلس»كقولك: « جلوسك»فـ

 اسم صريح.« جلوسك»اسم مؤول، و« أن تجلس»فهذا اسم وهذا اسم، 

والفعل، فإنه حينئٍذ يعمل، « ما»والفعل، أو « أن»فإذا صح  أن ُيقدر المصدر بـ

، يعني: أن تحب الشيء يعميك «ُحبُّك  الشيء ُيعمي وُيِصم»وتقول العرب: 

 وُيصمك.

وقد  ذ نا يف الدرس الماضك أمثل  وشوا د ذثي ة على نعمال المصدر، 

ا  نتوقَ عند بعةها ل  ، ثِ نحلها م  أننا يف الدرس الماضك ذلما  ذ نا مصدر 

: « أ »عامال  نحله با  والفعل، لمثال 

ب ني مروُرك  بزيدٍ »قولك:  ان يف الماضي يعني: ، تحلُّه بماذا؟ إن ك«أعج 

، طب تقول له وهو «ُيعجُبني أن تمرَّ بزيدٍ »يف المستقبل « ُيعجبني أن مررت  بزيدٍ »

، «ُيعجُبني مرورك  بزيدٍ »اآلن مثاًل مار بزيد واقف ينتظر، فتعجب من مروره بزيد 

 «.عجبُت مِما تمرُّ بزيدٍ »فإذا حللته بالفعل كنت تقول: 

، فإذا حللته سواء بالماضي أو «ا درهًماعجبُت من إعطاء عمرً »وتقول: 

عجبُت من أن ُيعطي زيٌد عمًرا »بالحال، أو باالستقبال، وعرفنا ذلك، فتقول: 

 ، أو أن أعطي أو مما أعطي.«درهًما

بني إكراُم الطالِب األستاذ  »و .«أعج   ، أي: أعجبني أن ُيكرم  الطالُب األستاذ 

دره ُنق [40]الحن:  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ): وقال 
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؟ يعني: الزمن هنا الماضي أم «ما»والمضارع؟ أو بـ« أن»والماضي، أو بـ« أن»بـ

، [40]الحن:  (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)الحال أم االستقبال 

الزمن هنا ماٍض أم حال أم مستقبل؟ نعم يا أخي، يعني: لوال دفع اهلل يف الماضي، 

الزمن المستمر،  طب يف المستقبل، يف الحال ماذا يسمى هذا الزمن؟ نعم، هذا

يسمى الزمن المستمر، وهو زمن معروف يف اللغة العربية، يقرره العلماء ونص 

عليه سيبويه يف أول صفحة يف كتابه، فذكر أن الزمان قد يكون يف الحال، كقولك: 

 ، أو يكون لما«محمٌد يزورك  الليلة»، أو يف المستقبل كقولك: «ذهب  زيٌد باألمس»

 قال سيبويه.مضى ولم ينقطع، كما 

يعني: هناك أفعال ال ُيراد هبا زمن معين، وإنما ُيراد هبا الفعل المستمر، يعني: 

ال يراد أن تربط بزمن مقيد معين محدد، وإنما هي مربوطة بزمن، لكن الزمن مبهم، 

 قد يقع يف الماضي أو الحال أو االستقبال.

، ما الزمن هنا «صن ُيرجمالزاين المح»، أو «القاتُل عمًدا ُيقتل»كقولهم مثاًل: 

، مع أنه طبًعا يف صيغته مضارع، وعرفنا أن تقسيم الفعل «يرجم»و« يقتل»للفعل 

 لماٍض ومضارع وأمر هذا تقسيم بحسب الصيغة، وليس بحسب الزمان.

هنا ليس زمانه الماضي، أو الحال أو االستقبال، وإنما « ُيقتل ويرجم»فقولهم: 

ُمبهًما متى ما حصل القتل العمد وقع هذا الفعل،  هو زمان مستمر، يعني: زماًنا

فلهذا قد يكون يف الماضي، الماضي القاتل عمًدا يف الماضي ُيقتل، واآلن القاتل 

ليس « ُيرجم»هنا و« يقتل»عمًدا يقتل، ويف المستقبل القاتل عمًدا يقتل، ولهذا 

، أو نقول: زمن زمانه الحال وال المضي وال االستقبال؛ إما أن نقول: زمان مستمر

 ُمبهم.

، اإلسالم يعدل يف «اإلسالم ينشر العدل يف العالم»قولك مثاًل:  ومن  لك:
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 أحكامه، هذه كلها زمان مستمر. 

يف « كان» [70]الف قا :  (چ چ چ ڇ): قوله  ومن  لك:

 (چ چ چ ڇ)الصيغة نقول: فعل ماٍض، هذا يف الصيغة، لكن يف الزمن؟ 

ا.زمنه يف الما [96النساء:]  ضي ويف الحال ويف االستقبال، يعني: فعاًل مستمر 

اب»وتقول:  ، فعل مستمر، وهكذا إًذا «الناس يحبون  المخلص ويكرهون الكذَّ

، أو المستقبل «محمٌد ذهب  باألمس»فالفعل قد يكون زمانه المضي فقط، كقولنا: 

، «الكتاب أنا أفتح»، أو الحال فقط كقولك: «محمٌد يزوُرك  الليلة»فقط كقولك: 

 ؛ ألن البيع يقع يف نفس اللفظ، مع نفس اللفظ.«بعتك، وهبتك»وكألفاظ العقود: 

وقد يكون الزمن الماضي والحال، وقد يكون الزمن الحال واالستقبال، وقد 

ا يشمل الجميع.  يكون الزمن مستمر 

هنا الزمن، الصيغة صيغة  [40]الحن:  (ۓ ۓ ڭ ڭ): فقوله 

 ن هو زمن مستمر، أو نقول: ُمبهم.الدفع ماٍض، لكن الزم

فعلى ذلك ستقدر: فلوال دفع اهلل الناس، أو فلوال أن يدفع اهلل الناس، أو فلوال 

مما دفع، مما يدفع اهلل الناس، أو يجوز كل ذلك؟ نعم يجوز كل ذلك؛ ألنك يف 

 الفعل ال بد أن تذكر فعاًل، وهذا من ميزة المصدر عن الفعل.

كما سيأيت، اسم الفاعل أيًضا له زمن؛ ألنه مشتق من وكذلك يف اسم الفاعل 

 فعله، وقد يكون زمنه كل ما ذكر.

فالتمثيل على األزمنة الخاصة واضحة، أما التمثيل على الزمن المستمر، 

، يعني: ملكه أم يملكه اآلن، أم [4]الفا ح :  (ٺ ٺ ٺ): فكقوله 

 تقبل؟ هو فعل مستمر.سيملكه، أم أنه مالكه يف الماضي ويف الحال ويف المس
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هنا، وهي يف الماضي، يعني: ملك ملكه، ال  (ٺ)فلهذا سنقول فيما بعد 

، ومع ذلك لك أن ُتعمله؛ ألنه بمعنى الماضي وبمعنى الحال شك أنه ملكه 

 واالستقبال.

، والتقدير: عجبُت من أن يأكل  الخبزة  «عجُبت من أكِل الخبزِة زيدٌ »وكقولك: 

أن أكل  الخبزة زيٌد، وإن كنت تتعجب من أكله يف أثناء أكله، يف زيٌد، أو عجبُت من 

 «.عجبُت مما يأكُل الخبزة  زيدٌ »حال أكله، تقول: 

، قلنا: التقدير: العقبة فكُّ [14]البلد:  (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ): وقال 

 رقبة أو أن ُتطِعم  يتيًما.

 وُتطبق ذلك يف غير ذلك من الشواهد.

فعيل، هذا صفة مشبهة، ال نريد « جميٌل »، «جميٌل صوُتك  »أما قولك مثاًل: 

، صوٌت مصدر، طب هل المصدر هنا يعمل، يعني: هل يجوز أن «صوتك»كلمة 

 والفعل.« ما»والفعل أو « أن»يعمل؟ الجواب: ال، لماذا؟ ألنه ال ينحل، ال ينحل بـ

ت  جميٌل، أو ما تصوت جميٌل، فهنا المصدر ال ينحل،  ليس التقدير: أن ُتصوِّ

فلهذا ال يمكن وال يجوز أن يعمل؛ ألن االسم هنا صار خالًصا يف االسمية، فال 

 يعمل.

ِِ : »ويف آخر البيت قال  فبيَّن أن اسم المصدر  ،«َعَمْل  َمْصَدرأ  َو ِْ 

 أيًضا مثُل المصدر، قد يعمل عمل  الفعل بالشرط المذكور.

ر، هذا مصطلح وما المراد بأسماء المصادر؟ أسماء المصادر، اسم المصد

يريدون به يف األشهر: ما كان أنقص من فعله يف الحروف، ما كان أنقص من فعله 

 يف الحروف، يعني: ما كان فعله أنقص منه يف الحروف.



 

 
e 

g h 

f  502 
 شرح ألفية ابن مالك

 ، فإن مصدره القياسي: أعطى ُيعطي إعطاًء.«أعطى»فإذا قلنا:  

اسم مصدر، فيسمونه اسم مصدر، واسم المصدر كالمصدر « عطاءٌ »وقولك: 

 حكمه. يف

 ؟ اسم مصدر.«سالًما»وكقولنا: سلَّم  ُيسلم المصدر تسليًما، طيب و

، «أعان  ُيعيُن إعانة»، وكقولك: «كلم  ُيكلُِم تكليًما، وكالًما»وكذلك قولك: 

 .. وهكذا..، واسم المصدر: ُقب ل ة«قبَّل  ُيقبُِّل تقبياًل »، و«عونٌ »واسم المصدر: 

 ي: قول القطام من نعمال ا ِ المصدر:

ا بعااااااد ر   المااااااوِط عن ااااااك  أذْفاااااا  

 

 وبعاااااد عطائاااااك المائاااااَ  ال  اعاااااا 

التقدير: أكفًرا، يعني: أأكفر كفًرا بعد ردِّ الموِت عني، وبعد أن أعطيتني المائة  

، أي: المائة التي ترتع.  الرتاع 

والفعل، بعد أن أعطيتني المائة، فلهذا « أن»فالمصدر هنا: عطائك انحل إلى 

ظرف «: بعد»، «بعد عطائك المائة»نا أن ُنعرب المائة يف البيت، عمل، فإذا أرد

مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكسرة، وهو « عطاء»زمان، وهو مضاف، و

مضاف إليه؛ ألن كل ضمير اتصل باسم هو مضاف «: عطائك»مضاف، والكاف يف 

 إليه.

، أو فكاف المخاطب مضاف إليه، يف محل جر مبني على الفتح، وهو الفاعل

 مفعوله، وهو الفاعل.« عطاء»المفعول يف المعنى المخاطب فاعل 

مفعول به منصوب، « المائة»المفعول به ألنه الُمعطى، و«: المائة»و

ا»و  صفة المفعوِل به.«: الرتاع 

، فالتقدير: أأكفُر كفًرا، فما إعرابه؟ إعرابه: مفعول «أكفًرا»، يف «كفًرا»أما قوله: 
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 ق.مطلق، نعم مفعول مطل

بَلِ  ال جل ام َأَ هو الوضوءو »حديث لفظه: « الموطأ»وجاء يف  « قبلة»، فـ«ِمن قو

مضاف إليه، وهو الفاعل يف المعنى، « الرجٌل »، و«مِن»اسم مصدر، وهو مجرور بـ

وامرأته مفعول به؛ ألننا قررنا يف الدرس الماضي أن إعمال المصدر جائز، فيجوز 

 إلى الفاعل. لك أن ترفع به الفاعل، وأن تضيفه

أو تنصب به المفعول به أو تضيفه إلى المفعول به، وسيأيت الكالم بعد قليل 

 إن شاء اهلل تعالى.-على تفصيل عمله 

 قول الشاعر:  ومن  لك:

 ن ا صحَّ عاو و الْاالق الما َء لاِ َيماْد 

 

ااااا ا  ا مااااان اآلمااااااِل ن   ميس   عساااااي  

. ، أي: أن«إذا صحَّ عوُن الخالِق المرء  »فقوله:    ُيعين الخالُق المرء 

، ونصب مفعواًل به، «الخالق»إلى فاعله « عون»فأضاف اسم المصدر 

 اسم مصدر. -كما قلنا-هنا « عون»و

  وقال الشاعر: 

 بعْ اااااا  ك الَاااااا اَم  عااااااد  ماااااانهِ

 

ِ ألولاااااااا  ااااااا ين لغيااااااا  و  لاااااااال  و

العشرة: مصدر عاشر ُيعاشر، والمصدر الصريح: عاشر ُيعاشر معاشرًة، فاعل  

 ل مفاعلة، وقد يأيت فِعااًل.يفاع

اسم مصدر، والعشرة هنا عملت « ِعشرة»، فقولهم: «عاشر ُيعاشر معاشرة»فـ

، فالكاف هو الفاعل، وقد أضيف إلى مصدره، فنقول يف إعرابه: «بعشرتك الكرام»

اسم مجرور، وهو مضاف والكاف « عشرة»، و«عشرتك»الباء حرف جر يف 

 مفعول به منصوب.« ام  الكر»مضاف إليه، وهو الفاعل، و
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  وقال الشاعر:  

ا َوِ اااك مصاااغي   َقاااالووا ذالماااك  ناااد 

 

 ي اافيك قلاات َصااِحيح َ ا  َلااو َذاَنااا 

ا»فقالوا:   َك ِ ند  أي: أن ُتكلم  هنًدا، فأعمله، أضافه إلى الفاعل الكاف،  ،«ذالمو

 ونصب به المفعول به، والكالم: اسم مصدر من كلَّم  ُيكلُم تكليًما وكالًما.

فى يشفي  ،«ي ِفيَك »وقوله:  هذا فعل مضارع، ما ماضيه يا إخوان؟ ماضيه ش 

 شفاًء.

فإن ماضيه ال بد أن يكون رباعي ا؛ ألن حرف  -المضموم الياء-« ُيشفي»وأما 

المضارعة إذا كان مضموًما فهو من الرباعي؛ ألن حرف المضارعة ال ُيضم إال مع 

ذهب »مع السداسي، فإنه ُيفتح، تقول: الرباعي. أما مع الثالثي ومع الخماسي و

 «.استخرج يستخرج»، و«انطلق ينطلق»، و«يذهب

مع الرباعي فقط، ُتضم حروف المضارعة، فتقول: أقبل ُيقبُل، هذا رباعي 

ج  ُيدحِرج»ثالثي مزيد بحرف، أو   رباعي مجرد.« دحر 

، يعني: أشفى على «أشفى ُيشفي إشفاءً »هذا مضارع ماضيه « ُيشفي»إًذا 

ِفي ك»الموت، أو الهالك، يقول:  أسأل اهلل أن »، من الشفاء، و«أسأل اهلل أن ي ش 

ك.«ُيشِفي ك  ، يعني: يهلك 

أسأل اهلل أن »يف مرضه، فقالت:  ودخلت امرأة على اإلمام الشافعي 

 «.ي شفيك. فقال: اللهم بقلبها ال بلساهنا

 يف البيت الثالث:  ثم بعد ذلك يقول ابن مالك 

عِ  َوَبْعَد  ََ  الَِّيل َج ل ْل  َلهْ  أوِضي  َعَمَلهْ  َبَ ْل أ  َأوْ  بِنَْص أ  َذمل

قلنا من قبل يا إخوان: إن المصدر إذا تحقق شرط إعماله، فإن إعماله حينئٍذ 
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إعمال جائز، فيجوز أن تعمله ويجوز أن تضيفه؛ ألنه فرع، والفرع ينحط عن 

 األصل درجة.

أوسع من  -قلنا من قبل يا إخوان-وإعمال المصدر له أربع صور، المصدر 

الفعل، وذكرنا بعض صور توسعه، فهو يشمل كل األزمنة بلفظ واحد، ولهذا 

فيمكن أن تستعمل يف أساليب، وال يصح أن تستعمل يف هذه األساليب الفعل؛ ألن 

 الفعل قد يدل على ما ال تريد.

  :فإعمال املصدر له أربع صور 

 لفاعل وفدع:الصورة األولى: أ   يذ  معه ا

 إما ألن المفعول به معدوم، وذلك إذا كان فعله الزًما، ما يف مفعول به.

أو كان مفعوله محذوًفا، يعني: كان له مفعول به لكنه ُحذف، وهذا أيًضا مِن 

أسلوب استعمال المصدر، عندما تذكر الفعل، لفظ الفعل يدل على فاعٍل 

واًل، فالفاعل ال بد منه، والمفعول به، ومفعول، فلهذا ال بد أن تذكر فاعاًل أو مفع

 يعني: يمكن أن ُيحذف ويفهم يقدر؛ ألن لفظ الفعل يدل على فاعله ومفعوله.

أما المصدر، فال، المصدر قد ُيذكر معه الفاعل فقط، سواٌء كان فعله الزًما، 

فليس له مفعول أصاًل، أو كان فعله متعدًيا، لكن أنت ال تريد ذكر المفعول به، 

 ك أن تذكر الفاعل فقط، حينئٍذ أنت تذكر الفاعل، والمفعول به غير موجود.غرض

ا يف كالم العرب، كقولك:  ُيعِجُبني قياٌم »، أو «يعجبني قيام زيدٍ »وهذا كثير جد 

، قلنا لك أن تضيفه، وهو األكثر، ولك أن ُتعمله؛ ألن الشرط متحقق، يعني: «زيدٌ 

 ُيعجُبني أن يقوم  زيٌد.

فاعل والكتابة مفعوله، « زيدٌ »، «كتابٌة زيدٌ »، أو «وُق لي كتابُة زيدٍ تر»وتقول: 

 فاعله.
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؟ قيام زيد من قام الالزم، ما يف «قيام زيد، وكتابة زيد»تمام، لكن الفرق بين  

، لكن أنت لما تقول: « ُتعجُبني كتابُة زيدٍ »مفعول به، لكن  تب  فعل متعد  هذا من ك 

لكتابة الفعل مع الفاعل، وال تريد ذكر المفعول به ، تريد: ا«تعجبني كتابة زيد»

 أصاًل.

 يعني هنا ال نقول: إن المفعول به محذوف، المفعول به غير موجود.

 (ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ): قال 

طبًعا هنا إضافة، لكن  ،[114التوب :] (چ چ) [114]التوب : 

ى فاعله أم مفعوله؟ فاعله، والمفعول يف المعن (چ)فاعل، و (ہ)

 غير مذكور، وهو الرب جل جالله.

أي: ولوال استغفاُر إبراهيم  ربَّه ألبيِه، ولكن لم يذكر المفعول به؛ ألن غرض 

 الكالم على استغفار إبراهيم. 

]الب  ة:  (ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ): وقال 

مصدر، ولفظ الجاللة مضاف إليه، وهو الفاعل  (ەئ) ،(ائ ەئ ەئوئ)، [214

صدر إلى فاعله، والمفعول به لم ُيذكر، أي: متى نصُر اهلل يف المعنى، أضيف الم

 المسلمين، أو متى نصر اهلل إيانا.

ڃ ) [10]ِال :  (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): وقال 

 فاعل المقت، والمفعول به الممقوت لم ُيذكر هنا. (ٻ)لفظ الجاللة  (ڃ

المصدر المقت،  [10ِال :] (ڃ ڃ چ چ)ويف قوله: 

م الفاعلون، والمفعول به الممقوت األنفس ُذكِر، ففي وُأضيف إلى المخاطبين وه

األول لم ُيذكر المفعول به، ويف الثاين ُذكر المفعول به، والحل؟ أن تقول: أن 
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 يمُقت ُكم اهلل أكرب من أن تمقُتوا أنفسكم، ثم حول الفعل إلى مصدر.

 [40]نب ا يِ:  (ى ائ ائ)، أو «ربنا وتقبل  دعاء»قال تعالى: 

 قراءتان.

 : ربنا وتقبل دعائي إياك.أي

 فهذه الصورة األولى للمصدر، أن ُيذكر معه فاعله فقط.

الصورة الثاني  للمصدر العامل: أ  يويذ  معه مفعوله، أ  يويذ  معه نائ  

 لاعله.

 أن يذكر معه نائب فاعله.

، يجُب تنظيُف المسجد، ُحل المصدر «يجُب تنظيُف المسجد»كأن تقول: 

 ، وهذا أيًضا كثير.«أن ُينظف  المسِجدُ  يجُب »هنا، فتقول: 

، وقد يكون لفعل.  ومنه نعلم أن المصدر قد يكون لفعٍل متعد 

قد يكون لفعٍل مبني للمعلوم، وقد يكون لفعٍل مبني للمجهول، بحسب 

 المعنى.

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ھ ے ے): قوله  ومن  لك:

ير شوف عبَّر بالفعل يف األول، ويف األخ [3، 2]ال وم:  (ۇ

 (ڭ ڭ ۇ)وما بين ذلك عبَّر بالمصدر، قال:  ،(ۇ)

، أضيف إلى فاعله أم «هم»الغلب هنا مصدر، مصدر أضيف إلى  (ۇ)

 أضيف إلى مفعوله يف المعنى؟ يعني: الروم؟

المعنى: وهم مِن بعِد أن ُيغلبوا سُيغل بون،  ،(ڈ) ،(ھ ے)يقول: 
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ى نائب فاعل، كما يف قوله: إًذا فالروم هنا يف المعنى مفعول به، لكنه انقلب إل 

 فعل ومفعول ونائب فاعل. [2ال وم:] (ھ ے)

إًذا هنا نقول: إن المصدر غلب، ُأضيف إلى نائب فاعله الذي هو المفعول يف 

 المعنى.

 الصورة الثالث  للمصدر العامل: أ  يوةاَ نلى مفعول: أ  يويذ  معه مفعوله

 ل  .

 ذكر.أن ُيذكر معه مفعوله فقط، والفاعل ال يُ 

ويقول النحويون: إن الفاعل هنا محذوف، وهذا من مواضع جواز حذف 

الفاعل، وإال فإن الفاعل يف األصل عمدة ال ُيحذف، لكن ُيحذف من مواضع من 

 كالم العرب، منها مع المصدر؛ ألن المصدر له استعمال خاص.

، قد يريد المتكلم أن يذكر المصدر مع مفعوله. أما الفاعل فال يريده أصاًل 

 فلهذا هو غير موجود، وغير مذكور.

، المصدر هنا أضيف إلى مفعوله، «تجُب علينا مساعدُة الفقراءِ »كقولك: 

يجُب علينا أن »والفاعل غير مذكور، لكنك لو حللت المصدر بفعل، كنت تقول: 

 ، هنا ال بد من فاعل ومفعول مع الفعل.«ُنساعد الفقراء

ضفت المصدر إلى مفعوله، ولو حللته ، فأ«عليكم كتابة الواجِب »وتقول: 

 «.يجُب عليكم أن تحلوا الواجب  »بفعل 

 [28]ل ما :  (يب جت حت خت مت ىت يتجث): قال 

ألن المراد هنا الخلق، ذكر الخلق والمفعول به، ذكر  ؛(خت) ،(ڻ)

 الفعل ومن وقع عليه الفعل، وليس المراد ذكر الفعل والفاعل.
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ن يقال مثاًل: ما خلقنا وال بعثنا، لكن لو كان المراد ذكر الفعل والفاعل، كا

ولو  [28ل ما :] (يب جت حت خت)المراد ذكر الفعل والمفعول به، فقال: 

 إياُكم، هذا تقدير، هذا تقدير المصدر، يعني: ما 
ِ
حللناه بفعل كنا نقول: ما خلق اهلل

 إياُكم.
ِ
 خلُق اهلل إياُكم، وما بعُث اهلل

لم ُيذكر وأضيف المصدر إلى مفعوله،  ولكن الفاعل ال يراد أن ُيذكر، فلهذا

ث ُكم كنفٍس واحدة. كم وأن نبع   يعني: أن نخُلق 

 فهذه الصورة الثالثة للمصدر العامل.

 الصورة ال ابع  للمصدر العامل: أ   يذ  م  المصدر العامل لاعله ومفعوله.

 مفعواًل واحًدا أو مفعولين، أو ثالثة مفاعيل.

لمصدر العامل، يجوز لك أن ُتعمله، ويجوز لك فحينئٍذ ماذا ستعمل؟ قلنا: ا

 فإنك حينئٍذ ترفع به الفاعل وتنصب به المفعول به. أن تضيفه، فإذا أعملته

وإن كان المفعول به مقدًما؟ فيجوز لك أن تنصب به المفعول به، وأن ترفع به 

 الفاعل، وهذا اإلعمال، وهو جائز، وإن كان قلياًل.

ضيف المصدر إلى الفاعل، وتنصب به المفعول واإلضافة جائزة، فلك أن تُ 

به، وإن كان المفعول به متقدًما؛ جاز لك أن تضيف المصدر إلى المفعول به 

 وترفع به الفاعل.

 «.ُيعجُبني حضوُر الطالِب الدرس  »كقولك: 

مفعول « الدرس»هم الفاعل، و« الطالب« »ُيعجُبني حضوُر الطالِب الدرس  »

ُيعجبني حضوٌر »عمل يف الفاعل والمفعول به، فتقول: به، ففي اإلعمال لك أن تُ 

 ، يعني: أن يحضروا الدرس.«الطالُب الدرس  
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ويف اإلضافة، تضيفه إلى الفاعل، ال أن تضيفه إلى شيئين، ستضيفه إلى الفاعل  

 «.يعجبني حضور الطالب الدرس»ثم تنصب به المفعول به، فتقول: 

الدرس على الطالب؟ كنت تقول  ولو قدمت المفعول به على الفاعل، قدمت

 ، أي: أن يحضر الدرس  الطالُب.«ُيعجبني حضوٌر الدرس  الطالُب »يف اإلعمال: 

ن»ويف اإلضافة،   ؟ الطالُب.«يعجبني حضور الدرِس م 

وقلنا: إن اإلضافة هي األكثر، اإلضافة أكثر من اإلعمال، لكن اإلعمال جائز، 

.ونقول: مِن  آداب اإلسالم إكراُم الصغ  يِر الكبير 

.  أو من آداِب اإلسالم إكراٌم الصغير  الكبير 

، كنا نقول: من آداِب اإلسالم إكراُم الكبيِر «الكبير»ولو قدمت المفعول به 

 الصغيُر.

 «.من آداب اإلسالم إكراٌم الكبير  الصغيرُ »وباإلعمال: 

أن  هي األكثر، وهذه الصورة الرابعة إلعمال المصدر: -كما قلنا-واإلضافة 

 تذكر مع المصدر الفاعل والمفعول به.

لك أن ُتعمله فيه، ولك أن تضيفه إليه، لكن الثاين، ماذا لك فيه؟ ليس  لاألول:

 لك إال أن ُتعمله فيه، وهذا هو قول ابن مالك يف البيت اآلنف الذكر: 

ََ َلاااااهْ  ِع الَّاااااِيل أوِضاااااي  َوَبْعاااااَد َجااااا ل

 

ااااااْل بِنَْصاااااا أ َأْو َبَ ْلاااااا أ َعَمَلاااااا   هْ َذمل

فإن أضفت المصدر إلى الفاعل، فتنصب المفعول به حينئٍذ، وإن أضفت  

 المصدر إلى المفعول به، فإنك ترفع به الفاعل.

   وهو الفرزدق: -قول الشاعر  وِمن  لَك:

 َ نِْفااك َياادا ا الَحَصااى يف ذاالَّ  اااج ة

 

  َِ اااااياري ناني ِ َ ن اااااا و الصَّ  َنْفاااااَى الااااادَّ
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من قوهتا يف المشي تمشي يف الهاجرة؛ شدة يصف ناقة قوية على المشي، ف

 -يعني: وضعت أخفافها على األرض–الحر، من قوهتا أهنا إذا وضعت يدها 

تتطاير الحجارة من تحتها، تتطاير الحجارة، فيداها عندما تضرب األرض تنفي 

 الحجارة.

 َ نِْفك َيدا ا الَحَصى يف ذلَّ  اج ة

ند ما تضع يديها على الحصى تذهب يريد أن ُيشبه نفي يديها الحصى، كيف ع

َِ »يمينًا ويساًرا، مثل ماذا؟ يقول:  ياري ناني ِ َ ن ا و الصَّ ، الصيرف وُيجمع «َنْفَى الدَّ

على الصياِرف ة، والصيارف والصياريف. الصيرف هو: الذي يعرف الذهب 

والفضة الجيد منها والمغشوش، يجمع األموال ثم ينظر فيها، الجيد يمين، والسيئ 

 يرمي به، والجيد يمين والسيئ يرمي به.

فالصيريف الخبير سريع يف عمله، فيرمي يمينًا ويساًرا، فهو ُيشبه كيف تنفي هذه 

الناقة الحصى يف كل هاجرٍة، كما ينفي الصيريف الدراهيم، يعني: الدراهم، لكنه لم 

اف إلى ، فأض«نفي الدراهيم»، وإنما عبَّر بالمصدر، فقال: «ينفي»ُيعرب بالفعل 

الفاعل أم المفعول به؟ المفعول به، ثم أتى الفاعل أين الفاعل؟ تنقاُد، يعني: كما 

ينفي الدراهم نقُد الصيريف، نقد الصيريف هو تمييزه للذهب الصايف من الذهب 

المغشوش، أو الفضة الصافية من الفضة المغشوشة؛ ألن الدراهم فضة والدنانير 

 ذهب.

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ )ه: على توجي قوله  ومن  لك:

ج»و« ِحج»فيها قراءتان،  (ہ) [97]آل عم ا :  (ڭڭ  «.ح 

هناك توجيه  [97آل عم ا :] (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ)

مشهور لآلية، وهو على هذا التأويل، يعني: وهلل على الناس أن يحجَّ البيت 
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 المستطيُع. 

ول اسم موص« م ن»مفعول به، و (ۋ)والفعل، و« أن»انحل، بـ« ِحج»فـ

ھ ھ ے ے )فاعل، وهلل أن يُحج البيت  المستطيُع، لكنه عرب بالمصدر 

ن»المستطيع، ثم عبَّر بـ (ۓ  عن المستطيع.« م 

فالمصدر هنا أضيف إلى فاعله أم مفعوله؟ إلى مفعوله، ثم جاء الفاعل، وقلنا: 

ن»أهنم يجعلون  -وهو األشهر-يف اآلية توجيه آخر   « م 
ِ
 بداًل من الناس، يعني: وهلل

 على الناس المستطيع منهم حجُّ البيت، ويجعلونه من التقييد بالبدل.

إًذا قلنا: المصدر إلعماله أربع صور: أن ُيذكر معه الفاعل فقط، أو ُيذكر معه 

 نائب الفاعل فقط، أو ُيذكر معه المفعول به فقط، أو ُيذكر الفاعل والمفعول به.

ا صورة أأ  : رفه، أن تأيت بالمصدر هذا وهي أن ُيضاف إلى ظ  نا  أية 

العامل، يعني: الذي تحقق فيه شرط اإلعمال، وُتضيفه إلى ظرفه، وهذا من 

 التوسع، من توسعهم يف المصادر.

، األصل: عجبُت من «عِجبُت من ضرِب اليوِم زيٌد عمًرا»أن تقول:  ومن  لك:

، ثم قدمت الظرف:  يوم  زيٌد عجبُت من أن يضرب  ال»أن يضرب  زيٌد عمًرا اليوم 

، «عجبُت من ضرٍب اليوم  زيٌد عمًرا»، ثم قلبت الفعل إلى مصدر، فقلت: «عمًرا

 «.عجبُت من ضرِب اليوِم زيٌد عمًرا»هذا جائز على اإلعمال، ولك أن تضيف: 

 وربما أضافوا المصدر إلى الظرف، ولم يذكروا معه الفاعل والمفعول به. 

ماذا عليهم؟  [226]الب  ة:  (ٺ ٿ ٿ ٿ): قوله  ومن  لك:

 .[226الب  ة:] (ٿ ٹ ٹٹ)

ن الذي يرتبص؟ الذين يؤلون من نسائهم.  الرتبص مصدر، تربص يرتبص، م 
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لم يضف المصدر إليهم، وإنما أضاف المصدر إلى أربعِة أشهر،  وم   لك:

ولو أننا حللنا المصدر بفعل؛ لكان التقدير: للذين يؤلون من نسائهم أن يرتبصوا 

 ، ظرف زمان.أربعة  أشهرٍ 

ٺ ٿ ٿ )وعندما عبَّر بالمصدر، قال: تربص أربعِة أشهٍر، يعني: 

 ماذا عليهم؟ تربصُهم أربعة  أشهٍر. [226الب  ة:] (ٿ

كان يمكن أن يقول: تربصهم أربعة  أشهٍر، لكن هنا أضاف المصدر إلى 

 الظرف. وأما الفاعل؟ فإنه لم ُيذكر. 

ليس  (پ)، [33] بل:  (ٹ ٹ ٹ ڤ): قوله  ومن  لك:

واهلل -فاعاًل للمكر، وليس مفعواًل به للمكر، وإنما هو ظرف المكر، والتقدير 

 أعلم: بل مكُرُكم يف الليل والنهار إذ تأمروننا، ثم أضاف المصدر إلى الظرف.

فهذا كله من التوسع يف استعمال المصادر؛ مما يدلك على أن المصدر وإن 

كالفعل، فلهذا نحله بالفعل لكنه يف  كان يف الصناعة ويف المعنى العام هو

االستعمال، ال يف االستعمال يختلف، المصدر له استعماالت والفعل له 

 استعماالت، وتكلم على ذلك أهل البالغة واألدب.

، يف الفرق بين استعمال «بدائع الفوائد»ورأيت يف ذلك كالًما جمياًل يف 

، «ُيسعدين اجتهادك»ن تقول: المصدر المؤول والمصدر الصريح، ما الفرق بين أ

 ، يف فرق يف المعنى. فمن شاء فليُعد إلى المرجع المذكور.«يسعدين أن تجتهد»أو 

  : ويف آأ   يا الباب ي ول ابن مالك

ااااا َّ َوَمااااانْ  ااااا َّ َماااااا َيْتَبااااا و َماااااا جو  َوجو

 

 َراَعاااى لِاااك ا ْ َبااااِع اْلَمَحااالَّ َلَحَسااانْ  

ك أن تضيفه، فإن أعملت ُه يف فاعله فُقلت: قد ذكرنا أن المصدر لك أن ُتعمله، ل 
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، فليس لك يف توابع الفاعل إال الرفع؛ ألن الفاعل حينئٍذ مرفوع «ُيعجُبني قياٌم زيدٌ » 

، لفًظا أعملناه يف اللفظ  ، ومحال  يعني: حكًما؛ ألن «قياٌم محمدٌ »لفًظا، ومحال 

، يعني: أن يقوم زيٌد «مروٌ يعجبني قياٌم زيٌد البطُل وع»الفاعل حكمه الرفع، فتقول: 

 البطل وعمرو.

، فإن الفاعل «ُيعِجُبني قياُم زيدٍ »وإن أضفت المصدر إلى فاعله، كقولك: 

حينئٍذ له محل، وهو الرفع؛ ألن الفاعل حكمه الرفع، وله لفظ وهو الجر؛ ألنه 

انجر باإلضافة، فلك أن ُتراعي لفظه فتجر توابعه، ولك أن ُتراعي محله فرتفع 

 ، وهذه هي الجادة.«ُيعجُبني قيام زيٍد البطِل وعمروٍ »عه، فتقول: تواب

 «.ُيعجُبني قياُم زيٍد البطُل وعمروٍ »ولك أن ُتتبع على المحل، فتقول: 

وكذلك يف المفعول به، فلو أعملت المصدر يف المفعول به، فإن المفعول به 

، فليس لك يف توابعه إال النصب، كقولك:  حينئٍذ يكون منصوًبا، لفًظا ومحال 

، أتبع على الشيخ ليس لك إال النصب، فتقول: «ُيعجبني إكراُم الطالِب الشيخ  »

 «.ُيعجبني إكراُم الطالِب الشيخ  محمًدا والعالم  خالًدا»

فإن أضفت المصدر إلى المفعول به، كان المفعول به منصوب المحل، 

ُيعجُبني إكراُم »تقول: مجرور اللفظ، فيجوز لك أن ُتراعي اللفظ، وهي الجادة، ف

 ، يعني: يعجبني أن يكرموهم."«، والعالِم خالٍد الطالُب «الشيِخ محمدٍ 

ُيعجبني إكراُم الشيِخ محمًدا »ولك أن تراعي المحل فتنصب، فتقول: 

 ، يعني: يعجبني أن يكرم الشيخ محمًدا الطالُب.«الطالُب 

 وابن مالك ي ول يف  يا البيت: 

ااااا َّ َماااااا َيْتَبااااا و  ااااا َّ َوَمااااانْ َوجو  َماااااا جو

 

 َراَعاااى لِاااك ا ْ َبااااِع اْلَمَحااالَّ َلَحَسااانْ  

فبيَّن أن الجادة هي اإلتباع على اللفظ، لكن من أتبع على المحل فهذا حسن  
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 مقبول.

يعني: لو كنت مثاًل تكتب ابتداًء أو كنت تصحح مثاًل، فأتتك عبارة من نحو: 

؟ طبًعا يجب علينا قراءُة «مفيدةال»، كيف نضبط «يجب علينا قراءة الكتب المفيدة»

؟ ما تضبطها «المفيدة»الكتِب، أضفنا القراءة إلى المفعول به، طب كيف تضبط 

بالكسر، والنصب، وإنما تضبط على الجادة، يعني: تضبط على األصل، يعني: 

 «.علينا قراءة الكتب المفيدة»تضبط على اللفظ، فتقول: 

خطئه؛ ألنه ارتكب أمًرا جائًزا، بل لكن لو قال ذلك شاعٌر أو خطيب، فال نُ 

، لكن كونه حسنًا ال يعني: أنه األصل، أو أنه «فحسن»حسنًا كما قال ابن مالك: 

المقدم، أو أنه الجادة؟ ال، وإنما يعني: أنه ليس ضعيًفا، هناك أمور جائزة على 

ضعف، وهناك أمور جائزة على حسن، ولكن كأهنا جائزة على حسن، ال يدل على 

 هي األصل وهي المقدمة وهي الجادة. أهنا

عندما تسأل سؤااًل يف مثل هذه األمور الجائزة، فينبغي  -يا إخوان-فهذا ينفعنا 

أن ُتقدم الجادة دائًما، وغير الجادة ال يرتكبها إال من يقصد إليها قصًدا، يعني: 

 بعض الناس قد يقول مثل ذلك من باب الخطأ واللحن.

مور، نقول: إنه أخطأ؛ ألنه قالها خطأ، لكن المتكلم فهذا إذا ما قصد هذه األ

الذي يعرف هذه األمور، وأهنا جائزة، ثم قالها، نقول: نعم، بما أنك قصدت إليها 

 قصًدا فهذا جائز.

وقلنا مثل ذلك يف أبواب سابقة فيما جاز فيه أكثر من وجه، الجادة واألصل. 

ها قصًدا. أما الذي ال يعرفها ثم ووجه آخر نقول: هي جائزة لمن يعرفها، وقصد إلي

 خرج عن الجادة، نقول: هذا خطأ.

 ومن ال وا د على  لك:
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طبًعا لن نأيت بالشواهد التي على الجادة؛ ألن القرآن والحديث وكالم العرب  

أغلبه على الجادة، لكن سنأيت بما خرج على الجادة، يعني: ما ُأتبع فيه على 

 المحل، وهو قليل.

 قال لبيب: 

  هماااا  يف الاااا واح و اجهااااا فتااااى

 

  لااااا  المع ااااا  ف اااااه المفلاااااوم 

واِح »  َ  يف ال َّ ما « وهاجها»يعني: توغل يف هذا الزمن، زمن الرواح،  ،«فتى َ َهمَّ

ا، وُمصر على  ه، المعقب حريص جد  الذي هاجها؟ هاجها طلُب المعقِب حقَّ

ِب حقه، هاجها أن يطلب المعقب حقه  .طلب حقه، هاجها طلُب الُمعقِّ

فالطلب هنا أضيف إلى الفاعل، ثم نصب به المفعول به، طلُب المعقب حقه، 

ظُلومُ »ثم قال:  أم صفة للحق؟ للمعقب، يعني: « الُمعقِّب»صفة لـ« المظلوم»، «الم 

الذي يتعقب أمره وهو مظلوم، سيكون تعقبه يعني: شديًدا قوي ا، فهذا الذي أراده 

 الشاعر.

اسم له محل ولفظ،  -كما رأينا-، والمعقب «المعقب»صفة لـ« المظلوم»فـ

؛ «طلب المعقب حقه المظلومُ »فلفظه الجر؛ ألنه أضيف إلى المصدر، فلو قال: 

 لكان على الجادة.

فقد أتبع على المحل؛ ألن الفاعل حكمه ومحله « المظلومُ »وعندما قال: 

 الرفع.

 قول اآلخر:  ومن  لك:

اااااانا  قاااااد ذناااااَت  اَينْاااااَت بهاااااا َفس 

 

ياَنااااااااااَمْاَلااااااااا   َ  اإلْلاااااااااالِس واللَّ

 يوْحِسنو َبيَ  األَْصِل والِ يانا 

لماذا داين هبا حسان؟ بسبب الخوف، الخوف من ، «مْالَ  اإللالِس واللياَنا»
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ماذا؟ الخوف من اإلفالس ومن الليان، الليان: المماطلة، يعني: ظن أن حسان ال 

ة اإلفالس والليان، لو قال ُيماطل ويعيد بسرعة، وكذا، فلم يدن إنساًنا آخر؛ مخاف

 كذلك، لجرى على الجادة، فأتبع على اللفظ.

أن ِخفت »فأتبع على المحل، كأنه قال:  ،«مْالَ  اإللالِس واللياَنا»لكنه قال: 

 «.اإلفالِس والليان

، األصل كاألشياء الثابتة؛ كاألراضي «يوحِسنو بيَ  األصِل وال يانا»ثم قال: 

ويحسن بيع القيان، وهي الجواري المغنيات، فقال: ونحو ذلك، ُيحسن بيعها، 

على األصل، واألصل هنا له محل « القيان»، فعطف «يوحِسنو بيَ  األصِل وال ياَنا»

وهو النصب؛ ألنه مفعول به يف المعنى، فإن أتبعت عليه نصبت، كما قال الراجز: 

ه، فلو أتبع على ، وله لفظ، وهو الجر؛ ألنه مضاف إلي«ُيحسن بيع األصل والقيان ا»

 «.ُيحِسُن بيع  األصِل والقيانِ »اللفظ، لكانت الجادة، وكان يقول: 

إًذا فالمصدر إذا أضفته إلى فاعله، فلك يف توابع هذا الفاعل؛ أن تتبعها على 

اللفظ على الجر، وهذه هي الجادة، أو ُتتبعها على المحل وهذا حسن، وإذا 

عه أن ُتتبعها على اللفظ، يعني: على أضفت المصدر إلى مفعوله، فلك يف تواب

 الجر، وهذه الجادة، ولك أن ُتتبعها على المحل، يعني: بالنصب، وهذا جائز.

  يا واهلل أعلِ، وصلى اهلل و لِ على نبينا محمدأ وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس احلادي والسبعون

﷽ 
 

 يدنا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على 

 وأصحابه أجمعين. 

 أما بعد:

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، يف هذه الليلة، ليلة اإلثنين السادس من 

، يف هذا الجامع جامع الراجحي، يف حي الجزيرة، 1432ُجمادى اآلخرة من سنة 

وس الدرس الواحد والسبعين من در -بحمد اهلل وتوفيقه-يف مدينة الرياض، نعقد 

 عليه رحمة اهلل.« شرح ألفية ابن مالك»

وقد انتهينا يف الدرس الماضي من الكالم على إعمال المصدر، ونتكلم الليلة 

 على  -إن شاء اهلل تعالى-

 إعمال اسم الفاعل
هذا الباب يف اثني عشر بيًتا، نبدأ الدرس بقراءة  وقد عقد ابن مالك 

 هذه األبيات.

 : فقال 

ِو َلاِعااالأ لِاااك اْلَعَمااالِ  َذِفْعِلاااهِ .428  اْ ااا

 

ِةاااااايلِه بَِمْعااااااِزلِ    نِْ  َذاااااااَ  َعااااااْن مو
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ََ نِاااَدا.429 ا أْو َفاااْ   َوَولِاااَك اْ اااتِْفَهام 

 

ْسااااانََدا   َأْو َنْفي اااااا أْو َجاااااا ِصاااااَف   َأْو مو

 430. َْ اا ِ  عو
َأ و ااو و َنْعااَت َمْحاايو َو  َوَقااْد َي

 

ِصاااااَ   َلَيْساااااَتِحق  اْلَعَماااااَل الَّاااااِيل وو

ِةااااك َونِ ْ .431  ااااْن ِصااااَل  َلِفااااك اْلمو َو  َي

 

ْياااااا ِِع نِْعَمالوااااااهو َقااااااِد اْر وِةاااااااك  َِ  و

اااااااولو .432  اااااااالض اْو ِمْفَعاااااااالض اْو َلعو  َلعَّ

 

 لِاااااك َذْثااااااَ ةأ َعااااااْن َلاِعاااااالأ َبااااااِديلو  

 َلَيْسااااَتِحق  َماااااا َلااااهو ِماااااْن َعَمااااالِ .433 

 

 َولِاااااااك َلِعيااااااالأ َقااااااالَّ َ ا َوَلِعااااااال 

ْفاااَ ِ  ِمْثَلاااهو .434  ِعاااْل  َوَماااا ِ اااَو  اْلمو  جو

 

وِط َفْيثوَمااا َعِمااْل   اا و ِِ َوال   اا َْ ااك اْلحو
 لِ

ا َواْأِفاضِ .435  ْلاو 
 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَماِل  ِ

 

ْ َتِةاااااك   َوْ اااااَو لِنَْصاااااِ  َماااااا ِ اااااَواعو مو

َفاض.436  َْ ْر َأْو اْنِصْ  َ ابَِ  الَِّيل اْن  َواْج و

 

 َوَماااااا   َماااااْن َنَهاااااْض  
ْبَتِغاااااك َجااااااعأ  َذمو

اااال  .437  ِِ َلاِعاااالِ َوذو َر  ْ اااا اااا ل  َمااااا قو

 

اااالِ   اااولأ بِاااااَل َ َفاضو َِ َمْفعو ْعَطاااى اْ اااا  يو

ااوِل لِااك.438   َلْهااَو َذِفْعاالأ ِصاايْ ْللَمْفعو

 

َتِفااااك  َْ ْعَطى َذَفاَلااااف َي  َمْعنَاااااعو َذاااااْلمو

ْ َ ِفاا ْ .439  ِأ مو َو َ ا نَِلااى اْ اا  َوَقااْد يوَةااا

 

اااو و اْلَمَ اِصاااِد اْلاااَوِرعْ    َمْعن اااى َذَمْحمو

تكلم ابن مالك على إعمال اسم  -كما سمعنا هذه األبيات-هذا الباب يف  

الفاعل، وعلى إعمال صيغ المبالغة، وعلى إعمال اسم المفعول، كل ذلك تكلم 

 «.إعمال اسم الفاعل»عليه، ومع ذلك سمى الباب 

أما صيغ المبالغة فأمرها سهل؛ ألن صيغ المبالغة يف الحقيقة هي أسماء 

اللة على الكثرة والمبالغة، فـ فاعلين، ولكن مع اسم فاعل، « ضارٌب »الدَّ

اٌب »و اب»أيًضا اسم فاعل، « ضرَّ هو الذي يفعل الضرب، فهو اسم فاعل، « الضرَّ

 لكن مع الداللة على الكثرة والمبالغة.

فصيغ المبالغة ال شك أهنا داخلة يف اسم الفاعل معنًى وعماًل، وإنما يخصوهنا 

غة؛ ألهنا تتميز عن اسم الفاعل؛ ألن اسم الفاعل ُيطلق باسم وبباب صيغ المبال

 على من فعل الِفعل مطلًقا، قلياًل كان فعله أو كثيًرا.

فالذي يقرأ مرة أو مرتين أو قلياًل يسمى قارًئا. أما الذي يقرأ بكثرة، فهذا يمكن 
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اًل أو أن تسميه قارًئا أو تسميه قراًء، فاسم الفاعل يطلق على كل من فعل الفعل، قلي 

 كثيًرا.

 أما صيغ المبالغة فإنما ُتطلق على من يفعل هذا الفعل بكثرة.

إًذا فعدم النص على صيغ المبالغة ال إشكال فيه؛ ألهنا يف الحقيقة أسماء 

 فاعلين.

وأما اسم المفعول، فكان ينبغي أن ينص عليه، فيقول: إعمال اسمي الفاعل 

 ل.والمفعول، كما سيفعل يف الباب بعد التعلي

فالباب التالي أبنية المصادر؛ ألنه تكلم يف الدرس الماضي على إعمال 

المصدر، والباب الذي بعده: أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، فنص على 

 المفعولين هناك.

ومع ذلك فقد ُيقال: إن اسم المفعول ُحكمه حكم اسم الفاعل، من الناحية 

 صياغة. النحوية، وإن كان يختلف عنه من ناحية ال

المسألة هذه سهلة، لكن نعرف أنه تكلم يف هذا الباب على  على ذل فال:

 إعمال اسم الفاعل، وصيغ المبالغة، واسم المفعول.

أما اسم الفاعل، فإن الكالم على صيغته، كيف ُيصاغ من الثالثي وغير 

 الثالثي؟ فهذا سيأيت يف الباب بعد القادم، كما قلنا.

 يفه؟لكن المراد به: ما تعر

 : كل اسٍم دلَّ على حدٍث وفاعله.، ا ِ الفاعلتعريف اسم الفاعل

هذا اسم الفاعل، كل اسم تجده داال  على حدث وفاعل الحدث، فهذا اسم 

 فاعل، والمراد بالحدث: يعني العمل، الفعل، هذا هو الحدث.
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فلو أن الحدث الذي عندنا مثاًل الجلوس، هذا الفعل الذي عندنا، طيب فإذا 

ن فعله، « جالٌس »فكلمة « جالٌس »لنا: قُ  تدل على الحدث وهو الجلوس، وعلى م 

فهي تدل على الحدث؛ الجلوس، وعلى وقوعه يف زمن « جلس  »لكن لو قلنا: 

الماضي فهذا فعل؛ ألن الفعل ما دل على حدث وزمانه. أما اسم الفاعل، فما دل 

 على حدٍث وفاعله.

ن وقع عليه هذا والذي يدل على حدث ومفعوله، يعني: ي دل على حدث وم 

« مضروب»وقولنا: «. مضروب، ومشروب»الحدث، هو اسم المفعول، كقولنا: 

ن وقع عليه الضرب. وقولنا:  « مشروب»يدل على الحدث وهو الضرب، وعلى م 

 يدل على الحدث الشرب، وعلى من وقع عليه، وهكذا.

آخر، ال زمانه وال أما الكلمة التي تدل على الحدث فقط، وال تدل على شيء 

 فاعله، وال مفعوله، وإنما تدل على مجرد الحدث فقط، فهي المصدر.

جلوس، »المصدر ُيعرفونه بقولهم: كل اسٍم يدل على مجرد الحدث، كقولنا: 

يدل على الحدث، وهو الجلوس، لكن ال يدل « جلوس»، فـ«وضرب، وُشرب

لحدث. فهذا المراد باسم على زمانه وال فاعله وال مفعوله، وال شيء آخر غير ا

 الفاعل.

عمل فعله، فذكر « إعمال اسم الفاعل»يف البداية على  تكلم ابن مالك 

 ا ِ الفاعل له فالتا : أن 

ا با  «:أل»الحال  األولى: أ  يل ك م  ون 

 «.الجالس، والقائم، والُمكِرم»فتقول: 

ا ِمن  ا.«أل»والحال  األأ  : أ  يَو  مم     ، أل: منون 

 «.جالٌس، وقائٌم، وُمكِرمٌ : »فتقول
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فهاتان حالتا اسم الفاعل، وسيبدأ بالكالم على إعمال اسم الفاعل المجرد من  

 ، أي: المنون.«أل»

 يموز أ  يعمل عمل لعله، ولَن ب   ين: « أل»لا ِ الفاعل المم   من 

 ال  ط األول: أ  يَو  بمعنى الحال أو ا  ت بال،   بمعنى الماضك.

ن زمانه إما الحال أو االستقبال، وال يكون زمانه الماضي، وهذا أي: أن يكو

 هو قول ابن مالك: 

ِو َلاِعاااالأ لِااااك اْلَعَماااالِ   َذِفْعِلااااِه اْ اااا

 

ِةاااااايلِه بَِمْعااااااِزلِ    نِْ  َذاااااااَ  َعااااااْن مو

 إذا كان اسم الفاعل ليس بمعنى الماضي، فإنه يعمل عمل فعله تعدًيا ولزوًما. 

هو أن يكون معتمًدا على شيء  لفاعل المم  :وال  ط الثاين إلعمال ا ِ ا

قبله؛ وذلك بأن يكون مسبوًقا إما باستفهام، أو نداء، أو نفي، أو موصوٍف، أو مسند 

 إليه.

 خمسة أشياء، أن يكون: 

معتمًدا، يعني: معتمًدا على شيء قبله، ال بد أن يتقدمه شيء إما: استفهام، أو 

 ه، وهذا هو قول ابن مالك: نداء، أو نفي، أو موصوف، أو مسند إلي

ََ نِاااااَدا ا أْو َفاااااْ   َوَولِاااااَك اْ اااااتِْفَهام 

 

ْسااااانََدا   َأْو َنْفي اااااا أْو َجاااااا ِصاااااَف   َأْو مو

اسم فاعل « راكٌب «. »هل راكٌب زيٌد سيارةً »كقولك:  لالمعتمد على ا تفهام 

، وهو هنا ليس بمعنى الماضي؛ ألنه بمعنى يفعل، بمعنى «أل»مجرد من 

 «.هل يركب زيٌد سيارةً »س بمعنى الماضي بمعنى فعل، فالمعنى: المضارع، لي

، «هل يركب زيٌد سيارةً »، فقلنا: «يركب»عملت عمل « راكٌب »فوجدنا أن 

 مفعوله.« سيارةً »فاعله، و« زيدٌ »
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هل »، فتقول: «يركب»لتوافر هذين الشرطين ستعمل عمل « راكٌب »كذلك 

مفعول « سيارةً »، و«راكٌب »ما الذي رفعه  فاعل مرفوع،« زيدٌ »، فـ«يركب زيٌد سيارةً 

 ، والتقدير: هل يركُب زيٌد سيارًة.«راكٌب »به منصوب، ما الذي نصبه؟ 

ا والديه»كقولك:  والمعتمد على ف َ نداء، ، أي: يا «ويٌل لك  مِن اهلل يا عاق 

قُّ والديه، فـ ن ي ع  ا يا عاق  »مفعول به منصوب، ما الذي نصبه يف قوله: « والديه»م 

ا»؟ «والديه ق.«عاق   ؛ ألنه اسم فاعل بمعنى ي ع 

، بمعنى: ما يكسُر زيٌد «ما كاسٌر زيٌد غصنًا»كقولك:  والمعتمد على نفك:

؛ ألنه بمعنى يكسر، وقد «كاسرٌ »فاعل ومفعول، عمل فيهما « زيٌد غصنًا»غصنًا، فـ

 اعتمد على نفي.

« رجل»فعل، و« جاء» «.جاء  رجٌل رافٌع يديه»نحو:  والمعتمد على موصوَ:

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء، ما الذي « يديه»صفته، و« رافعٌ »فاعل، و

اسم فاعل يعمل عمل يرفع؛ ألنه بمعنى يرفع، بمعنى « رافعٌ »؛ ألن «رافعٌ »نصبه؟ 

 مفعول به.« يديه»، وفاعله مسترت تقديره: هو، و«رجٌل »صفة لـ« رافعٌ »المضارع، فـ

، ماذا تشمل؟ الصف ، «أْو َجا ِصَف   »أو كما قال ابن مالك:  ،«موصوف»وقولنا: 

جاء  الرجُل »تشمل النعت، كما مثَّلنا قبل قليل. وتشمل أيًضا الحال، كقولك: 

« الرجل»نكرة و« رافًعا»حال؛ ألن « رافًعا»فـ« جاء  الرجُل »، إذا قلت: «رافًعا يديهِ 

 معرفة.

لنعت صفة، والفرق بينهما: أن النعت وقد سبق لنا أن قلنا: إن الحال صفة، وا

 «.نعت»ُيطابق المنعوت يف التعريف والتنكير، فنقول: 

وأما الحال: فهي صفة ُتخالف الموصوف يف التعريف والتنكير، فتنتصب على 

اتفقا يف « طالٌب فِرٌح »، فـ«جاء  طالٌب فِرٌح وجاء  محمٌد فِرًحا»الحالية؛ كقولك: 
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نكرة، « فرًحا»معرفة و« محمدٌ »، اختلفا؛ «فرًحاجاء محمٌد »التنكير صفة، و 

 فصارت حااًل.

 «.موصوف»ولكنهما يشرتكان يف كوهنما صفتين، فلهذا يدخالن يف قولنا: 

 «.الحقُّ دامٌغ الباطل»كقولنا:  والمعتمد على مسندأ نليه،

مفعول به، ما الذي نصبه؟ نصبه «: الباطل»خرب، و«: دامغٌ »مبتدأ، و«: الحقُّ »

بمعنى يدمغ؛ إًذا ليس بمعنى الماضي، واعتمد « دامغٌ »؛ ألنه بمعنى يدمغ، فـ«دامغٌ »

 على مسنٍد إليه.

وما المراد بالمسند إليه يا إخوان؟ هذا شرحناه من قبل يف عدة مواضع، يف 

 المبتدأ والفاعل.

المبتدأ وما هو يف حكم المبتدأ، المبتدأ وما هو يف حكم «: المسند إليه»المراد بـ

 «.الحقُّ دامٌغ الباطل»كما قلنا: -تدأ، المبتدأ المب

« كان»وما هو يف حكم المبتدأ أو ما أصله المبتدأ، ماذا يشمل؟ يشمل اسم 

 وأخواهتا.« ظنَّ »وأخواهتا، والمفعول األول يف باب « إن»وأخواهتا، واسم 

 «.الباطل   إنَّ الحقَّ دامغٌ »، و«ما زال  الحقُّ دامًغا الباطِل  »، كقولك: «كان»فاسم 

 «.علمُت الحقَّ دامًغا الباطل  »وأخواهتا: « ظنَّ »ويف باب 

 وعرفنا أن هذه الثالثة هي نواسخ تدخل على الجملة االسمية.

ت ك  الليلة»وكما تقول:  « زيارت ك  »اسم فاعل، و« منتظرٌ «. »أنا منتظٌر زيار 

اعل بمعنى اسم ف« منتظرٌ »على المفعولية؛ ألن « زيارت ك  »المفعول، انتصبت 

 أنتظر، بمعنى المضارع.

إن إعمال اسم الفاعل هبذين  ولعلَِ  ففتِ يف أذث  من موض ، أننا ن ول:
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الشرطين، بتوافر هذين الشرطين جائز، إًذا فإعماله مع توافر هذين الشرطين ليس 

 واجًبا، وإنما هو جائز، فيجوز أن ُتعِمل ه عمل فعله، ويجوز أن ُتضيفه.

ته إلى المفعول به، أضفته إلى المفعول به فقط، ففي األمثلة فإن أضفته، أضف

السابقة مثاًل كلها أتينا هبا على اإلعمال، ولو أردنا أن نجعلها على اإلضافة، فال بد 

أن ُتحول يف الجملة حتى يكون اسم الفاعل مضاًفا إلى المفعول به؛ ألنه ال يضاف 

 إلى فاعله.

زيٌد ما كاسُر »، و«جاء  رجٌل ُمكِرُم والديه»، و«الحقُّ دامُغ الباطلِ »كأن تقول: 

 .. وهكذا..«هل زيٌد راكُب سيارةٍ »، و«ويٌل لك يا عاقَّ والديه»، و«ُغصنٍ 

فلك أن ُتضيفه إلى مفعوله، بخالف المصدر الذي تكلمنا عليه يف الدرس 

الماضي وعلى إعماله، وقلنا: إن المصدر أيًضا يعمل بوجود شرطه، فإعماله 

فلك أن ُتعمله ولك أن ُتضيفه، فإذا أضفته لك أن تضيفه إلى فاعله، وهو  جائز،

 األكثر، ولك أن تضيفه إلى مفعوله، وهو األقل وهو جائز.

ُيعجبني »ففي المصدر لك أن ُتضيفه إلى الفاعل أو إلى المفعول، فتقول مثاًل: 

 ، فأضفت المصدر إلى الفاعل.«إكرام الطالِب األستاذ  

 «.ُيعجبني إكراُم األستاِذ الطالُب »ه إلى المفعول به، فتقول: ولك أن ُتضيف

 فهذا مما يختلف فيه اسم الفاعل عن المصدر.

 «: أل»من ال وا د واألشعار على نعمال ا ِ الفاعل المم   من 

واهلل -على معنى  [30]الب  ة:  (ٻ پ پ پ پڀ): قوله 

منصوب، ما الذي  مفعول به (پڀ)أعلم: إين سأجعل يف األرض خليفة، فـ

كيف جاعل ينصب وهو اسم؟ هو اسم عِمل  عمل  فعله لتوافر  ،(پ)نصبه؟ 
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 واعتمد على ُمسند إليه.« يفعل»الشرطين، بمعنى  

، أين اسم الفاعل [8]الصَ:  (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک): وقال 

، إًذا «ُيتم أو سُيتم»وهنا الشروط متوافرة؛ ألهنا بمعنى  ،(جت)يا إخوان؟ 

جائز، ولكن اآلية جاءت باإلعمال أم جاءت باإلضافة؟ جاءت  فإعماله جائز،

ه»ويجوز لك يف اللغة أن ُتعمل وتقول:  ،(ڈ ژ ژ)باإلضافة   «.واهلُل متم  نور 

]الَهَ:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ): قوله  ومن  لك:

 مفعول به. (ٻ)أي: إين سأفعل ذلك، فـ ،(ں ں)، [23

عل، فا (ے)، [9]الحن:  (چ چ چ چ ڇ ڇڇ): قال 

ولو أعمله لجاز، فكان ُيقال:  (چ چ)اسم فاعل، وقد أضافه إلى ِعطفه، 

هُ »  «.ثانًيا ِعطف 

بمعنى: يغفر  [3]ِال :  (ڤ ڦ ڦ ڦ): قوله  ومن  لك:

الذنب ويقبل التوب، إًذا بمعنى المضارع؛ ألنه موصوف لما قبله، هذه صفة 

لتها ولو أعم ،(ڤ ڦ ڦ ڦ)لموصوف قبله، واآلية جاءت باإلضافة 

.  لجاز، فتقول: غافٍر الذنب  وقابٍل التوب 

 (ڌ) [72]الب  ة:  (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ): قوله  ومن  لك:

اسم فاعل، والفاعل هو مسترت والمفعول؟ هو االسم الموصول ما بمعنى الذي، 

 ولو أتى باإلضافة لجاز، فكان يقول: واهلُل مخرُج ما تكتمون.

جاعلك إماًما، إين  [124]الب  ة:  (ھ ے ے ۓۓ): وقال 

 ،(ے)بمعنى: سأجعل، وهو يتعدى إلى مفعولين: األول الكاف،  (پ)
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 .(ۓۓ)فأضاف اسم الفاعل إلى مفعوله، وأين المفعول الثاين؟ 

اسم الفاعل  [5]البين :  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں): وقال 

. ؛(ٺ)وقد نصب   ،(ۇئ)  ألهنم بمعنى: يخلصون له الدين 

 .[2لزم : ]ا (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ): ومثله قوله 

 وقال الشاعر: 

ةاااط  لاااك أمااالض  ا  عاااَوة المو  يااا  اااامع 

 

ِْ الفةاال يوغنيِنِااك عاان الب اا ِ    يف  ااابِ

، فأعمل، ولو أضاف لجاز، فكان يقول: يا سامع  دعوِة «يا سامًعا دعوة  »فقال:  

 المضطر.

  : وأبو الطيب يقول يف ثنائه لكافور 

ياااااا ِعِ  َِ  َقَواِصااااااد َذااااااالوورأ َ ااااااَواِر  

 

اااَواِقيا َوَمااانْ    َقَصاااَد الَبحاااَ  ا اااَتَ ل  الس 

، فأضاف، فقال: قواصد كافوٍر يعني: قصائده التي مدح هبا كافوًرا  

« تواِرك»اسم فاعل، و« قاصدة»جمع تكسير، ومفردها «: قواصد»توارك غيره، 

 جمع تكسير لتاركة، والجمع يعمل عمل المفرد وكذلك المثنى.

؛ «قواصدُ »، لك ما ُينون «قواِصُد كافوًرا» ولو أعمل لجاز، فكان يقول ماذا؟

هُ »ألهنا ممنوعة من الصرف، وكذلك   «.تواِرُك غير 

وكافور كان من ُحكام المسلمين العادلين المعروفين باإلصالح، وكان من 

أهل السنة والجماعة، وله فضل عظيم، مذكور يف التاريخ، ولكن أبا الطيب الجشع 

س؛ ألنه كان يعلم ما يريد، فلهذا لم ُيمكنه مما ُيريد، هو الذي أفسد ُسمعته عند النا

به ال بمدحه وال بذمه.  فانقلب عليه وسبَّه، ومع ذلك لم يكرتث كافوٌر 

 وكان معروًفا بالصالح وبالتُّقى، وتاريخه معروف.
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بخالف ممدوحه اآلخر الحمداين، ففي عقيدته طعن كثير، واألمثلة على ذلك  

 عند شاهدين أيًضا، قال الشاعر:  كثيرة، لعلي أتوقف فقط

 وذاااِ مااان شااافيق باااا ل لاااك نصااايح 

 

 الهاااو  مااان  عااااين نلاااى الااادنيا  واع 

 «.نصيحةً »، ومنصوبه «باذلٍ » ال ا د يف قوله: 

، الشاهد يف قوله: [32]النمل:  (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)وقال تعالى: 

ٍر حتى ، فأعمل، ولو أضاف لجاز، فكان يقول: ما كنت قاطعة  أم«قاطعًة أمًرا»

فعل منصوب، فعل مضارع منصوب لوقوعه بعد حتى، « تشهدون»تشهدون، و

 فلماذ لم ُتحذف النون منه؟  ،(ۅ ۅ)

ألن النون هنا نون الوقاية، أما نون الرفع فُحذفت؛ ألن الفعل منصوب، 

وتقديره: حتى تشهدونِي، فهذا من حذف ياء المتكلم، وقد تكلمنا عليها يف درس 

 سابق.

يًضا يا إخوان، أننا يف كل األمثلة السابقة ُنقدر اسم الفاعل الذي وتالحظون أ

عِمل بالفعل المضارع؛ ألن من شروط إعماله أن يكون بمعنى الحال أو 

 االستقبال، والذي ُيقدر بالحال أو االستقبال هو الفعل المضارع دون الماضي.

ه وقع يف الماضي أما إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي، يعني: أنت تريد به أن

م  فالًنا»وانقضى وانتهى، فعٌل وقع يف الزمن الماضي وانتهى، كـ ، يف «فالٌن أكر 

ل  فعله.  الزمن الماضي وانتهى، فحينئٍذ ال يعمل اسم الفاعل عم 

ال يجوز فيه اإلعمال، إًذا ماذا يجب فيه؟ يجب فيه اإلضافة، ليس لك فيه 

إذا أردت أنه أكرمه يف الزمن « مٌد ُمكِرُم زيدٍ مح»حينئٍذ إال اإلضافة، فتقول مثاًل: 

 الماضي وانقضى اإلكرام وانتهى.

، المراد «محمٌد مكرُم زيٍد باألمس»، أو قلت: «محمٌد ُمكِرُم زيدٍ »سواٌء قلت: 
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، تريد أنه الذي سرقه فيما مضى، فال «محمٌد سارُق المال»هو القصد، وتقول: 

؛ ألنه ليس على معنى يسرق، وإنما على «ل  محمٌد سارُق الما»يجوز لك أن تقول: 

، فليس لك فيه إال اإلضافة. ق  ر   معنى س 

، إذا كان بمعنى أنه «محمٌد آِخُذ الثوب وقارُئ الكتاِب وُمصلُِح اآللةِ »وكذلك: 

 فعل ذلك، قرأه، وأصلحها وانتهى األمر.

قصة مذكورة يف ، ويف ذلك «أنا قاتٌل زيًدا وقاتُِل زيدٍ »فلهذا ُيفِرقون بين قولك: 

كتب التاريخ والرتاجم، بين اإلمامين الكسائي النحوي وأبي يوسف الفقيه يف 

مجلس هارون الرشيد، عندما قال أبو يوسف لهارون الرشيد: إن هذا الرجل قد 

 استأثر بك، فقال: إين أجُد عنده ما ال أجده عند غيره.

و أحد القراء السبعة، يعني: عالًما يف عدة علوم، فه–واإلمام الكسائي معروف 

فقال الكسائي: دعني أسأله، قال: وعالًما يف اللغة ويف النحو، وله مشاركات كثيرة، 

يف ماذا؟ قال: يف الفقه، فضحك هارون، قال: أتسأل أبا هارون يف الفقه؟! قال: 

 نعم. 

فسأله قال: لو قال رجٌل: أنا قاتٌل زيًدا، أكنت  تأخذه به؟ إن كنت  تقتله بزيد، 

 ذا قال أنا قاتٌل زيٌد فقد اعرتف.إ

: أنا قاتٌل  فقال هارون: ليس األمر هكذا، فسرها يا كسائي، فقال: إذا قلت 

زيًدا، فهذا بمعنى الحال أو االستقبال، يعني: ما فعل إلى اآلن، ُيهدده سأقتله، أما 

ت ل، وقد يكون بمعنى يقتل.  إذا قال: أنا قاتُل زيٍد، فاألصل أنه بمعنى ق 

ن قال: فال فهذا من باب « أنا قاتٌل زيًدا»، أما من قال: «أنا قاتُل زيدٍ »ذي ُيؤخذ م 

 التهديد.

وهذه األمر لمن يعرف اللغة، أما الذي ال يعرف اللغة، فإنه ُيؤخذ ُبعرفه، 
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 والفقهاء يقررون أن مثل هذه األمور ُيحكم فيها الُعرف. 

الذي جعل العرب نعود إلى موضوعنا، قال كثير من النحويين: السبب 

ُيعملون اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضارع، دون إعماله إذا كان بمعنى الماضي: 

أن اسم الفاعل ُيوافِق المضارع يف معناه، ويف عدد الحروف، ويف الحركات 

والسكنات، يجري عليه، يعني: يوافقه. طبًعا يوافقه يف المعنى، هذا واضح؛ ألنك 

، أو «محمٌد مكِرُم زيد»داهما مكان األخرى، فتقول: يمكن أن تجعل الكلمتين إح

أربعة أحرف، « يقرأ»كـ« قارئ»وتشاهبهما يف عدد الحروف، فقولك: « ُيكرُم زيًدا»

، وكذلك يف الحركات والسكنات، «يضرب»مثل « ضارب»أربعة أحرف، و

ِرب» اِرب»متحرك ساكن متحرك، « ي ض  متحرك ساكن متحرك، ثم حرف « ض 

 ينهما شبه اقتضى ذلك.اإلعراب، فب

أما اسم الفاعل فإنه ال يجري على الفعل الماضي، يعني: ال يشبه الفعل 

الماضي، فهو يخالفه يف عدد الحروف، ويخالفه يف الحركات والسكنات، 

 ، كذا ُيعللون.«سرق»ليس مثل « سارق»، و«ضرب»ليس مثل « ضارب»فـ

 : ونحن نع َ أ  التعليالط النحوي  على ثالث  أنواع

تعليالت كاألحكام، يعني: مقطوًعا بصحتها؛ كتعليل تحريك مثاًل، كتعليل: 

قالوا هنا: التحريك بسبب التقاء الساكنين، هذا تعليل  [1البين :] (ڄ ڄ ڃ)

 مقطوع به.

 يعني: هي من زوائد العلم.  و عليالط ي ولو :  و ِ و   وناقف،

كل هذه التعليالت ال  لكن يبقى أن و عليالط  ك من اجتها اط النحويين،

ُتغير األحكام، األحكام ثابتة، لكن هذه التعليالت يحاولون من خاللها معرفة 

السبب الذي أوصل العرب إلى هذا الحكم؛ ألهنم إذا عرفوا هذه األسباب 
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استطاعوا أن يقيسوا عليها؛ ألن القياس سيقوم على اتفاق العلة بين المقيس 

 والمقيس عليه.

يه عليه هنا؛ لكثرة الخلط واللبس فيه: أن ما ذكرناه من شرطي ومما يجب التنب

إعمال اسم الفاعل المجرد المنون إنما هما شرطان إلعماله يف نصب المفعول به، 

هذان الشرطان وكل ما ُيقال فيهما هو فقط إلعمال اسم الفاعل المجرد بالمفعول 

 به.

ط له، يعني: إعمال اسم أما إعمال اسم الفاعل فيما سوى المفعول به، فال شر

الفاعل يف الفاعل، أو يف الحال، أو يف ظرف الزمان، وظرف المكان، هذا ال شرط 

 له، يعني: يعمل اسم الفاعل ذلك مطلًقا بال شرط.

، إًذا احتاجوا إلى فاعل، «قام»من الفعل الالزم « قائمٌ »، «محمٌد قائمٌ »فتقول: 

و، حتى ولو كان المعنى أنه قام يف ؟ مسترت تقديره: ه«محمٌد قائمٌ »أين فاعل 

قائٌم »، تقول: «محمٌد قائٌم باألمس»، تقول: «محمٌد قام باألمس»الماضي وانتهى، 

، قائٌم هو، أو محمٌد قائٌم أبوه باألمس، بمعنى: قائٌم أبوه باألمس، فهو «باألمس

بمعنى الماضي، ومع ذلك ال ُيشرتط هنا هذان الشرطان؛ ألهنما خاصان بنصب 

 فعل المضارع.ال

وهو أيًضا مفهوم مما سبق، هو أن إعمال اسم الفاعل يرتبط  ومما يونبه عليه،

، وهذا الذي ُيعربون عنه بالمضارع، «يفعل»بمعناه، يرتبط بمعناه، فإن كان بمعنى 

 بمعنى المضارع، بمعنى يفعل، فهذا الذي هو بمعنى الحال أو االستقبال.

ل  »وأما إذا كان بمعنى  ع  هذا الذي ُيعربون عنه بمعنى الماضي، وال ، ف«ف 

يريدون بالماضي، يعني: الزمن الماضي، وبالحال واالستقبال، يعني: الزمن زمن 

التكلم والزمن اآليت، وإنما يريدون بالحال واالستقبال: ما كان اسم الفاعل فيه 
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 فإنه يعمل.« يفعل»، إذا كان المعنى على «يفعل»بمعنى  

نه الحال أو االستقبال، وهذا األصل، وقد يكون زمانه قد يكون زما« يفعل»و

الماضي، وقد يكون زمانه الزمان المستمر، الذي يشمل الماضي والحال 

 واالستقبال، تكلمنا على هذه المسألة قبل درسين فيما أظن.

فتقسيم األفعال إلى: ماٍض ومضارع وأمر، هذا تقسيم بحسب الصيغة، وليس 

ن فإن الماضي قد يكون يف الماضي وهذا هو األصل بحسب الزمان. أما الزما

واألكثر، وقد يكون يف المستقبل، وكذلك المضارع األصل فيه واألكثر أن يكون 

 يف الحال أو االستقبال، وقد يكون يف الماضي، واألمثلة على ذلك قد سبقت.

 واآل   نيذ  بعض األمثل  للحاج  نليها: 

، فإنه يعمل هذا العمل، «يفعل»كان بمعنى  فلهذا نقول: إن اسم الفاعل متى ما

 مع الشرط الثاين وهو االعتماد، ولهذا أكثر من استعمال: 

أن يكون المراد باسم الفاعل الزمن المستمر، وهو ما يشمل  لمن  لك:

ا يف كالم العرب.  الماضي والحال واالستقبال، وهذا كثير جد 

عنى: رِحم فقط أم بمعنى يرحم فقط، بم« راحم«. »اهلُل راحُم عباِدهِ »كأن تقول: 

ِحم ويرحم، رحمهم ويرحمهم وسيرحمهم؟ إًذا ليس بمعنى الماضي  أم بمعنى: ر 

المنقطع، وال الحال المنقطع، وال االستقبال المنقطع، وإنما هو بمعنى الفعل 

 المستمر.

، «اهلل راحم عباده»فعلى ذلك، لك أن ُتعمله ولك أن تضيفه، لك أن تضيفه: 

، بمعنى: «اهلل راحٌم عباده»، «يرحم»ى: رحمهم، ولك أن ُتعمله بمعنى بمعن

 يرحمهم وسيرحمهم.

اسم فاعل،  (ٺ)، [4]الفا ح :  (ٺ ٺ ٺ): قوله  ومن  لك:
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ل ك أو بمعنى يملك، أو بمعناهما، أنه ملكه ويملكه. نعم، هذا فعل  بمعنى: م 

باإلضافة، أو  (ٺ ٺ ٺ)مستمر، ال ُيراد به زمن خاص، فلهذا لك أن تقول: 

 «.مالٌك يوم  الدين»

وهذا أيًضا تكلمنا عليه يف اإلضافة اللفظية والمعنوية، فلك أن تقول هنا: 

، ولك أن «يملك»إن اإلضافة لفظية؛ ألهنا بمعنى المضارع  (ٺ ٺ ٺ)

 «.ملك»تقول: إهنا حقيقية معنوية؛ ألهنا بمعنى 

ا، كأن تقول مثاًل  ، «الناُس ُمكِرُمون  العلماء»: واألمثلة على ذلك كثيرة جد 

زمن التكلم، أو سيكرموهنم يف المستقبل، أم أن « يكرموهنم»بمعنى: ُيكرمون هم، فـ

 الناس أكرموا العلماء ويكرموهنم وسيكرموهنم؟ هذا المراد به الفعل المستمر.

يعني: أن هذا األمر صار كالشيء الدائم، فتقول: الناس مكرمون العلماء، أو 

 مكرمو العلماِء. الناُس 

ا، و و بمعنى  أن يراد به الحكاية،  «:يفعل»ومن ا تعما ط ا ِ الفاعل أية 

، تسمى حكاية «هذه حكاية»أن ُيحكى حكاية يف الماضي، كما لو قلت مثاًل: 

المضارع يف الماضي، تأيت بمضارع مع أن زمنه يف الماضي، لكن تريد أن تحكيه 

قبل عشرين « جاء محمد« »ء  محمٌد يركضجا»حكاية يف الماضي، كأن تقول: 

يوًما يركض، فالمجيء كان يف الماضي المنقطع، والركض كان يف الماضي 

، يعني: عربنا عنه «يركض»المنقطع، ومع ذلك عربنا عن الركض بقولنا: 

بالمضارع، نريد: الحال أو االستقبال؟ ال، نريد حكاية المضارع يف الزمن 

ا.الماضي، هذه تسمى حكاية،   وهي كثيرة جد 

هِ » ا.«جاء  محمٌد يطالُب بحقِّ  ، هذه حكاية المضارع يف الماضي كثيرة جد 

فكذلك اسم الفاعل، لو جاء اسم الفاعل والمراد به الحكاية، فإنه يعمل ولو 
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جاء  محمٌد »، «جاء  محمٌد راكًبا سيارةً »كان يف الزمن الماضي، كما لو قلت مثاًل:  

ِمل لماذا؟ ألنه بمعنى يركب.« راكًبا سيارةً »، «باألمس راكًبا سيارةً   اسم الفاعل ع 

 «.يفعل»فلهذا ُنقيد أن اسم الفاعل يعمل إذا كان بمعنى 

 بغض النظر عن الزمن حينئٍذ ينضبط لك هذا الضابط ويسهل.

أجاز إعمال اسم الفاعل الماضي، يقول: إن  وُيذكر أن اإلمام الكسائي 

  الزمن الماضي؛ فإنه يعمل.اسم الفاعل حتى ولو كان يف

والنحويون يقولون: هذا ال ُيعرف عن العرب، وليس عليه دليل، قال 

 (ڳ ڳ ڳ ڱڱ): الكسائي: بل عليه دليل وهو قوله 

 .[18]الَهَ: 

 (ڳ) ،(ڳ ڳ) [18 :]الَهَ (ڳ ڳ ڳ)

والبسط كان يف الزمن الماضي، قصة الكهف يف الزمن  ،(ۈ)مفعول به لـ

هور ردوا عليه؛ بأن المراد باسم الفاعل هنا الحكاية، والدليل الماضي، لكن الجم

على ذلك أنه ُيفسر بالماضي أم بالمضارع؟ ُيفسر بالمضارع، وكلبهم يبُسط يديه 

 بالوصيد.

ک گ ): أن الذي قبله يف اآلية نفسها قوله  والدليل على  لك:

« نقلبهم»فقال:  [18]الَهَ:  (گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ

هذا مضارع  (ک)؛ ألنه يحكي القصة، «وقلبناهم»قال:  فعل مضارع، ما

 ولكنه حكاية، حكاية له يف الماضي.

يعني: يبسط، فهي من باب الحكاية،  (ۈ)كذلك،  (ۈ)فيكون 

 فإذا كانت من باب الحكاية، فال أحد من النحويين ينكر أنه يعمل حينئذ.
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 لو أن زيًدا وإنما الممنوع أن يعمل وهو بمعنى الماضي المنقطع، كما مثاًل 

، ثم أردت أن ُتعرب باسم الفاعل، لوجب أن «زيٌد كسر  الباب  »كسر الباب، فقلت: 

 «.زيٌد كاسٌر الباب  »، وال يجوز أن تقول: «زيٌد كاسُر الباِب »تقول: 

ا ِمن ا تعما ط الفعل المةارع، وذيلك ا ِ الفاعل اليل بمعناع: أن  وأية 

 ذكور المكررة.ُيراد بأن هذا الشيء من صفات الم

زيٌد يهِزُم األعداء، ويحل المشكالت، وُيكِرُم الضيوف، وينصُر »كأن تقول: 

 «.الجيوش، ويرحُم الضعيف

يعني: ليس المراد هنا أن الصفة يف الماضي أو يف الحال أو يف االستقبال، ال 

المراد ُيراد ربطها بزمن أصاًل، هنا الفعل المضارع ال ُيراد ربطه بزمٍن أصاًل، وإنما 

أنه صفة لهذا المذكور على وجه التكرر، أهنا تكرر، من صفاته المعروفة المتكررة 

 منه.

ففيها شبه بالفعل المستمر، فإذا جاء اسم الفاعل أيًضا بمعنى الفعل المضارع 

، «زيٌد هاِزٌم الجيوش  »المراد به هذا المعنى، فلك أن ُتعمله ولك أال ُتعمله، فتقول: 

 «.زيٌد مكِرُم الضيوِف، ومكرٌم الضيوف  »، و«جيوشِ زيٌد هازُم ال»و

إذا كان المراد أن هذا من عادته؛ أما إذا كان أكرمهم باألمس وانتهى اإلكرام، 

 فهذا ماٍض منقطع.

أما إذا كان المراد بالمضارع االستقبال فقط، فهذا واضح أن اسم الفاعل الذي 

 بمعناه: لك أن ُتعمله، ولك أال ُتعمله.

، أي: [23]الَهَ:  (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ)عالى: كقوله ت

 سأفعل ذلك غًدا.

، فيقول: ال، أنت ال تكسر الباب، زيٌد كاسٌر «أنا أكسُر الباب»وكقولك مثاًل: 
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، «زيٌد كاسٌر الباب»الباب، أي: زيٌد هو الذي سيكسر الباب، فالمراد به االستقبال؛  

 «.كاسُر الباِب »أو 

، فكيف نضبط هذه الجملة، إن كان زارها «الدار زيٌد زائرُ »يا إخوان: -فلو قيل 

 «.زيٌد زائُر الدارِ »وانتهت زيارته، فليس لك إال أن تقول: 

، أو «زائٌر الدار»، فلك أن تقول: «يزور»وإذا كان اآلن يف زيارهتا، فهو بمعنى 

، وإن كان سيزورها يف المستقبل، ُتخربنا أنه سيزورها يف المستقبل، «زائُر الدارِ »

 ، أي: سيزورها غًدا.«فالٌن زائٌر الدار  غًدا فاستعدوا له»لك أن تقول يا إخوان: ف

 يف البيت الثالث يف هذا الباب:  بعد ذلك يقول ابن مالك 

 َْ ااا ِ  عو
َأ و اااو و َنْعاااَت َمْحااايو َو  َوَقاااْد َي

 

ِصاااااَ   َلَيْساااااَتِحق  اْلَعَماااااَل الَّاااااِيل وو

أن يكون معتمًدا، معتمًدا ألنه سبق يف شرطي إعمال اسم الفاعل المجرد:  

على ماذا؟ على استفهام أو نداٍء أو موصوٍف، طيب هذا الموصوف قد يكون 

يه»مذكوًرا؛ كـ  ، وقد يكون «جاء  الرجُل رافًعا يديه»، أو «جاء  رجٌل مرفوٌع يد 

 محذوًفا، لكنه ُمقدٌر ومفهوم.

، «طالًعا جباًل  رأيُت »، يعني: جاء رجٌل، أو تقول: «جاء  رافٌع يديه»كأن تقول: 

، يعني: يعجبني رجل أو «يعجبني قارُئ الكتاِب »، أو «ُيعجبني قارٌئ الكتاب  »أو 

 طالب قارئ الكتاب.

فالموصوف قد يكون مذكوًرا، أو قد يكون محذوًفا، والمحذوف دائًما يف 

 حكم المذكور.

 ومن  لك قول األع ى ميمو : 

اااااا ليفل هاااااا  ذناااااا ح صاااااْ ة يوم 

 

 ى ق ناااه الوعااالللاااِ يةااا  ا وأو ااا 

كناطٍح صخرًة، أي: كوعٍل ناطٍح صخرًة فأعمل؛ ألهنا بمعنى المضارع، أي:  
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 كوعٍل ينطُح صخرة.

أين اسم الفاعل يا  [27]لا  :  (ۀ ہ ہ ہ ہھ): قال 

فاعل؛ ألن  ؟(ہھ)ما إعراب  ،(ہھ)عملت يف ماذا؟  ،(ہ)إخوان؟ 

 التقدير: فأخرجنا به ثمراٍت تختلف ألواُنها.

فأعمل  [75]النساء:  (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ): وقال 

 هذا المفروض أن نجعله بيت البيت التالي. ،(ڈ)يف  (ې)

ما إعراب  [283]الب  ة:  (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ): وقال 

 فاعل، على تقدير: فإنه يأثم قلُبُه. ؟(چ)

أي: شراٌب تختلف  [69]النحل:  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ)وقال: 

 .. وهكذا..ألواُنه

  البيت ال اب : يف ثِ ي ول ابن مالك 

اااااْن ِصاااااَلَ  َلِفاااااك المِةاااااك َو  َونِْ  َي

 

ياااااا ِِع نِْعَمالوااااااهو َقااااااِد اْر وِةااااااك  َِ  و

لفك  يا البيت  ذ  لنا الحال  الثاني  من فا  ك ا ِ الفاعل، وقد  ذ نا ما من  

 قبل: 

 «.أل»أن يكون محلى بـ الحال  األولى:

لم يعمل إال « أل»من ، فإن كان مجرًدا «أل»أن يكون مجرًدا من  والثاني :

 بالشرطين المذكورين من قبل.

ْن ِصَل َ »فذكر الحكم يف هذا البيت، فقال: « أل»وإن كان بـ َو  ما حكمه؟، «َونِْ  َي

ْي ِعِ » َِ من اسم « أل»إًذا فإعمال المقرون بـ ،«َقِد اْر وِةك نِْعَمالوهو  َلِفك اْلمِةك و



 

 
e 

g h 

f  538 
 شرح ألفية ابن مالك

ان زمانه الماضي، أو الحال، أو الفاعل؛ يجوز إعماله مطلًقا بال شرط، سواٌء ك 

 االستقبال، أو كان معتمًدا أو غير معتمد، إعماله مرتًضى على اإلطالق.

، يعني: الذي يطلب العلم معان. «الطالُب العلِم ُمعانٌ »قولك:  لمن  لك:

، ولو «العلم»، وقد أضفناه إلى المفعول به، إلى «أل»اسم فاعل مقرتن بـ« الطالب»

 مفعول به.« العلم»، فـ«الطالُب العلم  معانٌ »كنا نقول: أعملناه لجاز، ف

القارُئ »، أو «القارُئ كتاًبا يزداُد ثقافًة، والقارُئ كتًبا أوسُع ثقافةً »وتقول: 

 «.كتاٍب يزداُد ثقافًة والقارُئ كتٍب أوسُع ثقافةً 

سنُكِرُم »باإلعمال، وإن أضفت « سنُكِرُم الكاتِب  البحث المتميز  »وتقول: 

 ، كالهما جائز.«كاتِب  البحِث المتميزال

، يعني: الذي يكتُب بحًثا متميًزا، أو تضيف «سنُكِرم  الكاتب  بحًثا متميًزا»أو 

 ، كل ذلك جائز.«سنُكرم الكاتب  بحٍث متميزٍ »

يعمل « الهازمون»، فإن «المسلمون  هم الهاِزُمون الكفار  يوم  بدرٍ »فإن قيل: 

 ه ال شك بمعنى الماضي هزموهم. ، مع أن«الكفار  »النصب يف 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ): قال 

 .[35األفزاب:] (ۆ

مفعول به، ولو  :(ڌڌ)اسم فاعل، أو اسم فاعلين، و«: الحافظين»

أضاف لجاز، واإلضافة طبًعا ستحذف التنوين من المفرد، والنون من المثنى 

 «.والحافظي فروجهم»والجمع. فكان ُيقال: 

حذف المفعول به هنا  ،(ڌڌ)ماذا؟  (ڭ): ثم قال 

 لداللة األول عليه.
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ۇ ) [35األفزاب:] (ۇ ۇ ۆ ۆ)

. (ۇ
ِ
ِمل ولو أضاف لجاز، فكان ُيقال: والذاكري اهلل  أيًضا هنا ع 

رها كيف حال؟ سُتقدرها بـ:  ما إعراهبا؟ (ڱ) حال، يعني: قدِّ

والذاكرين اهلل حالة كوهنم ُمكثرين، صفة لماذا؟ ما يف ذكر يف اآلية، فيها 

؟ ال ليس صفة «ذاكرين»؟ الكثرة صفة لـ«الذاكرين»، لـ«اهلل»وفيها « الذاكرين»

نكرة، صفة لمصدر محذوف،  (ڱ)معرفة، و« الذاكرين»، ثم «الذاكرين»لـ

 والتقدير: والذاكرين اهلل ذكًرا كثيًرا.

 إًذا مفعول مطلق؛ ألن المفعول المطلق إذا حذف نابت صفته منابه.

انتظرتك »نحن كررنا على مثل هذا شواهد كثيرة: ويف إعراب آخر جائز، 

، هذا أسلوب يجوز «اسمعني قلياًل »، (قليال ما يؤمنون)، «طوياًل، انتظرتك كثيًرا

فيه إعرابان، إما أنه مفعول مطلق، فانتظرتك انتظاًرا طوياًل، أو أنه ظرف زمان، 

 يعني: انتظرتك وقًتا طوياًل، والذاكرين اهلل  وقًتا كثيًرا.

 فحذف المفعول به لداللة األول عليه. (ۆ)قال:  ثم

 «: معلقته»وقال عمرو بن كلثوم التغلبي يف 

ا  وأنااااااا ال اااااااربو  الماااااااء َصااااااْفو 

 

ا و ينااااااا  نااااااا ذااااااِدر   وي اااااا بو ِي و

، فأعمل، ولو أضاف لجاز، فكان يقول: «الشاربون الماء»الشاهد يف قوله:  

]آل  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ): ، وقال «والشاربو الماءِ »

، «والكاظمي الغيظِ »أعمل أم أضاف؟ أعمل، ولو أضاف كان يقول  [134عم ا : 

ِمل اسم الفاعل؛  [134آل عم ا :] (ٿ ٹ ٹٹ)ثم قال:  هنا أيًضا ع 

 ألن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، الزًما ومتعدًيا.
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 (ٹ ٹٹ)، وأما «عفوُت »متعلقة بالفعل « عن زيدٍ »، «عفوُت عن زيدٍ » 

، إًذا عملت عمل فعلها من «العافين»اآلية، فمتعلقة بماذا؟ بـيف  [134آل عم ا :]

 حيث التعدي بحرف الجر.

ُهما محروم»يا إخوان: -فإن قيل   «.المكرُم والديِه مأجوٌر والعاقُّ

، إًذا «أل»اسم فاعل، مقرتن بـ« المكرم»هذا اسم، « المكرُم والديِه مأجورٌ »

مضاف « والديه»اف؟ مضاف، إًذا يجوز إعماله ويجوز إضافته، هنا معمل أم مض

 إليه مجرور وعالمة جره الياء.

مفعول به منصوب، وعالمة نصبه « والديه»هل يجوز أن نقول: إنه معمل، و

الياء؟ هنا يجوز الوجهان، يجوز اإلعرابان؛ ألن المثنى ُينصب وُيجر بالياء، 

 لظهر اإلعراب.، «الُمكرُم زيدٍ »، أو «الُمكرُم زيًدا»بخالف ما لو قلت مثاًل: 

هما ضمير « العاقُُّهما»، و«المكرُم والديِه مأجورٌ »طيب جاز اإلعرابان يف 

؟ جر، إًذا هنا مضاف «كتاُبك»أم ضمير جر؟ كقولك: « أكرمُتك  »نصب، كقولك: 

؟ كيف؟ الضمير إذا اتصل «أل»إليه، طيب أال يجوز إعمال اسم الفاعل هنا ألنه بـ

يح هذه قاعدة معروفة، وكررهتا كثيًرا، إال هنا، إال باسم فهو مضاف إليه، نعم، صح

 إذا اتصل باسٍم يجوز إعماله.

فالجمهور على أن الضمير حينئٍذ ُيعامل معاملة الظاهر، ضع اسًما ظاهًرا 

، يجوز «العاقُّ زيًدا، والعاقُّ زيدٍ »مكانه، فُيعامل هذا الضمير معاملته، فتقول: 

، فلك إعماله وعدم إعماله، إًذا لك أن «أل»اعل بـهنا اسم ف« العاق  »الوجهان؛ ألن 

ُهما»تقول:   مفعول به، أو مضاف إليه كالهما جائز.«: هما»، «والعاقُّ

، [2، 1]العا ياط:  (ڳ ڳ گ ڳ ڳ): وقال 

الضبح هو: صوت الخيل عند الركض، ما  ،(ڳ)اسم فاعل، «: العاديات»

رها ليتبين المعنى، :(ڳ)إعراب   مفعول مطلق. مفعول مطلق، قدِّ
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المصدر المنصوب بعد فعله، هذا هو األصل، فال بد أن  المفعول المطلق  و:

 تعيد المعنى إلى هذا التقدير؛ لكي يتضح أنه مفعول مطلق.

والعاديات تضبح ضبًحا، أو والعادياِت عدوى ضبٍح، معنى هذا هو المعنى، 

 اف إليه مقامه.ثم حذفنا العادياِت عدوى ضبٍح، حذفنا المضاف وأقمنا المض

ا،  جاء  محمٌد »ويف إعراب آخر يف هذا األسلوب، هذا األسلوب كثير جد 

، تذكرون هذا األسلوب يا إخوان، يجوز أن يكون مفعواًل «قتلُتُه صربًا»، و«ركًضا

 ، أي: جاء  يركُض ركًضا، أو جاء  مجيء  ركٍض.«جاء  محمٌد ركًضا»مطلًقا، على 

لتأويل، يعني: جاء  راكًضا، والعادياِت ضابحًة، ويجوز أن يكون حااًل على ا

 يعني: والعاديات على حالة كوهنا ضابحًة.

يعني: قادحة، أو فالمورياِت تقدُح  [2العا ياط:] (ڳ ڳ)وكذلك 

 قدًحا.

بالتاء ابن شداد، والتاء يجوز -وعنرتة اسمه عنرتُة -« معلقته»وقال عنرتة يف 

، ويجوز حذفها يف غير النداء «يا عنرتُ»رتخيم: حذفها يف النداء مطلًقا، ويسمى بال

 قلياًل، لكن األصل يف اسمه أنه بالتاء، قال: 

 ول ااد َأ اايتو باالْ  أمااوَط ولااِ  َاانْ 

 

 للحاااْ ب  ائااا ةض علاااى ابنَاااك َضْمَةاااِ 

 ال ااااا مك ع ضااااك ولااااِ أشااااتمهما 

 

 والناااااا رين ن ا لاااااِ أل هماااااا  ماااااك 

 
، «عرضي»فقد أضاف إلى  «الشاتمي»اسما فاعل، أما « شاتم وناظر»فهنا 

، ثم قال: «الشاتمين عرضي»ولو أعمل لجاز، وكان يقول: « الشاتمي عرضي»

 فأ عمل.« الناذرين دمي»، و«والناذرين دمي»

، لكن يف البيت مع «والناذري دمِي»ولو أضاف؟ لكان يجوز فيقول ماذا؟ 

، هل تجوز اإلضافة مع الفصل؟ «دمي»و« الناذرين»وجود الفاصل، بين 

إذا لم ألقُهم دمِي، هنا تمتنع عن اإلضافة لوجود الفاصل، ال « الناذرين»و
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، «الناذرين دمي»، أو «الناذري دمي»لألسلوب، يعني: لك يف األسلوب أن تقول:  

 لكن المانع هنا بسبب الفاصل.

 وقال أبو الطيب: 

اااااوَل  َهاااااا الَبااااااِ  و العو و اااااْد  أي   َلَماااااا  و

 

ا أ َعْبااااَت لَاااا ل لمَ    ْهااااالر و َوْصااااف 

 
 ، ولك أن تقول: أيها الباهُر العقوِل.«الباهُر العقول  »فقال: 

« أل»نختم هذا الكالم على إعمال اسم الفاعل، بنوعيه أو بحالتيه، المقرون بـ

؛ بأن قولهم: إن اسم الفاعل يعمل عمل فعله، أي: يعمل «أل»وغير المقرون بـ

 عمل فعله من حيث التعدي واللزوم.

 «.قام زيدٌ »يرفع فاعاًل؛ ألن فعله الزم، « زيدٌ  هل قائمٌ »فقولك: 

، رفع فاعاًل ثم تعدى بحرف الجر «هل جالٌس زيٌد على الكرسي»وقولك: 

 «.جلس  زيٌد على الكرسي»، وفعله كذلك، «على»

، « هل قارٌئ زيٌد كتاًبا»وقولك:  عِمل  يف الفاعل والمفعول به؛ ألن فعله متعد 

 «.قرأ زيٌد كتاًبا»

، رفع فاعاًل ونصب مفعولين؛ ألن فعله «هل مانٌح زيٌد الفقير  مااًل » وقولك:

 كذلك، يرفع فاعاًل وينصُب مفعولين.

رفع « هل ُمخرٌب زيٌد عمًرا المسألة  سهلةً »، وقولك: «منح  زيٌد الفقير  مااًل »

 فاعاًل ونصب ثالثة مفاعيل؛ ألن فعله كذلك.

ا محمد، وعلى آله وأصحابه  يا واهلل أعلِ، وصلى اهلل و لِ على نبين

 أجمعين.
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 الدرس الثاني والسبعون

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين. 

 أما بعد: 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة الطيبة 

من هجرة  1432ثالث عشر من ُجمادى اآلخرة من سنة المباركة، ليلة اإلثنين ال

ونحن يف جامع الراجحي، يف حي الجزيرة، يف  المصطفى الحبيب 

الدرس الثاين والسبعين، من دروس  -بحمد اهلل وتوفيقه-مدينة الرياض، نعقد 

 عليه رحمة اهلل.« شرح ألفية ابن مالك»

فاعل، وعرفنا أن ابن مالٍك يف الدرس الماضي بدأنا بالكالم على إعمال اسم ال

  عقد هذا الباب يف اثني عشر  بيًتا، شرحنا منها أربعة أبيات، وُنذكر هبا، قال

 : 

ِو َلاِعاااالأ لِااااك اْلَعَماااالِ   َذِفْعِلااااِه اْ اااا

 

ِةاااااايلِه بَِمْعااااااِزلِ    نِْ  َذاااااااَ  َعااااااْن مو

ََ نِاااااَدا  ا أْو َفاااااْ   َوَولِاااااَك اْ اااااتِْفَهام 

 

ْسااااانََداَأْو َنْفي اااااا أْو َجاااااا ِصاااااَف      َأْو مو

  َْ ااا ِ  عو
َأ و اااو و َنْعاااَت َمْحااايو َو  َوَقاااْد َي

 

ِصاااااَ   َلَيْساااااَتِحق  اْلَعَماااااَل الَّاااااِيل وو

ِةاااااك  اااااْن ِصاااااَل  َلِفاااااك اْلمو َو  َونِْ  َي

 

ْياااااا ِِع نِْعَمالوااااااهو َقااااااِد اْر وِةاااااااك  َِ  و
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 فهذه األبيات األربعة شرحناها يف الدرس الماضي. 

 ح األبيات الباقية، ونسأل اهلل سنشر -إن شاء اهلل تعالى-يف هذا الدرس 
 المعونة.

  : يف األبياط الباقي  ي ول اإلمام ابن مالك

اااااااااولو  اااااااااالض اْو ِمْفَعاااااااااالض اْو َلعو  َلعَّ

 

 لِاااااك َذْثااااااَ ةأ َعااااااْن َلاِعاااااالأ َبااااااِديلو  

 َلَيْسااااااَتِحق  َمااااااا َلااااااهو ِمااااااْن َعَماااااالِ  

 

 َولِاااااااك َلِعيااااااالأ َقااااااالَّ َ ا َوَلِعااااااال 

ْفااااَ ِ  ِمثْ   ِعااااْل َوَمااااا ِ ااااَو  اْلمو  َلااااهو جو

 

وِط َفْيثوَمااا َعِمااْل   اا و ِِ َوال   اا َْ ااك اْلحو
 لِ

ا َواْأِفاضِ   ْلاو 
 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَمااِل  ِ

 

ْ َتِةااااك   َوْ ااااَو لِنَْصااااِ  َمااااا ِ ااااَواعو مو

َفاض  َْ ْر َأْو اْنِصْ  َ اابَِ  الَّاِيل اْن  َواْج و

 

 َوَمااااا   َمااااْن َنَهااااْض  
ْبَتِغااااك َجاااااعأ  َذمو

ااااا ل   ااااال  َماااااا قو ِِ َلاِعااااالِ َوذو  َر  ْ ااااا

 

اااالِ   اااولأ بِاااااَل َ َفاضو َِ َمْفعو ْعَطاااى اْ اااا  يو

ااااوِل لِااااك   َلْهااااَو َذِفْعاااالأ ِصاااايْ ْللَمْفعو

 

َتِفااااك  َْ ْعَطى َذَفاَلااااف َي  َمْعنَاااااعو َذاااااْلمو

ْ َ ِفاااا ْ   ِأ مو َو َ ا نَِلااااى اْ ااا  َوَقاااْد يوَةاااا

 

اااو و اْلَمَ اِصاااِد اْلاااَوِرعْ    َمْعن اااى َذَمْحمو

  ألبيات: يف أول هذه ا يقول  

اااااااااولو  اااااااااالض اْو ِمْفَعاااااااااالض اْو َلعو  َلعَّ

 

 لِاااااك َذْثااااااَ ةأ َعااااااْن َلاِعاااااالأ َبااااااِديلو  

 َلَيْسااااااَتِحق  َمااااااا َلااااااهو ِمااااااْن َعَماااااالِ  

 

 َولِاااااااك َلِعيااااااالأ َقااااااالَّ َ ا َوَلِعااااااال 

أن العرب قد تصوغ على هذه األوزان الخمسة المذكورة،  :يعني  

اٌل، وف ُعول، وفِعيل، و»وهي:  ع  ال، ومِف  ِعٌل فعَّ  «.ف 

ب:  ر  قد تصوغ على هذه األوزان الخمسة أسماء  فاعلين، فتقول مثاًل من الشُّ

ِرٌب » اب، أو مِشراب، أو شُروب، أو شريب، أو ش   «.شرَّ

اٌب »فقولهم:  اٌب للعصير»، «شرَّ رَّ اٌب للعصير»، «محمد ش  رَّ اب هو: «ش  ، الشرَّ

رب، يعني اسم فاعل، ولكن الفرق بين أ سماِء الفاعلين التي على الذي يفعل الشُّ
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، وبين أسماء الفاعلين التي «قاِئم، وشاِرب، وضاِرب ونائِم وجالِس»وزن فاِعل كـ

على هذه األوزان والصيغ الخمسة، هو: أن اسم الفاعل الذي على وزن فاِعل 

ل هذا الفعل، سواٌء فعله مرة، أو فعله قلياًل، أو فعله  ن ف ع  مطلق، ُيطلق على كلِّ م 

 .كثيًرا

الِس»فـ فالٌن »ُتطلق على كل من ف عل الجلوس، ولو مرة واحدة، تقول: « ج 

 «.جالٌِس يف المسجد

فالٌن جالٌس يف »والذي يجلس يف المسجد كثيًرا، أيًضا ُتعرُب عنه بذلك، 

 «.المسجد

أما أسماء الفاعلين التي على هذه األوزان والصيغ الخمس، فإهنا ال ُتطلق إال 

بكثرة، فلهذا يسميها النحويون صيغ مبالغة، صيغ مبالغة  على من يفعل الفعل

ن يفعل هذا الفعل بكثرة  يعني: هي الصيغ التي ُتطلق على الفاعلين، الُمكثرين، م 

 ومبالغة.

 :  و يا  و قول ابن مالك

اااااااااولو  اااااااااالض اْو ِمْفَعاااااااااالض اْو َلعو  َلعَّ

 

 لِاااااك َذْثاااااَ ةأ َعااااااْن َلاِعااااالأ َبااااااِديلو  

ن يفعل هذا يعني: هذه األوزان تك  ون بدياًل عن فاعل يف الكثرة، يعني فيم 

 الفعل بكثرة.

ها من فيث اإلعمال؟ َمو  لما فو

ن يفعل بكثرٍة  من فيث العمل: عرفنا معناها هي أسماء فاعلين، ولكن لم 

ال »ومبالغة، ومع ذلك فإن استعمالها ليس مستوًيا من حيث الكثرة، فـ ال ومِفع  فعَّ

من حيث االستعمال، وكذلك من حيث « ف ِعل»ومن  «فِعيل»أكثر من « وفُعول

 العمل، كما سيأيت.
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ح به ابن مالٍك يف قوله:  أما فَمها من فيث العمل،   فهو ما صرَّ

 َما َلهو ِمْن َعَملِ  َلَيْسَتِحق  

ما قلناه يف إعمال اسم الفاعل؛ من حيث الشروط واألنواع، ُيقال يف صيغ 

مل عمل  فعلها بالشروط نفسها، يعني: إذا المبالغة الخمس، فهذه الصيغ قد تع

ة من « أل»كانت بـ د  فإهنا تعمل عمل فعلها « أل»فتعمل مطلًقا، وإذا كانت ُمجر 

 بالشرطين المذكورين.

ال، »ومع ذلك، فإن إعمالها يختلف، باختالف كثرهتا يف اللغة، فإن إعمال  فعَّ

اٌل، وف ُعول ع  ِعٌل »أكثر من إعمال « ومِف  ، وهذا هو قول ابن مالك يف آخر «فِعيل، وف 

 البيتين: 

 َقلَّ َ ا َوَلِعل َلِعيلأ  َولِك

يعني: كأهنا جميًعا تعمل أعمال الفعل، إال أن إعمال الثالث األولى أكثر من 

ِعٌل »إعمال   يا ، «فعل»أكثر من إعمال « فِعيل»، ومع ذلك فإن إعمال «فِعيل، وف 

 .ل وا د و مي   البص يين، و و اليل  دل عليه ا

فخرجوا عن مذاهبهم المعتادة، فمنعوا إعمال صيغ المبالغة  وأما الَوليو 

كلها، وقالوا: إن أيَّ شاهٍد ُيشعر باإلعمال، فإن اإلعمال ليس لها، وإنما ُنقدُر فعاًل 

 يكون هو الذي يعمل، وهذا تكلف ال حاجة إليه.

ُب العصير  »فعلى ذلك نقول مثاًل:  لفعل، طب عبِّر باسم عبَّرنا با« زيٌد يشر 

 باإلعمال.« زيٌد شاِرٌب العصير  »الفاعل، تقول: 

زيٌد شاِرٌب »وقلنا: إن إعماله إذا عِمل واجب أو جائز؟ جائز، فيجوز اإلعمال 

 «.زيٌد شارُب العصيرِ »، وتجوز اإلضافة، فنقول: «العصير



 

 
e 

g h 

f  547 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ُتعمله  وإذا أعملنا اسم الفاعل، وما هو يف حكمه، أي: صيغ المبالغة، فلك أن

، ولك أن ُتعمله وأن ُتقويه «زيٌد شاِرٌب العصير  »مباشرة، يف المفعول به، فتقول: 

، فيكون اسم الفاعل حينئٍذ عاماًل والالم هنا «زيٌد شاِرٌب للعصيرِ »بالالم، فتقول: 

يسموهنا الم التقوية، أي: قوت العامل الضعيف، وهو اسم الفاعل؛ ألن إعماله 

ألن اإلعمال بالحمل أم باألصالة؟ بالحمل على فعله، قوي أم ضعيف؟ ضعيف؛ 

، ولك أن تقويه «زيٌد شاِرٌب العصير  »وليس أصياًل، فلك أن ُتعمله مباشرة كالفعل، 

 بالالم، وكل ذلك فصيح وارٌد يف الشواهد، ومن ذلك القرآن العظيم.

، فإن كان يشربه «زيٌد يشرُب العصير»وكذلك لو استعملت صيغ المبالغة: 

كثرة؛ فاألفضل أن ُتعرب عنه باسم فاعٍل يدل على الكثرة، مصوٍغ على صيغة من ب

اٌب العصير  »هذه الصيغ الخمس، فتقول:   إن أردت أن ُتعمل.« زيٌد شرَّ

اٌب للعصيرِ »وإن أردت أن ُتعمل وُتقوي بالالم  ، وإن أردت أال ُتعمل «زيٌد شرَّ

اُب العصيرِ »وُتضيف فتقول:   جائٌز وكثير. ، كل ذلك«زيٌد شرَّ

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ )يف كتابه الكريم:  قال 

ق،  (ڇ). [101]الب  ة:  (ائ ُق فهو ُمصدِّ ق  ُيصدِّ اسم فاعل من: صدَّ

 .(ڇ)وهو عامل،  (ڇ)

ٌق ماذا؟  اسم موصول بمعنى الذي، « ما»، «ما معهم»ومعموله؟ مفعوله مصدِّ

عمل وقوى فأ (پ پ پ)يعني: ُيصدق الذي معهم، فعندما أعمل؟ قال: 

 بالالم.

ٌق ما معهم»ويجوز أن ُيعمل وال يقوي بالالم، فتقول يف اللغة:  ، ولك يف «ُمصدِّ

ُق ما معهم»اللغة أن تضيف فتقول:  دِّ  «.ُمص 

، أو «مِن حاٌر لإلبل»، أو «زيٌد مِن حاٌر اإلبل  »وكذلك نقول يف الصيغ األخرى: 
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، «حِذٌر الشرَّ »، و«عليٌم الدقائق  و»، و«زيٌد ضُروٌب األعداء»، و«مِن حاُر اإلبلِ » 

 «.حِذُر الشرِّ »، و«حِذٌر للشرِّ »و

اٌب »قول العرب:  من ال وا د على نعمال صيْ المبالغ : رَّ ا العسل فأنا ش   «.أمَّ

اٌب »رواه سيبويه عن العرب، فـ رَّ « العسل»صيغة مبالغة، ومفعوله معموله « ش 

 وهو ُمقدم عليه.

ِريُّ  الُقالِخ ب نِ ومِن ذلك قول  ٍن الِمن ق  ز   : ح 

اااا نليهاااا ِجالَلهاااا  أأاااا الَحاااْ ِب لب ا  

 

َِ أْع ااااال  ج الْالئاااا  ولاااايَ  بااااَو  

يمدح يقول: هو أخو الحرب ممارٌس لها كأنه أخوها، إذا جاءت الحرب لبس  

لت  ل ج  البيوت، وت عقَّ ِجاللها، أي: ثياهبا وُعدهتا، وليس مِمن إذا جاءت الحرب و 

ال»صيغة مبالغة على « لبَّاًسا»فقوله: ِرجاله من الخوف،  ، ومعمولها مفعولها «فعَّ

 ، أي: ثياهبا وُعدهتا، وقد أعمل لبَّاًسا ِجاللها.«ِجاللها»

ٌج »وأما  ال»فهو أيًضا صيغة مبالغة على « والَّ ، ولكنه أعمل أم أضاف؟ يف «فعَّ

ُج الخوالِِف »الثانية أضاف،  ج البيوت ، يريد: بالخوالف البيوت، ال يل«والَّ

ًجا»ويختفي، ويهرب من الحروب. ولو أعمل  ٍج »لكان يقول: « والَّ وليس بوالَّ

 «.الخوالِف  

ا: ها»قوُل بعض العرب:  وِمن  لك أية  ََ  «.ننه لِمنحارض بوائِ

البوائك: جمع بائكة، والبائكة هي: الناقُة الشابة السمينة الحسناء، يعني: 

نحر أفضل اإلبل للضيوف، ما تنحر بعيًرا مزينة؛ ألن العرب كانت تفتخر بأهنا ت

كبير السن، أو ناقة قد هرمت، أو أنجبت فإن لحمها يتغير، وإنما ينحرون البوائك؛ 

 الناقة الحسناء التي ليست كبيرة.

 أبي طالب يف رثاء قريب له يمدحه:  قول عم النبي  ومن  لك:
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اوَق ِ امانِها   و
َِ اْي  َض وبض بنَْصِل السَّ

 

ااااااااَك عاااااااااِق و ن ا َعااااااااِدموو   ا لإن   ا زا  

 يقول:  

َِ  وَق ِ مانِها وبض بنصِل السي  َض و

مان جمع سمينة، أي: الناقة السمينة، إذا عدموا الزاد  السوق: جمع ساق، والسِّ

مان، بنصِل  يف الشتاء، ويف أوقات القحط ونحو ذلك، فإنه يضرُب سوق النوق السِّ

ه، وُيطلق النصل على  السيف. السيف، نصل السيف هو حدُّ

 «.ضروٌب »، أي: يضربوا سوق، فأعمل صيغة المبالغة «ضروٌب سوق»فقوله: 

ن دعاه»قول بعض العرب:  ومن  لك: على وزن « سميع« »إن اهلل  سميٌع م 

ن دعاه هو المفعول، وقد أعمل. ولو لم ُيعمل وأضاف لكان يقول: «فِعيل» ، وم 

ن دعاهإن ا»، ولفظ قول العرب: «إن اهلل  سيمُع من دعاه»  «.هلل  سميٌع دعاء م 

 قول الشاعر:  ومن  لك:

ا   َ ةااااااي و وآِماااااانض  ااااااور   فااااااِيرض أمو

 

نِْمَياااااه مااااان األْقااااادار   ماااااا لاااااي  مو

ا»  صيغة مبالغة « حِذر»أي: هو حذٌر أموًرا، يعني: يحذر أموًرا، فـ ،«فِيرض أمور 

غة أم اسم فهذه صيغة مبال« آمِنٌ »وأما قوله: «. أموًرا»على فِعل، وقد أعملها يف 

ا»فاعل؟ اسم فاعل، وقد أعملها يف قوله   «.م 

 قول زيد الخير:  ومن  لك:

 أ اااااااين أنهااااااِ مزقااااااو  ع ضااااااك

 

 ِجحاااااا و الَااااا مليِن لهاااااا َلِديااااادو  

ل ين: موضع يف جبال طيئ، والفديد:   م  ر 
يذم هؤالء، ِجحاش: جمع جحش، وكِ

ان، ولها التسويط، يذمهم يقول: كأهنم ِجحاش الذين يسكنون يف هذا المك

 أصوات وقد أتاين عنهم أهنم ُيمزقون ِعرضي، يعني: يتكلمون يف ِعرضي.
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وَ  ِعْ ِضك»  ِ مزقو زقون» ،«أ انِك أنهو صيغة مبالغة على « مِزٌق »جمع مِزق، و«: م 

 هو المفعول به.« ِعرضي»، و«فِعل»

 والشواهد على ذلك كثيرة.

  : بعد  لك ي ول ابن مالك

ْفااااَ  ِ  ِعااااْل  َوَمااااا ِ ااااَو  اْلمو  ِمْثَلااااهو جو

 

وِط َفْيثوَمااا َعِمااْل   اا و ِِ َواْل   اا َْ ااك اْلحو
 لِ

ما سوى المفرد، يعني به: المثنى، والجمع، جمع السالمة جمع المذكر  

 السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير.

اِرب»يقول: المثنى والجمع يعمالن كالمفرد، فـ مثله يف الحكم والشروط، « ض 

اٌب »، و«تان، وضاِربون وضاِرباتضاِربان وضاِرب» جمع ضاِرب، «: ُضرَّ

 جمع ضاِربة.«: ضواِرب»و

هذان الضارباِن »باإلعمال، أو « هذان الضاِربان زيًدا»نعم، كما تقول مثاًل: 

 باإلعمال والتقوية.« لزيدٍ 

، ونعرف أن اإلضافة ُتسقط «هذان الضاِربا زيدٍ »وتجوز اإلضافة فتقول: 

 لنون يف المثنى والجمع.التنوين كما ُتسقط ا

ِرمون  بكًرا»وتقول:  هؤالِء »، و«هؤالِء الُمكِرمون لبكرٍ »، و«هؤالِء الُمك 

الُمكِرماُت »، و«الُمكِرماُت لهندٍ »، و«هؤالِء الُمكِرماُت هنًدا»، و«المكرمو بكرٍ 

 «.هندٍ 

وِمن ال وا د على  لك، و ك ذثي ة، و ذ نا بعةها من قبل، أل: نعمال 

 لمم : المثنى وا

لفظ  (ٻ)فـ [35]األفزاب:  (ۇ ۇ ۆ): قوله 
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 «.ذاكر»هنا: جمع « الذاكرين»، و«الذاكرين»الجاللة مفعول به باسم الفاعل 

فأعمل الكاظمين  [134]آل عم ا : (ٿ ٿ): وقال 

 وهو جمع عمل الكاظم.

: ، يف قراءة، وقال [38]الزم : (ۆ ۆ ۈ ۈ): وقال 

ًعا جمع خاِشعة،  [7م :]ال  (ٱ ٻ)، [7]ال م : (ٱ ٻ) ُخشَّ

ًعا جمع  ًعا، ُخشَّ وأبصارهم ما إعراهبا يا إخوان فاعل، ما الذي رفع الفاعل؟ ُخشَّ

ل مفرد خاشعة. م  ِمل ع   ع 

 وذكرنا من قبل قول عنرتة:

ما   ال ااااا َِمك ِع ِضااااك ولااااِ أشااااتومهو

 

َماااااا  ِماااااك  ِْ أْلَ هو  والنااااااِ رْيِن ن ا لااااا

نى، ولكنه أضاف ولم ُيعمل، الشاتمي عرضي هذا مث "ال ا َِمك ِع ِضك "فـ  

 ."الشاتِميِن ِعرضي"ولو أعملهما لكان يقول: 

 ثم قال: 

َما  ِمك ِْ أْلَ هو  والناِ رْيِن ن ا ل

ل. م  ل أو لم ُيعِمل؟ أع  م   فأع 

 وننتبه  نا يف البيت نلى أم ين: 

 أن أشُتم بضم التاء على الفصيح. -

ُهما، لكي ال ينكسر البيت.واألمر الثاين: أن البيت بتسهيل الهم - ق   زة يف أل 

َما  ِمك ِْ أْلَ هو  والناِ رْيِن ن ا ل

 طيب، ومِن ذلك قول طرفة بن العبد:



 

 
e 

g h 

f  552 
 شرح ألفية ابن مالك

اااااااِ لِاااااااك قاااااااْوِمِهِ   وا أنهو َِّ زا و  ثااااااا

 

اااااااا   ْو اااااااا ض  ْنااااااااَبَهِ ِياااااااا و لو فو  ِو

يمدُحهم؛ ألهنم على ما هم عليه من الكرم والفضائل، يغفرون ذنوب قومهم،  

 بما فيهم. وال يفتخرون عليهم،

فقال: إهنم يف قومهم ُغُفٌر ذنبهم، أي يغفرون ذنبهم، ُغُفٌر جمع مفرده، غفور، 

وغفور صيغة مبالغة، إًذا فقول ابن مالك: أن المثنى والجمع يعمل عمل المفرد، 

 يعني كل ما سبق من اسم الفاعل، وصيغ المبالغة.

 بعد  لك:   ي ، ثِ قال ابن مالك

 ْعَمااِل ْ ِلاَوا  َواْأِفاِض َواْنِصْ  بِِيل اإلِ 

 

ْ َتِةااااك    َوْ ااااَو لِنَْصااااِ  َمااااا ِ ااااَواعو مو

 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَماِل ْ ِلَوا  َواْأِفضِ  

سبق أن قررنا أكثر من مرة أن اسم الفاعل إذا جاز إعماله، فلك فيه وجهان، 

ة وأن اإلعمال واإلضافة، وإذا أضفته وإذا آسف وإذا أعملته لك أن ُتعمله مباشر

 ُتقويه بالالم.

طيب، وإذا أضفته، فإنك ستضيفه إلى فاعله، أم إلى مفعوله، أم إلى ما شئت 

منهما؟ ال يضاف اسم الفاعل، إال إلى مفعوله، كما قلنا يف الدرس الماضي، 

بخالف المصدر، الذي يجوز أن ُيضاف إلى الفاعل، وهو األكثر ويجوز أن ُيضاف 

 إلى المفعول به، وهو جائز.

 طيب، فتقول: هذا ضارُب زيٍد باإلعمال، أو ضارٌب زيًدا.

 باإلضافة. "وضارُب زيدٍ "باإلعمال،  "هذا ضارٌب زيًدا"آسف فتقول: 

 وهذا قول ابن مالك:

 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَماِل ْ ِلَوا  َواْأِفضِ 
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يعني ذو اإلعمال الذي يجوز إعماله، الذي توافرت فيه شروط اإلعمال، وإن 

فيه شروط اإلعمال، فلك أن ُتعمله فتنصب به المفعول، ولك أن ُتضيفه  توافرت

 إلى ما بعده فيُجر ما بعده على أنه مفعول، على أنه مضاٌف إليه.

 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَماِل ْ ِلَوا  

 هذا عند اإلضافة. َواْأِفضِ هذا عند اإلعمال، 

ه باإلعمال، وكاشفاُت ُض  [38]الزم : (ۆ ۆ ۈ ۈ): قال  رِّ

 باإلضافة، وهما قراءتان سبعيتان.

ُه باإلعمال،  [3]الطالق: (ے ے ۓ ۓڭ):  وقال باإلضافة، وبالٌغ أمر 

 وهما أيًضا قراءتان.

 : ثِ قال ابن مالك

ْ َتِةك  َوْ َو  لِنَْصِ   َما  ِ َواعو مو

 َوْ َو  لِنَْصِ   َما  ِ َواعو 

 الضمير يف سواُه يعود إلى ماذا؟

(@00:28:1) 

اسم الفاعل هو العامل ليس المعمول، المعمول أي معمول؟ التلو المذكور  ال

 يف الشطر األول، يقول: 

 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَماِل ْ ِلَوا  

التلو التالي، التالي السم الفاعل التالي السم الفاعل العامل لك أن ُتعمل اسم 

 الفاعل فتنصبه، ولك أال ُتعمله فتخفضه فتجره.
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التلِو يعني معمول اسم الفاعل العامل، إذا لم يت ُله إنما ُفصل  طيب، وغيرُ  

 بينهما بفاصل، ماذا لك فيه؟ ليس لك فيه إال اإلعمال.

 "أنا ضارٌب زيًدا"و "أنا ضارُب زيدٍ "ليس لك فيه إال اإلعمال، ُقلنا: 

 الوجهان.

 ففصلت، ليس لك إال اإلعمال. "أنا ضاِرٌب يف البيِت زيًدا"فإذا قلت: 

السبب يف ذلك أنه ال ُيفصل بين المضاف والمضاف إليه، إال يف حاالت و

 قليلة.

 (ٻ پ پ پ پڀ):  فال ُتضيف، ومن ذلك قوله:

 .[30]الب  ة:

ومن ذلك إذا كان السم الفاعل مفعوالن، اسم الفاعل إذا كان بمعنى فعٍل 

 ينصُب مفعولين، فاسم الفاعل أيًضا سيكون له مفعوالن.

عمال والجر على ألول، وهو التِل و  فلك فيه النصب على اإلأما المفعول ا

 اإلضافة.

أنا ظاٌن زيًدا "ليس لك فيه إال النصب، كأن تقول مثاًل:     والمفعول الثاين؟

من الفعل أنا أظن زيًدا قائًما، أنا ظاٌن زيًدا قائًما، زيًدا المفعول األول،  "قائًما

 وقائًما المفعول الثاين.

 ألول: النصب واإلضافة.لك يف زيد ا

 وأما الثاين قائًما، فليس لك فيه إال النصب.

 ، الوجهان جائزان."أنا ظاُن زيٍد قائًما"، و"تقول أنا ظاٌن زيًدا قائًما"

ُة "باإلعمال، أو  "الحكومة مانِحٌة الُمخرتِع  جائزةً "وتقول:  الحكومُة مانح 
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 باإلضافة. "المخرتِع جائزةً 

، هذا بالفعل، طب عبِّر باسم الفاعل، ُيعطي "الفقير  مااًل  زيٌد ُيعطِي"وتقول: 

لت ستقول:  م  فهو ُمعٍط، طب عبِّر باسم الفاعل، لك أن ُتعمل، وأال ُتعمل، فإذا أع 

زيٌد معٍط الفقير  "ألنه اسم منقوص، ستحذف الياء عند الرفع والجر،  "زيٌد ُمعطٍ "

 ."مااًل 

؛ ألن ياء المنقوص ال "الفقيِر مااًل زيٌد معِط "طيب وعند اإلضافة؟ ستقول: 

 ُتحذف يف اإلضافة، وُتضيف.

 زيُد معِط الفقيِر مااًل؟ أما مااًل المفعول الثاين فليس لك فيه إال النصب، قال

 :(وجاعل الليل سكنا)  ٹ ڤ )على قراءة سبعية، أما قراءتنا

وأما ، فأضاف إلى المفعول األول، (وجاعل الليل سكنا)، [96]األنعام: (ڤ

 الثاين لياًل فأما الثاين وهو سكنًا، فليس فيه إال النصب.

 : فهذا هو معنى قول ابن مالك

 َواْنِصْ  بِِيل اإِلْعَمااِل ْ ِلاَوا  َواْأِفاِض 

 

ْ َتِةااااك    َوْ ااااَو لِنَْصااااِ  َمااااا ِ ااااَواعو مو

 :  ثِ ي ول ابن مالك 

َفاض  َْ ْر َأْو اْنِصْ  َ اابَِ  الَّاِيل اْن  َواْج و

 

 َوَمااااا   َمااااْن َنَهااااْض َذمو  
 ْبَتِغااااك َجاااااعأ

ذكرنا أن اسم الفاعل العامل، لك أن ُتعمله ولك أن ُتضيفه، أما إذا أعملت ه،  

ِرٌم زيًدا الشجاع  "فست ن ِصب به المفعول، فتقول:  وليس لك يف توابِعه، أي  "أنا ُمك 

عمال إال يف توابع المعمول أي يف توابع المفعول به، ليس لك يف توابعه عند اإل

 اإلتباع على اللفظ.

أنا ُمكِرٌم زيًدا، ما إعراب زيًدا يا إخوان؟ مفعول به، منصوب لفًظا أم محاًل،  أم 

 لفًظا ومحاًل، إًذا فليس لك يف توابِعه إال الجر.
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 ألنك لو أت ب عت  على اللفظ أو أتبعت على المحل، كالهما جر. 

ِرٌم زيًدا وعمرًوا"  ."زيًدا الشجاع   أنا ُمكِرمٌ " "أنا ُمك 

فلك أن ُتتبِع  عليه باللفظ يعني بالجر،  "أنا ُمكِرُم زيدٍ "وأما عند اإلضافة، 

ِرُم زيٍد وعمرًوا"فتقول:  ُمكِرُم زيٍد "ولك أن ُتتبِع  بالنصب فتقول:  "أنا ُمك 

؛ ألنك إذا قلت  أنا ُمكِرُم زيٍد، فزيٍد مضاف إليه، مجرور يف اللفظ أم يف "وعمرًوا

، أم فيهما؟ مجروٌر يف اللفظ، وأما يف المحل، يف المعنى؟ فهو مفعول به، المحل

 والمفعول به حكمه النصب.

إًذا أنا ُمكِرُم زيٍد، زيٌد وإن كان مضاٌف إليه، فهو مجرور لفًظا، منصوب محاًل، 

أنا " "أنا ُمكِرُم زيٍد وعمروٍ "فلك أن ُتتبِع على اللفظ، وهذه هي الجادة، فتقول: 

 ."زيٍد الشجاعِ  مكِرمُ 

أنا "و "أنا مكِرُم زيٍد وعمرًوا"ولك أن ُتتبع على المحل فتنصب، فتقول: 

 ."مكِرُم زيٍد الشجاع  

 : وانصب واجرر تابع الذي انخفض. وهذا هو قول ابن مالك

 طيب، ومثَّل ابن مالك لذلك بقوله: 

  َوَما    َمْن  َنَهْض 
ْبَتِغك  َجاعأ  َذمو

ابتغى يبتغي فهو مبتٍغ، مبتغي اسم فاعل وهو مبتدأ، وهو مبتغي اسم فاعل، من 

 مضاف، وجاٍه مضاٌف إليه مجرور، مبتغي جاٍه.

ومااًل معطوف، إن عطفته على اللفظ قلت  مبتغي جاٍه وماٍل، وإن عطفته على 

 المحل نصبت فقلت مبتغي جاٍه ومااًل.

ن هنض هذه جملة اسمية،  الذي هنض، والخرب؟ أين خرب مبتغي؟ م ن هنض، م 
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ض صلته.  الذي اسم موصول وهو خرب، ون ه 

 ومن ال وا د على  لك، قول ال اع :

 الواِ اااا و المائااااِ  الِهماااااِ  وَعْبااااَد ا

 

َزِجااااااك بينََهااااااا أ فاَلهااااااا  ا  و  عااااااو  

 فقال:  

 الواِ  و المائِ  الِهماِ  وَعْبَد ا

،  هذا اسم الفاعل، وهو مضاف. الواِ  و

 مضاف إليه مجرور. المائِ ،

فنصب، فعطف على  وَعْبَد اصفة المائة، جرها، ثم عطف فقال:  الِهماِ ،

 المحل أو على اللفظ؟ على المحل.

 ويف الرواية األخرى، وعبِدها، هذه يف رواية، عطًفا على اللفظ.

 وقال اآلخر: 

  ااال أناااَت باعاااثو  يناااارأ لحاَجتِنَاااا أو 

 

اااَ اِق   ْْ  َعْباااَد رب  أأاااا عاااوِ  ابااان ِم

ت باعُث اسم الفاعل، وهو مضاف، ديناٍر مضاف إليه، ثم عطف فقال: هل أن 

فقال: أو عبدَّ رب  يعني ستبعث ديناًرا، أو عبدَّ  رب  ديناًرا رجل اسمه دينار، هل 

، فنصب عطًفا على المحل، ويف الرواية األخرى، أو  أنت باعُث ديناٍر أو عبدَّ رب 

 عبدِّ رب  عطًفا على اللفظ.

 : كثِ قال ابن مال

ِِ َلاِعااااالِ  َر  ْ ااااا ااااا ل ااااال  َماااااا قو  َوذو

 

ااالِ    اااْولأ بِاااالَ َ َفاضو َِ َمْفعو ْعَطاااى اْ ااا  يو

ااااْوِل لِااااك    َلْهااااَو َذِفْعاااالأ ِصاااايْ ْللَمْفعو

 

َتِفااااك   َْ ْعَطى َذَفاَلااااف َي  َمْعنَاااااعو َذاااااْلمو

فبعد أن ذكر يف أول الباب، اسم الفاعل ثم ذكر بعد ذلك صيغ المبالغة، اآلن  



 

 
e 

g h 

f  558 
 شرح ألفية ابن مالك

 مفعول.يذكر اسم ال 

 واسم المفعول، هو كل اسم دلَّ على حدٍث ومفعوله.

 وشرحنا ذلك يف الدرس الماضي، فال ُنعيدُه.

كاسم الفاعل، فإذا كان بأل فيعمُل مطلًقا  وا ِ المفعول من فيث العمل؟

وإذا كان مجرًدا من أل فيعمل بالشرطين المذكورين، كونه بمعنى الحال أو 

 االستقبال، وكونه معتمًدا.

ا"و  "أمضروٌب الزيدانِ "فتقول:  ُم أبوُهم   وهذا قول ابن مالك: "جاء  الُمكر 

ِِ َلاِعاااااِل  َر  ْ ااااا ااااا ل ااااال  َماااااا قو  َوذو

 

ااالِ    اااْولأ بِاااالَ َ َفاضو َِ َمْفعو ْعَطاااى اْ ااا  يو

إال أن اسم المفعول، يعمل عمل الفعل المبني للمجهول؛ ألنه إنما ُيصاغ من  

ِرب  ي شرُب، الفعل المبني للمجهول، فالمشروب  ُب وليس من ش  مِن ُشِرب  ُيشر 

ِسُر. ر  يك  س  ُر، وليس من ك   والمكسور من ُكِسر  ُيكس 

م  ُيكِرُم. ُم، وليس من أكر  م من ُأكِرم  ُيكر   والُمكر 

فاسم الفاعل من الفعل المبني للمعلوم، فهو يف معناه، ويعمل عمله، واسم 

معناه ويعمل عمله، ما معنى ويعمل المفعول من الفعل المبني للمجهول، فهو يف 

 عمله؟ يعني إنما يرفع نائب فاعٍل.

ُب "الزيدان نائب فاعل، كأنك قلت:  "أمضروٌب الزيدان"فقولك:  أُيضر 

 ."الزيدان

ا"وقولك:  ُم أبوُهم  جاء  الذي أو "أبوهما نائب فاعل، كأنك قلت:  "جاء  الُمكر 

ا ُم أبوُهم   ."جاء  اللذان ُيكر 

رنا انظروا كيف  ا"قدَّ ُم أبوُهم  ا الُمكر  ُم "جاء  رناه بماذا؟ جاء  اللذان ُيكر  ، فقدَّ
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م، وأبوُهما أبوهما.  أبوُهما، ُيكرم من ُمكر 

رناها؟ نعم، من أل؛ ألن أل إذا دخلت على اسِم مشتٍق  واللذان، من أين قدَّ

ف، وإنما هي اسم موصول بمعن ى عامٍل عمل فعله، فإهنا ليست أل الحرف الُمعرِّ

 الذي وإخوانه.

 وسبق أن ذكرنا ذلك يف باب أل، المعرف بأل.

 ."جاء  الُمكِرُم زيًدا"فلهذا لو قلنا مثاًل: 

أين فاعل ُمكِرم؟ الذي ُيكِرم، ضمير مسترت تقديره هو،  "جاء  الُمكِرُم زيًدا"

د جاء  الُمكِرُم زيًدا، يعو"والضمير عائد ال بد أن يعود إلى متقدم، يعود إلى ماذا؟ 

 إلى أل؛ ألن أل هنا اسم موصول، كقولك جاء الذي ُيكِرُم زيًدا.

 ذكرُت بذلك ألننا سنحتاج إلى هذه المعلومة بعد قليل.

ُمه"نقول:  ُمُه نائب فاعل،  "زيٌد مكسورٌة قد  زيٌد مبتدأ، ومكسورٌة خربه، وقد 

 رفعه اسم المفعول مكسورة.

 عل.كذلك رأُسه نائب فا "جاء  المرفوُع رأُسهُ "و 

 .[103] و : (ۀ ۀ ہ ہ ہ):  قال

نائب فاعل، أي ذلك  (ڤ)صفته، و (ہ)مبتدأ وخرب،  (ۀ ۀ)

 يوٌم ُيجمُع له الناُس.

مفتحتًة اسم مفعول،  [50]ص: (گ ڳ ڳ ڳ ڳ):  قال

 واألبواُب نائب الفاعل.

فإن كان الفعل ينصب مفعولين، فكيف يعمل اسم المفعول منه؟ أما المفعول 

ينقلُب إلى نائب فاعل، فيرتفع، والمفعول الثاين سيبقى مفعواًل به ساألول، فإنه 
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 ثانًيا منصوًبا. 

زيٌد مبتدأ، مظنوٌن خربه  "زيٌد مظنوٌن قائًما" "زيٌد مظنوٌن قائًما"كقولك: 

مرفوع، أين المفعول األول الذي انقلب نائب فاعل؟ مظنوٌن هو، هو العائد إلى 

 ول، وقائًما هو المفعول الثاين.زيد نائُب فاعل، وأصله المفعول األ

من المظنون قائًما؟ زيٌد المظنوُن  "زيٌد المظنوُن قائًما"فإن قيل: فإن قيل 

قائًما، فزيٌد مبتدأ، والمبتدأ خربه، ونائب الفاعل ضمير مسترت تقديره هو، وأصله 

 المفعول األول، نائب الفاعل هو يعود إلى ماذا؟ يعود إلى أقرب مذكور، يعود إلى

 وقائًما المفعول الثاين. "زيٌد الذي ُظنَّ "ال، 

 : وهذا هو قول ابن مالك

ااااْوِل لِااااك   َلْهااااَو َذِفْعاااالأ ِصاااايْ ْللَمْفعو

 

 ......................َمْعنَااااااااااااااااااعو   

فبعد أن ذكر أن اسم المفعول كاسم الفاعل بال تفاضل، نبَّه إلى هذا الفرق،  

 هول يف معناه، وكذلك يف عمله.وهو أن اسم المفعول كالفعل المبني للمج

 ثم ضرب لنا مثااًل بقوله: 

َتِفك َْ ْعَطى  َذَفاَلف  َي  اْلمو

 الذي أعطاه اهلل كفاًفا يكتفي به، ما إعراب: 

َتِفك َْ ْعَطى  َذَفاَلف  َي  اْلمو

 نعم يا إخوان، نعم يا مبارك، نوعه اسم مفعول، وإعرابه مبتدأ، نعم.

 أين نائب فاعله؟ 

 ئب فاعله ضمير مسترت تقديره هو.نا الطال :

 وأصله المفعول األول، وهذا الضمير هو يعود إلى ماذا؟  ال يخ:
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 يعود إلى الُمعطى، الُمعطى هو إلى الشخص. الطال :

أين الشخص نفسه؟ النحويون ال عالقة لهم باألشخاص والذوات،  ال يخ:

 إنما يتعاملون مع الكالم، خلفه.

و ارفع صوتك، أل يعود إلى أل يف الُمعطى، أل هنا يعود إلى الُمعطى، نعم وه

 اسم موصول بمعنى الذي، اسم فلهذا تعود إليه الضمائر.

 وكفاًفا؟ 

 هو أصل المفعول الثاين. الطالب،

أصل وفرع، هو المفعول الثاين، كفاًفا هو المفعول الثاين منصوب،  ال يخ:

 ويكتفي جملة فعلية، ما إعراهبا؟ 

 ة الفعل المضارع.جملة فعلي الطال :

 ال هي جملة فعلية انتهينا منها، لكن ما إعراهبا؟ ال يخ:

 خرب. الطال :

 خرب الُمعطى نعم. ال يخ:

 :باب ]اسم الفاعل[ بقولههذا الباب،   ثم يختم ابن مالك

ْ َ ِفااا ْ  ِأ مو َو َ ا نَِلاااى اْ ااا  َوَقاااْد يوَةاااا

 

اااْو و اْلَمَ اِصاااِد اْلاااَوِرعْ     َمْعن اااى َذَمْحمو

 على فرق بين اسم الفاعل، واسم المفعول أيًضا.  ه يف هذا البيتنبَّ  

فقد سبق يف اسم الفاعل، أنك إذا أضفته إنما ُتضيفه إلى مفعوله فقط، ومفعوله 

 هو منصوبه، مع أن له مرفوًعا، وهو الفاعل، لكن ال تضيفه إلى مرفوعه إلى فاعله.

ُه فرتفع به  نائب  فاعله، ويجوز لك أن ُتضيفه أما اسم المفعول، فيجوز أن ُتعِمل 

 إلى مرفوِعه، أي تضيفه إلى نائب فاعله.



 

 
e 

g h 

f  562 
 شرح ألفية ابن مالك

ٌم أبوهُ "فتقول يف اإلعمال:    فأبوه نائب فاعل. "زيٌد مكر 

ِم األِب "ولك أن تضيفه إلى مرفوعه، إلى نائب فاعله، فتقول:  ر   ."زيٌد ُمك 

له، وأما اسم قلنا: إن اسم الفاعل إنما ُيضاف إلى مفعوله، وال ُيضاف إلى فاع

المفعول، فلك أن ُتعمله فرتفع به نائب الفاعل، ولك أن ُتضيفه إلى مرفوعه، 

كُسورٌة قدُمهُ "فتقول:  باإلضافة، وتقول:  "زيٌد مكسوُر القدمِ "باإلعمال، أو  "زيٌد م 

 ."مرفوُع الرأسِ "أو  "زيٌد مرفوٌع رأُسهُ "

 ومثَّل ابن مالك لذلك بقوله:

ْو و  اْلَمَ اِص   ِد  اْلَوِرعْ َمْحمو

 ."الوِرُع محموُد المقاصدِ "وأصل المثال: 

ُه، ثم نحول الفعل  ُد مقاِصد  ِرُع ُتحم  والمثال بالفعل يعني ُنعبِّر عنه بالفعل، فالو 

ٌة مقاِصُدُه.  إلى اسم مفعول، وُنعمل، فنقول: الوِرُع محمود 

 ."الوِرُع محموُد المقاصدِ "هذا جائز، ويجوز لك أن ُتضيف فتقول: 

والسبب: يف أن اسم المفعول، يجوز أن ُيضاف إلى مرفوعه، دون اسم 

 الفاعل، ما السبب يا إخوان؟ أن نائب الفاعل، أصله المفعول به.

فلهذا جاز يف اسم المفعول أن ُيضاف  إلى مرفوعه؛ ألنه وإن كان مرفوًعا يف 

 اللفظ إال أنه يف المعنى هو المفعول به.

إعراب سورة، وهي سورة الكافرون، يف رأسها طيب، نريد أن ُنطبق على 

 مكتوب يف المصحف سورة الكافرون.

ن يبدأ باإلعراب، سورة الكافرون، تفضل. ن نبدأ م   نعم، م 

سورة، خرب لمبتدأ محذوف تقديره هذه سورة، وذكرنا أن المبتدأ يكثر حذفه 
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 يف العناوين وما يف حكمها، وسورة مضاف.

رة منع من ظهورها والكافرون، مضاف إليه مجرو ر، وعالمة جره الياء الُمقدَّ

الحكاية؛ ألن الكافرون هنا محكي، وهذا كما قلنا قبل قليل، الكافرون هنا، هل 

يعني رأيت كافًرا  "رأيُت كافرين"الكافرون هنا كافر وكافر وكافر؟ كأن تقول مثاًل: 

ما لو سميت  وكافًرا وكافًرا، أم هي مجرد علم على هذه السورة؟ مجرد علم، ك

مثاًل محمدين، أو سميت زيدون، أو سميت حسنين، هذا الرجل مسمى 

بمحمدين، أو بزيدون، أو بحسنين، هل هو محمد ومحمد ومحمد، هل هو حسن 

وحسن وحسن، ال فهذا علم، يعني ُيراد لفظه وال يراد معناه، هذا يسمى الحكاية، 

 ا.الحكاية أن تريد بالحكاية لفظها، وال تريد معناه

فإذا كانت الكلمة محكية، جاز لك أن تحكيها كما هي وهذا هو األفصح، 

وجاز لك أن ُتعرهبا، فيجوز لك أن تقول: سورة الكافرين، وعلى ذلك نقول: 

، نعم هذا "برنامُج نوٍر على الدرب"، ولك أن تقول: "برنامج نوٌر على الدرب"

 يجوز.

 "سكنُت يف البحرين"، و "وزرُت البحرين"، "هذه البحران"ولك أن تقول: 

 أو تقول هذه البحرين، وسكنُت البحرين، وسكنُت يف البحرين، على الحكاية.

وكذلك أبو ظبي، أبو ظبي هل هذه المدينة أٌب لظبي؟ يعني يراد هذا المعنى، 

أم فقط هذا علم، هل هو كأبي زيد؟ يعني رجل أبو زيد، وُكني لزيد أٌب لزيد، فإذا 

، فهذا من األسماء الخمسة أو الستة، فليس له إال اإلعراب، أن كان مكنًى بأبي زيد

 ترفعه بالواو، وأن تنصبه باأللف، وأن تجره بالياء.

فإذا سميت، به كأبو ظبي، أو أبو ُقبيس الجبل المعروف عند الكعبة، فحينئذ 

 لك اإلعراب، إعراب األسماء الستة الخمسة، ولك أن تحكيه كما هو.
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 تفضل إعراب مختصر. طيب سورة الكافرون 

 وفاعله مسترت، قلنا الفاعل دائًما فاعله ضمير، كل أفعال األمر فاعلها ضمير.

يا حرف نداء، والحروف كلها  [1]الَال و : (ٻ ٻ ٱ)طيب 

ال محل لها من اإلعراب، وأين الُمنادى؟ أيُّ هذا من أي  المناديات؟ المنادى إما 

صودة، أو نكرة غير مقصودة، أو مضاف أو أن يكون معرفة، وإما أن يكون نكرًة مق

 شبه مضاف.

فلهذا بناها على الضم، النكرة المقصودة  (ڱ)فهذه نكرة مقصودة، 

 ، حرف تنبيه، والحروف قلنا كلها ال محل لها  "ها"ُتبنى، يا رجُل يا طالُب، يا أيُّ

 من اإلعراب.

، أو عطف  [1]الَال و : (ٻ ٻ)، (ژ) بدل مِن أيُّ

 أو عطف بيان. بيان، نعم بدل

، وكذلك أسماء  ، أيُّ وهناك إعراب آخر، وهو أن تكون نعًتا، صفة نعم أي 

، "أكرمُت هذا القائم"اإلشارة لو قلت:  ، إذا وقع االسم بعد اسم إشارة أو بعد أي 

و  "أكرمُت هذا الرجل"فننظر إن كان جامًدا فهو بدل أو عطف بيان، كأن تقول: 

 ."يا أيُّها الرجُل "، "هاأيُّ "، و "بنيُت هذا الجدار"

ا "وإن كان مشتًقا، فلك أن تجعله بداًل، أو تجعله نعًتا، كأن تقول:  يا أيُّه 

 ، نعم."أكرمُت هذا القائم  " "القائمُ 

 .[2-1]الَال و : (ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ)

أين الفاعل؟ تقديره أنا، وقلنا إن المضارع المبدوء بالهمزة ال يكون  (ژ)

 تقديره أنا. فاعله إال مسترتًا
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وما نوع ما هنا؟ موصولة، أين صفة الموصول؟  (ٺ)وأين مفعوله؟ 

 .[83]الب  ة: (ٴۇ)

 .[3]الَال و : (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ)ثم قال: 

اسم فاعل أعمله أم أضافه؟ أعمله، أين معموله مفعوله؟ ما وهو  (ۀ)

وال أيًضا اسم موصول، لو أضافه، وهذا جائز يف اللغة، لكان يقال ماذا يف اللغة؟ 

 أنتم عابدون ما أعبد.

 .[4]الَال و : (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)نعم ثم قال: 

ا   [4]الفا ح : (ٺ)أين فاعله؟ فاعله أنا، ومفعوله؟  (ۀ) مفعوله م 

تُّم أعمله نونه،  ا عبد  يعني أنه عامل، كذلك هو عامل هنا أعمله أم لم ُيعمله؟ عابٌد م 

 ولو أضافه لكان يقول: وال أنا عابُد ما عبدتُّم.

 كاآلية السابقة.  [4]الَال و : (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)ثم قال: 

 .[6]الَال و : (ڤ ڤ ڦ ڦ)

چ ) (گ)ما إعراب  (گ)جار ومجرور،  (ھ)

 ؟(ڇ

مبتدأ مؤخر، وقلنا هذا كثير  (گ)شبه جملة خرب مقدم، و (ھ)

 جًدا، إذا وقع الخرب شبه جملة، فإن تقديمه كثيٌر جًدا.

 رجٌل " "بالبيِت زيدٌ " "عنِدي ماٌل " (چ ڇ)
 
 وهكذا. "على كرسيي

 حرف جر. (ڃ)الالم يف  ،[6]الَال و : (ڤ ڤ ڦ ڦ)وكذلك 
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 ."الكتاُب لزيدٍ "والالم إما أن تدخل على اسٍم ظاهر، فليس فيها إال الكسر،  

.  أو تدخل على ضمير، فليس فيها إال الفتح، الكتاُب له، ولهم، ولكم، ولك 

أنتم معي حتى اآلن  "ُب ليالكتا"إال إن دخلت على ياء المتكلم، نحو 

 ماشيين؟ 

حرف جر مبني على ماذا؟ حرف الجر يف قولك:  "الكتاُب لِي"الم الجر يف 

مبني على أيُّ حركة؟ طبًعا ما نقول على الكسرة، الكسرة هذا  "الكتاُب لِي"

 مصطلح إعراب، لو صح  لقلنا على الكسر، على الكسر أم على الفتح؟ 

الكتاُب "إذا دخلت الم الجر على اسٍم ظاهر ُتكسر، وقد قدمُت لكم القاعدة، 

وإذا دخلت على ضمير عادت إلى أصلها، قلنا الضمائر ُتعيد الكلمات إلى  "لزيدٍ 

 أصولها، فُتفتح الكتاب ُلُه ول ك  ول هم.

فهي مبنية على الفتح الُمقدر، منع  "الكتاُب لِي"فإذا دخلت على ياء متكلم، 

هي أٌخ ثم  "جاء  أِخِي "بحركة المناسبة، كقولك: من ظهورها اشتغال المحل 

 صارت أخي.

ثم إذا ُسبِقت الالم بحرف عطف متصل، كالواو والفاء، ولِي فلِي، فلك يف 

 "والي ِدين"الالم الكسر على األصل، ولِي ول ك أن ُتسكِنها فتفتح ما بعدها، فتقول: 

الكريم، تعلمون أن القراءة  لغة هذا جائز وهذا جائز، وأما يف القراءة قراءة القرآن

 ُسنة متبعة كما يقول سيبويه، ال بد أن ُتتلقى وتؤخذ كما هي.

ما إعراب دين؟ مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة،  (ڦ ڦ)طيب، 

الظاهرة أم الُمقدرة؟ نفتح  [6]الَال و : (ڦ ڦ)الظاهرة أم الُمقدرة؟ 

 ديني، المصحف ماذا نجد على كلمة دين يف المصحف؟ كسرة؛ أل
 
ن األصل ولِي

فلهذا إذا وقفت عليه، طبًعا الوقوف إما أن تقف بالسكون، ولِي دين، أو تقف 
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بالروم ُتخرج يعني بعض الكسرة بحيث يسمعها القريب دون البعيد؛ ألن الكسرة 

 موجودة.

، ما [45]ق: (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ):  ونحو ذلك قوله

 مفعول به منصوب. (ۅ ۅ ۉ)إعراب وعيد؟ 

ن زيًدا، فلماذا لم يقل وذكر بالقرآِن  "ُف زيًداأخا"تقول:  وإذا وقفت أخاُف م 

من يخاُف وعيًدا؟ ألن أصل اآلية فذكر بالقرآِن من يخاُف وعيدي، ثم حذف ياء 

المتكلم لما قلناه يف باب اإلضافة، أن ياء المضاف، أن ياء المتكلم يجوز أن 

 ُتحذف من األسماء ومن األفعال.
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 الدرس الثالث والسبعون  
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

ا بعد:صحابه أجمعين، وأ  -أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم، يف ليلة االثنين 

الحادي وعشرين من شهر شوال من سنة ثنتين وثالثين وأربعمائٍة وألف، من 

، ونحن يف جامع الراجحي بحي الجزيرة يف هجرة المصطفى 

الثالث وسبعين من دروس شرح  مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس

 ألفية ابن مالك عليه رحمة اهلل.

، وأبنية المصادر عقدها ابن "أبنية المصادر"وكان الشرح قد توقف عند باب 

يف سبعة عشر بيًتا، من هذه األبيات ثمانيُة أبيات جعلها ألبنية  مالك 

 ، وهي التي سنقرأها إن شاء اهلل يف هذه الليلة، ونشرحها."ثالثي"

وبقية األبيات جعلها ألبنية غير الثالثي، واسم المرة والهيئة، وسنرتكها إن شاء 

يف  اهلل تعالى للدرس القادم، فنبدأ الدرس المعتاد بقراءة ما قاله ابن مالك 

 أول هذا الباب
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 باب أبنية املصادر 
 :  قال

َعلللدَّ .440 ْد َمْصلللَدرا اْلمد َيلللا
 َفْعلللِق قا

 

للللللللللْن ةا  َ الََ للللللللللة  َ لللللللللل  اما  َردَّ َردًّ

مد َبابدلللللهد َفَعلللللْق .441  لللللَق الَّلللللالها
 َوَفعا

 

للللللللل    َوَ َ لللللللللَلْق   ََ  َ َفلللللللللَرو  َوَ 

َْلللللَق َقَعلللللَدا.442  مد ما  َوَفَعلللللَق الَّلللللالها

  

َراد  َ َ للللللللَدا  لللللللل ِل باللللللللا   عد  َلللللللللهد فد

َب  فاَعلللاا.443  ْسلللَعْ جا لللْن مد ُد  َ ُْ  َملللا َلللل

  

َعلللللللللاا   َأْو َفَعالََنللللللللل  َفلللللللللاْدرا َأْو فد

ٌََبى.444  نَلللللا   َ للللل
َا  اْمعا ِل لاللللل ٌَوَّ  َفللللل

  

َبللللللا  َا  اْقَعَاللللللى َ َ ل  لللللل ََّللللللاَّا لالَّ  َواْل

َ  َوَ لللَمْق .445  َعلللاِل َأْو لاَصلللْ  ا فد  للللدَّ

 

يلللللقد َ َصلللللَ ْق    َسلللللْيَرا  َوَصلللللْ َ   اْلَفعا

لللللللللالَ .446  َفعد
ْ َللللللللللِة َفَعاَللللللللللِة لا عد  فد

  

اَ   َق ا َْمللللللرد َوَهْ للللللِد َجلللللل د  َ َسلللللل د

 

 

َخالاَفللل  لاَملللا َمَالللىَوَملللا َأَ للل.447  ى مد

 

َ للللللا  للللللْخ   َورا  َفَبابدللللللهد اْلنَّْ للللللقد َ سد

، وقبل ذلك نقول: "أوهاَّ الَال ي"على  يف هذه األبيات الثمانية تكلم  

أبنية أسماء الفاعلين "، والباب الذي بعده وهو يف "المصادر أبنية"إن هذا الباب يف 

من علم التصريف وليس من علم  ، هذان البابان"الم ب ةوالمفع لين والصفاَ 

 ، كما فعل"ا لفية"النحو، فكان ينبغي أن يؤخرهما إلى أبواب التصريف آخر 

  أب اب "فقد أخرهما يف موضعهما يف  "الُافية ال افية"يف أصل األلفية يف

، لكنه قدمهما هنا؛ لعله رأى من المناسب أن يذكرهما بعد أن ذكر "العصر ف

مصدر والكالم على إعمال أسماء الفاعلين والمفعولين إعمال ال الكالم على

  والصفات المشبهة، ونحن سنتبعه يف هذا الرتتيب، فلهذا سنشرح ما ذكره
 يف أبنية المصادر.

 "بنى يبني بناءً "قال: أبنية المصادر، األبنية جمع بناء، والبناء مصدٌر للفعل: 

وزان المصادر، وبعد ذلك ننتقل إلى والمراد باألبنية األوزان، فأبنية المصادر أي: أ
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، وقبل الكالم على أبنية الَال يأبيات ابن مالك التي قرأناها، وهي كما قلنا يف 

تفصيلها ننبه على أموٍر مهمة تتعلق بأبنية الثالثي فنقول، مصادر الثالثي أكثرية ال 

رية، يعني مطردة، ألن الشاذ فيها كثير، فما سنذكره من هذه القواعد، هي قواعد أكث

أن أكثر مصادر هذه األفعال تأيت على هذه األبنية واألوزان، ولكنها ليست مطردة، 

ولكنها أكثرية، ألن الخالف والشاذ فيها كثير، بخالف ما سيأيت يف أبنية غير 

الثالثي، يف أبنية الرباعي والخماسي والسداسي، فهي أبنية مطردة قياسية، ليس 

 ذا تنبيٌه أول.فيها شاذٌّ إال النادر، فه

 العنبيه الَاين: 

عند كالمنا على أبنية المصادر، أن نقول: األصل يف األبنية السماع، األصل يف 

كل األبنية السماع، أبنية المصادر وغير المصادر، فكل ما جاء السماع به فهو 

الصحيح األفصح الذي ال يقابل بالقياس، فضاًل أن ُيَرّد بالقياس، وهذا أمٌر متفٌق 

 ليه.ع

إنَّ القياس يف مصدر كذا: كذا؛ فإن جاء مصدره على غير  فما معنى ق ل ُ:

سيأيت أنَّ القياس يف مصدر الثالثي المتعدي: أن  فُماذلك قيل: إنه مصدٌر شاٌذ، 

َضَرَب َيْضِرُب َضْرًبا، َأَكَل َيْأُكَل َأْكاًل، وَفَهَم َيْفَهُم "يكون على وزن فعل، كقولك: 

 متعدٍّ على غير الفعل، قيل: إنه مصدٌر شاٌذ، كمصدر ، فإن "َفْهًما
ٍّ

جاء مصدٌر لثالثي

. يقال: علمه يعلمه، والمصدر: "َعلَِم َيْعَلمُ "الفعل:  ، َفَعلَِم َيْعَلُم؛ هذا ثالثي متعدٍّ

َُ "َعلَِمُه َيْعَلمه ِعْلًما، وليس َعْلًما، فيقال: إنَّ المصدر  شاذ، معنى ذلك أنه لن  "َعلا

الكثير يف هذا الباب، لكنه ال يدل من قريٍب أو بعيد على أنه خطأ، أو  يأيت على

 ضعيف، أو غيره أقوى منه.

فالمراد بقولهم: إن القياس يف الباب كذا وكذا، المراد بذلك أن ما لم يأيت 

السماع به فيجب أن تأيت بمصدره على القياس، لو جاءت أفعال ال نعرف 
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ت أفعال كاألفعال التي مصادرها، ال نعرف كيف نطقت العر  ب بمصادرها، أو جدَّ

، كيف نأيت بمصادرها؟ يجب أن نأيت بمصادرها على "الَ امد"تؤخذ من 

إلى  "تلفزيون"القياس، يعني على الكثير يف الباب، كقولهم مثاًل اآلن: عربوا كلمة 

تلفز ، وهذا تعريب جاٍر على القياس، ثم بعد ذلك اشتقوا منه فعاًل، فقالوا: "تلفاز"

األمر، أي: نقله بالتلفاز، ومباراٌة متلفزة، يعني اشتقوا من الجامد فعاًل فكيف 

نعامل هذا الفعل بمصادره ومشتقاته األخرى، كيف نأخذ باسم الفاعل، واسم 

المفعول، واسم المكان والزمان، كيف نأخذ منه المصدر، نأخذ كل ذلك على ما 

اب. وال نقيس على المصادر التي يقال أهنا ، يعني الكثير يف الب"القياس"يذكر أنه 

تلفزه يتلفزه "مصدره: تلفزة،  فعلف شاذة، يعني لم تأيت على القياس، على الكثير، 

، هذا القياس كما سيأيت يف بيان أبنية المصادر وهكذا، فهذا المراد بقولهم: "تلفزةً 

بمصدره على  إن القياس كذا: كذا، يعني لو جاء فعٌل ال تعرف مصدره فإنك تأيت

 القياس وجوًبا.

أما األفعال التي ُسِمَعت مصادرها عن العرب؛ فال يجوز أن ُينطق بمصادرها 

إال كما ُسِمَعت، سواء كانت على القياس أو ليست على القياس، بل ال يجوز أن 

 تأيت بفعٍل جاء مصدره على غير القياس، فتأخذ منه مصدًرا على القياس.

س يف الثالثي المتعدي أن يكون مصدره على الفعل كما مثلنا فإذا قلنا: إنَّ القيا

، هل يجوز "ْلًماَعلَِم عِ "، قالت العرب: "َضَرَب َضْرًبا، َفِهَم َفْهًما"قبل قليل يف: 

، ال يجوز أن تحكم على السماع ؟ ال؛ ال يجوز"َعلَِم ِعْلًما"نحن أن نأيت بالقياس 

القياس "ى األدلة، فهذا معنى قولهم: بالقياس، السماع ال يقابل بشيء ألنه أقو

 ."فلُيْعَلم

، وسيأيت أن "َفَسد، َيْفُسُد، فَساًدا"مصدره:  "َفَسد"يعني لو قيل مثاًل: الفعل 

، لكن ما "َقَعَد َيْقُعُد ُقُعوًدا": َ ل، "َفَسَد، َيْفُسُد، ُفُسوًدا"القياس يف مثله أن يقال: 
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مصدره مسموع وهو فساًدا، فال نتجاوز على القياس، ألن  "ُفُسوًدا"يقال هنا: 

 السماع يف نحو ذلك.

، قالوا: "َكُرمَ ": َفَعالة أو ُفُعولة، مثل: َعُذب ُعُذوَبة، لكن "َفُعَل "القياس يف: 

، فال يجوز أن نأيت بالقياس ونقول: كُرَم ُكُرومًة، فهذا معنى القياس يف "َكُرم َكَرًما"

 هذا الباب فلُيْعَلم.

 :مصادر الَال يمستعينًا باهلل الكالم على  وبعد ذلك نبدأ

تفصياًل، ألن  سعة أب اب  من المعلوم أن الفعل الثالثي له  مصادر الَال ي:

كـ  "فُعل"، أو: "فِرح"، كـ "َفِعَل "، أو: "َذَهَب "كـ  "َفَعَل "ماضيه إما أن يأيت على: 

 ، فالثالثي ال يأيت إال على هذه األوزان الثالثة:"كُرم"

كم له من مضارع؟ يأيت  "َفَعَل "، "َفَعل"دأ باألول وهو أكثرها: طيب نب

َكَتَب "، "َقَتَل َيْقُتُل "، "َنَصَر َينُْصر"، ويسمونه باب: "َفَعَل َيْفُعُل "مضارعه على 

 ."َنَصَر َينُْصر"؛ باب: ا ول الباب، فهذا "َيْكُتُب 

َضَرَب "، ويسمونه باب: ، َفَعَل: َيْفِعُل "َفَعل مضارٌع على َيْفِعُل "لـ: و ٌ ي 

 ."َيْضِرُب، َجَلَس يجلُِس 

َذَهَب "، َفَعل َيْفَعُل، مثل: "َفَعل مضارع بالفتح"لـ: و ٌ ي  الباث الَالث:

ونه باب: "َيْذَهُب  ، فهذه ثالثة أبواب، ماضيها "َذَهَب َيْذَهُب، َقَطَع َيْقَطعُ "، ُيَسمُّ

َفَعل َيْفِعُل، "، و"ْفُعُل، َنَصَر َينُْصرُ َفَعل يَ "، والخالف يف المضارع، "َفَعَل "واحد، 

 ."َفَعل َيَفَعُل َذَهَب َيْذَهُب "، و "َضَرَب َيْضِرُب 

بالكسر، ولها مضارعان يف العربية، األول:  "َفِعل"ننتقل إلى الماضي الثاين: 

ا بالفتح، كـ: فِرح يفرح، وضِرب يضَرُب، َغِرق يغَرُق، وهذا األكثر، إذ "َفِعَل َيْفَعُل "

 ."يفَعُل "فاألكثر يف المضارع أن يكون على  "فِعل"جاء الماضي 
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؛ وهذا قليٌل "َفِعَل َيْفِعُل "مثله مكسوًرا،  "َفِعَل "ويأيت مضارع  الباب الخامس: 

 ، هذه خمسة أبواب."حِسب يحِسُب "بل نادر مثل: 

بالضم وليس له إال مضارع واحد  "َفُعل"الماضي الذي على  الباب السادْ:

ونه باب: "َفُعَل َيْفُعُل "بالضم: مثله   ."َكُرَم َيْكُرُم، َشُرَف َيْشُرُف، َكُبَر يكُبر"، وُيسمُّ

وهنا باب:  سعة أب اب:إذن الفعل الثالثي له  ، و "َنَصَر َينُْصُر، َفَعَل َيْفُعُل "ُيسمُّ

َفِرَح َيْفَرُح، " ، وباب:"َفَعَل َيْفَعُل، َذَهَب َيْذَهُب "، و "َضَرَب َيْضِرب، َفَعَل َيْفِعُل "

َكُرَم َيْكُرُم أي َفُعَل "، وباب: "حِسب يحِسُب، َفِعَل َيْفِعُل "، وباب: "َفِعَل َيْفَعُل 

 ."َيْفُعُل 

حتى ُننهَيه ولم  "النحو"ترون أننا دخلنا يف التصريف، ثم سنعود بعد ذلك إلى 

حِسُب، حِسب ي"يبَق منه إال القليل، طيب هذه ستة أبواب، سنُخرج منها باب: 

، فمصادره كلها سماعية ما فيها قياس، ليبَق لنا بعد ذلك الخمسة "فِعل يفِعل

 ، خمسة أبواب.-هذه األبواب الخمسة -أبواب الباقية نتكلم عليها ونقول

، تأيت "مععد  ة  واهمة  "طيب الباب األول والثاين والثالث والرابع كلها تأيت: 

يًة فـ  ، إذا أتيت بالضمير مع الفعل معنى ذلك "َصَرُه َينُْصُرهُ فَعل َيْفُعل، مثل: نَ "متعدِّ

َقَعَد "، ويأيت الزًما مثل: "نصره ينُصُره"؛ فالالزم ما تأيت معه بالضمير: مععد  أنه: 

ى بحرف جر "عليه َيْقُعدُ  ى بنفسه للهاء وإنما يتعدَّ َقَعَد عليه "، الالزم ما يتعدَّ

 ."َيْقُعد

ًيا والزًما، "َب َيْضِرُب، َفَعل َيْفِعُل َضرَ " و َلك الباب الَاين: ، يأيت متعدِّ

 ."َجَلَس عليه َيْجلُِس "، والالزم: "َضَرَبُه يضربه"فالمتعدي 

ي: "َفَعَل َيْفَعُل " والباب الَالث: ًيا والزًما، فالمتعدِّ ، "َقَطَعه َيْقَطُعهُ "، يأيت متعدِّ

 ."َذَهَب إليه يْذَهُب "والالزم: 
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ي:  "ِعل َيْفَعُل فَ " والباب الرابع: ًيا والزًما، فالمتعدِّ ، "َشِرَبُه َيْشَرُبه"يأيت متعدِّ

 عليهم َيلِي، َولِي: فِعَل، َيلِي أصلها: َيْولي، َيْفِعل، لكن الفعل مبدوء "والالزم: 
َ

َولِي

، ثم مثال، المثال: نحذف واوه يف المضارع مثل: 
َ

؛ "َوَقَف َيِقف"بالواو، َولِي

 لِي.نحذف الواو، صارت يَ 

ية والزمة، طيب الباب األخير وهو  أربعة أب ابفهذه   "فُعل يفُعُل "تأيت متعدِّ

 ."إال الزًما. مثل َكُرَم َيْكُرُم، َوَشُرَف َيْشُرُف  ال يأيت

قدمنا هبذه المقدمة لندخل إلى أبنية المصادر، فنقول: إن الفعل الثالثي 

 ما يأيت منها. "َفُعَل َيْفُعل"، إال المتعدي بكل أبوابه، عرفنا أنه يأيت من كل األبواب

 على َفْعٍل، سواٌء كان من 
ُّ

َنَصَر "الفعل المتعدي بكل أبوابه؛ مصدره القياسي

َفَعَل َيْفَعُل، َقَطَع "، أو كان من: "َضَرَب َيْضِرُب َضْرًبا"، أو كان من: "َينُْصُر َنْصًرا

 ."َفِهَم َيْفَهُم َفْهًما": َفِعَل َيْفَعُل، مثل"، أو كان من: "َيْقَطُع َقْطًعا

كلها سماعية، بقي  "هذا أخرجناه ألن مصادره "حِسب يِْحِسُب "بقي باب: 

.  "َكُرَم َيْكُرمُ "الباب األخير:   وهذا ال يأيت منه متعدٍّ

َنَصَر "، "َأَخَذ َيْأُخُذ َأْخًذا"و  "َنَصَر َينُْصُر َنْصًرا"قلنا: كـ  "َفَعَل َيْفُعُل "طيب فـ: 

، هذا مهموز "َأَخَذ َيْأُخُذ َأْخًذا"هذا سالم ما فيه همزة وال حرف علة،  "ُر َنْصًراَينُْص 

 ."َأَكَل َيْأُكُل َأْكاًل "فيه همزة، وكذلك: 

ا"طيب:  ا"ما وزن:  "َمدَّ َيُمدُّ َمدًّ ، مدَّ أصلها: "َفَعَل َيْفُعُل َفْعاًل "؟ "َمدَّ َيُمدُّ َمدًّ

العين والالم ألهنما من جنٍس واحٍد، ألن: َيُمدُّ أصلها: َمَدَد، ثم صار فيه إدغام بين 

َيْفُعُل، َيْمُدُد، ما الذي حدث؟ حدث إدغام بين المتماثلين، إدغام الدال يف الدال، 

واإلدغام ُيوجب يف الحرف األول: التسكين، الدال األولى، طب سكناها، الدال 

 األولى ما حركتها قبل التسكين؟ َيْمُدُد، ضم.
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َغام؟ ستنقله للساكن الذي قبله، اشمعنا  الاُ  هذا ماذا تفعل به عند اإلدِّ

الحرف ساكن، ألنه حرف خاٍل فاٍض ما فيه حركه، فتنقل الحركة إليه، أدغم الدال 

 يف الدال، وانقل حركة الدال األولى الضم وانقل إلى الساكن، قبل الدال.

د  "كيف تكون الكلمة؟  َيْمُدُد، "أصلها:  "د  َ مد "هذا الذي حدث، إذن  "َ مد

ا َفْعاًل "، "َيْفُعُل   ."َمدًّ

قال  "َفَعَل َيْفَعُل َفْعاًل "أيًضا من هذا الباب:  "َقاَلُه َيُقوُلُه َقْواًل "وكذلك: 

أصلها: َقَوَل َفَعَل، كيف عرفنا أن األلف يف قال أصلها الواو؟ َقَوَل، ربما الياء! َقَيَل، 

ع، ما المضارع؟ قال يقول، ليست َيِقيُل، يقول، أو حرف آخر، بالنظر إلى المضار

 رجع األصل، فاألصل َقَوَل َفَعَل.

ك وانفتح ما قبله، ينقلب  لكن القاعدة الصرفية تقول: أنَّ حرف العلة إذا تحرَّ

 ."قال"تحركت الواو وفتح ما قلبها، فانقلبت ألًفا فصارت  "َفَقَوَل "ألًفا، 

 ."َقَوَل "ن األصل ، ألنك تز"َفَعَل "؟ "قال"فما وزن 

، نحن قلنا: أن الفعل الماضي كم له من "َيُقوُل يفُعُل "، "َقاَل َفَعَل "طب: 

باب؟ ستة أبواب، كل األفعال البد أن تعيدها إلى من األبواب الستة، َفَقاَل َيُقوُل 

 و.الضمة وقعت على الوا "َيْقُوُل، َيْفُعُل "َقْواًل، َفَعل َيْفُعُل َفَعاًل، يقول: أصلها 

: والضمة على الواو ثقيلة؛ ألن الضمة بنت الواو، فكأنه اجتمعت "َيْقُول"

واوان، كيف تخلصت العرب من هذا الثَِقل؟ نقلوا الضمة للساكن الذي قبلها 

 ."َقاَل َيُقوُل َقْواًل "فالمصدر جاء على القياس، َفَعل،  "َيُقوُل "فقط، فصارت 

َضَرَبه يْضِربه "، قلنا: "َفَعَل َيْفِعُل "ذلك: كذلك َحَثاُه َيْحُثوُه َحْثًوا. ومثُل 

 ."ضرًبا

:  "َوَعَد َفَعل"طيب:  ، متعدٍّ فه ستقول: "َوَعَدهُ "الزم ومتعدٍّ َوَعَدُه "، إذن صرِّ
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، طب والمضارع: َيِعُد َوَعَد يِِعُد، ما وزن "َوْعًدا فْعاًل " "َوَعَد َفَعَل "، "َيِعُدُه َوْعًدا

 ."َوَعدَ "الواو موجودة يف  "يْوِعدُ "اعرف األصل األصل: َيِعُد؟ لكي تعرف الوزن، 

 الواو هنا َيْوِعُد ما الحركة التي قبلها؟ فتحة. "َيْفِعُل ". "َوَعَد َيْوِعدُ "

والواو ما الذي يناسبها من الحركات؟ الضمة، ال  ،الحركة التي بعدها؟ كسرة

يها، فتآمروا عليها قبلها ضمة وال بعدها ضمة، وإنما وقعت هنا مسكينة بين عدوت

وحذفوها طبًعا تعليل لكالم العرب، العرب هنا يحذفون الواو، قال النحويون: 

لعل السبب أن الواو وقعت بين عدوتيها يعني ما ال يناسبها فثُقَلت، فتخلصوا من 

ثم جاء المصدر على القياس  "َيِعدُ "هذا الثقل بالحذف، َيْوِعُد احذف الواو فقط، 

 ."َوْعًدا"

 سؤال غير واضح  (00:29:46@) الب:الط

، فإنه ُيحذف يف  ال يخ: كل مثال إذا كان الفعل مثال يعني مبدوء بحرٍف معتلٍّ

 وهكذا. "وَزن َيِزنُ "، "وَقف َيِقُف "، "َوَعَد َيِعدُ "المضارع، نحو: 

؟! ، فما أصل باع؟ َبَيَع أو َبَوعَ "َفَعَل َيْفِعُل َفْعاًل "قالوا: باع يبيع بيًعا، كذلك: 

 ."َبَيعَ "، إذن "يبيع"بداللة  "بَيع"

وزهنا  "باع"ما الذي حدث للياء؟ تحركت وانفتح ما قبلها فانقلبت ألًفا، إذن: 

 ."َبَيعَ "ألن أصلها:  "َفَعَل "

، الذي حدث "َيْبيُِع، َيْفِعُل "إذن  "َفَعل يْفِعُل "ما أصله؟  "يبيع"والمضارع: 

، الكسرة حين وقعت على الياء والكسرة بنت "َيْبِيعُ "، "َيْقِوُل "كالذي حدث يف: 

الياء فكأنه اجتمع عندنا ياءان، فسببت الثقل، كيف تخلصت العرب من هذا 

، ثم "َيْبيُِع، فقالت: َيبِيعُ "الثقل؟ إهنا نقلت الكسرة إلى الساكن قبلها على الياء، 

 ."بْيًعا"جاء المصدر على القياس، 
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، وكذلك "َفَعل"ثالثي معتل فجاء مضارعه على  "َرَماه َيْرمِيِه َرْمًيا"وكذلك  

و  "َبَدَأُه َيْبَدُأُه َبَدًءا"و  "َفَتَحُه َيْفَتُحُه َفْتًحا"، و "َقَطَعه َيْقَطُعُه َقْطًعا"، "َفَعَل يفَعُل "

َوَضَع، "، هذا فِْعِل مثال، مثال يعني مبدوء بحرف علة، "َوَضَعُه َيَضُعُه َوْضًعا"

، يَضع الضاد مفتوحة، إذن أصله: "َيَضْع أو َيِضْع، أو َيُضعْ "، ما مضارعه؟ "َفَعَل 

يفَعل، أو يفِعل، أو يفُعل، يفَعل، ما أصل يضع، وضع يْوَضُع، فحذفت الواو ألن 

المثال دائًما تحذف واوه يف المضارع، فقط تحذف الواو ما تغير شيًئا آخر، 

 ."وضًعا"والمصدر:  "َيَضعُ =َيْوَضعُ "

فِهَمُه يفَهُمه "تقول:  "َفِعل يْفَعُل "، وكذلك يف: "وينَعاه نعًيا َنَعاهُ "وكذلك: 

ا، على َفَعَل َيْفَعُل َفْعاًل "، وكذلك "أمِنَه يأمنَُه أمنًا"، و"فهًما ُه مسًّ ُه يَمسُّ ، "مسَّ

، الميم مفتوحة ليست:  "مسَّ "  ."يِمس وال يُمس"أصله: َمَسَس َفَعَل يَمسَّ

، يف األصل:  ، يمَسْس، اجتمع مثالن، "أو يمِسْس، أو يمُسْس  يمَسْس،"يَمسَّ

اَغَما ونقلنا حركة السين األولى إلى الساكن قبلها وهي الفتحة فصارت  سينان، فادَّ

ا، فْعاًل "يَمّس، والمصدر على القياس:   . "مسًّ

َفَعَل َيْفَعُل "أيًضا على:  "َخاَف َيَخاُف َخْوًفا"، فـ"خافه يخاُفُه خْوًفا"وكذلك: 

، "َفِعَل َيْفَعُل، َفِهَم َيْفَهُم، وَأمَِن يْأَمنُ "آسف نحن قلنا:  "َخاَف َفَعَل "، َفـ"اًل َفعْ 

 ."َفِعَل َيْفَعُل فْعاًل ": على: "َخاَف َيَخاُف َخْوًفا"فـ

، الواو مكسورة متحركة وانفتح ما قبلها "َخِوَف َفِعَل ": "خاف"فأصل 

أصلها:  "َيَخاف"، "َيَخاُف "على ، فجاء المضارع "َخاَف "فانقلبت ألًفا فصارت 

، األصل َيْخَوف، فنقلنا الفتحة إلى الخاء الساكنة "َيْخَوف، أو َيْخُوف، أو يْخِوف"

 وقلبنا الواو ألًفا، فصارت يخاف.

، "فَعل يفِعُل "، أو "فَعل يفُعل"أن خاف يخاف على وزِن   يب لماةا لُ ن ق:
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 "فَعل يِفعُل "، ولو كانت على "وُف خاف يخُ "لقالوا:  "فَعل يفُعُل "لو كانت على 

 ."خاف يخيف"لقالوا: 

؟ هذا باب "فَعل يْفَعُل "ولم نقل أهنا على  "فِعل يفَعُل "طيب لماذا قلنا على: 

وليست  "َفِعَل يفَعُل "، قالوا: إهنا على "قَطع يقَطع، وذهب يذَهُب "موجود مثل: 

اتفقنا على ذلك، ال نقل ، "يخاف على يْفَعل"المضارع اآلن  "فَعل يْفَعُل "على 

 ."يْفَعل"، على "يفُعل وال يفِعل"على 

ويأيت  "َفِرَح يفَرُح "كـ:  "َفِعل"يأيت الماضي منه  "يْفَعل"طب المضارع 

مضارعه:  "يخاف"، فلماذا قالوا: إنَّ "ذَهب يْذَهُب "، كـ: "َفَعَل "الماضي منه: 

ير المتكلم كنت تقول: ألنك إذا أسندته إلى ضم "َخِوَف َفِعَل "أصلها  "خاف"

انتقلت إلى الخاء  "َفِعَل "َخْفُت وال ِخْفُت؟ ِخْفُت، هذه الكسرة هي الموجودة يف 

 فقالوا: إهنا َفِعَل، يفَعُل.

 يف ا بياَ الساب ة: وهَا ه  ق ل ابن مالك 

َعللللللدَّ  ْد َمْصللللللَدرا اْلمد َيللللللا
 َفْعللللللِق قا

 

ا   َ لللللللللَردَّ َردًّ
لللللللللْن ةا  َ الََ لللللللللة   ما

هو قياس مصدر األفعال الثالثية المتعدية بكل أبواهبا، ثم ذكر  يقول الفعل 

ا"لذلك مثااًل بقوله:  ، تقول:  "فردَّ " "ردَّ ردًّ ه"فعٌل متعدٍّ ُه يُردُّ فمصدره يف  "ردَّ

ا"القياس   ."ردًّ

فهذا ما يتعلق بالثالثي المتعدي بكل أبوابه، انتهينا من الثالثي المتعدي، ماذا 

 بقى الثالثي الالزم.يبقى من الثالثي؟ ي

 "َفَعَل "والثالثي الالزم له تفصيل، على حسب أبوابه، فهو يأيت من 

. فَعل وفِعل وفُعل كلها "َفُعَل "ويأيت من:  "َفِعَل "بمضارعاهتا الثالث، ويأيت من: 

 فيها الزم فسنفصل.
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بالكسر، قياس مصدره:  "فِعل": الالزم الثالثي الذي على وزن "فِعل"فنبدأ بـ 

، "الفرح"وقياس مصدره:  "فِرَح، يفَرُح "بفتح الفاء وفتح العين، كـ:  "َعْل الفَ "

تِعب يتَعُب "، "غِرق يغَرُق غَرًقا"و "طِرب يطِرُب طَرًبا"، و"فِرح يفَرُح فَرًحا"

وِجع "، "أِسف يأَسف أسًفا"، "مِرض يمَرض مَرًضا"، "جِزع يجَزُع جزًعا"، "تعًبا

 وهكذا. "يوَجُع وجًعا

 قول ابن مالك يف األبيات السابقة: وهذا هو

مد َبابدلللللللهد َفَعلللللللْق  لللللللَق الَّلللللللالها
 َوَفعا

 

للللللللل    َوَ َ لللللللللَلْق   ََ  َ َفلللللللللَرو  َوَ 

، وضرب لذلك ثالثة أمثلة: "َفَعْل "الالزم من الثالثي قياس مصدره:  "َفِعَل " 

 ، وكشلل."جوًى من َجِوَي يْجَوى جًوى"، وكـ "فرٍح من فِرح يفرح"كـ 

الباب شواذ، ويف الباب السابق شواذ أكثر، لكن هذا القياس،  وسيأيت أن يف هذا

وسنشير إلى بعض الشواذ عندما يظهر ابن مالك الكالم على الشواذ عن هذا 

 ."َفعاَق "من الثالثي الالزم وهو  الباب ا ولالقياس، فهذا 

َق "من الثالثي الالزم  الباب الَاين: أو بالضم ومصدره القياسي، الُفُعوَلة،  "َفعد

َصُعَب يصُعُب "، و"مُلح يمُلح ُمُلوحةً "، و"َعُذب يْعُذُب ُعذوبةً "الَفَعالة، فـ 

عد لةجاء على  "سُهل يسُهُل ُسُهولةً "و "ُصُعوبةً   .فد

بُلَغ "و "صُرَح يْصُرُح َصَراَحةً "و "َفُصَح يفُصح َفَصاَحةً ": كـ فعالةويأيت على 

 "َضُخَم َضَخاَمةً "و "ُظف ينُظُف َنَظافةً ن"و "جُذل يجُذل َجذالةً "، و"يبُلُغ َباَلغةً 

 وهذا هو قول ابن مالك: "شُجع شَجاعةً "و

لللللللللللللالَ  َفعد
ْ َللللللللللللللِة َفَعاَللللللللللللللِة لا عد  فد

  

اَ   َق ا َْملللللللرد َوَهْ لللللللِد َجللللللل د  َ َسللللللل د

 

 

بالفتح وهو ال شك أكثرها.  "َفَعل"من الثالثي الالزم هو  والباب الَالث:

يأيت  "َفَعَل "به. أي بجميع مضارعاته، ، من جميع أبوا"الُفُعول"وقياس مصدره 
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جلس "كـ  "يفِعل"ويأيت مضارعه على  "َقَعَد َيْقُعدُ "كـ:  "يْفُعل"مضارعه على 

 "رَكع يْرَكع"، كـ: "َيْفَعل"، فالالزم مثل لي بالالزم ويأيت مضارعه على: "يجلِس

 ."الُفُعول"بكل مضارعاته  "َفَعَل "فالمصدر القياسي لـ: 

، َقَعد َيْقُعد ُقُعوًدا، وَخَرج َيْخُرج ُخُروًجا، وَسَجد يْسُجد "َيْفُعل َفَعل،"ففي  

ا، على وزن:  . )َسَما( على وزن "َفَعَل َيْفُعل ُفُعواًل "ُسُجوًدا، وَسَما َيْسُمو ُسُموًّ

ا( على وزن )ُفُعواًل(، إال أن الالم  )َفَعَل(، )يْسُمو( على وزن )يْفُعل(، )ُسُموًّ

ا. صارت واًوا. فا  دغمت يف واو الُفُعول، سموًّ

كـ:  "َفَعَل َيْفَعُل "وكذلك:  "َجَلَس َيْجلُِس ُجُلوًسا"كـ:  "َفَعَل َيْفِعُل "وكذلك 

 ، وهذا هو قول ابن مالك:"َرَكَع َيْرَكُع ُرُكوًعا، وَخَضَع َيْخَضُع ُخُضوًعا"

َْلللللللَق َقَعلللللللَدا مد ما  َوَفَعلللللللَق الَّلللللللالها

  

َراد   َ   للللللل ِل بالللللللا   عد  َ لللللللَداَللللللللهد فد

ا، وقوله يف البيت:   ، لك فيه النصب فهو حال، "مثل"يقول: َغَدا َيْغُدو ُغُدوًّ

وفعل يف  "َفَعَل "ولك فيه الرفع فهو صفة، والحالية أقوى، ألنه حاٌل من قوله: 

البيت نكرة أم معرفة؟ )وفعل الالزم مثل قعدا( كلمة فعل يف البيت هل هي معرفة 

 على هذا الوزن، والدليل على ذلك أنه وصفها بالمعرفة. أم نكرة؟ معرفة ألهنا علمٌ 

قال: )فعل الالزم مثل(: يعني حالة كونه. )مثل قعد له فعول باطراٍد كغدا(، 

، هذه القاعدة العامة، وُيستثنى "الُفُعول"إذن فالالزم الثالثي َفَعل مصدره القياسي 

أمور  "الُفُعول"ه على الالزم من كون مصدر "َفَعل"من ذلك أمور، وُيستثنى من 

 ذكرها ابن مالك يف قوله: 

َب  فاَعللللاا ْسللللَعْ جا للللْن مد ُد  َ ُْ  َمللللا َللللل

  

َعلللللللللاا   َأْو َفَعالََنللللللللل  َفلللللللللاْدرا َأْو فد

ٌََبى  نَلللللللا   َ للللللل
َا  اْمعا ِل لاللللللل ٌَوَّ  َفللللللل

  

َبللللللا  َا  اْقَعَاللللللى َ َ ل  لللللل ََّللللللاَّا لالَّ  َواْل

َ  َوَ لللللَمْق   َعلللللاِل َأْو لاَصلللللْ  ا فد  لللللللدَّ

 

يلللللقد َ َصلللللَ ْق َسلللللْيرَ    ا  َوَصلللللْ َ   اْلَفعا

 



 

 
e 

g h 

f  18 
 شرح ألفية ابن مالك

قوله: )شمل( فيه لغتان: شَمل بفتح الميم، وشِمَل بكسم الميم، واختار هنا  

الفتح يف البيت )شَمل( لكي يوافق )صَهل( يف آخر الشطر الثاين، ليسلم من عيب 

 السناد.

أَّ  ُ َّ مصدره على  "َفَعق"إةَّ ف د اسعَنى من الَال ي الالهم على وهَّ 

عد لا"  أ ياء: "لفد

وهو  "َفَعل"، إذا كان الثالثي الالزم "فَِعال"ما دلَّ على امتناع فمصدره  ا ول:

كـ:  "الِفَعال"، وإنما على "الُفُعول"يدل على امتناع، فمصدره الثالثي ليس على 

 ."ُح ِجناًحاَجنَح َيْجنِ "و "َأَبَق يأبِق إباًقا"و "فرَّ يِفرُّ فَِراًرا"، و"َنَفر ينِفُر نَِفاًرا"

 وابن مالك َمثَّل لذلك بقوله:

هنا؟  "َأَبى"، لكن ماذا يريد بـ"َأَبى َيْأَبى إباءً ")فأوٌل لِِذي امتناٍع َكَأَبى( يقال: 

، إذا َصُعب واستعصى، وال يريد: َأَبى  "َأَبى"يريد بـ:
ّ

التي يف قولك: َأَبى الشيء علي

هي متعدية فقياس مصدرها:  "أبيت الشيء"ألن:  "أبيت الشيء"التي يف قولك: 

 أي: "الَفْعل"
ّ

، وسبق ذلك، وإنما يريد: أبى الالزمة التي يف قولك: أبى الشيء علي

 ."َأَبى َيْأَبى إَِباًءا"صُعب، فيقال: 

، فجعلوا لها مصدرين، وبعض األفعال "َشَرد َيْشُرُد ُشُروًدا وِشَراًدا"وقالوا: يف 

، "َشَرد َيْشُرُد ِشَراًدا"أربعة. فقولهم: لها أكثر من مصدر، مصدران وثالثة و

، عادوا إلى األصل. كأهنم لم يراعوا ما فيه من "الُفُعول"عادوا إلى  "ُشُروًدا"و

 ."اإلباء"معنى 

الالزم ما دل على تقلُّب، على  "َفَعَل "مما ُيستثنى من   يب وا مر الَاين:

 "َجاَل يُجوُل َجَوالًنا": مثل "َفَعالن"اهتزاز، على حركة، فمصدره القياسي على 

 "َلَمَع َيْلَمُع َلْمَعاًنا"و "َطاَر َيطِيُر َطَيراًنا"و "َغَلى َيْغلِي َغَلَياًنا"و "َفاَر َيُفوُر َفَوَراًنا"و
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 وهكذا.

الالزم: ما دلَّ على داء، فمصدره القياسي  "َفَعَل "مما ُيستثنى من  ا مر الَالث:

 ."رَعَف َيْرُعف ُرَعاًفا"، و"ُسَعااًل سَعل يسُعل "، مثل: "ُفَعال"على 

َمَشى "طيب وَمَشى يمشي يدل على داء، مرض! يف مشى بمعنى َساَر، فهذه: 

، يعني اإلسهال، تقول العرب: مشى بطنه يمِشي، "مشى بطنه"، ال يف "َيْمِشي َمْشًيا

لى فالمصدر حينئٍذ: مشى بطنه يمشي ُمَشاًءا، هكذا تقول العرب، ألنه دل حينئٍذ ع

 داء.

، هذا يدل على مرض، نقول له: هذا "مِرَض يمِرض َمَرًضا" إَّ قال قائق:

 الالزم الذي هو أكثر الباب. "َفَعَل "، واالستثناءات هنا من "َمِرَض، َفِعَل "

، جاء على "مِرَض يمَرض مَرًضا" "الَفَعْل "أما َفِعَل فقد سبق أن قياس مصدره 

 القياس.

ا من  الالهم ما دل على سير ؛ فمصدره  "َفَعَق " يب ومما  دسعَنى أ ا 

 ."َرَحل عن المكان يرَحُل َرِحياًل "، مثل: "الَفِعيل" ال ياسي:

ترون البعير أحياًنا إذا كان مرتاح  "َزَمَل الَبِعيُر َيْزُمل"طيب وقالت العرب: 

ج يتعب الذي فوقه، يعني ركًضا ليِّنً  ا يركض ركًضا لينًا سريًعا، يعني ليس فيه تعرُّ

ا، هذا يقول:  زمل البعير َيْزُمل ُزُمواًل، "سريًعا، حتى كأنه يكاد يمس األرض مسًّ

 ."وَزمِياًل، وَزَماَلًنا

. فالمصدر "زمل البعير َيْزُمل ُزُمواًل، وَزمِياًل، وَزَماَلًنا" نعُ  ال ة مصادر:

على سير  . فمن راعى أن الفعل هنا يدل"زمل البعير َيْزُمل َزمِياًل "القياسي منها: 

. ومن راعى أن فيه حركة واضطراب أتى به على "زمل البعير َيْزُمل َزمِياًل "قال: 

. وأما من لم يراِع هذا وال هذا وأتى به على "زمل البعير َيْزُمل َزَماَلًنا"الَفَعالن: 
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 "الُفُعول"الالزم مصدره األصلي:  "َفَعل"الالزم، فإن  "َفَعل"المصدر األصلي لـ:  

، فهم ال يخرجون بعيًدا عن هذه األشياء، ومع ذلك قد يأيت الكالم "ُمولزُ "فقال: 

 على غير القياس.

إذا سار سيًرا فوق  "َرَسَم البعير يْرِسُم َرِسيًما"ومن ذلك أيًضا قالت العرب: 

َرَسَم البعير "الذي وصفناه قبل قليل، يقول:  "الزميل"، يعني أسرع من "الزميل"

 نه يدل على سير.أل "يْرِسُم َرِسيًما

الُفَعال أو "الالزم ما دل على صوت، فإن مصدره  "َفَعل"ُيستثنى من  ومما

أكثر كما سيأيت فإهنما قد يجتمعان، وقد ينفرد الفعيل، وقد  "الَفِعيل"، و"الَفِعيل

، "نَعَب ينُعُب َنِعيًبا وُنَعاًبا"، و"َصَرَخ َيْصُرُخ ُصَراًخا وَصِريًخا"يجتمعان كقولهم: 

 ."نَعق ينُعُق نعيًقا وُنعاًقا"و

هنق الحمار "و "َصَهَل الحصان يصهل َصِهياًل ": كقولهم: "الَفِعيل"وقد ينفرد 

نعق ُنعاًقا، ورغى ". ويقال: "عوى الذئب ُعواءً "و "زأر الليث َزئِيًرا"، و"َنِهيًقا

. وكل ذلك كما ترون "الُفعال، والَفِعيل"، فما دل على صوت يأيت على "ُرغاءً 

 كره ابن مالك فيما استثناه من األبيات.ذ

الالزم ولم يذكره ابن مالك، ما دلَّ على حرفة أو  "َفَعل"ومما ُيستثنى أيًضا من 

نجر "و "تَجر يتُجر تِجارة"يف قولهم:  "الِفَعالة"والية، فإن مصدره القياسي على 

، "غةً صاغ ِصيا"، و"حاك يحيك حياكةً "و "خاط يخيط ِخياطةً "و "ينُجر نِجارة

، سفر بينهم إذا تردد بينهما "سفر بينهم ِسفارةً "إذا صار أميًرا، و "أمر يأمر إِمارةً "و

 لإلصالح سفارًة، وهكذا.

الكالم على أبنية مصادر الثالثي بعد أن بيَّن القياس  ثم يختم ابن مالك 

 فيها بقوله:
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َخالاَفلللل  لاَمللللا َمَاللللى  َوَمللللا َأَ للللى مد

 

َ لللللاَفَبابدلللللهد اْلنَّْ لللللقد  َ   لللللْخ   َورا  سد

ُيقرُّ بأن هناك مصادر كثيرة جاءت على غير القياس، فيقول: )ما أتى مخالًفا  

للقياس فبابه النقل( يعني موقوٌف على النقل ال يقاس عليه، ومثَّل على ذلك 

خط فعله:  الالزم، وَفِعل  "َفِعل"، "سِخط يْسَخط"بمثالين، )كُسخٍط ورضا(، السُّ

أما  "سِخَط يْسَخُط ُسْخًطا وَسَخًطا"ومع ذلك قالت العرب:  "َفَعل"الالزم بابه 

َخط" ْخط"فعلى القياس،  "السَّ فشاذ. وفهمنا ما معنى كلمة شاذ، ال يدل  "والسُّ

 على أي تضعيف لهذا المصدر.

 يرضى"طيب و)رًضا(: الرضا فعله: 
َ

، فكان "الَفَعل"، أيًضا بابه: "َرِضي

 َيْرَضى "القياس أن يقول 
َ

 ."ِرًضا"، لكنهم قالوا: "َرًضاَرِضي

ي الذي قياس مصدره  "َفَعل"ومما شذَّ عما سبق وهو كثير: يف  المتعدِّ

على القياس، وقالوا:  "َجْحًدا"، وقالوا "َجَحَدُه َيْجَحُدُه ُجُحوًدا"قالوا:  "الَفَعل"

 اس.على القي "َشْكًرا"، ولم يقولوا: "َشَكَرُه َيْشُكُرُه ُشُكوًرا، وُشْكَراًنا"

َحَكَم بينهم ". قالوا: "الُفُعول"الالزم الذي مصدره القياسي:  "َفَعَل "ويف 

شاخ َيِشيُخ "و "مات يُموت موًتا"، وقالوا: "ُحُكوًما"ولم يقولوا:  "َيْحُكُم ُحكًما

 ."شيخوخةً 

َبِخل يْبَخُل ُبْخاًل "قالوا:  "الَفَعل"الالزم الذي مصدره القياسي:  "َفِعل"ويف: 

 ، أما الَبَخل فعلى القياس، وأما الُبْخل فشاذ."وَبَخاًل 

غوبة على غير "رِغب يرَغُب َرَغًبا وُرُغوبةً "وقالوا:  غب قياسي والرُّ ، فالرَّ

 القياس.

َحُسَن َيْحُسَن "قالوا:  "الَفَعالة أو الُفُعولة"الذي مصدره القياسي  "َفُعل"ويف 

 ."قُبَح يقُبح قبًحا"لوا: ، وقا"ُحُسونة أو َحَسانة"ولم يقولوا:  "ُحْسنًا
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وأمثلة كثيرة نكتفي بما ذكرناه، ومعرفة هذه المصادر، وأبنيتها القياسية مفيدة  

جًدا يف أبواب مسائل متعددة، فأنت إذا عرفت هذه األبنية القياسية تستطيع أن 

 تعرف الفعل من المصدر، وتستطيع أن تعرف المصدر من الفعل، وهكذا.

ي أم غير  "حجَّ "فإذا قلنا مثاًل:  ما مصدره القياسي؟ ننظر هو ثالثي متعدِّ

 ، ي، هو متعدٍّ ا، "فمصدره القياسي:  "حجَّ البيت"متعدِّ ه َحجًّ حجَّ البيت يُحجُّ

( قراءتان، فأيهما  والعرب قالت: َحّج، وِحّج، َولِّلِه َعَلى النَّاِس )ِحجُّ وَحجُّ

لِحج فهو اسم مصدر، وسنعرف المصدر، الَحّج، أم الِحّج؟ المصدر الَحج، وأما ا

 الكالم على اسم المصدر بعد أن نتكلم عن أبنية المصادر.

فما الفرق  "دار يُدوُر ُدَواًرا"وقالت:  "دار يُدور َدَوَراًنا"طيب، قالت العرب: 

 بينهما؟

فهذا  "دار يُدوُر ُدَواًرا"فهذا الدوران الحركة، وأما:  "دار يُدور َدَوَراًنا"أما 

وار البحر، أو يصاب اإلنسان بُدوار، بالمصدر يقولون: اإلظهار المرض، كدُ 

واإلخفاء واإلدغام، ورابعها: اإلقالب، أو القلب، ننظر أما اإلخفاء من الفعل 

َأْخَفى ُيْخِفي إْخفاًءا، وأما اإلظهار: فمن الفعل أظهر ُيْظِهر إظهاًرا، وأما اإلدغام: 

اإلقالب مأخوذة من أي فعل؟ من َقَلَب، فمن الفعل أدغم ُيْدِغُم إدغاًما، طب و

؛ إذن فقياسه:  ، وال يقال: "َقَلَبُه َيْقلُِبُه قلًبا"وقلب ثالثي متعدي أم الزم؟ متعدٍّ

، ألن: اإلقالب يف القياس مصدر: َأْقلب أفعل أقلب ُيْقلُِب إِْقاَلًبا وليس "إقالًبا"

 ."َأْقَلَب "هنا يف 

رين وال يستعمله المتقدمون من فاإلقالب مما انتشر عند بعض المتأخ

النحويين وأهل التجويد، وإنما انتشر عند بعض المتأخرين، وهذا مما ينبغي التنبيه 

 عليه، ألنه خطأ، والصواب أن نقول: القلب.

، ما المصدر من بَرك؟ هذا ثالثي الزم، وَفَعل الالزم مثل َقَعَد "َبَرَك، وَباَركَ "
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 "باَرك"فهو بارك والمكان مربوٌك فيه، أما الفعل  "ُبُروًكا َبَرَك يْبُركُ "له ُفُعوٌل، إذن 

َباَرَك ُيَبارك مباركًة، فهو "، فمصدره القياسي: "باَركَ "الرباعي أربعة حروف 

ُمباِرك، أنا ُمباِرك، أنا باركت لك فأنا ُمبارك، وأنت مباَرك لك النجاح، مبارك لك 

 المولود.

مبارٌك لك أم مربوٌك عليك! سيختلف مبارك أم مربوك؟ يعني مربوك عليك! 

المعنى، إذا أردت أن تُسبَُّه تقول مربوك، يعني مربوك عليك، بعيرك برك عليك!، 

يعني مبارك لك، فهذه من األخطاء  "مبارك"مربوك فإذا أردت أن تمدحه تقول: 

 ، مربوك لها معنى آخر."مبارك"بمعنى  "مربوك"المنتشرة أن نقول 

، وزن الغروب "ُفُعول" الغروب والشروق، الغروب طيب أخيًرا نتأمل يف

الُفُعول، الفعول مصدر ألي فعل؟ يعني قمنا نأخذ الفعل من المصدر ونأخذ 

 "َفَعل"الالزم، و "َفَعل"مصدر ألي فعل؟ لـ:  "الُفُعول"المصدر من الفعل، طب 

على  "اغَرب يغُرب ُغروبً "إذن ما فِْعل الغروب؟  "قعد له ُفُعوٌل "الالزم مثل: 

هو  "شَرق"هل  "شَرق"القياس، طب والشروق أيًضا ُفُعول، ما فعله القياسي؟ 

والشروق هنا وقع موقع  "أشرق ُيْشِرُق إِْشَراًقا"فعل الشروق، أم أن الفعل: 

مستعمل،  "َشَرَق "اإلْشَراق، ال بأس وقع موقع اإلشراق، وقال بعض اللغويين: إن 

 بمعنى أشرق. "َشَرَق "

هذه األشياء، عندما قالوا: الشروق، ما يمكن أن يكون مصدًرا كيف عرفنا 

، فعندما قالوا الشروق: عرفنا أن هناك "َأْشَرَق ُيْشِرُق إِْشَراًقا"ألشرق، مصدر 

، فإما أن يقال: أنه مستعمل بقلة كما قال بعض اللغويين، أو يقال: أنه فعل "َشَرَق "

، فـ: "شرق"شروق مصدر  ،"شروق"مات، والدليل على أنه موجود المصدر 

 إما قليل، أو أنه فعٌل مات. "شرق"

 هذا ما تيسر، ونرتك الكالم على باقي األبيات يف األسبوع القادم.
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 وصقَّ اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

 

 
 الدرس الرابع والسبعون  

﷽ 
 

د وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محم 

ا بعد:وأصحابه أجمعين،   -أمَّ

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، يف هذه الليلة المباركة؛ ليلة اإلثنين 

الخامس من ذي القعدة من سنة ثنتي وثالثين وأربعمائٍة وألف، يف جامع الراجحي 

ن يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الرابع والسبعي

 من دروس شرح ألفية بن مالك عليه رحمة اهلل.

وشرحنا من  "أبنية المصادر"يف الدرس الماضي كنا بدأنا بالكالم على باب: 

هذا الباب ثمانية أبيات، يف هذا الدرس إن شاء اهلل نحاول أن نشرح األبيات الباقية، 

الثي، على أمرين، يتكلم على أبنية غير الث وهي تسعة أبيات، فيها يتكلم 

 ويتكلم على اسمي المرة والهيئة، فنبدأ الدرس بقراءة ما قاله ابن مالك 
 كالمعتاد:

 : قال 

لللللليسد .448  َوَغْيللللللرد ةا  َ الََ للللللة  َم ا

  

َْ اْلعَّْ للللللللدا سد   للللللللد   َمْصللللللللَدره َ  د

لللللللالَ .449 
لللللللها َ ْ  اَيلللللللة  َوَأْجما  َوَه  

  

للللللاَل   مَّ ََ للللللال  َ  م  ََ  إاْجَمللللللاَا َمللللللْن َ 
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ُْ َواْسللللعَ .450 َُّ َأقالللل لللل َعاَةة   د
َا اْسللللعا   عا

 

مْ   َبللللللل  َةا اْلعَّلللللللا َلللللللل ا
 إاَقاَملللللللة  َوَغالا

لللدَّ َواْفعَحلللا.451  للَر مد
 َوَمللا َ لالللي ا ما

  

لللا اْفعدعاَحلللا  مَّ
ََّلللاَّا ما  َملللْع َ ْسلللرا  اْلللل ا اْل

َُّ َما.452    باَ ْم ا َوْصق  َ اْصَطَفى َو د

  

ََلللللالا َقلللللْد َ َلْمَلَملللللا   َ ْرَبلللللعد فالللللي َأْم

َفْعَلللللللالَ .453 
 فاْعللللللالَِل أْو َفْعَلَلللللللِة لا

  

َا   يللللللل  َا َأوَّ
يسللللللل  َ انا  َواْجَعلللللللْق َم ا

َفاَعَلللللة.454  َعللللالد َواْلمد
 لاَفاَعللللَق اْلفا

  

لللللَما د َعاَدَللللللهْ    َوَغْيلللللرد َملللللا َملللللرَّ اْلسَّ

ْلَسلللللللة.455  ََ  َ 
ة  َملللللللرَّ

 َوَفْعَللللللللِة لا

  

ْلَسلللللللللللة  َا  َوفاْعَللللللللللللِة لاَ ْيَسلللللللللللة  َ 

ة فاي.456   بااْلعَّلا الَملرَّ
ََّالَثا  َغْيرا ةا  اْل

  

ْمَرة  ََّ فايلللللللها َهْيَسلللللللِة َ لللللللاْلخا  َوَ للللللل

، "أبنية غير الَال ي"قلنا يف هذه األبيات تكلم يف السبعة األولى منهم على  

أبنية غير ، فنبدأ مستعينين باهلل بالكالم على "المرة وال يسة"ويف البيتين األخيرين 

 :الَال ي

كلها قياسية، وليست  "أبنية غير الَال ي"ال يف ذلك أن يقال أن: وأول ما يق

 أبنية غير الَال يالتي كلها أكثرية، وليس فيها شيء ُمّطرٌد، أما  "أبنية الثالثي"كـ: 

أي: الرباعي والخماسي والسداسي فكلها قياسية مطردة، وقلَّما تجد يف ذلك 

 : شواذ، وهذا هو قول ابن مالك 

لللللللللليسد  َوَغْيللللللللللرد ةا   َ الََ للللللللللة  َم ا

  

َْ اْلعَّْ لللللللدا سد   لللللللد  ه َ  د  َمْصلللللللَدرد

يقول: أن غير ذي ثالثة األحرف )مقيس مصدره(، )وغير ذي ثالثة مقيٌس   

 ."مقيٌس "مبتدأ، وأين خربه؟، )غير ذي ثالثٍة مقيٌس(، خربه:  "غير"مصدُرُه( فـ: 

 : اسم مفعول."مقيس"، ألن "نائب فاعل"على ذلك  "مصدره"و

: "مصدُرهُ "ز أن يكون تقديُر الكالم: )وغير ذي ثالثٍة مصدُره مقيٌس( فـ: ويجو

 : خربه مقدم."مقيس"مبتدأ مؤخر، و
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، وجاء يف "األلفية"بالرفع، هذا الذي يف كلِّ مخطوطات  "مصدُرهُ "وقوله:  

أي: )مقيُس مصدِرِه( على أنه مضاف  "بالجر"المتأخرة  "األلفية"بعض طبعات 

َيْضَعُف المعنى، ألن التقدير حينئٍذ يكون: )وغيُر ذي ثالثٍة مقيُس إليه، وهو بذلك 

س التقديس(، فـ:  : مبتدأ، و "مقيُس ": مبتدأ، "غيُر ذي ثالثةٍ "مصدِرِه مثُل ُقدِّ

س التقديس": مضاف إليه، "مصدِرهِ " ، والجملة االسمية: "مقيُس ": خرب "مثُل ُقدِّ

 ."غير"بتدأ خرب للم "مقيُس مصدِرِه مثل قدس التقديس"

س التقديس"قد ترون أننا نقول:  ألن الكاف يف قوله: )كقدس  "مثُل قدِّ

، ولو كان الضبط هكذا لكان الظاهر هو األفضل؛ "مثل"التقديس( اسمية بمعنى 

: )وغيُر ذي ثالثٍة قياس مصدِرِه مثُل قدس التقديس(، وممكن أن أن يقول 

: "األلفية"ألن الذي يف مخطوطة ُيقبل على تكلُّف، ولكن ال حاجة لكل ذلك، 

 )مقيُس مصدُرُه( أي: )مقيٌس مصدُرُه(.

  يب  ُ ن  ل بعد ةلك:

إن لكل فعٍل من األفعال غير الثالثية مصدٌر مقيس، فسنبدأ هبذه األفعال فعاًل 

 فعاًل، ونبين مصادرها المقيسة، أو القياسية.

َل الصحيح الالم ومصدره: "َفعَّل"فنبدأ بـ:  َم "، كقولنا: "لتفعيلا"، َفعَّ َسلَّ

َر تطهيًرا، وعلَّم تعليًما، ونظف تنظيًفا األمثلة كثيرة،  "تسليًما، وكلَّم تكليًما، وطهَّ

س التقديس، وهذا هو قول ابن مالك  ل التفعيل": )َكُقدِّ  (."ُفعِّ

َل "وأما  َل "، "التْفِعلة": المعتُل الالم، فمصدره "َفعَّ : المعتُل الالم يعني "َفعَّ

ى، فعَّل"، كقولنا: "التفعلة"الذي آخر حروفه حرف علة، فمصدره  ى "، "وصَّ وصَّ

ى تنميًة، ورضَّ ترضيةً "، و "توصية َتْفِعلةً  ى تزكيًة، ونمَّ  ، وهكذا."زكِّ

؟ غنَّى غناًء؛ هذا لم يأت مصدره على فِْعلِه، "غنَّى تغنيًة، أم غنَّى ِغناءً "و 
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، كما سيأيت يف اسم المصدر، وإنما نقول "لغنَّى ِغناًء مصدًرا"فحينئٍذ ال نقول أن 

 اسُ مصدر.

إذا لم يأت المصدر على فعله يعني لم يأت المصدر يف حروفه على حروف 

 الفعل، فنسميه اسم مصدر، وسيأيت كالٌم على ذلك يف آخر الدرس.

. صلَّى محمد هلل "صلَّى"كذلك؛ صالًة اسم مصدر لـ:  "صلَّى صالةً "طيب و 

قالوا فيها: صليته على النار تصليًة  "صلَّى اللحم على النار"شعة، وأما: صالًة خا

 على القياس.

ه من: وهذا هو قول ابن مالك  ى َتْزكَِيةً ": )وزكه تزكيًة(، َزكِّ  ."زكَّ

َل "طيب وبعد أن قلنا أن  ، نعود فنقول: إن "التفعلة"معتل الالم مصدره  "َفعَّ

َل المعتل ا "التفعلة" ، يعني أصلها "التفعيل"يف أصلها  "التفعلة"لالم، و مصدر َفعَّ

 "فعَّل"يف حقيقته هو أصل لـ:  "التفعيل"، فـ"التفعلة"ثم انقلبت إلى  "التفعيل"

 على هذا األصل ولم يتغير شكله. فإن "تعلَّم تعليًما"فإن كان صحيح الالم: 
َ

، َبِقي

حدث؟ كيف تغيرت  فما الذي "التفعلة"إلى  "التفعيل"كان معتل الالم تغير 

 "التفِعيل"؟ حذفنا الياء وعوضنا عنها بتاٍء يف األخير: "التْفِعلة"إلى  "التَّْفِعيل"

 . هذا الذي حدث."التفعلة"احذف الياء وعوض عنها بتاء يف اآلخر تكون 

، َجَمع المصدرين إذا "التفعيل والتفعلة"المهموُز الالم: فمصدره  "َفعَّل"أما 

أ "و "جزأ تجزيًئا وتجزئةً "الالم فيجمع المصدرين: كـ:  مهموزَ  "فعَّل"كان  برَّ

هذا ما يتعلق بالفعل  "خطَّأ تخطيًئا وتخطئةً "و "هنََّأ هتنيًئا وهتنئةً "و "تربيًئا وتربئةً 

َل "  ."َفعَّ

أي الثالثي المزيد هبمزة يف  "أْفَعَل "لننتقل بعد ذلك إلى فعٍل آخر وهو الفعل: 

الصحيح  "أفعل"، "اإلفعال"مصدره القياسي:  "أفعل": أوله، أما مصدره القياسي
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 "أحسن إحساًنا"و "أقبل إقبااًل "و "أكرم إكراًما"نحو:  "اإلفعال"العين، مصدره  

: )وأْجِمَل إجمااَل( أي أجمل ، وهذا هو قول ابن مالك "أظهر إظهاًرا"و

 إجمااًل.

المعتل العين، ما  "أْفَعل"، "اإلفعلة"المعتل العين: فمصدره  "أْفَعل"وأما 

يدل بقولنا المعتل العين يعني حرفه األصلي الثاين حرف علة، أْفَعل هذه العين يف 

 ونحو ذلك. "، أنام، أنار-ألف -أقام"أْفَعل تكون حرف علة، كقولنا: 

أدار "، و"أنار إنارة"، و"أقام إقامة". فـ:"اإِلَفْعلة"فالمصدر يكون على: 

 ."ن إعانةأعا"و "أهان إهانة"و ،"إدارة

يف الحقيقة  "اإلفعال"، فإن "اإلفعال"هنا هو  "اإلفعلة"ثم نقول: إن أصل 

أقام "إال أنه يف معتل العين دخله اإلبدال، هبذه الطريقة، فـ: "أفعل"مصدر لـ: 

الواو تحركت فانقلبت  -"أْقَوم"-،"َأْقَوَم إْقَواًما"، أي: "أفعل إفعااًل "أصله  "إقامةً 

 ."أقام"كُتها على الساكن قبلها فصار الفعل ألًفا وُألِقيت حر

الواو تحركت فانقلبت ألًفا  "إقَواما"طيب: إِْقَواًما حدث ما حدث يف الفعل 

وُألِقيت حركتها على الساكن قبلها، وعندما ُقلبت الواو ألًفا، وبعدها ألًِفا 

انية احذف األلف الث "إِْفَعال"فاجتمعت ألفان ساكنتان، فحذفت األلف الثانية 

هذا قول الجمهور، هناك  "إفعلة ،إقامة"وعوض عنها بتاٍء يف األخير، فصارت: 

 قول آخر ال نتعرض له.

؟ "َأَناَر إَِناَرةً "إذن ما األصل يف:  "َأَناَر إَِناَرًة، أنار ُينِير إنارةً " و َلك   ال يف:

المعرب، وال فعل  َأْنَوَر أم َأْنَير، يعني ما أصل األلف؟ األلف ما يكون أصاًل يف اسم

 المتصرف، بل تكون دائًما إما زائدة أو منقلبة عن واٍو أو ياء.

نور، نعم ال تغرت بالرباعي والخماسي والسداسي، وإنما دائًما اهرع إلى 



 

 
e 

g h 

f  29 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

، نور األصل واو، األصل أنور إنواًرا فحدث ما قلنا "كلمة ثالثية"إلى  "الثالثي"

 ."أنار إنارةً "فصار: 

همت أصولها وما الذي حدث تشعر بلذهتا، ألهنا صوت، نعم اللغة إذا ف

أصوات، هي أصوات ليست شيًئا غريًبا، هي أصواتنا لكن تعرف ما الذي فعلت 

أخف  "أنار"العرب، والعرب دائًما تبعث هذه األمور طلًبا للتخفيف، ال شك أن 

يكون فيها ألن حروف العلة إذا تحركت  "إِْنَوار"أخف من  "إِنارةً "، و"من َأْنَورَ 

 ثَِقل.

األلف الثانية ُحذفت وعوض عنها بتاء يف  "إِْقَوام"طيب، فقلنا أن األلف يف 

هذه التاء عند اإلضافة يجوز حذفها وإثباهتا، فقد تقول:  "إقامةٌ "األخير فصارت 

. واألكثر إثباهتا ال شك، وجاء يف القرآن "إقام الصالة"، وقد تقول: "إقامة الصالة"

إنارة الشوارع، وإنار "وقد تقول:  [73ا نبياء:] (پ ڀ)الكريم: 

 على ذلك. "الشوارع

 وهذا هو ما سيذكره ابن مالك بعد ذلك وسنشير إليه يف محله،

 كالم غير واضح. (00:18:10@) الطالب:

الذي يقال:  "أنار"نعم خطأ ال ما يقال َأْنَور، إنما يقول هذا أصل:  ال يخ:

 "َأْنَورَ "لى األصول والقواعد واألقيسة، األصل هو ع بناءً لكن ما األصل؟  "أنار"

لكن الحرف حرف العلة هذا  "َأْقَبل إِْقبااًل، َأْكَرم إِْكَراًما، َأْنَوَر إِْنَواًرا"ثم تقول: 

 اسمه علة، يعتلُّ بقلب، وإبدال، وحذف، نحو ذلك.

َل "انتهينا من فعلين: من  ٍل ثالث ، لننتقل بعد ذلك إلى فع"َأْفَعل"ومن  "َفعَّ

 وهو الفعل المبدوء بتاٍء زائدة.

 كالم غير واضح. (@00:18:59) :عندك سؤال تفضل. الطالب
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 كيف؟ ال يخ: 

 ( )إجمااًل من تجمل تجماًل(00:19:5@) الطالب:

 هذا الذي سيأيت اآلن. ال يخ:

هو الفعل المبدوء بتاٍء زائدة فمصدره يكون بضمِّ رابعه،  قلنا الفعق الَالث:

ُبدىء بتاٍء زائدة فإن مصدره القياسي المطرد يكون بضمِّ رابعه، والفعل  الفعل إذا

المبدوء بتاٍء زائدة له أوزان كثيرة، ال هتمنا هذه األوزان ألن مصدرها قياسه واحد؛ 

 وهو ضمُّ رابعها.

ل "لكن نذكر بعض هذه األوزان للفعل المبدوء بتاء زائدة، فهناك مثاًل:  تفعَّ

ل ل لكن ضم الرابع،  "تفعُّل"والمصدر:  "يتفعَّ الحرف الرابع هو  "تفعَّ "نفس َتَفعَّ

 العين الثانية.

اًل "نقول:  ل تفعُّ ًما"، "تعلَّم تعلًُّما"، "تفعَّ م تفهُّ  ."تحطَّم تحطًُّما"، "تفهَّ

 "َتَفاَعل َيَتَفاَعل تفاُعاًل "ومن األفعال المبدوءة بتاء زائدة: َتَفاَعل، فمصدره: 

 ."تعالم تعاُلًما"، و"َتَخاَصَم َتَخاُصًما"، و"َتَقاَتل َتَقاُتاًل "، و"اُرًباَتَضاَرَب تض"كـ:

 "توانى، وتجارى"؛ فإن كان هذا معتل الالم كـ: "َتَفاَعل َتَفاُعالً "فإن كان هذا 

ال  "َتَواَنى َيَتَواَنى َتَوانًِيا"فإن الضمة ُتقلب إلى كسرة لمناسبة الياء، فيقال يف: 

َتَذاَكى "، و"َتَجاَرى يتجارى تجاِرًيا"لمناسبة الياء. وكذلك:  "نًِياتوا" "تواُنًيا"

 َتَذاِكًيا ونحو ذلك.

َتَفْعَلَل َيَتَفْعَلل "فقياس مصدره:  "َتَفْعَلَل "ومن األفعال المبدوءة بتاء زائدة: 

 وهكذا. "تدحرج تدحُرًجا، تبعثر تبعُثًرا، تزلزل تزلزاًل "نحو:  "َتَفْعُلاًل 

أن مصدر الفعل المبدوء بتاٍء زائدة يكون بضم رابعه  ة ر: وابن مالك 
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ل  اًل( أي: َتَجمَّ ٍل تجمَّ يف موضعين يف هذه األبيات مرة بالمثال يف قوله: )َمن تجمُّ

اًل هذا فعٍل مبدوٍء بتاء زائدة. ويف  ذكره ببيان القاعدة فقال:  الم  ع الَاينَتَجمُّ

 َما( تلملَم تلمُلًما.)وُضمَّ ما َيْرَبُع يف أمثاِل قد تلمل

َل "طيب انتهينا من   لننتقل للفعل الرابع: "المبدوء بتاء زائدة"و "َأْفَعل"و "َفعَّ

وهو كل فعٍل مبدوء هبمزة وصٍل، فالفعل المبدوء هبمزة وصل مصدره 

القياسي يكون بكسر ثالثه وزيادة ألٍف قبل آخره. الفعل المبدوء هبمزة وصل 

 ثالثه وبزيادة ألٍف قبل آخره.مصدره القياسي يكون بكسر 

والفعل المبدوء هبمزة وصل أوزانه أيًضا كثيرة تصل إلى خمسة وعشرين 

وزًنا، ال يهمنا أن نذكرها ألن قياس مصدرها واحد. لكن نذكر كما تعلمون من 

ال ُيمكن أن يبدأ هبمزة وصل، وأن الفعل الماضي  الفعق الما ي الَال يأن: 

فإنما تكون يف  "همزة الوصل"هي قطًعا همزة قطع، وأما لو بدأ هبمزة ف الرباعي

 "همزة وصل"، الخماسي والسداسي إذا بدأ هبمزة فهمزته الخماسي والسداسي

 قطًعا.

إذن فالثالثي والرباعي ال يبدأن هبمزة وصل، فإن وقعت الهمزة يف أولهما، 

يف الرباعي،  "أقبل"، يف الثالثي، و"أكل"فهذه الهمزة ال شك أهنا همزة قطع، كـ: 

وإنما تقع يف الخماسي والسداسي، فأي خماسي أو سداسي يف أوله همزة فهي 

 ."انطلق واستخرج"قطًعا، كـ:  "همزة وصلٍ "

انفعل ينفعل " ، ف ياْ مصدره:"انفعق"من ا فعال العي  بدأ ب م ة وصق 

ْنِفَعال، مثل: وزدنا ألًفا قبل آخره، ا "انِف..."، كسرنا ثالثه وهي الفاء "اْنِفَعااًل 

 ."انطلق انطالًقا"، و"انفجر انفجاًرا"، و"انكسر انكساًرا"

ا: قلنا أن هذا منه، وهو  "انقاد انِقَياًدا"، و"انحاز انِحَياًزا"  يب: ومن ةلك أ ا 
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، اْنَقَوَد، "اْنَقَوَد من الَقَود"، أصله: "انفعل"معتل العين، انَقاد، ما وزن انقاد؟  

الواو فانقلبت ألًفا وُألِقيت على الساكن قبلها، فصارت  وحدث ما قلناه اتحركت

انفعال، وكذلك:  "انقاد انِقَياًدا"، والمصدر لم يتأثر هنا فلهذا استثنيناه: "اْنَقادَ "

 ."انحاز انِحَيازا"

عندما يقول: اْفَتَعَل، يعني  "اْفَتَعَل "ومن األفعال المبدوءة هبمزة وصل، 

اْفَتَعَل َيْفَتِعل "وله وبتاٍء بعد فاءه، افتعل، فقياس مصدره: الثالثي المبدوء هبمزٍة يف أ

اقَتَدر "، "اخَتَتَم اْختَِتاًما"، "انَتَصر انتَِصاًرا"، "اْفَتَتَح اْفتَِتاًحا"، مثل: "افتَِعااًل 

 ."اْقتَِداًرا

اْخَتَار؟ . اْخَتاَر، ما وزن "اْلَتاَع اْلتَِياًعا"و "اْخَتاَر اْختَِياًرا" و َلك مععله نح :

، "اختار"، أما الفعل فدخله اإلبدال، فصار: "اْخَتَيَر اْختَِيارا"اْفَتَعَل، إذن فأصله: 

 ."اْفتَِعااًل اْختَِياًرا"وأما المصدر فلم يدخله إبدال وَبِقي على: 

. فقياس مصدره: "اْحَمرَّ "، كـ: "ومن األفعال المبدوءة هبمزة وصل: اْفَعلَّ 

 ."اْحَمرَّ اْحِمَراًرا، واْصَفرَّ اْصِفَراًرا، واْعَوجَّ اْعِوَجاًجا"، تقول: "اْفَعلَّ اْفِعاَلاًل "

طيب، كل ما قلناه على ما يبدو أهنا أفعال خماسية، نعم، هذه أفعال خماسية 

 مبدوءة هبمزة وصل.

وهو سداسي، فمصدره:  "اْسَتْفَعل" ومن ا فعال المبدوءة ب م ة وصق:

اْسَتْخَرَج َيْسَتْخِرُج "كسرنا ثالثه وهو التاء،  "اْستِْفَعااًل  اْسَتْفَعَل َيْسَتْفِعُل "

كسرنا التاء وزدنا ألًفا قبل آخره، مثل:  "اْسَتْفَعَل َيْسَتْفِعُل اْستِْفَعااًل " "اْستِْخَراًجا

اْسَتْعَلَم "و "اْسَتْغَفَر يْسَتْغِفُر استِْغَفاًرا"، "اْسَتْخَرَج َيْسَتْخِرُج اْستِْخَراًجا"

 ."اْسَتْفَهَم اْستِْفَهاًما"، و"ْستِْعاَلًماا

فإنه يعتل كما اعتل  "استقام واستبان"معتل العين، كـ:  "اْسَتْفَعل"فإن كان 
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، فنقول يف: "َأَقاَم إَِقاَمةً "، يعني أن مصدره سيصيبه من اإلعالل ما أصاب: "أقام"

، "اْسَتْقَوَم اْستِْقَواًما"أي:  "اْسَتْفَعَل اْستِْفَعااًل "اْسَتَقاَم اْستَِقامًة واألصل: "

: األلف تحركت فانقلبت ألًفا وُألِقيت حركتها على ما قبلها، فصارت: "استقَومَ "

ما هي مشكلة فقط قلب قلبنا الواو ألًفا، أما  "اْسَتْقَوم اْستَِقامة" "استَِقامة"

قبلها،  فالواو كذلك تحركت وقلبت ألًفا، وألقيت حركتها على ما "اْستِْقَواًما"

فعندما انقلبت الواو ألًفا وبعدها ألف، اجتمع ألفان ساكنتان فحذفت الثانية 

ض عنها بتاٍء يف اآلخر فصارت:   ."اْسَتَقاَم اْستَِقاَمة"وُعوِّ

اْسَتَباَن َيْسَتبِيُن " "اْسَتَباَن اْستِْبَيان". وقولهم: "اْسَتَباَن اْستَِباَنة"وكذلك: 

ألن معتل العين يجب  "اْستَِباَنة"ان، هذا لحن، والصواب: ، وهذا استبي"اْستِْبَيانَ 

 إلى آخره. "اْسَتَعاَذ اْستَِعاَذةً "أن ُيَعلَّ هبذه الطريقة، ويقال: 

من جواز  "أقام إقامة"هنا ما قيل عن تاء العوض يف  "تاء الِعَوض"ويقال يف 

 حذفها وإثباهتا عند اإلضافة، واإلثبات أكثر.

أي  "كاستنار البدر"ديٍث لم أراجع صحته ولفظه: ومن ذلك ما جاء يف ح

 كاستنارة البدِر.

 :ويف هذا يقول ابن مالك 

لللللدَّ َواْفعَحلللللا لللللَر مد
 َوَملللللا َ لالللللي ا ما

  

لللا اْفعدعاَحلللا  مَّ
ََّلللاَّا ما  َملللْع َ ْسلللرا  اْلللل ا اْل

 باَ ْمللللللللل ا َوْصلللللللللق  َ اْصلللللللللَطَفى   

  

  

هُ   ا قبل آخره، واكسر الذي ُبِدئ هبمز وصل يقول: ما يلي آخَره ُمدَّ ، يعني زد مدًّ

: معتل العين هنا ويف "اصطفى"تلو الثان، يعني اكسر الثالث، ومثَّل بـ:  ، وذكر أنَّ

 حكمهما واحد، كما شرحنا فقال: "َأْفَعل"

 ُْ َُّ َأقاللللللل للللللل َعاَةة   د
َا اْسلللللللعا   َواْسلللللللَععا

 

مْ   َبلللللل  َةا اْلعَّللللللا َللللللل ا
 إاَقاَمللللللة  َوَغالا
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معتل العين ثم  "أقم إقامًة، أي أقام إقامةً "تل العين، و، مع"استِعِذ استعاذةً " 

قال: )وغالًبا ذا التا لزم( نعم واألغلب لزومها، ولكن قد يجوز حذفها عند 

 اإلضافة.

 من األفعال: 
َ

، "الفعللة"الرباعي، ومصدره القياسي:  "َفْعَلَل "طيب: َبِقي

َجًة، وَبْعَثَر َبْعَثَرًة، وَطْمَأَن َطْمَأَنًة، وكذلك: َدْحَرَج َدْحرَ "نحو:  "َفْعَلَل ُيَفْعلِل َفْعَلَلةً "

 ."َبْسَمَل َبْسَمَلًة، وَحْمَدَل َحْمَدَلةً 

فإن كان مضعف الرباعيًّا، ونريد بالمضعف الرباعي: ما كان أوُله كثالثه، وكان 

نقول فإن كان َفْعلل مضعف رباعيًّا، كان  "زلزل، ووسوس"ثانيه كرابعه، كـ: 

َزْلَزَل َزْلَزَلًة وِزْلَزااًل، "بكسر الفاء، فيقال:  "الِفْعاَلل"و "الَفْعَلَلةِ ": مصدره على

إلى  "وَسْوَس َوْسَوَسًة وِوْسَواًسا، وهكذا: َبْلَبَل َبْلَبَلًة وبِْلَبااًل، وَقْلَقَل َقْلَقَلًة وقِْلَقااًل 

 آخره.

يكون مصدر كما األكثر فيه أن  "فِْعاَلل"إن  ومما  حسن ة ره هنا أَّ   ال:

فاألكثر فيه حينئٍذ أن يكون اسم فاعل،  "َفْعَلل"رأينا فإذا ُفتِحت الفاء منه فقيل: 

، َوْسَوَس "الِوسواس والَوسواس"يعني بمعنى اسم الفاعل، وهبذا يبين الفرق بين: 

هذا "، "هذه َوْسَوَسة الشيطان"ِوْسَواًسا، الِوْسَواس مصدر بمعنى الْوَسْوَسة، 

 "الَوسواس"، فإذا َفَتْحَت الواو "ِوْسَواس بمعنى الَوْسَوَسة"، "لشيطانِوسواس ا

 ."الُمَوْسِوس"كان بمعنى اسم الفاعل يعني 

أي من  [4الناْ:] (ژ ڑ ڑ ک): وعلى ذلك قوله 

شر الَوْسَوسة أم من شر الُمَوْسِوس؟ من شر الشيطان الُمَوْسِوس، وكذلك يقال: 

مصدر بمعنى: التزلزل والزلزلة، والَزْلَزال بالفتح:  "الِزْلَزال"، "الِزْلَزال، والَزْلَزال"

 ."َزْلَزااًل "اسم الفاعل أي الُمَتَزْلِزل، الشيء الُمَتَزْلِزل يسمى 
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 :وهَا ه  ق ل ابن مالك 

َفْعَللللللللللالَ 
 فاْعلللللللللالَِل أْو َفْعَلَللللللللللِة لا

  

َا   يللللللل  َا َأوَّ
يسللللللل  َ انا  َواْجَعلللللللْق َم ا

كما رأينا وهذا يف المضعف الرباعي،  "فِْعاَلل َفْعَلَلة"د يأيت على : ق"َفْعَلل"فـَـ:  

فقط يف غير المضعف الرباعي، إذن فالمقيس فيه هو  "َفْعَلَلةً "وقد يأيت على 

 فإنه يكون يف المضعف الرباعي. "الِفْعاَلل"أما  "الَفْعَلَلة"

اعلة الُمف"بفتح العين، ومصدره القياسي:  "فاَعل"آخر األفعال: هي 

خاَصم "و "جاهد مجاهدًة وِجَهاًدا"و "قاَتل ُمَقاتلًة وقَِتااًل "نحو:  "والِفَعال

وهذا هو قول ابن مالك  ،"َضارَب ُمضاربًة وِضراًبا"و "ُمخاصمًة وِخصاًما

: 

َفاَعَللللللللللللة َعلللللللللللالد َواْلمد
 لاَفاَعلللللللللللَق اْلفا

 

  

 له:وبعد أن بيَّن المصادر القياسية لغير الثالثي ختم ذلك كله بقو 

لللللللَما د َعاَدَللللللللهْ   َوَغْيلللللللرد َملللللللا َملللللللرَّ اْلسَّ

 

  

فإن جاء مصدٌر لرباعٍي أو خماسي أو سداسٍي على غير ما بينا وذكرنا، فهو  

ا؟ أنه سماعي ال يقاس عليه، وال يعني أنه  سماعي، شاذ، ما معنى كونه شاذًّ

إنما ضعيف، هو يف قمة الصحة بما أنه مسموع، لكن المراد أنه ال يقاس عليه، و

 القياس على هذه المصادر المطردة القياسية.

ََّ مَال  ق له يف: اًبا" ومما   ب تكذيًبا وِكذَّ َب ُيَكذِّ فمصدٌر  "التكذيب"أما  "َكذَّ

اب"قياسي، وأما  فغير قياسي، سماعي، وهذا وارد يف القرآن الكريم،  "الكِذَّ

ااًل "وكذلك:  اًل وتِِحمَّ ل تَحمُّ قياسي، وقالوا:  "َراًرااقشعرَّ اْقِشعْ "، "تحمَّ

سماعي فهذا ما يتعلق باألبيات السبعة من هذه األبيات التسعة التي  "ُقَشْعِريرة"

 على أبنية غير الثالثي. تكلم فيها ابن مالك 
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 البيتان األخيران وتكلم فيهما ابن مالك  
َ

على اسمي المرة والهيئة،  َبِقي

 فنبدأ باسم المرة.

ل على حدوث الفعل مرًة واحدة. فلهذا أدخله ابن اسم المرة: هو مصدٌر يد

 ."أبنية المصادر"مالك يف 

وما سنضيفه بعد قليل، هذا كله مصادر إال أن  "اسم المرة واسم الهيئة"فـ: 

بعضها مصادر أصلية، وبعضها يأيت لمعاٍن خاصة كاسم المرة، هو مصدر ولكنه 

 على حدوث الفعل مرة واحدة. ليس أصليًّا، وإنما يأيت لمعنًى خاص، وهو الداللة

أما المصادر األصلية التي تكلمنا عليها من قبل فهذه تدل على مطلق حدوث 

الفعل، تدل على مجرد حدوث الفعل، مجرد الفعل، وال تدل على كثرٍة أو قلٍة أو 

 هيئٍة معينة، ال تدل على شيٍء غير مجرد حدوث الفعل، هذه المصادر األصلية. 

ب أن تضع مصادر خاصة للداللة على معاٍن خاصة، ولهذا أرادت العر

كعادهتا يف طلب الدقة يف الكالم، واسم المرة ُيصاغ من الثالثي، ومن غير الثالثي، 

ضرب "و "جلس َجْلَسة"، كقولك: "َفْعَلة"أما من الثالثي فيقاس على وزن 

 "َلةرحلت إلى الدمام َرْح "، و"قال َقْيَلة"و "نام نومة"و "مشى مشية"و "ضربة

 عندما يقال ذلك ُيعلم أنك فعلت هذا الفعل مّرًة واحدة.

لو قلت جلست يف المسجد ُجُلوًسا، لم ُيعلم إال أنك فعلت الجلوس يف 

ات ليس هناك داللة، لكن لو قلت:  المسجد، فعلته قلياًل أو كثيًرا، مرًة أو مرَّ

حدة، وكذلك إذا ُعلِم أنك لم تجلس عنده إال مّرًة وا "جلست عند محمد َجْلسة"

 ُعلِم أنك لم ترحل إلى الدمام إال مرة واحدة.  "رحلت إلى الدمام َرْحَلة"قلت: 

، وهو "السير"الداّل على  "رحل" بخالف إةا ما أ يت بالمصدر الصر ح، لل:

، يعني أنت رحلت إلى الدمام، مرة "رحلت إلى الدمام َرِحياًل "، قلت: "الفعيل"
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 لى هيئات كثيرة ال يدل على شيء من ذلك.أو مرات كثيرة أو قليلة ع

 (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ): ومن اسم المرة ما جاء يف قوله 
أخذهم  ، ما قال فأخذهم أخًذا رابًيا، فاآلية هنا تدل على أنه [10الحاقة:]

أخذًة واحدة، يعني ما أتاهم العذاب متتابًعا، يف أوقات مختلفة، ال وإنما أخذهم 

 اب مرًة واحدة.مرًة واحدة، نزل هبم العذ

من قتل وزغة يف أول مرة كذا وكذا "وكذلك اسم المرة جاء يف الحديث: 

 رواه مسلم. "حسنة

والوزغة هي الحشرات الصغيرة التي تمشي على أربع ولها ذيل، ومن أشهرها 

عندنا ما يسميه العامة بأسماء كثيرة، الُبعرصي أو الزاطورة، أو غير ذلك، اسمه 

 ."وزغ"يجمع على ، و"الوزغة"الفصيح 

تدور "وتقول:  "لكل عالم َهْفَوة، ولكل جواد َكْبَوة"ومن ذلك أيًضا قولهم: 

 َفْعلة. "األرض يف كل يوم وليلة دورًة حول محورها

ةِ "دللنا على  "َفْعلة"فإن كان مصدر الثالثي على وزن  بالوصف، نحو:  "المرَّ

مصدر أصلي، فُيدل على  فهنا "رحمة" "َفْعلة"المصدر  "رحمته رحمًة واحدةً "

 وهكذا. "نظرت نظرة واحدة"المرة بالوصف، 

وأما غير الثالثي فإن اسم المرة يقاس من غير الثالثي، على مصدره القياسي، 

، "االنطالقة"هو  "انطلق انطالًقا"بزيادة تاٍء مربوطة يف آخره، فاسم المرة من: 

فيعني لم يفعل  "قةً انطلق انطال"فإذا قلت:  "انطلق محمد انطالق"فيقول: 

ة  "تفهم تفهًما"و "استخرج استخراجةً "االنطالق إال مرًة واحدة،  واسم المرَّ

م تفهمةً "  وهكذا. "تفهَّ

إقامة وإنارة "فإن كان المصدر األصلي لغير الثالثي فيه تاء مربوطة، كـ:
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ة بالوصف، فيقال: أقام إقامًة واحدة، واستقام است "واستقامة  قامًة فُيدل على المرَّ

 واحدة.

ة من الَال ي: ويف ةلك    ل ابن مالك   يف اسُ المرَّ

ْلَسللللللللللللة ََ  َ 
ة  َمللللللللللللرَّ

 َوَفْعَلللللللللللللِة لا

  

  

 ويف غير الثالثي: 

ة  بااْلعَّللللا الَمللللرَّ
ََّالَثا  فاللللي َغْيللللرا ةا  اْللللل

  

  

فهو مصدٌر يدل على هيئة الفعل. مصدٌر يدل  هَا اسُ المّرة، أما اسُ ال يسة: 

ة للفعل، أما المصدر األصلي كما قلنا فال يدل على شيٍء من ذلك، على هيئٍة معين

 وإنما يدل على مجرد الحدوث.

طيب: وصياغته، صيغته ال تكون إال من الثالثي، فُيصاغ من الثالثي على وزن 

هنا تريد هيئة الجلوس، ما تريد  "اجلس ِجلسًة معتدلة"بكسر الفاء يقال:  "فِْعلة"

، فأردت الداللة "اجلس ُجُلوًسا"رد الفعل لكنت تقول: مجرد الفعل لو أردت مج

مشى "، "ضربه ِضربًة شنيعة"، "اجلس ِجْلَسًة معتدلة"على هيئة الفعل، فتقول: 

مع إين لم أركبه -"ركبت الفرس ِركبَة المتمرس"و -اهلل أكرب-،"كِمشية األسد

 ، وهكذا."قتلته قِتلًة سريعةً "، -قط

فإذا قتلتم فأحسنوا الِقتلة، وإذا ذبحتم "لحديث: ومن اسم الهيئة ما جاء يف ا

 . رواه مسلم."فأحسنوا الِذبحة

يأمر بإحسان هيئة القتل، وهيئة  فمعنى الحديث على ذلك أنه 

 الذبح. نعم.

 ومن ذلك قول األعشى:

  لللٌَّ م للليع ا ملللن بيلللت جار  لللا

  

 ملللر السلللحابة ا ر لللث وا عَلللِق  
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ُيشبَّه ماذا؟ هيئة المشي، شبه هيئة المشي  فقال: )كأن مشيتها(: إذن يريد أن

ُدلَّ على الهيئة بالوصف أو  "فِْعلة"بمرَّ السحابة، فإن كان مصدر الثالثي على وزن 

رحلت "و "خدمته ِخدمة المحب"، أو "خدمته ِخدمًة سريعة"باإلضافة، نحو: 

 ، وهكذا."رحلت ِرحلة المستعجل "أو "ِرحلة مريحة

ن غير الثالثي، الرباعي والخماسي والسداسي، إال ما وال يصاغ اسم الهيئة م

 "اختمرت المرأة اختماًرا وِخمرةً "شّذ وجاء يف السماع، ومن ذلك قول العرب: 

 "اختمرت ِخمرة حسنة"اختمرت هذا خماسي ومع ذلك أخذوا منه هيئة فقالوا: 

ة تعمم"و "اْنَتَقَبت نِقبًة حسنة"يقول:  "انتقبت اْنتَِقاًبا ونِْقبة"و م وِعمَّ يقول:  "تعمُّ

ة محمد جميلة" ِمه، وهكذا. "ِعمَّ  يعني هيئة تعمُّ

يف أبنية المصادر، ورأينا أنه  فهذا شرح األبيات التي ذكرها ابن مالك 

 ذكر فيها أبنية الثالثي، وأبنية غير الثالثي، وأبنية اسم المرة، واسم الهيئة.

يف  بن مالك ونضيف على ذلك فنقول: هناك مصادر لم يذكرها ا

ليست من الكتب  ا لفيةألن  "كتبه األخرى"، وإن كان ذكر بعضها يف ا لفية

ى: باسم المصدر، ومن المصادر: المصدر  المبسوطة، فمن المصادر أيًضا ما ُيسمَّ

 الميمي، ومن المصادر: المصدر الصناعي. فسنتوقف عند كل واحٍد منها بسرعة:

 لمصدر الصناعي:اسُ المصدر، والمصدر الميمي، وا

نبدأ باسم المصدر، ماذا يريدون باسم المصدر؟ اسم المصدر هو المصدر 

الذي لم يجري على حروف فعلِِه، يعني لم يأيت على قياس مصدر لهذا الفعل، 

، لكن العرب "اإِلْفَعال"فمصدره  "َأْفَعَل "رباعي على وزن  "أعطى"فالفعل 

فليس  "الَعَطاء"فمصدٌر قياسي، وأما  "ْعَطاءً إِ ". أما "أعطى إِْعَطاًء وَعطاءً "قالت: 

لكنه اسم مصدر، وليس هناك عطاء عطى ُيعطي، وعطى  "أعطى"مصدًرا لـ: 
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ألنه لم يجري على حروفه، لو جرى  "عطاء"اسم مصدر لـ: "عطى"ُيعَطى، فـ:  

 على حروفه وقياسه لكان اإلعطاء.

، ومع ذلك قالت العرب: "ِفَعالالُمَفاَعَلة وال"قياسه:  "َعاَشر َفاَعل"ومن ذلك 

فاسم مصدر،  "الِعشرة"فقياسي، أما  "المعاشرة"أما  "َعاَشَرُه ُمَعاَشرًة وِعشرة"

األول مصدٌر أصلي والثاين اسم مصدر،  "سلَّم قالوا سلَّم َتْسلِيًما وَسالًما"و

فمصدر  "التقبيل"أما  "َقبََّل َتْقبِياًل وُقبلةً "وقالوا:  "َكلَّم َتْكلِيًما وَكاَلًما"وقالوا: 

فاألول مصدر أصلي  "أعانوا إَِعانًة وَعْوًنا"اسم مصدر، وقالوا:  "الُقْبَلة"أصلي و

 والثاين اسم مصدر وهكذا.

فإن هذا مصدر فعل آخر حلَّ  "َغَسل اْغتَِسااًل "أو  "اغتسل ُغْساًل " وأما نح :

مصدر؟ مصدر  ُغْساًل هذا اسم مصدر أم "اغتسل ُغْساًل "محل مصدر الفعل، 

 "غسله َغْساًل "هذا مصدر َغَسَل. طيب فإذا قلنا:  "َغَسَل يْغِسله َغْساًل "َغَسَل، 

، وإذا قلنا: 
ّ

اغتسل "فمصدر أصلي، وإذا قلنا:  "َغَسل اْغتَِسااًل "فمصدٌر أصلي

 فُغْساًل مصدر فعل آخر حلَّ محل مصدر هذا الفعل.  "ُغْساًل 

فأنبتكم  [17ن و:] (ڇ ڇ ڇ چ چ)وكذلك ما جاء يف قوله تعالى: 

 "نباًتا"، فـ "َنَبَت َينُْبَت َنَباًتا"فهو مصدر:  "نَباًتا"، أما "إِْنَباًتا"مصدره األصلي 

 ."أنبت"مصدر لفعل آخر وقع موقع مصدر 

 ف َا ما  ععلق باسُ المصدر، لننع ق إلى المصدر الميمي:

زائدٍة يكون بمعنى فنقول يف تعريف المصدر الميمي: هو مصدر مبدوٍء بميٍم 

المصدر الصريح، أو يكون بمعنى المصدر األصلي، هو مصدر مبدوٍء بميٍم زائدٍة 

بمعنى:  "ُمنَْقلًبا"فـ:  "انقلب انِقالًبا وُمنَْقلًبا"يكون بمعنى المصدر األصلي، نحو: 

انطلق انطالقة "و "رجع ُرُجوًعا وَمرجًعا"و "تاب توبًة ومتاًبا"و "انِقالًبا"
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، ومن "أكرم إكراًما وُمكرًما"ويقال:  "مات َمَماًتا"و "أصاب ُمَصاًبا"و "اوُمنطلقً 

، ُمكِرم: [18الحج:] (ک ک ک ک گ گ گگ)ذلك ما جاء يف قوله تعالى: 

ک ک ک ک گ گ )اسم فاعل، يعني: ما له من أحٍد ُيكرمه، وجاء يف قراءة: 

رام، هذه مفعل مصدر ميمي بمعنى المصدر األصلي إك [18الحج:] (گگ

 يعني: ما ُيِهن اهلل فما له من إكرام.

 (ڑ ڑ ک ک ک ک): ومن ذلك قوله 
أدخلني إِْدخال صدق، وأخرجني إِْخراج "المعنى واهلل أعلم،  [80اإلسراء:]

 فهذا هو المصدر الميمي، وهو كثيٌر يف كالم العرب والقرآن الكريم. "صدق

لمنسوب المؤنث، فالمصدر الصناعي على صيغة ا وأما المصدر الصناعي:

المؤنث بالتاء، ولكنه ليس بالمعنى المنسوب، ولكنه بمعنى المصدر األصلي، 

، فإذا قلت نسبت شيًئا للبحر، "اسم المفعول"فالمنسوب كما نعرف يكون بمعنى 

ا"فقلت:  بمعنى منسوب إلى البحر، وسعودي أي  "بحريٌّ "، فقولك: "بحريًّ

 و المنسوب.، وهكذا، فهذا ه"السعودية"منسوب إلى 

هذا سعوديٌّ "، "هذا بحريٌّ لونه"فلهذا يرتفع ما بعده على أنه نائب فاعل، 

 ، ونحو ذلك."بلده

فليس على هذا المعنى، وإنما هو على معنى المصدر  وأما المصدر الصناعي

معنى الحرية،  "الحرية"األصلي، أي على معنى كونه كذا، أو كونك كذا، كقولهم: 

ا، أما المنسوب إلى الحر؟  فليس معناه:  "البحري"ال، الحرية يعني كونك ُحرًّ

ا، أما  "الحرية"كونك بحًرا، انظر الفرق  فليس كونك  "البحري"يعني كونك حرًّ

ليس بمعنى منسوٌب إلى  "الحرية"بمعنى منسوٌب إلى البحر،  "البحري"بحًرا، 

 الحر.
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رجولة، ، أي كونك رجاًل بمعنى ال"الرجولية"نحو  فالمصدر الصناعي 

يعني كونه معبوًدا،  "العبودية هلل"أي كونك فارًسا، وكذلك:  "الفروسية"

 : أي كونه جاهاًل، وهكذا."الجاهلية"، "إلًها"أي: كونه  "األلوهية"

والمصدر الصناعي يف المسموع قليل جًدا بل نادر، ولكن الحاجة زادت إليه 

ا خاصة عند كثيًرا منذ العصر العباسي إلى اليوم، فاستعملوه است عمااًل كثيًرا جدًّ

الرتجمة، فهو يدل على المعنى الدقيق داللًة ال يدل عليها شيٌء آخر، داللته على 

المعنى الدقيق تفوق كثيًرا من الكلمات العربية حتى المشتقات، فلهذا يلجأ إليه 

 المرتجمون ومن يف حكمهم، ألنه يعينهم كثيًرا، على الدقة يف النقل.

ليس  "الوطنية"كونك إنساًنا،  ما معنى اإلنسانية؟ "نسانيةاإل"فمن ةلك 

ال تخالف الدين،  "الوطنية"مطلوبة  "الوطنية"الوطنية المنسوب إلى الوطن، 

يعني المنسوب إلى الوطن مطلوب، والمنسوب إلى الوطن ال يخالف  "الوطنية"

 كونك مسؤواًل. "المسؤولية"الدين هذا معناه؟ ال كونك مواطنًا، 

يقول  "المسبوقية"و "األسبقية" ندمق يف  الم الف  اء وال دماء    ل:  يب

مثاًل، ويحرر مسألة ويقول: هذا قبل هذا، هذا أسبق من هذا، الشارح يبدأ يناقش 

، "يف األسبقية نظر"هل بالفعل هذا أسبق من هذا، أم أن يف األسبقية نظر، يقول 

ني هذه األسبقية التي ادُّعيت أن هذا ؟ يع"األسبقية"ماذا يقول لكي يعرب على كلمة 

كون هذا أسبق من هذا "ماذا يقول بدل كلمة األسبقية؟ سيطول:  ،أسبق من هذا

يعني كون هذا  "األسبقية"، ما معنى "واألسبقية هنا فيها نظر"، يقول: "فيه نظر

 نظر، يعني كون هذا مسبوًقا. "المسبوقية"أسبق، ويف 

كونه فاعاًل  "المفعولية" "الفاعلية"ًما، كونه مفهو "المفهومية"وكذلك 

فضل  "األرجحية" "األفضلية" "المحسوبية"كونه شاعًرا،  "الشاعرية"ومفعواًل، 

يف الخالصة  "المرجوحية" "األرجحية" "يف األفضلية نظر"هذا على هذا فتقول 
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ا منذ العصر العباسي إلى اليوم.  أن استعمال المصدر الصناعي كُثر جدًّ

ومن ذلك قولهم:  "بعدية"و "قبلية"و "عندية"و "حيثية"قولهم: ومن ذلك 

مية" "ثورية" "شيوعية"أي كونه اشرتاكًيا،  "اشرتاكية" ، ومن ذلك كلمات "تقدُّ

َبت، ترجمت عربت بالمصدر الصناعي كـ:   "ديموقراطية"أعجمية يقول: ُعرِّ

ك ديموقراطًيا، ، كونك برجوازًيا، كونك سريالًيا، كون"بورجوازية"و "سريالية"و

 وهكذا، فهذه المصادر الثالث تدخل أيًضا يف المصادر.

أننا ذكرنا يف المصادر اآلن األصلية للثالثي وغير الثالثي واسم  فالخالصة

المرة واسم الهيئة، وهذه ذكرها ابن مالك، وذكرنا بعد ذلك اسم المصدر، 

 والمصدر الميمي، والمصدر الصناعي.

أ"عن مصدر  : يب أمبروين  ا إم اين فإذا  "توضأ توُضأً "عن القياس:  "توضَّ

أما الضم  "توضأ ُوُضوًءا وَوضوًءا"اسم مصدر ويقال هنا:  "توضأ ُوضوًءا"قيل: 

أ، وأما  بالفتح، فإنك لو فتحت نحو ذلك  "الَوضوء"فاسم مصدر بمعنى التوضُّ

 هو الذي يتوضأ به. "الَوضوء"انقلب إلى المفعول، 

ًأ جيًدا، و"ذهبت فتوضأ ُوضوًءا جيًدا إذا"تقول مثاًل:  إذا "، أي: توضأ توضُّ

، يعني خذ معك ماًء تتوضأ به، ومثل ذلك: "ذهبت بعيًدا فخذ معك َوُضوًءا

حور"، و"الُفُطور والَفُطور" حور والسَّ ، فبالضم المصدر، "الُوقود والَوقود"و "السُّ

فالذي يؤكل يف الُفطور،  "ورالَفط"يعني اإلفطار، عملية اإلفطار، وأما  "الُفطور"

ُحور"وكذلك  حور والسَّ  ."السُّ

ضا "قلناها، ما الفرق يا إخوان بين  "صلَّى تصليًة وصالةً "طيب:  الرِّ

ضاء ضا هذا مصدٌر ألي فعٍل: "والرِّ الثالثي، وأما  "رَضا يرَضى رًضا"؟، الرِّ

ضاء" َراَضى ُيَراَضى "، "َعااًل َراَضى، َفاَعل ُيَفاِعُل ُمَفاَعَلة فِ "فهو مصدر لـ "الرِّ
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ضاء". فإذا أتاك من الكالم: "ُمَراَضاًة وِرَضاًءا  وليس  "َراَضى"فهو مصدر  "رِّ

 "مصدًرا لـ: 
َ

 ."رِضي

َج َتْخِريًجا"، و"َأْخَرَج إِْخَراًجا"، و"َخَرَج ُخروًجا"ما مصدر:  َج "، و"َخرَّ َتَخرَّ

ًجا  ."َج اْستِْخَراًجااْسَتْخرَ "َتَخاَرَج َتَخاُرًجا، و"، و"َتَخرُّ

 ما ا فعال ل َه المصادر؟ 

: تعلَّم، "التعلُّم": َعلََّم، أما "التعليم"؟ َعلِم. ومن "الِعْلم"ما الفعل من 

 : اْسَتْعَلَم."االستعالم": تَعالَم، و"التَعاُلم"و

 طيب يقال َعلَِم الطالُب المسألَة هاتوا المصدر؟ َعلَِم الطالب المسألة ِعْلًما.

ْمته إياها َتْعلِيًما، وَتَعلََّمَها هو تعلًُّما، واْسَتْعَلم عنها وَأعْ  َلْمُتُه إياها إِْعالًما، وَعلَّ

 .-وال تكون مثله-اْستِْعالًما. وَتَعاَلم هبا تعاُلًما

؟ قلنا 
َ

ضا"طيب ما مصدر َرِضي : "راَضى": إرضاًء، "أرضى"، و"الرِّ

 : االسرتضاء."ضىاسرت": ترضية. و"رضَّ ". و"مراَضاًة وِرَضاءً "

طيب تكتبوا بحًثا عن صفات الجلوس يف الصالة، الصالة فيها عدة هيئات 

الجلوس، فيها التورك، فيها االفرتاش، فيها جلسات مشروعة وغير مشروعة، 

بحثت تلك الصفات، فماذا تسمي بحثك؟ ِجْلسات الصالة أم َجْلسات الصالة؟ 

م المرة أم هيئة؟ َفْعَلة أم فِْعلة؟ فِْعلة، هل بحثت يف عددها أم بحثت يف هيئاهتا؟ اس

فإنه يحدثك عن  "ِجلسات الصالة"فإذا سمعت  "ِجلسات الصالة"نقول: 

 ."هيئات الجلوس يف الصالة"

 طيب ُمْر أحًدا بإصالح ُجُلوِسه، ماذا تقول له؟ أصلح َجْلستك.

سة طيب ُمْره بالجلوس مع نفسه قبل النوم، اجلس مع نفسك قبل النوم َجلْ 
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 (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)محاسبة، قال تعالى: 
، محياي وممايت، ما نوعهما؟ مصدران ميميان، بمعنى الحياة [162ا نعام:]

 والموت.

 [106المؤمن َّ:] (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)طيب 

 ِشْقوة، اسم هيئة.

أعظم الناس أجًرا يف الصالة، من؟ أبعدهم إليها ممًشى، هذا نص الحديث: 

ىأعظُ الناْ أجر  " ى، "ا يف الصالة، أبعدهُ إلي ا مم   اسم مكان أم مصدر  مم  

ميمي؟ بمعنى مشي، يعني: أبعدهم مكاًنا أم أبعدهم َمْشًيا، أم كالهما جائز؟، 

 كالهما جائز.

 "المساق: مصدر ميمي"، [30ال يامة:] (چ ڇ ڇ ڇ): قال 

ْوق.  بمعنى السَّ

َدَها ، "َفْعلة اسم مرة"زجرة  [19الصافاَ:] (ۅ ۅ ۉۋ ) وأكَّ

 بواحدة.

نان وال تربأ طعنة اللَِّسان" ة. واهلل "طعنة وطعنة"، "قد تربأ طعنة السِّ ، اسم مرَّ

 أعلم.

 وصقَّ اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

 ¹ 
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 الدرس اخلامس والسبعون

﷽ 
 

له وأصحابه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آ

ا،  ا  َير  ا بعد:ومن ا بع ُ بإحساَّ إلى   م الد ن وسلُ  سليم   -أمَّ

حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة األثنين الثاين عشر من شهر ذي القعدة من 

يف  سنة ثنتين وثالثين وأربعمائة وألف، من هجرة المصطفى 

نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس جامع الراجحي، يف حي الجزيرة بمدينة الرياض، ل

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.ألفية ابن مالكالخامس والسبعين، من دروس شرح ]

 يف هذه الليلة إن شاء اهلل تعالى نتكلم عن 

 أبنية أمساء الفاعلني واملفعولني والصفة املشبهة بها
يف عشرة أبيات سنقرئها جميًعا ونشرحها جميًعا  وقد عقده ابن مالك 

 شاء اهلل يف هذه الليلة قال: إن

َ بََّ ةا باَ ا  اْللمد
َا َفا ْ لالْيَن َواْلصا لْيَن َواْللَمْفعد

لا  َأْبنالَيةد َأْسَماءا اْلَفاعا

لللق  إاَةا.457 َُ َفاعا لللما اْسللل لللق  صد  َ َفاعا

 

ا  ََ للللللْ َّد َ َ لللللل ُد  َ 
للللللْن ةا  َ الََ للللللة   ما

للْق .458  ْلللتد َوَفعا للي َفعد
 َوْهللَ  َقلاْيللِق فا

 

لللللْق َغْيلللللَر مد   لللللهد َفعا َياسد
 َعلللللدَّ  َبلللللْق قا

للللرا .459   َوَأْفَعللللِق َفْعللللالََّد َنْحلللل د َأ ا

 

للللل د َصلللللْدَ اََّ َوَنْحللللل د ا َْجَ لللللرا    َوَنحد

للللْق .460  ْيللللِق باَفعد
 َوَفْعللللِق أْوَلللللى َوَفعا

 

لللْق   ْعلللقد َجمد
ْيلللقا َواْلفا ما ََ ُا َواْل لللْخ  َ اْلاَّ
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 َوَأْفَعلللللِق فاْيلللللها َقلاْيلللللِق َوَفَعلللللْق .461

 

للللقا َقللللْد َ ْ نَللللى َفَعللللْق َوباْسللللَ   ا 
 ْلَفاعا

لللقا .462  ُد َفاعا َالللارا  اْسللل َنلللةد اْلمد  َوها

 

للللقا   َ اصا  َ اْلمد
ََّالَثا للللْن َغْيللللرا ةا  اْللللل  ما

ْطَلَ للا.463  ْيللرا مد
لل   ا َما  َمللْع َ ْسللرا َمْعلد

 

ُا َهائاللللللد  َقللللللْد َسللللللَبَ ا  للللللْي ُ  ما  َوَ لللللل

َسللرْ .464  َُ نْللهد َملا َ للاََّ اْن
 َوإاَّْ َفَعْحلَت ما

 

نَْعَظلللرْ َصللل  َْلللقا اْلمد
لللْ ل  َ ما َُ َمْفعد  اَر اْسللل

لَردْ .465  لي  ا َّ
َ الَ ا لْ لا اْل ُا َمْفعد ي اْس

 َوفا

 

لللللْن َقَصلللللْد   َ  ما لللللْ ل  َ للللل  َنلللللةد َمْفعد  ها

ْيللللقا .466  و َفعا  َوَنللللاَب َنْ للللال  َعنْللللهد ةد

 

ْيلللللللقا    َنْحللللللل د َفَعلللللللاة َأْو َفع لللللللى َ حا

السبعة األولى منها يف صوغ   هذه األبيات العشرة التي ذكرها ابن مالك 

 اسم الفاعل والصفة المشبهة به، والثالثة األبيات األخيرة يف صوغ اسم المفعول.

وسبق الكالم على تعريف اسم الفاعل، وتعريف اسم المفعول يف الباب الذي 

قبل هذا، يف باب إعمال اسم الفاعل، تكلمنا هناك على تعريف اسم الفاعل واسم 

الكالم بتوسع على تعريف الصفة المشبهة والفرق بينها وبين المفعول، وسيأيت 

 اسم الفاعل يف الباب القادم إن شاء اهلل تعالى، وهو باب إعمال الصفة المشبهة.

هذا الباب فهو معقود لبيان كيفية صوغ اسم الفاعل، وكيفية صوغ الصفة  أما

سم الفاعل المشبهة به، وكيفية صوغ اسم المفعول، وسنجد أن الكالم على ا

وعلى الصفة المشبهة متداخاًل يف سبعة األبيات األولى؛ لماذا؟ ألهنما بمعنًى 

واحد فاسم الفاعل والصفة المشبهة بمعنًى واحد فهما يدالن على أن الموصوف 

اسم فاعل فالقائم هو الذي فعل القيام، وكذا  "قائم"هبما قد فعل الفعل فإذا قلت: 

 ."الضارب والمكرم والمستخرج"

البطل الذي فعل البطولة أو وقعت عليه " و َلك الصفة الم ب ة نح :

الشجاع الذي "الذي فعل أي: بمعنى اسم الفاعل الذي فعل، وكذلك  "البطولة

 ونحو ذلك. "والشريف" "والسهل الذي فعل السهولة" "فعل الشجاعة
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 يسموهنا الصفة المشبهة باسم الفاعل ول َا  سم َّ الصفة الم ب ة ماةا؟ 

مشبهة باسم الفاعل؛ ألهنا كاسم الفاعل من حيث المعنى اإلجمالي، ولكنهما 

يختلفان يف الصوغ، يف اللفظ وهذا هو الذي سيذكر يف هذا الباب، ويختلفان يف 

المعنى الدقيق، وسيأيت بيان المعنى الدقيق السم الفاعل وللصفة المشبهة يف الباب 

 القادم كما ذكرنا إن شاء اهلل تعالى.

بخالف اسم المفعول، فاسم المفعول يدل على أن الموصوف به قد وقع  

المشروب "أي: الذي وقع الضرب عليه كذلك  "المضروب"الفعل عليه نحو: 

وهكذا، فلهذا سنبدأ إن شاء اهلل تعالى كما بدأ ابن مالك  "والمكرم والمستخرج

 بالكالم على أبنية اسم الفاعل والصفات المشبهة باسم الفاعل.

إًذا فالكالم اآلن على أبنية اسم الفاعل والصفة المشبهة به يعني: على كيفية 

صوغ اسم الفاعل، وعلى كيفية صوغ الصفات المشبهة، ولنقدم لذلك بالمقدمة 

 فنقول:

 وإما غير ثالثي رباعي خماسي سداسي وهذه قسمة معروفة.
ٌ

 الفعل إما ثالثي

  :والثالثي من املعلوم أن له مخسة أقسام 

َفَعَل المتعدي كأخذ وضرب وكتب، تقولك: أخذه وضربه وكتبه فهو  : ولا

 َفَعَل متعدي.

يف الفعل الثالثي هو َفَعَل الالزم كجلس وقعد وخرج ودخل ما تقول  الَاين:

 ."خرج منه، ودخل إليه، وجلس عليه"خرجه؛ ألنه الزم تقول: 

، وعلمه شربه، وسمع سمعه"تقول  "كشرب"فِعل المتعدي  :والَالث

 ."وفهمه

 من أقسام الفعل الثالثي هو: فِعل الالزم: كفرح وقدم. :والرابع
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من أقسام الفعل الثالثي هو: فُعل بضم العين وال يكون إال الزًما  :والخامس

 ككرم وصغر وكرب وشرف وعظم ونحو ذلك.

إن اسم الفاعل يصاغ ويؤخذ من الثالثي وغير  فإةا عرفنا هَه الم دمة ن  ل:

 ثين ونبدأ بالكالم على صوغه من الثالثي فنقول:الثال

، "كضربه فهو ضارب"أما صوغه من فعل المتعدي فيكون على وزن فاعل 

ألن باع أصلها  "وشهده وباعه فهو بائع" "ونصره فهو ناصر" "وكتبه فهو كاتب"

بيع، وأخذه فهو آخذ إًذا فاسم الفاعل من فِعل المتعدي يكون على وزن فاعل، 

فناصر  "نصره فهو ناصر ونصير"، قل: "كناصر ونصير" على وزن فعيل وقد يأيت

 اسم فاعل ونصير كذلك اسم فاعل.

دخل "وأما فعل الالزم فيؤخذ اسم الفاعل منه أيًضا على وزن فاعل نقول: 

 "وسعى "وقعد فهو قاعد" "وجلس فهو جالس" "وخرج فهو خارج" "فهو داخل

 فاسم الفا
َ

عل على وزن فاعل فاسم الفاعل من سعى على وزن فَعل أصلها سعي

 ثم حذفت الياء وقيل سعي، وقد يأيت اسم الفاعل منه على 
ٌ

ساٍع وأصلها ساعي

 وهكذا.  "وجلس فهو جالس وجليس" "كقعد فهو قاعد وقعيد"وزن فعيل 

سمعه فهو "وأما فعل المتعدي فيؤخذ اسم الفاعل منه على فاعل أيًضا يقال: 

ورحمه فهو "، "وشربه فهو شارب"، "وفهمه فهو فاهم" ،"سامع وعلمه فهو عالم

 وهكذا."راحم 

وعالم  "،"سامع وسميع"وقد يأيت اسم الفاعل منه على فعيل أيًضا يقال: 

 ، وهكذا."وراحم ورحيم"، "وعليم

إًذا ففعل المتعدي، وفعل الالزم، وفِعل المتعدي هذه الثالثة يصاغ اسم 

وقد يأيت على وزن فعيل، ماذا يبقى من الفعل  الفاعل منها جميًعا على وزن فاعل،
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الثالثي؟ يبقى فِعل الالزم كفرح، وفُعل وال يكون إال الزًما، هذان الوزنان فُعل  

الالزم وفُعل وال يكون إال الزًما ال يأيت اسم الفاعل منهما على وزن فاعل قياًسا 

ونعم "، "وطهر فهو طاهر" "حمض فهو حامض" :إال ما ُسمع وهو شاذ كقولهم

وسلم "، "أمن فهو آمن"هذه يف فُعل، وأما يف فِعل الالزم فكقولهم:  "فهو ناعم

 يف قوله:  ، وهذا هو مراد ابن مالك"وعقرت المرأة فهي عاقر"، "فهو سالم

للللللق  إاَةا َُ َفاعا للللللما اْسلللللل للللللق  صد  َ َفاعا

 

ا  ََ للللللْ َّد َ َ لللللل ُد  َ 
للللللْن ةا  َ الََ للللللة   ما

ْللللللتد وَ   لللللي َفعد
لللللْق َوْهلللللَ  َقلاْيلللللِق فا  َفعا

 

لللللْق   لللللهد َفعا َياسد
َعلللللدَّ  َبلللللْق قا  َغْيلللللَر مد

يقول: اسم الفاعل يصاغ على وزن فاعل من الثالثي فأطلق األوزان، ثم عاد  

 فخصص وقال:

لللللْق  ْللللللتد َوَفعا لللللي َفعد
 َوْهلللللَ  َقلاْيلللللِق فا

 

لللللْق   لللللهد َفعا َياسد
َعلللللدَّ  َبلللللْق قا  َغْيلللللَر مد

وكذلك فِعل غير الُمَعدى يعني:  َفُعْلُت ما يأيت فيه فاعل إال قلياًل إال سماًعا، 

فِعل الالزم وهذا الذي شرحناه وقلناه، فقد علمنا اآلن أن اسم الفاعل ال يأيت على 

وزن فاعل من فعل الالزم ومن فعل ال يكون إال الزًما إال سماًعا شذوًذا، فالسؤال 

ف تأخذ اآلن ما قياس اسم الفاعل من فِعل الالزم ومن فُعل ال يكون إال الزًما؟ كي

اسم الفاعل من فِعل الالزم كفرح ومن فُعل كعظم؟ الجواب يف ذلك يقوله ابن 

 مالك يف هذه األبيات قال:

لللللْق  ْللللللتد َوَفعا لللللي َفعد
 َوْهلللللَ  َقلاْيلللللِق فا

 

لللللْق   لللللهد َفعا َياسد
َعلللللدَّ  َبلللللْق قا  َغْيلللللَر مد

لللللللرا    َوَأْفَعلللللللِق َفْعلللللللالََّد َنْحللللللل د َأ ا

 

للللل د َصلللللْدَ اََّ َوَنْحللللل د ا َْجَ لللللرا    َوَنحد

لللللللْق   ْيلللللللِق باَفعد
 َوَفْعلللللللِق أْوَللللللللى َوَفعا

 

لللْق   ْعلللقد َجمد
ْيلللقا َواْلفا ما ََ ُا َواْل لللْخ  َ اْلاَّ

 َوَأْفَعللللللللِق فاْيللللللللها َقلاْيللللللللِق َوَفَعللللللللْق  

 

للللقا َقللللْد َ ْ نَللللى َفَعللللْق  
 َوباْسللللَ   اْلَفاعا

أي: أن فعل الالزم قياس اسم الفاعل منه يكون على فِعل وأفعل وفعالن،  

 وهذا قوله:
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لْق َوَأْفَعِق َفْعالََّد قايَ  َبْق 
هد َفعا  لاسد

 ثم ضرب أمثلة:

را َوَنحد د َصْدَ اََّ َوَنْح د ا َْجَ را  َنْح د 
 َأ ا

، "األجهر جهر فهو أجهر"، ونحو "صدّي فهو صديان"، ونحو "أِشِر أِشرٌ "

وأما فعل وال يكون إال الزًما فقياس اسم الفاعل منه يكون على فعل وفعيل، 

 فعل وهذا هو قول ابن مالك:ويقيل فيه أفعل و

لللللللْق  ْيلللللللِق باَفعد
 َوَفْعلللللللِق أْوَللللللللى َوَفعا

 

لللْق   ْعلللقد َجمد
ْيلللقا َواْلفا ما ََ ُا َواْل لللْخ  َ اْلاَّ

، "كالضخم والجميل الضخم ضخم فهو ضخم"فعٌل وفعيٌل أولى بفعل  

 الجميل جمل فهو جميل قال: والفعل جمل.

 َوَفَعْق  َقلاْيِق  فاْيها  َوَأْفَعِق 

لفاعل على فعل وعلى أفعل، ولكن هذا قليل، فنعود بعد أن قد يأيت اسم ا

، فعل الالزم قياسه كما ذكر ابن "كفرح"شرحنا األبيات نفصل ما فيها ففعل الالزم 

مالك أن يكون على فعل أو فعالن أو أفعل، على فِعٍل بكسر العين لألعراض 

 –الفرح "كفرح فهو فرٌح "يعني: األوصاف التي تزول ال تثبت تأيت وتذهب 

محمد "تقول:  "محمد فارٌح "ال فارٌح تقول:  "فرح فهو فرٌح "تقول:  -عرض

ونضر فهو "يعني: يفعل الفرح لكن اسم الفاعل منه على فعل فرح ال فارح،  "فرٌح 

 ."وأشر فهو أشرٌ  "،"وبطر فهو بطرٌ "، "نضر

ل الوزن الثاين لفِعل الالزم أن يكون اسم الفاعل منه على فعالن، وذلك إذا د

، "وصدّي فهو صديان"، "كعطش فهو عطشان "على امتالء أو حرارة باطن

، وقد يكون اسم الفاعل منه على أفعل، وذلك يكون يف "وشبع فهو شبعان"

، "سود فهو أسود"األلوان والِخلق، األلوان جمع لون، والِخلق جمع خلقة نحو 
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فهو  وعمي"، "وحول فهو أحول "،"وعور فهو أعور"، "وخضر فهو أخضر" 

 وهكذا، فهذا اسم الفاعل من فعل الالزم.  "أعمى

كضخم فهو "أما فُعل وما يكون إال الزًما فاسم الفاعل منه يكون على فعٍل 

، وقد "وشهم فهو شهم "،"وصعب فهو صعب"، "وسهل فهو سهل"، "ضخم

وشرف فهو "، "جمل فهو جميل"يكون اسم الفاعل من فعل على وزن فعيل نحو 

، وقد يأيت اسم "وكرب وصغر فهو كبير وصغير "،"فهو كريموكرم "، "شريف

إذا كانت فيه  "خطب فهو أخطب"الفاعل من فعل الالزم قلياًل على أفعل نحو: 

خضرة يعني: لون الخضرة فهو أخضر وهذا قليل، وقد يكون اسم الفاعل منه على 

حسن و" "بطل فهو بطل"، بطل يعني: صار بطاًل "بطل فهو بطل"وزن فعل نحو: 

 وهذان الوزنان القليالن ذكرهما ابن مالك.  "فهو حسن

وهناك أوزان أخرى أيًضا متعددة يأيت عليها اسم الفاعل من فعل الالزم بال 

قياس فقد يأيت اسم الفاعل من فعل الالزم على فعال كجبن فهو جبان، وقد يأيت 

 على فِعال كشجع فهو شجاع، وهذه سماعية ال قياسية.

ا   ابن مالكوبعد أَّ ة ر  أبنية اسُ الفاعق من الَال ي فَعق مععد  

ا، وفعدق الالهم معُ ةلك ب  له: ق مععد  ا واهم 
ا، وفعا  واهم 

قا  َوباْسَ    َفَعْق  َ ْ نَى َقْد  اْلَفاعا

يعني: أن الفعل الثالثي الذي على وزن فعل الذي عرفنا أن اسم الفاعل منه 

قاعد قد يأيت اسم الفاعل منه على غير  على وزن فِعل ضرب فهو ضارب، قعد فهو

 وزن فاعل. 

قا  َوباْسَ    َفَعْق  َ ْ نَى َقْد  اْلَفاعا

يقول: الفعل الثالثي الذي على وزن فعل قد يأيت منه اسم فاعل على غير وزن 
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كطاب يطيب فهو "فعل، قد يستغني بوزن آخر عن وزن فاعل وهذا قليل سماعي 

ما أصل ذلك؟ األصل طيَّب يْطيِّب انقلبت  ، ما وزن طاب يطيب فهو طيب؟"طيب

األلف ياًء طاب، يْطيِّب نقلت الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها ليتخلص من 

ما  "طاب يطيب فهو طيب"الثقل الحاصل من اجتماع كسرتين فصارت يطيب 

وزن طيب؟ أهل األصول عندنا طيب طاء وياء وباء، ثم طيب فيه ياء زائدة فيعل 

 ن فعل.ليس على وز

شاخ "شيٌخ يشيخ إًذا فاألصل ياء، ما أصل  "شاخ يشيخ فهو شيٌخ "وقال أيًضا 

ثم قلبت الياء ألًفا يف شيخ فصارت شاخ، وأما يشيِّخ فنقلت  "شيَّخ يشيِّخ"؟ "يشيخ

الكسرة من الياء إلى الساكن قبلها ليتخلص نمن الثقل الناشئ من اجتماع كسرة 

 زن شيٌخ؟ فعٌل وليس على وزن فعل. وياء فصارت يشيخ فهو شيٌخ ما و

يشيب فهو أشيب، األصل ياء هي أيًضا  "شاب يشيب شاب الرجل"وقالوا: 

األصل شيَّب يشيِّب فصار شاب كما ذكرناه قبل قليل فهو أشيب على وزن أفعل، 

وأما قول الناس شائب فهم يقولوا شايب وأصلها شائب فهذه إما لحن وإما عود 

يعني: العرب رفضوا هذا القياس ولم يقولوا شائب وإنما إلى القياس المرفوض 

يقولوا أشيب، وهذا القياس المرفوض يستعمل ممن ضعفت فصاحته أو من 

موجود عند غير المتعلمين، وموجود عند األطفال ويسمى يف اللغة  ،الجاهل

 "محمد قائمٌ "القياس الخاطئ، أو العود إلى األصول المرفوضة يعني لو قلنا مثاًل: 

قد يقول  "وأنا أحمر وهي أحمرة "،"وأنا ناجح وهي ناجحة"، "وهنٌد قائمة"

بعض األطفال أحمرة؛ ألنه يقيس على أن التأنيث بالتاء هذا قياس لكنه قياس 

خاطئ، هذا عود إلى القياس المرفوض، وبذلك ننتهي من الكالم على صياغة 

 اسم الفاعل من الثالثي.

لى صوغ اسم الفاعل من الغير الثالثي ليتكلم من بعد ذلك ابن مالك ع
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 :الرباعي الخماسي السداسي، ويف ذلك يقول 

للللللقا  ُد َفاعا َاللللللارا  اْسلللللل َنللللللةد اْلمد  َوها

 

للللقا   َ اصا  َ اْلمد
ََّالَثا للللْن َغْيللللرا ةا  اْللللل  ما

ْطَلَ للللا  ْيللللرا مد
لللل   ا َما  َمللللْع َ ْسللللرا َمْعلد

 

ُا َهائاللللللد  َقللللللْد َسللللللَبَ ا  للللللْي ُ  ما  َوَ لللللل

يصاغ من غير الثالثي رباعًيا كان أو خماسًيا أو سداسًيا  يقول: اسم الفاعل 

على وزن مضارعه نأيت بمضارعه، ثم نقلب حرف المضارعة ميًما مضمومة 

ونكسر ما قبل اآلخر، وهذه قاعدة مضطردة ال يشذ عنها شيٌء، وضرب مثااًل على 

 وليس وصل الثالثي، يعني: واصل يواصل
ٌ

 ذلك بالمواصل فالفعل واصل رباعي

فهو مواصل، تأيت يواصل ثم تقلب الياء ميًما مضمومة وتكسر ما قبل اآلخر 

 مواصل، وأما الفعل الثالثي وصل فاسم الفاعل منه وصل فهو واصل، نعم.

انطلق ينطلق فهو "، وكذلك يف الخماسي "أكرم يكرم فهو مكِرم"وكذلك يف 

ج ر"استخرج يستخرج فهو مستخرج"، ويف السداسي "منطلق باعي؛ ألن ، وخرَّ

ج وتخرج فهو متخرج"الراء مشددة  ج فهو مخرِّ وأخرج فهو أخرج يخرج "، "خرَّ

ج  "فهو مخرج ج مخِرج من الفعل أخرج يخرج، أما ُمخرِّ الفرق بين ُمخِرج ومخرِّ

ج قلنا إذا عرفنا الفعل نعرف اسم الفاعل منه، وإذا عرفنا اسم  ج يخرِّ فمن الفعل خرَّ

ا مرتبطان على حٍد سواء قلنا هذه القاعدة مضطردة الفاعل نعرف الفعل؛ ألهنم

 لكن خربة وليس هبا شواذ.

وما سبق هو أبنية اسم الفاعل والصفات المشبهة هبا يعني كيفية صوغ اسم 

الفاعل والصفات المشبهة هبا، لكن تالحظون أننا كنا نقول يف أثناء الشرح اسم 

اعل من فعل الالزم على وزن الفاعل من فِعل المتعدي على وزن فاعل، واسم الف

فاعل، واسم الفاعل من فعل المتعدي على وزن فاعل، واسم الفاعل من فعل 

أو فرحان انظروا  "كفرح يفرح فهو فرٌح "الالزم على وزن فِعل أو أفعل أو فعالن 

فرح "أطلقنا اسم الفاعل على فعل على فرح قلنا: اسم الفاعل من فعل على فعل 
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م الفاعل من فُعل وما يكون إال الزًما على وزن فِعل أو فعيل ، واس"يفرح فهو فرٌح 

كضخم فهو ضخم أو جمل فهو جميل، فأطلقنا على كل ذلك اسم فاعل؛ ألهنا يف 

الحقيقة كلها أسماء فاعلين إال أنه يف االصطالح ال يطلقون اسم الفاعل إال على ما 

ه الصفة المشبهة على كان على وزن فِعل فإن لم يكن على وزن فِعل فإهنم يسمون

، "كصعب"أو على وزن فْعل  "أحمر "أو أفعل "عطشان"وزن فِعل فرح أو فعالن 

، فاسم "كجبان وشجاع"، أو على وزن فِعال أو ُفعال "كعظيم"أو على وزن فعيل 

الفاعل والصفة المشبهة يتفقان يف شيء ويختلفان يف شيئين، يتفقان يف شيء يف 

يطلقان على من فعل الفعل، فقائم الذي فعل القيام هو المعنى اإلجمالي فكالهما 

 شبعان الذي فعل الِشبع وهكذا.

 : و خعلفاَّ يف أمر ن

لفظًيا فاسم الفاعل على وزن فاعل والصفات المشبهة على  ا مر ا ول:

 أوزان مختلفة.

الذي يختلفان فيه معنوي، وهذا يحتاج إلى زيادة بيان ستأيت إن  وا مر الَاين:

اهلل تعالى يف الباب القادم كما وعدنا يف أول الدرس يف باب إعمال الصفة شاء 

 المشبهة.

لننتقل بعد ذلك بعد أن انتهينا عن الكالم على اسم الفاعل والصفات المشبهة 

 هبا إلى الكالم عن اسم المفعول

 أسماء المفعولين أي: أوزاهنا وكيفية صوغها، ويف ذلك يقول ابن مالك

: 

َسللللرْ َوإاَّْ َفعَ  َُ نْللللهد َمللللا َ للللاََّ اْن
 ْحللللَت ما

 

نَْعَظلللرْ   َْلللقا اْلمد
لللْ ل  َ ما َُ َمْفعد  َصلللاَر اْسللل

لللَردْ   لللي  ا َّ
َ الَ ا لللْ لا اْل ُا َمْفعد لللي اْسللل

 َوفا

 

لللللْن َقَصلللللْد   َ  ما لللللْ ل  َ للللل  َنلللللةد َمْفعد  ها
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ْيلللللللقا   و َفعا  َوَنلللللللاَب َنْ لللللللال  َعنْلللللللهد ةد

 

ْيلللللللقا    َنْحللللللل د َفَعلللللللاة َأْو َفع لللللللى َ حا

 هذه األبيات أن اسم المفعول يصاغ من الثالثي ومن غير الثالثي فذكر أيًضا يف 

إال أنه بدأ يف صوغه من غير الثالثي فنتبعه يف ذلك ونقول: اسم المفعول يصاغ من 

غير الثالثي رباعًيا كان أو خماسًيا أو سداسًيا على قاعدة مضطردة وهي أن تأيت 

مومة وتفتح ما قبل اآلخر أي بالفعل المضارع ثم تقلب حرف المضارعة ميًما مض

أنه: كاسم الفاعل من غير الثالثي إال أنك يف اسم الفاعل تكسر ما قبل اآلخر ويف 

  اسم المفعول تفتح ما قبل اآلخر وهذا هو قوله:

نْهد  َفَعْحَت  َوإاَّْ 
َسر َ اََّ  َما ما َُ  اْن

 ألنه قال هذا البيت بعد القاعدة التي ذكرها يف صوغ اسم الفاعل من غير

انتظر ينتظر "المنتظر من انتظر خماسي  "كمثل المنتظر"الثالثي صار اسم مفعول 

اسم الفاعل كسرت ما قبل اآلخر وهو منَتَظر فتحت ما قبل اآلخر فهو  "فهو منتظِرٌ 

ومنطلِق. "، "ومكَرم.ومكِرم"، "مواِصل ومواَصل"اسم مفعول، وكذلك تقول 

ج" "ج ومتخَرجومتخرِ "، "ومستخِرج. ومستخَرج"، "ومنَطلق ج ومخرَّ  "ومخرِّ

ج " ج ومخرَّ  "ومخرِّ

 ثم ذكر اسم المفعول من الثالثي فقال:

لللَردْ  لللي  ا َّ
َ الَ ا لللْ لا اْل ُا َمْفعد لللي اْسللل

 َوفا

 

لللللْن َقَصلللللْد   َ  ما لللللْ ل  َ للللل  َنلللللةد َمْفعد  ها

نعم اسم مفعول ليس فيه تفصيل كما يف اسم الفاعل الذي يأيت من الفعل  

 واحد على وزن مفعول قال:الثالثي كله على وزن 

  َ نْ  َ    َقَصْد  ما

 "مأخوذ" "مشروب "مضروب" "مقصود"يعني: مقصود مفعول، تقول: 

 وهكذا. "مفهوم "مدروس" "مأكول"
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إال أن الذي يجب التنبه له هو: أن اسم المفعول يؤخذ من الفعل المبني 

به فهما  للمجهول فهو يف معناه ويعمل عمله، أما اسم الفاعل والصفة المشبهة

يؤخذان من الفعل المبني للمعلوم فهما يف معناه ويعمالن عمله فإذا قلت: 

أخرج البخاري هذا "، وإذا قلنا: "والرجل مكَرم"، "أكرمت الرجل فأنا مكِرم"

ج البخاري هذا "فالبخاري مخِرج والحديث مخَرج، أما إذا قلنا  "الحديث خرَّ

ج والحديث مخرَّ  "الحديث استخرجت الحديث "ج، وإذا قلت: فالبخاري ُمخرِّ

فأنا مستخِرج والحديث مستخَرج وصحيح البخاري  "من صحيح البخاري

 مستخَرج منه، نعم.

فالولد جالس اسم فاعل والكرسي  "جلس الولد على الكرسي"وإذا قلنا 

فأنا ُمعٍط  "أعطيت الفقير ريااًل "مجلوس عليه فمجلوس اسم مفعول، وإذا قلنا: 

عدة أعطى ُيعطي نقل الياء من مضموم ونكسر ما قبل اآلخر ُيعطي ُمفعل على القا

ُمعطي لكن االسم إذا كان آخره ياء وقبلها كسرة نحذف الياء وننون كقاٍض نقول: 

، والريال ُمعًطا يف معطى مفعل هذه القاعدة، والفقير ُمعًطا له، "ُمعٍط فأنا ُمعطٍ "

 نعم.

فالمدرس مانح، والجائز  "زةمنح المدرس المجتهد جائ" و َلك ل  قلنا:

 ممنوحة والمجتهد ممنوٌح له.

 بعد أن بيَّن كيفية صوغ اسم المفعول من الثالثي وغير الثالثي قال:

ْيلللللللقا  و َفعا  َوَنلللللللاَب َنْ لللللللال  َعنْلللللللهد ةد

 

ْيلللللللقا    َنْحللللللل د َفَعلللللللاة َأْو َفع لللللللى َ حا

أي: أن مجيئ فعيل بمعنى اسم المفعول قليل نقول: لقد جاء فعيل بمعنى  

مفعول، ولكنه قليل مقتصر فيه على السماع والنقل نحو: رجل جريح. جريح 

 بمعنى فاعل أو مفعول؟ مفعول مجروح.
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 "وقد ذكرنا من قبل أن اسم الفاعل قد يأيت على وزن فعيل يف فعل المتعدي 

بمعنى فاعل أو مفعول؟ ناصر أو منصور ناصر من فعل الالزم  "كناصر ونصير

وعلم فهو عالم "ل المتعدي كشهد فهو شاهد وشهيد، ، ومن فع"كقعيد وجليس"

، مجيئ فعيل بمعنى فاعل هذا كثير، فلم ينص عليه ابن مالك ولو نص "وعليم

 عليه لكان أفضل، ولكنه نص على القليل وهو مجيئ فعيل بمعنى مفعول.

فهذا الكثير وهو فعيل بمعنى فاعل كثير فلهذا يبقى على القاعدة ما معنى يبقى 

هذا " "أنا شهيد وهي شهيدة"قاعدة؟ أي: قاعدة التذكير والتأنيث نقول: على ال

 وهكذا. "رجل شهيد وهذه امرأة شهيدة

 وأما فعيل بمعنى مفعول فهذا قليل يقول:

 َوَناَب َنْ ال  

يعني: هذا مختص بالسمع والنقل، وألنه قليل يستوي فيه المذكر والمؤنث 

، وال "وهذه امرأة جريح"، "حهذا رجل جري"بشرط ذكر الموصوف فتقول: 

بمعنى كاحل  "وهذا فتًى كحيل" "هذه فتاة كحيل"وتقول:  "امرأة جريحة"تقول: 

 أو مكحول.

؛ ألنه بمعنى مفعول وهكذا قلنا "وهذه امرأة قتيل"، "هذا رجل قتيل"وتقول:  

يستوي فيه المذكر والمؤنث بشرط ذكر الموصوف، فإن لم ُيذكر الموصوف 

رأيت جريًحا "ع المذكر والتأنيث مع المؤنث رفًعا للبث فتقول: وجب التذكير م

فعرفنا أن األول مذكر والثانية مؤنثة؛ ألنك لم تذكر  "ورأيت هناك جريحةً "، "هنا

 "ورأيت هناك امرأة جريحةً " "رأيت هنا رجاًل جريًحا"الموصوف ولو قلت: 

 ألنك ذكرت الموصوف.

ا إلى  "كنصير وقدير ورحيم وسميع" وأما فعيل بمعنى فاعل فهو كثير جدًّ
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 آخره...

وأما كثير فهو فعيل بمعنى فاعل أم مفعول؟ مفعول فيستوي فيه المذكر 

 "وطريح طريح الفراش"بمعنى مدهون،  "هذا رأٌس دهين"والمؤنث ودهين 

صفة مشبهة إن قلنا إن فعل  "مرض فهو مريض"أيًضا مفعول لو قلنا: مريض؟ 

 .عيلالالزم يأيت على فِعل وف

لللللللْق  ْيلللللللِق باَفعد
 َوَفْعلللللللِق أْوَللللللللى َوَفعا

 

للللْق َوَأْفَعللللِق َفْعللللالََّد  
للللهد َفعا َياسد

 َبللللْق قا

فهناك الصفات المشبهة لكن الكالم كله على ما يأيت من فعل هذا الذي يقول  

 إنه فعيل بمعنى فعل أو بمعنى مفعول. 

رة وبذلك نكون يا إخوان قد شرحنا يف هذا الدرس بحمد اهلل كما ترون عش

أبيات وكنا فيما مضى نشرح يف الدرس بيتين أو ثالثة أبيات وإن بالغنا شرحنا 

أربعة أبيات أو خمسة أبيات؛ ألن أول النحو كان بحاجة إلى مزيد من الشرح 

والتأمل، وأما باقي النحو بعد ذلك فإن السير فيه سيكون أسرع؛ ألنه كما ترون 

ا منها، فإما أن نحيل عليها وإما أن يقوم على معلومات سابقة تم شرحها وانتهين

 نعتمد على أننا شرحناها على أن نطيل الكالم فيها، ولم ننتصف يف األلفية بعد.

سننتصف إن شاء اهلل بعد درسين أو ثالثة لكن الباقي سيكون أسهل مما مضى 

 إن شاء اهلل.

 واهلل أعلُ وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

 

¹ 
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 الدرس السادس والسبعون

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة 

ين وأربعمائة اإلثنين، السادس والعشرين من ذي القعدة من سنة ثنتين وثالث

وألف، يف جامع الراجحي، يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد الدرس الذي 

 عليه رحمة اهلل تعالى. [ألفية ابن مالك]ُيتم الستين، من دروس شرح 

توقفنا يف األلفية عند الصفة المشبهة باسم الفاعل وكالعادة نبدأ بقراءة ما قاله 

 يف هذا الباب:  إمامنا ابن مالك

اعِلِ 
َ
مِ الف

ْ
 بِاس

ُ
ة
َ
ه

َ
ب
َّ
ش

ُ
 امل

ُ
ة
َ
ف
ّ
 الص

لللق .467 لللَن َجلللر  َفاعا
لللَفِة اْسعدْحسا

 صا

 

لللقا   َُ الَفاعا ْ لللباَ ةد اْسللل  َمْعن لللى باَ لللا المد

لللرا  .468  م  لاَحا ا لللْن اَها َ ا ما  َوَصللل غد

 

را   ْيلللللقا الظَّلللللاها را الَ للللللبا َجما  َ َطلللللاها

َعلللدَّ .469  لللقا المد
ُا َفاعا  َوَعَملللقد اْسللل

 

اَلَ للللا َعَللللل  للللدَّ   َقللللْد حد
َا  ى الَحللللد  الَّلللل

َعنَللْب .470  َْ  مد
 َوَسللْبقد َمللا َ ْعَمللقد فاْيللها

 

للللللللللهد َةا َسللللللللللَببايَّة  َوَجللللللللللْب    َوَ  ند

لرَّ َملَع َأل.471  لْب َوجد  َفاْرَفْع باَ ا َواْنصا

 

وََّ َأل َمْصللللحد َب َأل َوَمللللا ا ََّصللللق   َودد

َدا  َواَ .472  لللللرَّ ََ َالللللاَف  َأو مد  باَ لللللا مد

 

رْ   للرد َْ للْن َأل َمللالَ  َ 
للَم  ما  باَ للا َمللْع َأل سد

لللللْن إاَ لللللاَفة  لاَعالاْيَ لللللا َوَملللللا.473   َوما

 

للللَما  سا َ اها ود ََ ُْ َ ْخللللقد َفْ للللَ  باللللال  َللللل
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تكلمنا يف الدرس الماضي على أبنية أسماء الفاعلين، وأسماء المفعولين، 

 ن. والصفات المشبهة، الكالم يف الدرس الماضي كان على األبنية على األوزا

وأما الدرس الليلة إن شاء اهلل تعالى فعن الصفة المشبهة باسم الفاعل، عن 

تعريفها وعن عملها وأحكامها، وسبقت يف أكثر من درس أن ذكرنا أن الوصف هو 

كل اسم دل على حدث وصاحبة هذا الذي يسمونه بالوصف أو الصفة، فعلى 

صفة المشبهة وأفعل ذلك يشمل قولنا الوصف اسم الفاعل وصيغ المبالغة وال

 التفضيل واسم المفعول، هذه هي التي تسمى األوصاف. 

فاسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل هذه األربعة، 

تدل على حدث وفاعله، وأما اسم المفعول فإهنا تدل على حدث ومفعوله، فكلها 

قيام وتطلق على تدل على حدث وهو ال "قائم"تدل على حدث وصاحبه، فقولنا 

دلت  "قوام"دلت على حدث وفاعله، وكذلك قولنا:  "قائم"فاعله، إذا فقولنا 

تدل  "الحسن"على حدث وهو القيام الكثير وتطلق على فاعله، وكذلك قولنا: 

تدل على  "األحسن"وتطلق على فاعله، وكذلك  "الحسن"على حدث وهو 

 تدل على حدث وفاعله. حدث وهو الحسن وتطلق على فاعله، فهذه األربعة 

فهي تدل على حدث  "مشروب أو مضروب" وأما اسُ المفع ل ف  لنا:

 مشروب تدل على الشرب وعلى مفعوله من وقع عليه. 

أما اسم المفعول فتميزه عن اسم الفاعل واضح وال إشكال بينهما أصاًل وإنما 

فضيل فكلها شبه يقع بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم الت

 تدل على حدث وصاحبه بل على حدث وفاعله.

أما صيغ المبالغة فهي يف الحقيقة أسماء فاعلين، ولكنها أسماء فاعلين بكثرة 

الذين فعلوا هذا الفعل بكثرة، ولصيغ المبالغة صيغ محددة معينة وهي: فعال 
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 ومفعال وفعول وفعيل وفعل.  

ين لفًظا هبذه الصيغ ومعنًى بداللتها إًذا صيغ المبالغة تتميز عن أسماء الفاعل

 على من فعل الفعل بكثرة. 

وأما أفعل التفضيل فهو يدل على اجتماع شيئين يف فعل وأن أحدهما زاد على 

 . "كأفضل وأسبق"اآلخر فيه وله صيغة معينة وهي أفعل 

إًذا فأفعل التفضيل أيًضا ال يلتبس يف اسم الفاعل لفًظا؛ ألنه على وزن أفعل، 

 عنًى؛ ألنه يدل على اجتماع شيئين يف المعنى. وم

وأما الصفة المشبهة صفة مشبهة باسم الفاعل فهي تشبه اسم الفاعل كثيًرا 

كضارب وقائم ونائم "وكالهما يدل على حدث وفاعله كما قلنا قبل قليل 

تدل على حدث وهو  "سهل"تدل على حدث وفاعله، وكذلك قولك  "وجالس

تدل على  "شجاع"طلق على من فعل السهولة، وقولك السهولة، وكلمة سهل ت

 حدث وه الشجاعة وتطلق على من فعلها. 

تدل على حدث وهو الحسن وتطلق على من فعل  "حسن" و َلك ق لك:

الحسن فاسم الفاعل والصفة المشبهة يجتمعان يف المعنى العام وهو الداللة على 

يف هذه األبيات  مالكحدث وفاعله، ويفرتقان يف خمسة أشياء ذكرها ابن 

 يختلفان يف الضابط، ويف الصياغة، ويف الزمن، ويختلفان أيًضا يف أمرين يف العمل.

بينهما فهو من حيث الضابط والعالمة ويف ذلك يقول ابن  أما الفرق ا ول:

 مالك:

للللللق للللللَن َجللللللر  َفاعا
للللللَفِة اْسعدْحسا

 صا

 

لللقا   َُ الَفاعا ْ لللباَ ةد اْسللل  َمْعن لللى باَ لللا المد

سبق يف اسم الفاعل أنه ال يضاف إال إلى مفعوله وال يضاف إلى فاعله  يقول: 

فتضيف إلى المفعول به، ولو  "أنا ضارب زيدٍ "أو  "أنا ضارٌب زيًدا"فتقول مثاًل: 
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لم تستطع أن تضيف اسم الفاعل إلى الفاعل  "زيٌد ضارٌب أبوه عمروً "قلت: 

سم الفاعل ال يضاف إلى هذا ال يصح؛ ألن ا "زيٌد ضارب أبيه عمروً "فتقول: 

 فاعله بل يضاف إلى مفعوله.

زيٌد كريٌم " أما الصفة الم ب ة ف ي العي  سعحسن أَّ  ااف إلى فاعل ا فع  ل:

زيد "ثم تقول:  "زيد كُرم أبوه"أي:  "زيٌد كريم أبوه" "زيٌد كريم األب"، أو "أبوه

حسن وزيد " "زيد حسن وجهه"وكريم صفة مشبهة، أو تقول:  "كريم األب

وزيد " "وزيد طاهر قلبه" "وزيد منطلق اللسان" "زيد منطلق لسانه" "الوجه

فبذلك يتبين الضابط الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة فمتى  "طاهر القلب

ما استطعت أن تضيف الوصف إلى فاعله فهو صفة مشبهة من حيث المعنى، وإذا 

يرتدد بين كونه اسم فاعل لم يصح فيه ذلك فليس صفة مشبهه؛ ألن الوصف قد 

 وبين كونه صفة مشبهة. 

والفرق بينهما من حيث الضابط، فإذا اشتبهت عليك الصفة أو الوصف 

 "كريم الخلق"فأضفها إلى فاعلها فإن انضافت إلى فاعلها فهي صفة مشبهة تقول: 

شجاع " "شريف العرض" "رحيم قلبه"أي:  "رحيم القلب"، "كريم خلقه"أي: 

 "فرح قلبه" "صُعب ميراثه"يعني:  "فرح القلب" "الميراث صعب" "القلب

فأضفت إلى الفاعل ولو كان اسم فاعل لما انضاف إلى فاعله ما يمكن ذلك، فهذا 

 هو الفرق األول بين اسم الفاعل والصفة المشبهة.

 : يف السباق بسرعة محمد منطلق بسرعة،  "محمد منطلق"  عني إةا قلت مَال 

؛ ألنه يفعل هذا الفعل اآلن وليس "انطلق ينطلق فهو منطلق"ل منطلق هنا اسم فاع

زيد منطلق اللسان أو "وصًفا الزًما له قبل ذلك بعد ذلك ما ينطلق لكن إذا قلت: 

هذه صفة مشبهة هبذا الضابط صفة مشبهة؛ ألهنا انضافت إلى  "منطلق لسانه

ا يف منطلق الفاعل وسيأيت بعد ذلك الفرق بينهما من حيث المعنى سنعرف أهن
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اللسان صفة مشبهة لداللتها على الثبات واالستمرار، أما زيد منطلق يف السباق  

فاسم فاعل للداللة على الحدوث والتجدد وال يدل على الثبات واالستمرار، فهذا 

الفرق األول بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الضابط والعالمة، 

ن ال يفرقون بين الضابط والتعريف كما يفعل وبعضهم يقول التعريف؛ ألن النحويي

أهل األصول يف ذلك فيجعلون الحد ضابًطا فيجعلون الضابط حًدا هذا هو الفرق 

 األول بينهما.

بين اسم الفاعل واسم المفعول من حيث الصياغة، الفرق بين  الفرق الَاين:

 :اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الصياغة ولذلك يقول ابن مالك

را  م  لاَحا ا ْن اَها َ ا ما  َوَص غد

فالصفة المشبهة ال تصاغ إال من فعل الزم، أما اسم الفاعل فإنه يصاغ من 

الالزم والمتعدي كما سبق بيانه يف الدرس الماضي عندما قلنا إن اسم الفاعل 

كـ جلس فهو "ومن فَعل الالزم  "كضربه فهو ضارب"يصاغ من فَعل المتعدي 

 يصاغ من هذه الثالثة. "كـ شربه فهو شارب "لمتعديومن فِعل ا "جالس

وتصاغ من فُعل  "كفِرح فهو فرٌح "وأما الصفة المشبهة فتصاغ من فِعل الالزم 

إًذا من حيث الصياغة الصفة المشبهة ال  "ككُرم فهو كريم"وال يكون إال الزًما 

 تصاغ إال من الزم واسم الفاعل يصاغ من الالزم والمتعدي. 

عل كما سبق يف الدرس الماضي ال يكون من الثالثي إال على وزن واسم الفا

ومن غير الثالثي على وزن المضارع مع قلب  "كشارب وجالس وضارب"فاعل 

 "أكرم فهو مكرم"حرف المضارعة ميًما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر فنقول: يف 

 . "واستخرج فهو مستخرج" "وانطلق فهو منطلق"

ا تأيت على أوزان كثيرة ذكرناها يف الدرس الماضي أما الصفة المشبهة فإهن
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 "وغرق فهو غرق" "كفِرح فهو فِرٌح "وإجمالها أهنا تأيت من فِعل الالزم على فِعٌل 

 "وصدي فهو صديان" "كعطش فهو عطشان"وعلى فعالن  "وطرب فهو طرب"

وتأيت من  "وعور فهو أعور" "وعمي فهو أعمى" "كجهر فهو أجهر"وعلى أفعل 

وتأيت  "وصعب فهو صعب" "كسهل فهو سهل"وال يكون إال الزًما على فعٍل فُعل 

 "وشرف فهو شريف" "وجمل فهو جميل" "ككرم فهو كريم"على وزن فعيل 

كجبان "هذه أوزاهنا الخمسة الكثيرة وتأيت وراء ذلك على أوزان قليلة كفعال 

 وغير ذلك. "كشجاع وفرات"وُفعال  "ورزان

ا أوزان كثيرة بل إن الصفة المشبهة قد تأيت على وزن اسم إًذا الصفة المشبهة له

كلمة  "طاهر القلب"هذا قليل يف قولنا:  الفاعل من الثالثي وغير الثالثي ولكن

اسم فاعل أم صفة مشبهة؟ صفة مشبهة من حيث  "طاهر القلب"طاهر هنا يف 

من طُهر الضابط؛ ألنه تنضاف إلى فاعلها طهر قلبه، ومن حيث الصياغة أن طاهر 

وليس من طِهر أو طَهر وفعل ال يأيت منه إال صفة مشبهة لكنه جاء على وزن فِعل 

هذا من غير الثالثي فجاء على وزن اسم الفاعل ولكنه  "منطلق اللسان"كقولهم 

 "ينطلق لسانه"أي:  "منطلق اللسان"هنا صفة مشبهة؛ ألنه منضاف إلى فاعله 

أيًضا انضاف إلى فاعله فهذا  "ترت أعصابهتو"يعني:  "متوتر األعصاب"وكقولنا: 

 هو الفرق الثاين بين اسم الفاعل والصفة المشبهة من حيث الصياغة.

ا من حيث الزمان  الفرق الَالث: بينهما من حيث الزمان وهذا فرق مهم جدًّ

وإن شئت قل: من حيث المعنى والمعنى يرجع هنا إلى الزمان، وهذا يف قول ابن 

 : مالك

لللللللرا َوَصللللللل غد   م  لاَحا ا لللللللْن اَها  َ ا ما

 

را   ْيلللللقا الظَّلللللاها را الَ للللللبا َجما  َ َطلللللاها

الزمن الحال الذي نحن فيه، فاسم الفاعل  الحا ر ه  ال من الحا ر  عني: 

 "أنا ضارب زيًدا باألمس"يأيت للماضي المنقطع الماضي الذي انقطع كأن تقول: 
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بل غير المتصل بالحال وللمستقبل مستق "أنا ضارب زيٍد اآلن"وللحال تقول:  

وقد يكون اسم الفاعل للفعل  "أنا ضارب زيًدا غًدا"والماضي مستقبل فقط تقول: 

اهلل مالك "المستمر يعني للزمان المستمر الماضي والحاضر والمستقبل كقولك: 

مالك بمعنى ملك يملك يف الحال ويف المستقبل هذا الزمان مستمر فاسم  "الملك

 الفاعل يأيت لكل ذلك.

ال تأيت للماضي المنقطع ال  أما الصفة الم ب ة فال  ٌ ي للما ي وحده  عني:

وال للمستقبل فقط، بل الصفة المشبهة تدل  "محمد حسن وجهه باألمس"تقل: 

على الحال أي: تدل على الحال الدائمة أي: تدل على الفعل الثابت المستمر، 

حادث المتجدد، الحادث مرًة وأما اسم الفاعل فاألصل فيه أنه يدل على الفعل ال

بعد مرة، الحادث الذي يحدث وقد ينقطع ثم يحدث ثم ينقطع يعني: اسم الفاعل 

ما يف داللة على أن الفعل مستمر بل داللته األصلية على أنه فعل حادث يعني: لم 

 يكن موجوًدا ثم وجد يف المستقبل قد ينقطع ثم يوجد ثم ينقطع. 

يها أهنا ال تدل على تجدد وال حدوث، بل تدل أما الصفة المشبهة فاألصل ف

زيد حسن الوجه: فتقول :على صفة دائمة ثابتة مستقرة غير حادثة، فإذا قلت مثاًل:

حسن الوجه: أنه :ذلك إذا كان الحسن صفة ثابتة لوجهه، يعني: ما ُيتصور يف قولك

صفة ثابتة  اآلن حسن وقبل قليل ما كان حسنًا وبعد قليل ما كان حسنًا؛ ألن الحسن

يف الوجه هذا األصل يعني: ما يتصور يف اإلنسان أنه اآلن حسن الوجه وبعد ساعة 

 ينقطع هذا الحسن ثم بعد ساعة يعود هذا الحسن وهكذا.

طهارة القلب صفة دائمة يف القلب ما يتصور يف  "محمد طاهر القلب"تقول: 

وبعد ساعتين يعود  اإلنسان أن قلبه يكون اآلن طاهًرا وبعد ساعة يكون خبيًثا

طاهًرا وهكذا! إال إذا كان يف األصل خبيًثا ثم قد يحاول أن يطهره ثم يغلبه الخبث، 

لكن لو وصفته بأنه محمد طاهر القلب معنى ذلك أن الطهارة صفة ثابتة فيه 
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وليست متجددة بأن الطهارة تأيت وتذهب تأيت وتذهب بل هي صفة ثابتة، تقول: 

هذه صفات ثابتة ما ُيتصور أن قلبه يكون مرة شجاع  "نوعمرو جبا" "زيد شجاع"

تدل على  "زيد قائم"قولك:  "زيد قائم"ومرة جبان هذه صفة ثابتة ليست كقولك: 

أنه فعل القيام حينًا وال نفهم منه أنه دائم القيام ثابتة؛ ألن القيام صفة ثابتة فيه، 

أي: نفهم أنه يف  "ائمزيد ق"األصل يف اسم الفاعل أنه يدل على التجدد يعني: 

وقت ما.. ما يكون قائًما أنه قائم هذه صفة تنقطع وال يكون قائم ثم بعد ذلك قد 

محمد جالس وزيد "يقوم ربما ال يكون قائًما هذه داللة اسم الفاعل، فنقول: 

هذه ليست صفات ثابتة بل األصل فيها أهنا صفات حادثة يعني: هو  "واقف

م ولم يكن قائًما، وداللتها األصلية أنه سيقطع هذا أحدث هذا األمر أحدث القيا

 القيام يف وقت ما بجلوس أو اضطجاع ونحو ذلك.

أيهما أبلغ يف الوصف  "راحم ورحيم"ويف ذلك نفهم الفرق بين نحو 

بالرحمة؟ رحيم ما معنى رحيم؟ تدل على أن الرحمة صفة ثابتة يف هذا الشيء 

محمد "يه، ثابتة فيه، أما إذا قلت راحم هذه صفة دائمة ف "محمد رحيم بأوالده"

معنى ذلك أنه فعل الرحمة، لكنك ما أخربت أن الرحمة صفة ثابتة  "راحم أوالده

فيه، وإنما أخربت أنه فعل الرحمة يف ذلك الوقت، قبل ذلك هل كان رحيًما أو غير 

سم رحيم؟ ما يف داللة، بعد ذلك هل هو رحيم أو غير رحيم ما يف داللة.. داللة ا

الفاعل أنه يف أثناء فعله فعل هذا الفعل جدده، قبل ذلك بعد ذلك ليس فيه داللة 

اهلل  رحيم صفة ثابتة فيه "إن اهلل راحم ورحيم"فعلى ذلك يصح أن تقول: 

 .  راحم أي: أنه يفعل الرحمة وكال الصفتين واردة هلل

: الصفات  إذا أردت أن السرعة من "زيد سريع ومسرع" و َلك ل  قلت مَال 

 "زيد سريع"الثابتة زيد دائًما يف مشيه سريع يعني: هذه عادته، هذه صفته فتقول: 

 "زيد سريع الخطى"يف مشيه فلهذا يجوز أن تضيف سريع إلى الفاعل فتقول: 
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الخطوات هي التي تسرع فتضيفها للفاعل، فإذا أردت أنه أسرع يف هذا الوقت  

 "زيد مسرع"سباق أو يف أمر ما فتقول:  وليس من عادته أن يسرع، لكنه اشرتك يف

أي: أنه فعل اإلسراع وما يدل على أنه سريع قبل ذلك أو  "ورأيت زيًدا مسرًعا"

معنى ذلك أن السرعة صفة ثابتة فيه  "محمد سريع"بعد ذلك، لكن نقول: 

 إلخبارك بقبل وبعد، فهذه ثالثة فروق.

إن الصفة المشبهة تدل على  :إا أننا ننبه إلى أَّ المعنى الَالث عندما ن  ل 

حال ثابتة مستمرة مستقرة وال تدل على التجدد ال يعني ذلك أهنا ال تنقطع ال، 

وإنما تدل على أن الصفة ما دامت موجودة يف هذا الشيء فهي مستمرة ثابتة ليست 

وجهه "ال، ما دام هذا  "كالقيام كالجلوس كالضرب كالشرب"تذهب وتجيء 

فهذه الصفة دائمة فيه؛ ألنه قد يأيت ما يقطع هذه  "اهًراقلبه ط"ما دام  "حسن

الصفة؛ ألهنا صفة مستمرة ليست متجددة هي صفة مستمرة قد يأيت ما يقطعها! قد 

 "كان زيد حسن الوجه فصار قبيح الوجه"يصاب يف وجهه فيكون قبيًحا، تقول: 

جباًنا  فصار "كان زيد شجاًعا"عندما كان حسن الوجه هذه صفة مستمرة فيه، 

لسبب من األسباب مرض أو نحو ذلك، وقت شجاعته هذه كانت صفة ثابتة فيه، 

فأريد بذلك أن أقول: أن الصفة المشبهة نعم هي تدل على ثبات الصفة ما دامت 

موجودة لكن الصفة قد ترتفع لسبب من األسباب فلعل الفرق ظهر اآلن بين اسم 

 الفاعل والصفة المشبهة.

يأيت فرقان آخران أيًضا من حيث العمل نؤخرهما إلى هذه ثالثة فروق وس

 : ، ثم بعد ذلك يقول ابن مالك حيث يذكرهما ابن مالك

َعلللدَّ  َلَ للللا للللقا المد
ُا َفاعا  َوَعَملللقد اْسللل

 

ا  لللللدَّ   َقلللللْد حد
َا  َعَللللللى الَحلللللد  الَّللللل

: إن الصفة المشبهة تعامل كاسم الفاعل يف العمل يعني: يجوز  يقول 

ولها، ويجوز أن ترفع معمولها، ويجوز أ، تنصب معمولها أن تضاف إلى معم
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 "أنا مكرم زيد"كاسم الفاعل، فأنت يف اسم الفاعل يجوز لك أن تضيف فتقول: 

 "أنا مسافر أبي إلى مكة"وال يجوز أن ترفع هبا الفاعل فتقول:  "أنا ضارب عمرو"

نصب ولك أنت ت "سافر أبوه"أي:  "محمد مسافر أبوه"أي: سافر أبي، أو 

 ."وأنا مكرم عمرو" "أنا ضارب زيد"المفعول به فتقول: 

زيد حسن " و َلك الصفة الم ب ة لك أَّ  ايف ا إلى معم ل ا فعَره فع  ل:

ويجوز أن تنصب  "زيد حسٌن الوجهُ "ويجوز أن ترفع معمولها هبا فتقول:  "الوجهِ 

ر معمولها بحيث أن نقول: يجوز أن تج "زيد حسٌن الوجهَ "معمولها هبا فتقول: 

وذلك باإلضافة، ويجوز أن ترفع معمولها فتقول:  "زيد حسن الوجهِ "فتقول: 

ويجوز أن تنصب  "زيد حُسَن وجهه"بمعنى  على أنه فاعل "زيد حسٌن الوجهُ "

أو  "زيد حسٌن الوجهَ "المعمول على أنه مشبه بالمفعول به إن كان معرفًة نحو: 

 كل ذلك وارد عن العرب."وجًها زيد حسن "على التميز إن كان نكرة نحو: 

وهذه األوجه كلها واضحة ال إشكال فيها إال الناصب على التشبيه بالمفعول  

به وهو مخرج اتخذه النحويون لعدم مخالفة الصناعة النحوية مع ورودها عن 

فنصبوا على ماذا؟ الوجه من حيث المعنى  "زيد حسن الوجهَ "العرب فإهنم قالوا: 

ذي حسن لكنه موصوف ما يمكن أن نقول فاعل هو موصوف فاعل؛ ألنه هو ال

كأنه مفعول به، ولكن الحسن لم يقع على الوجه فال يصح أن نقول: مفعول به، 

لماذا نصبت العرب هنا قال النحويون: تشبيًها بالمفعول به أي: شبهوا الصفة 

ذا فشبهوا ه "أنا ضارب زيًدا ومكرم عمروً "المشبهة باسم الفاعل حيث تقول: 

األسلوب هبذا األسلوب فنصبوه فقالوا: يشبه بالمفعول به، وأما إذا كان المفعول 

فهو تميز وال إشكال يف ذلك، فإن قلت ولماذا لم نقل:  "زيد حسن الوجه"نكرة 

بأنه تميز؟ قيل: ألن التميز يشرتط فيه التنكير فلهذا لم يقال:  "زيد حسن الوجه"

 إنه تمييز.
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الصفة المشبهة حسن، والوجه  "زيٌد حسُن الوجه" المعم ل عندما ن  ل: 

نسميه معمول الصفة المشبهة يعني: التي عملت فيه الجر، أو عملت فيه النصب، 

أو عملت فيه الرفع هذا يسمى معمول، معمول الصفة المشبهة إما أن يكون بأل، 

زيد و"وإما أال يكون بأل، فإن كان بأل فهو الذي سبق وشرحناه زيد حسن الوجِه، 

فإن لم يكن بأل فإما أن يكون مضاًفا إلى  "وزيد حسن الوجهَ "، "حسن الوجهُ 

ضمير، وإما أن يكون مجرًدا من أل والضمير نكرة، فإن كان مضاًفا إلى ضمير 

وهذا الوجه ممتنع ال يصح كما سيأيت، أو ترفعه  "زيد حسُن وجهه"فتجره فتقول: 

 ال إشكال فيه. وهذا فاعل  "زيد حسٌن وجهه"على أنه فاعل 

وهذا منصوب على التشبيه بالمفعول به هذا  "زيد حسٌن وجهه"وإما أن تنصبه 

مضاف إلى ضمير، وإما أن يكون المعمول مجرد من الضمير وأل أي: نكرًة 

وزيد حسٌن " "زيد حسُن وجهٍ "فإذا جررته باإلضافة تقول:  "وجه"كقولك: 

ضافة، وأما حسن وجٌه ففاعل، وأما أما حسن وجٍه باإل "وزيٌد حسٌن وجًها" "وجهٌ 

 حسن وجًها تميز كما شرحنا هذا من قبل.

كل ذلك إذا كانت الصفة المشبهة نفسها نكرة بال أل حسٌن إن كانت الصفة 

المشبهة نفسها بأل الحسن زيد الحسن الوجه فكذلك يعني: كالتفصيل السابق، إذا 

أل، وإما أن يكون مضاًفا إلى كانت الصفة المشبهة بأل فالمعمول إنما أن يكون ب

 ضمير، وإما أن يكون نكرة طبق ما قلناه قبل قليل: إضافة ورفع ونصب.

باإلضافة وهذا جائز،  "زيد الحسن الوجهِ "الصفة فيها أل والمعمول فيه أل 

ودخلت أل على المضاف ألن اإلضافة لفظية واإلضافة اللفظية تجامع أل، الرفع 

زيد "فاعل ال إشكال، النصب  "زيد الذي حسن وجهه"أي:  "زيد الحسن الوجهُ "

 يشبه بالمفعول به. "الحسن الوجهَ 

هذا  "زيد الحسن وجههِ "الصفة المشبهة بأل والمعمول مضاف إلى الضمير، 
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 ممتنع كما سيأيت.

جاء اسم  "زيد الحسن وجهه"فاعل جاء اسم،  "زيد الحسن وجههُ "الرفع 

 مشبه بالمفعول به.

 "زيد الحسن وجهٍ "الصفة المشبهة بأل والممول نكرة،  يرة:باقي الحال ا م

هذا ممتنع ال يكون المضاف لـ أل والمضاف إليه نكرة حتى يف اإلضافة اللفظية 

 كما سيأيت.

منه الناصب  "حسن وجه"جاء اسم يعني: الذي  "زيد الحسن وجهٌ "الرفع 

ومختلفة ولها  تمييز ال إشكال يف ذلك، هذه أوجه متعددة "زيد الحسن وجًها"

ا هذه الصور أوصلها النحويون إلى أربعة عشر ألًفا ومئتين وسًتا  صور كثيرة جدًّ

وخمسين صورة لعمل الصفة المشبهة مع معمولها هذا ملخصه الذي قلناه جمع 

 يف ثالثة أبيات األخيرة فقال:  كل ذلك ابن مالك

لللرَّ َملللَع َأل لللْب َوجد  َفلللاْرَفْع باَ لللا َواْنصا

 

وََّ    َأل َمْصلللحد َب َأل َوَملللا ا ََّصللللقَودد

َااَف  باَ ا  َدا   َأو مد رَّ ََ  مد

بالصفة المشبهة، هذا بيت وشطر البيت، يقول الصفة المشبهة   عني: باَ ا َفاْرَفعْ 

فيها أل، أو من دون أل والمعمول فيه أل أو من دون أل أو مضاًفا إًذا فالصفة لها 

 الثة أحوال: بأل ومضاًفا ونكرًة مجرًدا.حالتان بأل ومن دون أل، والمعمول له ث

ماذا تعمل الصفة يف المعمول حينئٍذ؟ يقول: ارفع وانصب وجر يف كل هذه 

 الحاالت إال حالة واحدة يستثنيها يقول:

َدا  َواَ  للللللللرَّ ََ َاللللللللاَف  َأو مد  باَ للللللللا مد

 

للْن َأل َمللالَ  
للَم  ما ْر باَ للا َمللْع َأل سد للرد َْ  َ 

لللللللْن إاَ لللللللاَفة  لاَعالايْ    َ لللللللا َوَملللللللاَوما

 

للللَما  سا َ اها ود ََ ُْ َ ْخللللقد َفْ للللَ  باللللال  َللللل

ال تجرر هبا يعني: ال تضيفها،     ل: سما اسُ لُلمة اسُ فيه ل اَ من ل اَ 
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ال تجرر هبا إذا كانت معرفة بأل يعني: الحسن إذا كانت معرفة بأل فال تضفها إلى  

بأل الحسن للمعمول أو خال من إضافٍة لـ أل ال تضفها إذا كانت  ،اسم خال من أل

الحسن أل، وجه ما فيها أل، هنا الحال هذه  "زيد الحسن وجه"إذا لم يكن فيه أل 

 ."الحسن وجه"ممنوعة أن تجر ما تقل 

أضفناها إلى ما فيه أل إًذا ممتنعة؛ ألهنا ما  "الحسن وجه أٍب "هل نقول: 

ن وجه يجوز؛ أل "زيد الحسن وجه األب"أضيفت إلى ما فيه أل، لكن لو قلت: 

هنا أضيفت إلى األب، فكلمة وجه إذا جاءت هكذا خالية من أل، أو أضيفت إلى 

الوجه ممتنع فقط، الوجه الممتنع واحد فقط وهو: أن تكون  ما ليس فيه أل هذا

الصفة المشبهة بأل ومعمولها ليس بأل ولم يضاف إلى ما فيه أل، بقية الصور كلها 

بعضها حسن وبعضها ضعيف لكن كلها  جائزة وإن كانت تختلف من حيث القوة

جائزة، يعني: إذا كانت الصفة من دون أل ما فيها أل حسن زيد حسن، فالمعمول 

يجوز لك فيه كل األوجه بكل الحاالت؛ ألن االستثناء إنما كان من الصفة المشبهة 

إذا كانت بأل يعني: الصفة المشبهة التي ما فيها أل يجوز لك يف معمولها كل 

زيٌد " "حسن وجههِ " "حسن وجههُ " "زيد حسن الوجهِ "بجميع حالته، األوجه 

 كل ذلك جائز."حسٌن وجٌه " "حسٌن وجًها" "حسُن وجهٍ 

وإن كانت بأل فكل الحاالت جائزة إال إذا كان المعمول ليس بأل وال مضاف  

 "زيد الحسن الوجهَ " "زيد الحسن الوجهُ " "زيد الحسن الوجهِ "لـ أل، تقول: 

وزيد الحسن " "زيد الحسن وجهٌ " "زيد الحسن وجهه" "سن وجههُ زيد الح"

 فلهذا قال ابن مالك يف األخير: "زيد الحسن وجهٍ "ويمتنع  "وجًها

 ُْ َ اها  َفْ  َ  َ ْخقد  وما َل ََ َما باال سا  ود

يعني: المعمول الذي فيه أل لم يخلو من أل فيه أل يعني فهذا يجوز لك فيه 

 الجر.
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 ية م   رة على  رو المُ د  سماها الفعح قال: ابن حمدوَّ وله حا

 ال دود  قال:

أشار المكودي.. المكودي هو الذي ذكر العدد الذي ذكرته أربعة ألف عشًرا 

وكسر فقال ابن حمدون أشار المكودي إلى أن ابن مالك جمع هذه األوجه كلها 

 يف بيٍت وبعض شطر فقال:

يف العلم وبالغته وفصاحته  أشار المكودي إلى التنويه بقدر الناظم وجاللته

 حيث جمع هذه الصور الكثيرة يف هذا اللفظ المختصر فلله دره ما أحسنه.

وقال ابن مالك بيًتا قبل هذه األبيات الثالثة التي قرأناها يف إعمال الصفة 

 المشبهة وهو قوله:

َعنَللللْب  َْ  مد
 َوَسللللْبقد َمللللا َ ْعَمللللقد فاْيللللها

 

للللللللللهد َةا َسللللللللللَببايَّة  َوَجللللللللللْب    َوَ  ند

وهذا إكمال لكالمه على إعمال الصفة المشبهة عمل اسم الفاعل يعني: أن  

اسم الفاعل عمل تشبيًها له بالفعل، وأما الصفة المشبهة فعمل تشبيًها لها باسم 

 الفاعل. 

ا: أَّ الفر  ابد أَّ  نح  عن ا صق درجة على ا قق.  وال اعدة    ل دائم 

ؤخًرا، وظاهًرا ومحذوًفا، وجامًدا وتصرًفا، فلهذا الفعل يعمل دائًما مقدًرا وم 

تعمل على كل حال، واسم الفاعل كما رأينا اآلن عمله أقوى من عمل الصفة 

المشبهة، ومن الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من حيث العمل هذا 

 الفرقان المكتوبان يف هذا البيت األول يف قوله:

عَ  َْ  مد
 نَللللْب َوَسللللْبقد َمللللا َ ْعَمللللقد فاْيللللها

 

للللللللللهد َةا َسللللللللللَببايَّة  َوَجللللللللللْب    َوَ  ند

أي: أن منصوب الصفة المشبهة ال يجوز أن يتقدم عليها كاسم الفاعل، فاسم  

ويجوز أن تقدم  "أنا مكرٌم زيًدا"الفاعل يجوز لك أن تؤخر منصوهبا فتقول: 
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أما الصفة المشبهة فيجب أن  "أنا زيد مكرم"المفعول به يعني المنصوب فتقول:  

وال يجوز أن تقدم المنصوب عليه  "زيد حسن الوجهَ "ر منصوهبا فتقول: تؤخ

فهذا أيًضا ينضاف إلى الفروق الثالثة التي ذكرناها من  "زيد الوجه حسنٌ "فتقول: 

 قبل بين الصفة المشبهة واسم الفاعل.

بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من حيث العمل ما ذكره يف  والفرق الَاين:

 قوله:

َعنَللللْب َوَسللللبْ  َْ  مد
 قد َمللللا َ ْعَمللللقد فاْيللللها

 

للللللللللهد َةا َسللللللللللَببايَّة  َوَجللللللللللْب    َوَ  ند

ويعمل يف غير  "زيٌد ضارب أخاه"السببي نحو:  يعني: أن اسم الفاعل يعمل يف 

  "زيٌد ضارب عمروً "السببي نحو: 

أو  "زيد حسن وجُهه" وأما الصفة الم ب ة فال  عمق إا يف السببي نح :

راد بالسببي؟ شرحناه قبل ذلك، أما المراد بالسببي هو االسم ما الم "حسن وجَهه"

الظاهر المتصل بضمير يعود إلى الموصوف، هو اسم ظاهر لكن اتصل به ضمير 

زيد ضارب "يعود إلى الموصوف إًذا فالضمير سيربطه بالموصوف كقولك: 

فالهاء تعود إلى زيد الموصوف بالمعنى العام ليس إلى الصفة النعت،  "أخاه

 الموصوف يعني: الوصف يشمل الخرب، يشمل النعت، يشمل الحال.

فعمرًو لم يتصل بضمير يعود إلى موصوفه  "زيد ضارب عمروً "غير السببي 

اتصل بالهاء  "زيد حسن وجهه"أما الصفة المشبهة ال تعمل إال يف السببي كقولك: 

 "يد حسن وجههز"العائد إلى زيد، هذا الضمير إما أن يكون ملفوًظا به كما سبق، 

أو  "زيد حسن الوجهِ "أو مقدًرا؛ ألن المقدر كالموجود كقولك:  "حسن وجهه"

  "زيد حسن الوجُه منه"أي:  "زيد حسن الوجهُ " "حسن الوجهَ "أو  "حسن الوجهُ "

إن أل يف مثل ذلك نائبة مناب الضمير، على كل حال  وقال بعض النح  ين:
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لمقدر غير المعدوم، المعدوم ليس الضمير موجود؛ ألن المقدر كالموجود وا

موجود أصاًل، أما المقدر أو المحذوف معناه أنه موجود يف الجملة، ولكنه حذف 

لسبب من األسباب فتقدره قولنا نقدره دليل على أنه موجود أو غير موجود؟ دليل 

 على أنه موجود ولهذا قدرناه دليل على أنه موجود. 

:من ال  اهد يف هَه الع د راَ ل  ق حسن الصفاَ    اَّ رس ل اهلل» لنا مَال 

فحسن " « ر ُ ا مالق، صعب الميراث يف الحروب، لي ن الَانب للمؤمنين

هذه صفات مشبهة إن شئت من ضابط فهي انضافت إلى  "وكريم وصعب ولين

يعني:  "كريم األخالق" "حسنت صفاته"يعني:  "حسن الصفات"فاعلها، 

الزمن هذه الصفات تدل على الثبات وال  وإن شئت من حيث "كرمت أخالقه"

 تدل على التجدد.

 (ک ک ک گ گ گگ) : قال

 .[24ه د:]

أعمى وأصم وبصير وسميع هذه صفات مشبهة أم غير ذلك؟ صفات مشبهة، 

أعمى على وزن أفعل صفة مشبهة أم أفعل تفضيل؟ هنا صفة مشبهة مثل األعمى 

فه إلى الفاعل بخالف ما إذا يعني: عمي قلبك فتضي "أنت أعمى القلب"تقول: 

فهنا اسم تفضيل، وكذلك األصم إًذا فالمعنى هو  "فالن أعمى من فالن"قلنا مثاًل 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ):  الذي يحدد النوع، قال

 .[72اإلسراء:] (ٴۇ

أما أعمى األولى فهي صفة مشبهة عمي قلبه فهو يف اآلخرة أعمى إن قيل أهنا 

 أعلم أنه يف اآلخرة كذلك، وإن قيل واهلل أعلم أهنا أفعل صفة مشبهة فالمعنى واهلل

 تفضيل فالمعنى أنه أشد عمًى المعنيان محتمالن.
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ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ): قال اهلل 

  .[68الب رة:] (ۇئ

فارض، وبكر. بكر عندما تكون البقرة بكًرا مثاًل بقيت سنتين بكًرا يف هذه 

إًذا قوله هنا بكر صفة مشبهة أم ال؟ صفة مشبهة  السنتين الصفة هذه تتغير أم ثابتة؟

وقلنا الصفة المشبهة تدل على الثبات ما دامت موجودة لكنها قد تنقطع، وفارض 

صفة مشبهة أم اسم فاعل؟ هنا صفة مشبهة؛ ألهنا بعد ما زالت بكارهتا صارت 

تة فارًضا الصفة اآلن ثابتة أو اآلن فارض ثم بكر وبعده فارض ثم بكر صفة ثاب

هو قائم لكن هذه الصفة قد تنفك عنه،  "كقائم وجالس"ليست كاسم الفاعل 

وجالس هذه الصفة قد تنفك عنه اسم فاعل، أما الصفة الثابتة المستمرة هذه صفة 

 ."كطاهر القلب"مشبهة إًذا هذه فارض أيًضا صفة مشبهة 

عوان فعال كقولهم  [68الب رة:] (ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ)

 يف المعنى، عوان هذه أيًضا صفة مشبهة. يف الوزن ليس "جبان"

الرحمن على وزن فعيل،  [1الفا حة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ): قال

والرحيم على وزن فعيل هاتان الصفتان مشبهتان أما فعالن رحمان فهو صفة 

مشبهة ال إشكال يف ذلك، وأما رحيم فصفة مشبهة أم صيغة مبالغة؟ أما هنا فال 

صفة مشبهة؛ ألهنا تدل  الصفات مع اهللشك أهنا صفة مشبهة ألن مثل هذه 

على الثبات واالستمرار أما مع الخلق فقد تكون صفة مشبهة إذا كانت صفة ثابتة 

أي: أن اإلنسان يتطبع بالكرم حتى ال  "كريم"فيهم، وقد تكون مبالغة كقولك: 

ينفك عنه تكون فيه صفة ثابتة ال يتكلفها فهو كريم صفة مشبهة، قد تكرم أخالقه 

فتجر هبا  "هو كريم الخلِق "فرتفع هبا الفاعل، ثم  "هو كريم خلقه"حيث تقول: ب

الفاعل والصفة متى ما جرت الفاعل كانت صفة مشبهة، أما إذا كان الكرم فيه 
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يعني: يفعله فعاًل يفعله وقًتا بعد وقت يعني: يتكلفة هو كريم لكنه يفعله فعاًل ال 

 يفعله طبًعا فهنا كريم صفة مبالغة.

 .[12فا ر:] (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ): الق

هذا عذب من عُذب الماء عذب فعل مثل سهل وصعب، والصفة المشبهة، 

ملٌح فعٌل  [53الفرقاَّ:] (ۉ ې ې)صيغة مبالغة،  "كشجاع"فرات كفعال 

سائغ  [12فا ر:] (پ پ)صفة مشبهة، وأجاج ُفعال كشجاع صفة مشبهة، 

ة ثابتة فيه أم حادثة؟ صفة ثابتة يعني: الماء العذب الفرات كونه سائغ الشرب صف

 (پ پ)مرة يكون سائًغا ومرًة ال يكون سائًغا؟ ثابتة فلهذا ترفع هبا فاعلها 
 يعني: يسوغ شربه. [12فا ر:]

وجاء يف األثر أن أبا بكر رجل أسيف يعني: كثير البكاء أو سريع الدمعة فعيل 

؟ صفة مشبهة؛ ◙رأسيف هنا هل هي صفة مشبهة أم صيغة مبالغة ألبي بك

: يف صفة أم المؤمنين ◙ ألهنا صفة ُعرف هبا وصارت ثابتة فيه، قال حسان

 :  عائشة

َّ  بار َبللللللة   لللللل ا  َحصللللللاَِّ َرهاَِّ مللللللا  د

 

للن لدحلل ما الَ  افاللقا    َو دصللباحد َغر للى ما

أما حصان ورزان فعلى وزن فعال كجبان فهما صفتان مشبهتان حصان صفة  

 بتة فيهاثابتة فيها الرزانة صفة ثا

ن لدح ما الَ  افاقا   َو دصباحد َغر ى ما

غرثى صفة مشبهة أم ماذا؟ صفة مشبهة فعلى من أوزان الصفة المشبهة فعلى؟ 

ومثل  "أجهر"كيف كانت صفة مشبهة؟ غرثى هذا مؤنث مذكره أغرث أفعل مثل 

وحمر " "عمي فهو أعمى"صفات مشبهة إذا قلت:  "أعور وأحمر"ومثل  "أعمى"
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 "وأغرث وغرثى" "وأفضل وفضلى" "أحمر وحمرى"صفات مشبهة  "فهو أحمر 

 فهذه صفة مشبهة؛ ألهنا من أغرث وأغرث أفعل صفة مشبهة.

هذا ما تيسر شرحه يف الصفة المشبهة اللهم صلِّ وسلم على نبينا محمد وعلى 

 آله وأصحابه أجمعين.

 

 ¹ 
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 السابع والسبعون الدرس

﷽ 
 

لصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، وا 

ا بعد:وأصحابه أجمعين،   -أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة الطيبة ليلة 

اإلثنين، الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة، من سنة اثنتين وثالثين وأربعمائة 

رة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وألف، يف جامع الراجحي، يف حي الجزي

[ عليه رحمة اهلل ألفية ابن مالكمن دروس شرح ] ،توفيقه الدرس السابع والسبعين

 تعالى.

ونحن اآلن نكاد نقرتب إلى منتصف األلفية، نصلها إن شاء اهلل يف الدرس 

الكالم القادم أو الذي بعده، أما يف هذه الليلة المباركة إن شاء اهلل تعالى فسيكون 

 [ باب الععَبعلى ]

باب [ ]باب أفعق العفايقبعد أن انتهينا يف الدرس السابق من الكالم على ]

يف ألفيته يف أحد عشر بيًتا، نبدأ الدرس كالمعتاد   أخذه ابن مالك [الععَب

 بقراءة هذه األبيات:
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 : قال اإلمام ابن مالك 

 
ُ
ب

ُّ
ج

َ
ع

َّ
 الت

ٌَْفَعلللَق اْنطالللْق َبْعلللَد َملللا.474 َبلللا با  َ  َ َع

 

ور  باَبللللللا  للللللرد َْ للللللَق َم
ٌَْفعا للللللىء با  َأو جا

لللللَبنَّهد َ َملللللا.475 
 َو اللللللَ  َأْفَعلللللَق اْنصا

 

َملللللا  ْق با ا ْيَلْينَلللللا َوَأْصلللللدا  َأوَفلللللى َملا

ْبلَت اْسلَعبْح .476  ََّ نْلهد َ َع
َف َملا ما َْ  َوَح

 

لللْح    َمْعنَلللاهد َ اا
فا َْ نْلللَد الَحللل

 إاَّْ َ لللاََّ عا

ْعَلللْينا .477  َمللا َوفاللي  اللالَ الفا  قاللْدَم  َل ا

 

عاَملللللللا  للللللُ حد ُْ  باحد
ف   َمنْللللللعد َ َصللللللر 

َف .478  لر  لْن ةا  َ لالَث  صد َما ما ْ  د  َوصد

 

َُّ َغْيلللللرا ةا  اْنعاَفلللللا   َقاباللللقا َفْالللللقا َ للللل

ي َأْ َ الَ .479 
  دَااها

 َوَغْيرا ةا  َوْصف 

 

لللللللالَ  
عا  َوَغْيلللللللرا َسلللللللالاك  َسلللللللباْيَق فد

لللل.480  َد أو َأَ للللدَّ َأو  ا
َماَوَأْ للللدا  ْب د د

 

و ا َعللللدا   للللرد للللفد َمللللا َبْعللللَض ال    َ ْخلد

لللْب .481  ما َبْعلللدد َ نَْعصا
 َوَمْصلللَدرد الَعلللادا

 

لللللْب   َا هد باالَبلللللا َ  لللللق َجلللللر 
 َوَبْعلللللَد َأْفعا

ُْ لاَ ْيللرا َمللا ةد اللرْ .482  لل ُد ورا اْح  َوباالن للدد

 

نْلللللهد أدثا  
َا  ما لللللْس َعَللللللى الَّللللل  َواَ َ  ا

ا الَبلللابا َلللل.483  ََ َماَوفاْعلللقد َهللل َ لللدَّ  ْن  د

 

 َمْعمد لدلللللللهد َوَوْصلللللللَلهد بالللللللها الَ َملللللللا 

هد باَظللْرف  أو باَحللْرفا َجللرّ  .484   َوَفْصلللد

 

ََ اْسلللَعَ رْ   للللفد فالللي َةا ْسلللَعْعَمِق َوالخد  مد

المعاين التي تكون يف النفس وهو فعال يحدث يف النفس  التعجب معنًى من 

ة، فله ألفاظ وصيٌغ سماعية ألمٍر ذي مزية ظاهرة وله يف العربية أساليب كثير

 وقياسية.

ا، وهذه يف المعتاد ُتذكر يف كتب اللغة  فاأللفاظ والصيغ السماعية كثيرة جدًّ

 "قاتله اهلل ما أشجعه "وقولهم  "عجًبا"وكقولهم:  "هلل دره فارًسا"كقوله مثاًل 

ٴۇ ۋ )وكقوله تعالى:  "شاهدت منظًرا ناهيك به من منظر "وكقولك 

 ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ) وكقوله: [28ب رة:ال] (ۋ ۅ ۅ ۉۉ

سبحاَّ اهلل إَّ »  ، وكقول النبي[14،13ن و:] (ٹ ٹ ٹ
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 :◙ومن ذلك قول حسان «المؤمن ا  نَس

 ُْ َصلللللللللللللللاَبة   نلللللللللللللللاَدْمعد د
 هلل َدر  عا

 

لا   ّللللللللَق يف الّ ملللللللاَّا ا وَّ َا   ْ مللللللل  ب

 ومن ذلك قول أحمد شوقي: 

لللها َأنلللتا َفملللا َرَأ لللتد َعللللى الَصلللفا  لالَّ

 

لللللالَل َوا َعللللللى ا َو لللللادا َهللللل  ََ  َا ال

 القديم: ومن ذلك قول 

َُّ واهلللل  واهللللا لللل  واهلللل  لسلللللمى  د

 

نللللللا نالناهللللللا  نللللللى َللللللل  َأنَّ للللللَي المد
 ها

ا، وقلنا أن الذين يهتمون هبا أهل اللغة، أما   وهذه األساليب السماعية كثيرة جدًّ

للصيغ القياسية [ إال باب الععَب يف النح النحويون فإهنم ال يعقلون هذا الباب]

 المضطردة.

 :والصيغ القياسية املضطردة للتعجب صيغتان 

 ما أفعله. ا ولى:

 أفعق به. والَانية:

هاتين الصيغتين يف البيت األول يف هذا الباب   وقد ذكر ابن مالك

 فقال:

َبلللللا  َ لللللْق َبْعلللللَد َملللللا َ َع
ٌَْفَعلللللَق اْنطا  با

 

ور  باَبللللللا  للللللرد َْ للللللَق َم
ٌَْفعا للللللىء با  َأو جا

ما " "ما أحسن العلم"شطر األول ذكر فيه الصيغة األولى ما أفعله كقولك: فال 

العلم ما  "وتقول أيًضا "ما أغنى الحليب بالفوائد" "ما أقوى زيًدا" "أجمل القمر

 ."والحليب ما أغناه بالفوائد" "وزيد ما أقواه" "والقمر ما أجمله" "أحسنه

 "أحسن بالعلم"عل به نحو ويف الشطر الثاين ذكر الصيغة األخرى وهي: أف

والصيغة األولى ال  "وأغني بالحليب بالفوائد" "وأقوى بزيد" "وأجمل بالقمر

 شك أهنا هي األكثر استعمااًل قديًما وحديًثا.
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 .[175الب رة:] (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ):  قال 

 وقال الشاعر:

ْنيا إةا اْجَعَمَعللا ْ َن والللد   مللا َأْحَسللَن الللد 

 

  َْ  بالرجلللقا وأقلللبَح الُفلللَر واإلفلللال

 .[38مر ُ:] (جب حب خب): وقال 

 إعراب الصيغة األولى فقال:  ثم ذكر ابن مالك

َبنَّهد  َأْفَعَق  َو ال َ 
  اْنصا

فذكر أن ما بعد ما أفعل موصول يعني: أنه موصول على أنه مفعول به سواء 

فالهاء  "زيد ما أحسنه"أو ضمير نحو  "ما أحسن زيًدا"كان اسًما ظاهًرا نحو 

 ه يف محل نصب، ثم أكمل البيت الثاين يف قوله:مفعول ب

ْق  َملاْيَلْينَا َأوَفى َ َما َما َوَأْصدا  با ا

بقية البيت الثاين تتعلق بالبيت األول، وال تتعلق بأول البيت الثاين؛ ألنه ذكر يف 

 آخر البيت الثاين مثالين:

 ما أفعله، وهي قوله: أحدهما للصي ة ا ولى

 ْينَاَملاْيلَ  َأوَفى َ َما

 مثال على صيغة أفعل به وهي قوله: والمَال الَاين

ْق  َما َوَأْصدا  با ا

سكت عن إعراب ما أفعله، وسكت عن   وتلحظون أن ابن مالك

إعراب الصيغة األخرى، هو فقط تكلم عن إعراب ما بعد ما أفعله، لكنه سكت عن 

 إعراب ما أفعله، وسكت عن إعراب الصيغة األخرى أفعل به.
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فما نكرة تامة بمعنى شيء  "ما أفعل زيد"قول: أما الصيغة األولى وهي فلهذا ن

فصارت اسًما يف أول الجملة فهي مبتدأ، وأحسن فعل ماٍض لكنه جامد، وفاعله 

ضمير مسترت تقديره هو يعود إلى ما التي قدرناها بذاكرة تامة شيء، وزيًدا سبق أنه 

وفاعله ومفعوله خرب لما،  أحسن "أحسن زيًدا"مفعول به، والجملة الفعلية 

شيء عظيم أحسن زيًدا، أو شيء  "ما أحسن زيًدا"والمعنى العام لنحو قولنا: 

 ذكرنا بحسن زيد، أو شيء جعلنا نتعجب من حسن زيد، أو نحو ذلك.

جملة اسمية، إذ تكوهنا من مبتدأ وخرب  "ما أحسن زيًدا"فعلى ذلك قولهم: 

جملة فعلية  "وأحسن زيًدا  "ه أنه مبتدأهذا هو قول الجمهور سيبويه ومن تابع

 خرب.

وقال بعض النحويين كاألخفش: إن ما اسم موصول فتكون بمعنى ماذا؟ 

بمعنى الذي، وأحسن فعل ماٍض جامد كما قال السابقون، وفاعله ضمير مسترت 

الفعل  "أحسن زيًدا"يعود إلى ما الموصولة، وزيد مفعول به، والجملة الفعلية 

 فعول ما عالقتها بما الموصولة؟ صلة الموصول.والفاعل والم

صلة  "وأحسن زيًدا"اسم موصول وقع يف أول الجملة فهو مبتدأ  "ما"

الموصول فأين الخرب؟ قال: إن الخرب يف مثل هذا األسلوب محذوف والمعنى 

العام: الذي أحسن زيًدا شيء عظيم فهي عندهم أيًضا جملة اسمية؛ لتكوهنا من 

 قوالن يف المعنى العام متقاربان.مبتدأ وخرب وال

ا هنا ويف مواطن كثيرة من كالم النحويين إذا  وأحب أن أنبه عن أمر مهم جدًّ

قالوا: والمعنى كذا هم ال يريدون بذلك المعنى اللفظي لهذه الجملة كذا وكذا، 

وإنما يريدون المعنى العام يعني: المعنى المفهوم، يعني: الالزم الحاصل فلهذا 

ن نقدم أي معنى عام يناسب هذه الجملة والمعاين العامة تختلف أيًضا من يمكن أ

 جملة إلى جملة وإن كان موادها واحًدا. 
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شيء عظيم أحسن  "قد نقدر يف التقدير العام "ما أحسن زيًدا"فمثاًل لو قلنا  

أو شيء عظيم نبهنا أو أعلمنا  "زيد أو شيء عظيم جعلنا نتعجب من حسن" "زيًدا

 وهكذا.  "بحسن زيد أو ذكرنا

:  "ما أعظم اهلل"هذا أيًضا أسلوب تعجب  "ما أعظم اهلل" لُن ل  قلنا مَال 

تتعجب من عظمة اهلل جل جالله، ولكن ال يمكن أن تطبق على ذلك المعنى العام 

معناها كما يقول  "ما أعظم اهلل"فتقول:  "ما أحسن زيًدا"المذكور يف نحو 

ولكن  "ًما يقولون: شيء عظيم ما أحسن زيًداالنحويون يف معنى التعجب عمو

 يعني: جعله عظيًما. "شيء عظيم أعظم اهلل" "ما أعظم اهلل"نقول يف 

أي: شيء عظيم  "ما أعظم اهلل" وإنما ن در معاين أمر  مناسبة  ٌَّ ن  ل:

جعلنا نتعجب من عظمة اهلل، أو شيء عظيم أعلمنا أو ذكرنا بعظمة اهلل؛ ألن 

رأى شيًئا يجعله يتعجب أي: ينفعل  أسلوب التعجب إال إذا المتكلم ال يقول

بسبب هذه المزية الظاهرة، فنحن نعلم جميًعا أن اهلل عظيم، ونعلم أنه ما أعظم اهلل، 

ومع ذلك نقول أحياًنا ما أعظم اهلل، وذلك عندما نرى شيًئا يذكرنا بعظمة 

 .اهلل

المعاين عامة عند النحويين ال هذه  "ما أحسن زيًدا"أو  "ما أعظم اهلل"فالمعنى 

تستطيع أن تطبقها على كل شيء حتى تفهم المعنى الخاص وتقدر بحسب المعاين 

يف كالم النحويين عندما يقولون: والمعنى كذا ولعلنا  المناسبة، ولذلك أمثلة كثيرة

 نبهنا على أمثال ذلك من قبل، وسننبه على أمثال ذلك من بعد.

وما " هُ أ ى إلى حل ة عالُ من العلماء قال:ومما  حُى يف ةلك أَّ أحد

فكانت بينه وبين اآلخرين منافسة لكونه  "أي: شيء عظيم أحسن زيًدا "أحسن زيد

؟ فأعرهبا، "ما أعظم اهلل"من بلد آخر فأوقعوه يف هذه الورطة فقالوا: ما إعراب 

وه فقالوا وما معناها؟ قال: شيء عظيم أعظم اهلل!! يعني: جعله عظيًما فسحب
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 . وأخرجوه من الحلقة؛ ألن هذا ال يناسب أن تقوله مع اهلل

جعله عظيًما، كل شيء من  وإَّ  اَّ المعنى ب  لك:  يء عظيُ أعظُ اهلل أ :

مخلوقاته وإنما قدرته مثاًل أو قوته أو نحو ذلك يعني: أيًضا هذه األمور ال تتناسب 

 .مع اهلل

الجمهور وإعراب األخفش فعل وكما رأينا فإن أفعل على اإلعرابين إعراب 

ماٍض ولكنه جامد يعني: ال يتصرف، ال تستعمل منه المضارع أو األمر يف هذه 

الصيغة ما أفعله بل جمد على صيغة أفعله، ومما يدل على أنه فعل وليس اسًما أو 

حرًفا أنه يعامل معاملة األفعال، ومن ذلك أن نون الوقاية تتصل به كاألفعال فأنت 

ما أفقرين "وتقول يف أسلوب التعجب  "زيد أكرمني وأعطاين"ألفعال: تقول يف ا

وما أغناين " "ما أفقرين إلى اهلل"إذا اتصلت ياء المتكلم بفعل التعجب،  "إلى اهلل

وأيًضا يدل على أنه فعل التصال نون التوكيد به، ونون  "عما يف أيدي الناس

، ومن "وأحسنن بزيد" "بزيدأحسن "التوكيد ال تتصل إال بالفعل فتقول مثاًل: 

 ذلك قول الشاعر:

 فٌحر به من   ل ف ر وأحر ا

 هذه أفعل به

 فٌحر به من   ل ف ر وأحر ا

لو ضربنا هذا الشاهد مثااًل على  أ ن ال اهد ووجه ااسع  اد يف البيت؟

 اتصال نون التوكيد بفعل التعجب مما يدل على أنه فعل أين نون التوكيد؟ يف قوله:

 من   ل ف ر وأحر افٌحر به 

مؤكد بنون التوكيد الخفيفة التي من أحكامها التي  "وأحرين "أصلها "وأحريا

إن وقفت عليها وجب قلبها ألًفا بخالف نون التوكيد الثقيلة فأنت إذا أكدت بنون 
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قفا "وإذا وقفت على الخفيفة تقول:  "قفن طوياًل "التوكيد الثقيلة تقول مثاًل  

 القيس: كما قال امرؤ "طوياًل 

 قفللا نبللك مللن ةا للر  حبيللب ومنلل ل

 

م ل فَحْ مللقا   لل   بلليَن الللدَّ  الل 
لل  ا  بسا

لكنه ثم قدر  "قف:كان يحدث صاحبه أي: "قفا نبكي"فإنه يحدث واحًدا  

 الوقوف عليها.

ومثلنا لذلك بأبيات كثيرة خاصة ذكرها ابن مالك نفسه، يأيت فعل مثاًل مجزوم 

تحة وألف فتقول: أنه متصل بنون التوكيد التي ومع ذلك نجده يف األخير عليه ف

 .[15العلق:] (ې ې): قلبت عند الوقف ألًفا، ومن ذلك قول اهلل

ولو وقفت هنا  (ې ې)اتصلت بنون التوكيد الخفيفة  "نسفع"هذه 

ولهذا كتبت يف المصحف باأللف؛ ألن األصل  "لنسفعا"على الفعل كنت تقولك 

 على ما توقف عليه.القاعدة يف اإلمالء أهنا تكتب 

هذا الشاهد ووجه االستشهاد للبيت وقول أفعل فعاًل كما ذكرنا قبل قليل قول 

الجمهور وهو الصحيح ال شك فيه، وقال بعض الكوفيين أنه اسم واستدلوا على 

 ذلك مما جاء تصغيره يف بعض األبيات كقول الشاعر:

  ا ما أميلح غ انا  دَّ لنا

نعرف من خصائص األسماء كالتسمية والجمع  أميلح فصغر، والتصغير كما

والتصغير، وأيًضا التنوين هذه كلها من خصائص األسماء فقالوا: إهنا اسم لدخول 

التصغير هنا، ويرد على هذا البيت بأنه شاذ، ويرد عليه بأنه حسنه كون فعل 

يف األصل فعل متصرف  "أحسن" "ما أحسن زيًدا"التعجب صار جامًدا مثل: 

يف  "أحِسن إلى الفقراء" "يحسن محمد إلى الفقراء "مد إلى الفقراءأحسن مح"

التعجب فإنه يعود جامًدا، فجمود  األصل فعل متصرف لكن إذا نقلت أي فعل إلى
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الفعل يقربه إلى األسماء فكأن الشاعر عامله معاملة األسماء لهذا السبب، هذا ما 

 ."ما أفعل زبد، أو ما أفعله"يتعلق بالصيغة األولى 

ما أحسن "فإعراهبا أن نقول:  "أو أفعل بزيد"ما أفعل به  أما الصي ة ا مر :

هذا فعل ماٍض جامد يدل على التعجب، ولكنه جاء  "أحسن" "أحسن بزيد "بزيدٍ 

فاعل حكم الفاعل الرفع أم  "وزيد"حرف جر زائد،  "والباء"على صيغة األمر، 

ًظا بالباء الزائدة هكذا حروف الجر الجر؟ الرفع، إًذا فاعل مرفوع محاًل مجرور لف

حسن "معناه  "أحسن بزيد "الزائدة تؤثر يف اللفظ وال تغير يف اإلعراب، وقوله: 

أي: عظم عمرو فهو فعل ماٍض وفاعل ثم غير ذلك إلى هذه  "أعظم بعمرو "زيد

 الصيغة أفعل به لفعلها صيغة خاصة يف التعجب.

أصلها تدل على اإلخبار أهنا  فهذه الجملة على "حسن زيد"يعني لو قلت 

أخربت أن زيًدا حسن، وليس فيها معنى التعجب، فلو  "حسن زيد"جملة إخبارية 

جعلوها على معنى اإلخبار وعلى معنى التعجب بصيغة واحدة اللتبس األمر 

فلهذا نقلوها إلى صيغة أفعل به؛ لتكون الصيغة هي الدالة على التعجب وهذه هي 

لة األلفاظ على المعاين، األلفاظ كالكلمات مفردات جماًل اللغة، اللغة هي دال

 وأساليب.

على بعض أحكام هذا الباب باب   ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك 

 التعجب، وبدأ بالكالم على حكم حذف المتعجب منه فقال:

ْبللللَت اْسللللَعبْح  ََّ نْللللهد َ َع
َف َمللللا ما َْ  َوَحللل

 

لللْح    َمْعنَلللاهد َ اا
فا َْ نْلللَد الَحللل

 إاَّْ َ لللاََّ عا

 قوله: يضح أي: يتضح وجاء يف بعض نسخ األلفية 

نَْد  َ اََّ  إاَّْ  فا  عا َْ ْح  الَح  َمْعنَاهد َ صا

كالهما يدل على معنًى متقارب أي: أن المتعجب منه يجوز حذفه على 
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القاعدة العامة للحذف، يعني: حذفه ليس له أحكام خاصة، بل هو يدخل يف  

لحذف ماذا تقول؟ كل معلوم يجوز القاعدة العامة للحذف، والقاعدة العامة ل

 حذفه، أو تقول: ال يحذف إال المعلوم هذا هو قوله:

نَْد  َ اََّ  إاَّْ  فا  عا َْ ْح  الَح  َمْعنَاهد َ اا

يعني: إذا كان معلوًما واضًحا جاز لك أن تذكره وجاز لك أن تحذفه؛ ألن 

وأوجه  اللغة العربية لغة قائمة على اإليجاز واالختصار وهذا من أوجه بالغتها،

ا ال تستطيع أن تحصرها سواًء يف  البالغة واالختصار يف اللغة العربية كثيرة جدًّ

 األلفاظ أو يف الرتاكيب أو يف المعاين.

سواء يف الرتاكيب، الرتكيب يجوز أن تحذف بعض أجزاءه كما هو اآلن تكاد 

تحذف المتعجب منه يجوز أن تحذف الفاعل، يجوز أن تحذف المبتدأ، يجوز أن 

تحذف الخرب، يجوز أن تحذف كل ما هو معلوم، يجوز أن تحذف الجملة كاملة 

أي:  "نعم"تقول يف الجواب  "هل جاء محمد"إن دل عليها دليل فإذا قيل لك: 

لداللة السؤال على ذلك، وكذلك يف  "جاء محمد"فحذفت  "نعم جاء محمد"

من خصائص اللغة الكلمة وكذلك يف الحروف أيًضا، ويف اإلمالء فلهذا قد يكون 

العربية أهنا تعرب عن األصوات بالحروف وتعرب عن الحركات يف رسوم مختلفة 

 إلى آخره..... "الضمة، والفتحة، والكسرة، والسكون، والشدة، والمد"وهي 

الضمة، والفتحة، والكسرة، "هذه االصطالحات اإلمالئية أيًضا وهي 

من أوجه إيجاز واختصار اللغة هذه أيًضا  "والسكون، والشدة، والمد واإلمالة

العربية فكثير من اللغات كاللغة اإلنجليزية مثاًل المعروفة للكثير تعرب عن 

 األصوات بحروف وتعرب عن الحركات أيًضا بحروف.

وينطق  "ألف مد "ولهذا تجد الرسم الواحد ينطق مرة حرًفا كاأللف العربي 
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هذا يسبب إلباس، وكذلك بقية يعني: فتحة فالرسم واحد و "ألف صغيرة"أحياًنا 

حروف العلة عندهم، فلهذا تجد مثاًل وأنت تكتب كالم اإلنجليزية تأخذ مثاًل 

صفحة باإلنجليزية إذا كان المرتجم متقن للغتين تأخذ مثاًل نصف صفحة ما 

عندهم حذف حتى كتابتهم طويلة تجد كلمة صغيرة ومع ذلك كتابتها سبعة 

رف اثنا عشر حرف وهكذا، وإذا أردت أن ترتجم أحرف، ثمانية أحرف، عشرة أح

صفحة باللغة العربية إلى اللغة اإلنجليزية قد تحتاج إلى صفحتين أو ثالث 

 صفحات.

الضاد والراء والباء وفتحة "إًذا ضرب يف اللغة العربية مكونة من ستة أصوات 

ثة رسوم ومع أهنا تكتب يف اللغة العربية بثال "الضاد وفتحة الراء وفتحة الباء

والحركات تضعها فوق أو تحت وتبقى الكتابة صغيرة والحركات أنت  "ضرب"

 مختار فيها يعني: ليست واجبة كالحروف.

إن كان هناك لبس أو حاجة تضعها، وإال فليست واجبة إال عند اللبس 

والحاجة، أما يف اللغة اإلنجليزية فالبد أن تكتب الحروف كلها سواء كانت أصواًتا 

 ت.أو حركا

المنصوب يعني: أفعل فيما  والمراد بالمععَب منه يف أسل ب الععَب ه :

 هذا هو المتعجب منه. "أحسن بزيد"، والمجرور فيما بعد الباء يف: "أفعل زيًدا"

وذكر ابن مالك يف هذا البيت أن المتعجب منه يجوز حذفه بشرط كونه معلوم 

 "ما أحسن زيًدا وأجمله" أي: يكون دليل لفظي أو معنوي عليه، فلك أن تقول:

 "وأجمل"المتعجب منه يف قولك  "ما أحسن زيًدا وأجمل"ولك أن تقول: 

أحسن بزيد "وتقول:  "وأروعه"أي:  "ما أكرب هذا المشروع وأورع"وتقول: 

 "أي: وأروع به "أخرب هبذا المشروع وأروع"وتقول:  "وأجمل به "أي:  "وأجمل
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والمعنى واهلل أعلم  [38مر ُ:] (جب حب خب) يف كتابه الكريم: قال اهلل 

 لذا األول على الثاين. "أسمع هبم وأبصر هبم"

 وقال امرؤ القيس:

 أر  أّم عمللللرو دمع للللا قللللد  حللللدرا

 

للاء  علللى َعمللر و َوَمللا  للاَّ أْصللَبرَ   َُ  ابد

 :◙ وقول الشاعر وينسب لعلي ابن أبي طالب "وما كان أصربها"أي:  

 جلللل   اهلل عنّللللي، والَلللل اء بفاللللله

 

 ة ميللللرا مللللا أعللللّف وأ رمللللاربيعلللل 

 أي: ما أعفها وأكرمها، وهذا مضطرد كما ذكرنا ذلك.  

 على جمود فعلي التعجب فقال:  ثم بعد ذلك تكلم ابن مالك

َمللللا ْعَلللللْينا قاللللْدَم  َل ا  َوفاللللي  اللللالَ الفا

 

عاَمللللللا  للللللُ حد ُْ  باحد
ف   َمنْللللللعد َ َصللللللر 

ة ففعل التعجب وهو أفعل وهذا أشرنا إليه من قبل، ونعيده تبًعا ألبيات األلفي 

فيما أفعله وأفعل يف أفعل به فعالن جامدان غير متصرفين ال يستعمل من أفعل 

الماضي ال يأيت على صورة المضارع وال األمر، وال يأيت أفعل يف أفعل به على 

 صورة الماضي أو المضارع.

: وقد نقل ابن مالك يف بعض كتب أن هذا مما ال خالف فيه بين النحويين أي

 أن فعلي التعجب جامدين.

 رو  الفعق الَ   صاغ منه فعق الععَب    ُ بعد ةلك ة ر ابن مالك

 ف ال:

َف  للللر  للللْن ةا  َ للللالَث  صد َما ما للللْ  د  َوصد

 

َُّ َغْيلللللرا ةا  اْنعاَفلللللا   َقاباللللقا َفْالللللقا َ للللل

ي َأْ لللَ الَ  
  دَالللاها

 َوَغْيلللرا ةا  َوْصلللف 

 

لللللللالَ  
عا  َوَغْيلللللللرا َسلللللللالاك  َسلللللللباْيَق فد

عال التعجب ال يصاغ من كل األفعال بل يصاغان مما اجتمعا فيه سبعة فف 

 شروط ذكرها ابن مالك يف هذين البيتين. 
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وما أعظمه من " "ما أحسنه من حسن"أن يكون ثالثًيا نحو:  ال ر  ا ول:

فال يبنيان أو فال يصاغان مما زاد على الثالثي أي:  "وما أجمله من جمل" "عظم

إال أن  "كانطلق ودحرج واستخرج"والسداسي  الرباعي والخماسي

جوز صوغهما من أفعل أي: كمن الثالثي لمزيد همزة يف أوله من  سيبويه

 "وما أواله للمعروف من أولى" "ما أعطاه للما من أعطى"أفعل ومن ذلك قوله: 

 ."وما أقفر المكان من أقفر "وما أظلمه لليل من أظلم"

تصرًفا ال جامًدا، فال يبنيان من فعل جامد غير أن يكون فعاًل م ال ر  الَاين:

يعني ال تقول يف التعجب:  "وليس"نعم، وبئس، وعسى، "متصرف، ال يبنيان من 

 ألن فعل التعجب ال يصاغ من فعل جامد.؛"ما أليس زيًدا كريما"

أن يكون معناه قاباًل للمفاضلة والتفاضل فال يبنيان مما ال يقبل  ال ر  الَالث:

والتفاوت يعني: فعل له درجات له أصناف وأنواع بعضها أشد من بعض، التفاضل 

الجمال، "تفاضل  "الحسن" "كالحسن"البد أن يكون فيه تفاوت ومفاضلة 

 ونحو ذلك. "القوة، الضعف

أما األمور التي ال تتفاضل يف حقيقتها فإهنم يقولون: إن فعلي التعجب ال 

ال ال تقبل يف أصلها وحقيقتها فهذه أفع "كماتن وفني، وهلك"يصاغان منه 

 ."ما أفنى المال"ال تقول:  "ما أموت الباطل"التفاوت، يعني ما تقول: 

أن يكون فعاًل تاًما ال ناقًصا، فال يصاغان من الفعل الناقص،  ال ر  الرابع:

والمراد بالفعل الناقص كما تعلمون كان وأخواهتا، كاد وأخواهتا، يعني ال تقول: ما 

تريد التعجب، وهذا قول الجمهور  "ما أصبح زيًدا نشيًطا"أو  "كريًما أكون زيًدا

وأجازه الكوفيون قياًسا، هذا الشرط هو قول الجمهور وعليه المسموع، وأما 

ما "الكوفيون فأجازوا قساًسا أن تصوغ فعل التعجب من الفعل الناقص فتقول: 

ا ذلك قياًسا ال سماًعا وهم أجازو "وما أصبح زيًدا نشيًطا" "أكون زيًدا كريًما
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 يعني: لم يأِت شيًئا عن العرب يف ذلك. 

أن يكون فعاًل مثبًتا ال منفًيا، الفعل المنفي هو المسبوق  ال ر  الخامس:

بناٍف، والمثبت هو الذي لم يسبق بناٍف، فال يصاغان من فعل منفي سواء كان 

ما عاج زيد "ولهم: النفي الزًما أي: ال يستعمل هذا الفعل إال مع حرف النفي كق

 ."ما ضربت زيًدا"يعني: ما انتفع، أو كان النفي غير الزم كقولك:  "بالدواء

أال يكون الوصف من هذا الفعل على وزن أفعل ومصطلح  ال ر  السادْ:

الوصف تكلمنا عنه كثيًرا قلنا: الوصف جمعه أوصاف والمراد بالوصف كل اسم 

المفعول والصفة المشبهة وصيغ  دل على حدٍث وصاحبه، كاسم الفاعل واسم

المبالغة والتفضيل هذه يسموهنا األوصاف ومفردها وصف، بخالف الصفة 

 فالصفة جمعها الصفات وهي تستعمل يف اإلعراب يف النحو الصفة معناها النعت.

قال: أال يكون الوصف منه على أفعل؛ ألن أغلب األفعال كما درسنا يف باب 

فهو ضارب ما  "ضرب زيد"اسم فاعٍل، الوصف من  الوصف منه اسم الفاعل يأيت

 "وقام فهو قائم" "ضرب زيد فهو ضارب" "ضرب زيد فهو أضرب"تقول: 

 ."وجلس فهو جالس"

إال أن هناك أفعااًل فصلنا كما فيها ومتى يكون الوصف على أفعل وذلك يف 

أو باب الصفة المشبهة، وذلك إذا كان الفعل على وزن الثالثي فعل وهو الزم، 

كسود "فُعل وال يكون إال الزًما، ومن ذلك أفعال األلوان والعيوب أفعال األلوان 

وحمر فهو " "سود فهو أسود" "سود فهو ساود أو سائد"ما تقول:  "فهو أسود

 ."أحمر

، "وعمي فهو أعمى"، "حول فهو أحول"وكذلك أفعال العيوب كقولك: 

فعل التعجب من األلوان ال  فال يقال يف األلوان فال يصاغ "وعور فهو أعور"
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، تتعجب من لونه هذا، "وما أصفره"، "وما أحمره"، "محمد ما أسوده"تقول: 

ونحو  "وما أعمشه"، "محمد ما أعوره"وال يصاغ من أفعال العيوب، ال تقول: 

 ذلك، هذا قول البصريين.

الفعل الذي  وج ه بعض الُ فيين ص غ فعلي الععَب من هَا الفعق أ :

هذه "ه على أفعل الكوفيون جوزوا ذلك، أن تقول على كالمهم مثاًل: يكون وصف

، وتقول: "وهذا البحر ما أزرقه"، "وهذا القلم ما أبيضه"، "الوردة ما أحمرها

 تتعجب من عوره. "محمد ما أعوره"

هذه المسألة ستأيت بتفصيل أكثر مع شواهدها؛ ألنه سمع بذلك عن العرب  

هذه المسألة بشواهدها يف الباب التالي وهو باب أفعل سماًعا ليس قلياًل فستأيت 

التفضيل؛ ألن الخالف هناك خالف هنا سيذكر ابن مالك باب أفعل التفضيل أنه 

يصاغ مما يصاغ منه فعل التعجب فشروطهما سواء، والخالف يف هذه المسألة 

 سواء هنا وهناك فستأيت إن شاء اهلل بشواهد يف الباب التالي إن شاء اهلل.

أن يكون الفعل مبني للمعلوم ال للمجهول فال يكون من فعل  ال ر  السابع:

ولو أردت أن تصوغ  "ُضرب زيد"مبني للمجهول ال تصوغ فعلي التعجب من 

ما أضربه "لكنت تقول: ما أفعله أو أفعل به تقول:  "ُضرب زيد"فعلي التعجب من 

فعول؟ تتعجب من الضرب ما أضرب زيًدا تريد أنه فاعل أو م "أو ما أضرب زيًدا

األصل بناء  "ما أضرب زيًدا"الذي فعله أم تتعجب من الضرب الذي وقع عليه؟ 

تتعجب  "ما أضرب زيًدا"على هذا الشرط أنه ال يصاغ إال من فعل مبني للمعلوم 

ما أضرب زيًدا "، "ما أضرب زيًدا للصوص"من ضربه هو الفاعل تقول: 

 "ُضرب زيًدا"من  "ما أضرب زيًدا"أريد  وهكذا، ولو قلت: ال أنا "لألطفال

تتعجب من الضرب الذي وقع عليه لمنع ذلك؛ ألن كل ما يؤدي إلى اللبس يف 

 اللغة فهو ممنوع.
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وكل هذه الشروط السبعة التي ذكرناها ذكرها ابن مالك يف البيتين السابقين  

 قال: 

َف  للللر  للللْن ةا  َ للللالَث  صد َما ما للللْ  د  َوصد

 

 َُّ َغْيلللللرا ةا  اْنعاَفلللللاَقاباللللقا َفْالللللقا َ للللل 

ي َأْ لللَ الَ  
  دَالللاها

 َوَغْيلللرا ةا  َوْصلللف 

 

لللللللالَ  
عا  َوَغْيلللللللرا َسلللللللالاك  َسلللللللباْيَق فد

َثالٍَث( هذا الثالثي، )صرًفا( هذا المتصرف )قابل فضل( قابل  ِذي )مِنْ   

 للتفاضل والتفاوت، )تم( فعل تام، )غير ذي انتفا( مثبت غير منفي،

ي َأْ َ الَ  د  َوْصف   ةا  َوَغْيرا 
 َااها

 ليس الوصف على وزن أفعل.

الَ  َسباْيَق  َسالاك   َوَغْيرا 
عا  فد

 ليس مبنًيا للمجهول على وزن ُفعل.

طريقة التعجب من فاقد شروط التعجب،  ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك

لو أردت أن تتعجب من فعل فقد شيًئا من هذه الشروط فكيف تتعجب منه؟ فقال 

 ابن مالك:

دَ  َما َوَأْ للللللللدا للللللللْب د د
 أو َأَ للللللللدَّ َأو  ا

 

و ا َعللللدا   للللرد للللفد َمللللا َبْعللللَض ال    َ ْخلد

لللللْب   ما َبْعلللللدد َ نَْعصا
 َوَمْصلللللَدرد الَعلللللادا

 

لللللْب   َا هد باالَبلللللا َ  لللللق َجلللللر 
 َوَبْعلللللَد َأْفعا

يذكر أنه توصل إلى التعجب من األفعال التي لم تستكمل الشروط بفعل  

ذ من فعل مستويف الشروط مستويف الشروط، تأيت بفعل تعجب مأخو تعجب من

ثم تأيت بعد ذلك بمصدر هذا الفعل الفاقد  "كأحسن، وأجمل، وأقوى، وأشد"

للشروط وتجعله فيما أفعله منصوًبا، ويف أفعل به مجروًرا، فلو أردنا أن نتعجب 

تعجب من استخراج زيد الذهب  "استخرج زيٌد الذهب"من استخراج زيد 

ما "؟ تقول: "استخرج"له وأفعل به من سداسي فكيف تصوغ ما أفع "استخرج"
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، الفعل المساعد أتينا بفعل مستويف "ما أكثر "، "أكثر استخراج زيد الذهب

 للشروط. 

 "استخرج يستخرج استخراًجا"ثم أتينا بمصدر الفعل فاقد الشروط وهو 

أكثر "وكذلك أفعل به نقول:  "ما أكثر استخراج زيد الذهب"ونصبناه قلنا: 

 . "للذهب باستخراج زيد

وهكذا  "وما أشد عور محمدٍ " "ما أجمل حمرة هذه الوردة"وكذلك تقول: 

إال أنه ينبه إلى أن األفعال الجامدة واألفعال التي ال تقبل التفاوت هذه ال يتعجب 

 منها البته ال مباشرًة وال بوساطة.

حكم ما جاء يف السماع عن العرب  ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك

بق تقريره من الشروط، ولكنه جاء عن العرب كلمات قليلة تخالف مخالًفا لما س

هذه الشروط فبين حكم هذه الكلمات التي جاءت عن العرب مخالفة للشروط 

 فقال:

ُْ لاَ ْيللللرا َمللللا ةد اللللرْ  لللل ُد ورا اْح  َوباالن للللدد

 

نْللللهد أد اللللر 
َا  ما للللْس َعَلللللى الَّلللل  َواَ َ  ا

مخالفة للشروط هي كلمات يعني: أن هذه الكلمات التي جاءت عن العرب  

فصيحة صحيحة بليغة؛ ألهنا صادرة من أهل اللغة ونحن لهم يف ذلك تبع، ولكنها 

نادرة كوهنا نادرة هذا ليس حكًما بالضعف وإنما حكم موضوعي واقعي نادر 

 يعني: أقل القليل.

تقول: األكثر عن العرب أهنم التزموا هذه الشروط فيما يصغون منه فعلي 

ه الكلمات التي خالفت هذه الشروط هي كلمات قليلة بل أقل من التعجب، هذ

القليل هذا ليس فيه تضعيف وال يمكن للنحوين أن يضعفوا شيًئا جاء عن العرب؛ 

 ألن كالم العرب هو األدلة والشواهد وال يمكن ألحد أن يضعف شواهده وأدلته.
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 ثم يقول: 

ْس  َواَ  َا  َعَلى َ  ا نْهد  الَّ
 أدثا  ما

فسه فصيح صريح ولكنه قليل بل أقل من القليل ولهذا ال تقس عليه، فهو يف ن

يعني: من حيث القياس ال تقس عليه بل الواجب أن تقيس على الكثير وهكذا يف 

 اللغة عموًما القياس ال يكون إال على الكثير وال يكون على القليل.

ما " ومما ورد عن العرب مخالًفا لبعض الشروط السابقة قولهم عن الكالم

فبنوا من فعل وصفه أفعل  "ما أحمقه"من اختصر الخماسي، وكقولهم  "أخصره

 فبنوا من عسى وهو فعل جامد. "وأعسي به" "ما أعساه"أحمق، وكقولهم: 

بيتين ختم هبما هذا الباب باب التعجب،  ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك

 من حيث تقدمه على فعله ومن حكم معمولي فعل التعجب ذكر فيهما

 حيث فصله عنه فقال:

َما َ لللللدَّ ا الَبلللللابا َللللللْن  د ََ  َوفاْعلللللقد َهللللل

 

 َمْعمد لدلللللللهد َوَوْصلللللللَلهد بالللللللها الَ َملللللللا 

هد باَظلللللْرف  أو باَحلللللْرفا َجلللللرّ    َوَفْصللللللد

 

ََ اْسلللَعَ رْ   للللفد فالللي َةا ْسلللَعْعَمِق َوالخد  مد

فذكر يف هذين البيتين حكم معمولي فعل التعجب، ما المراد بالمعمول؟  

أو  "زيد فيما أحسن زيًدا "ي عمل فيه فعل التعجب سواء نصبه وهو يعني: الذ

زيد يف "المعمول هو ما وقع عليه العمل يعني: نحو  "أحسن بزيدٍ "جره أو رفعه يف 

ما حكم تقدمه على فعل التعجب، وما  "وزيد يف أحسن بزيدٍ " "ما أحسن زيًدا

ن فعلي التعجب حكم انفصاله عن فعل التعجب؟ وهذه األحكام قائمة على أ

فعالن جامدان غير متصرفين، والفعل الجامد غير المتصرف فعل ضعيف ال يعمل 

كالفعل المتصرف، الفعل المتصرف قوي يعمل على كل األوجه يعني: يعمل يف 

 الذي أمامه ويف الذي خلفه.
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فنصب  "زيًدا أكرمت"فنصب الذي بعده، وتقول:  "أكرمت زيًدا"تقول: 

فنصبت زيًدا بالفعل الظاهر، وإذا قلت لك:  "أكرمت زيًدا"الذي قبله، وتقول: 

مفعول به بفعل محذوف تقديره  "زيًدا" "زيًدا "؟ تقول يف الجواب"من أكرمت"

إًذا فأكرمت عمل ظاهًرا ومحذوًفا فالفعل المتصرف قوي يعمل على  "أكرمت"

 كل الحاالت، محذوًفا ومذكوًرا ومتقدًما ومتأخًرا وعلى كل الصور.

ا الفعل الجامد غير المتصرف فهو ضعيف ال يعمل إال إذا جاءت الجملة أم

على أصلها األول، ولهذا البد أن يكون معموله بعده وال يجوز أن يتقدم معموله 

وال  "ما زيًدا أحسن"ال تقول:  "ما أحسن زيًدا"عليه فال تقول هنا يف قولك: 

على أنه مفعول أحسن هذا ال ال يقال هكذا زيًدا نصبته  "زيًدا ما أحسن"تقول: 

 يجوز.

ما " "مبتدأ "زيدٌ "بالرفع لجاز مبتدأ وخرب  "ولو قال قائل زيٌد ما أحسنه

أنت تريد بذلك التعجب هذا  "زيٌد ما أحسن"جملة التعجب كلها خرب،  "أحسنه

جملة التعجب وقد حذفنا المتعجب منه وقلنا  "وما أحسن"مبتدأ  "فزيد"يجوز 

 حذفه إذا دل عليه الدليل.المتعجب منه يجوز 

إًذا فالتقدم تقدم المعمول على فعلي التعجب ال يجوز حتى يف الصيغة الثانية 

وأنت تريد التعجب، لكن لو لم  "بزيٍد أحسن"ال تقول:  "أحسن بزيد"يف قولك: 

ثم مره بذلك  "يحسن محمد إلى زيد" "أحسن محمد إلى زيد"تريد التعجب تريد 

هذا فعل متصرف يعمل متقدًما  "إلى زيد أحسن"أو  "أحسن إلى زيد"فقل: 

 ومتأخًرا.

لكن إذا أردت التعجب ال يتقدم معمول التعجب عليه هذا ما يتعلق بتقديم 

 المعمول على فعلي التعجب.
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وأما الفصل بين المعمول وبين فعلي التعجب فهو أيًضا ممتنع؛ للسبب السابق  

ما أحسن " الذي بعده فتقول مثاًل: وهو أن الفعل الجامد ضعيف ال يعمل إال يف

ما أحسن هادًئا "حال، ال يجوز أن تقول:  "وهادًئا"مفعول به  "زيًدا "زيًدا هادًئا

فتفصل بالحال بين فعل التعجب ومعموله، هذا ال يجوز وال يسمع عن  "زيًدا

 العرب.

ول مفعول ألجله فال يجوز أن تق "طلًبا" "ما أصرب زيًدا طلًبا للعلم"وتقول: 

فتفصل بالمفعول ألجله بين فعل التعجب  "ما أصرب طلًبا للعلم زيًدا"بذلك 

ومعموله إال إن كان الفاصل شبه جملة أو نداًء، شبه جملة أي: الجار والمجرور 

وظرف الزمان وظرف المكان، فهذه أي: شبه الجملة والنداء قاعدة عامة يف النحو 

 الجملة والنداء ما ال تتسمح يف غيرها. دائًما ُتذكر وهو أن العرب تتسمح يف شبه

يعني: يف أشياء كثيرة ال تجوز إال إذا كانت شبه جملة؛ ألهنم يتسمحون يف 

ذلك ما ال يتسمحون يف غيرها فإذا كان الفاصل شبه جملة أو نداء جاز أن تفصل 

لك  "ما أحسن الصدق بالرجل"يف ذلك بين فعل التعجب ومعموله كقولك مثاًل: 

فتفصل به بين فعل  "ما أحسن بالرجل الصدق"الجار والمجرور فتقول: أن تقدم 

ظرف زمان لك  "اليوم" "ما أجمل الجو اليوم"التعجب ومعموله، ولك أن تقول: 

فتفصل بالظرف بين فعل التعجب  "ما أجمل اليوم الجو"أن تقدمه فتقول: 

 ومعموله.

وهو  ◙لبمن الشواهد على ذلك قول علي ابن أبي طا ومن ةلك أ : 

 قال: ¶ من أفصح العرب عندما رأى عمار ابن ياسر مقتواًل 

ْه َعلّي أبا الي ظاَّ أَّ أراَ صر ع  مَندا    َأْع ا

الباء حرف جر وأن حرف  "بأن أراك"أفعل،  "أعزز"األصل أعزز بأن أراك  
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صلة الحرف المصدري، ما معنى قولهم حرف مصدري؟ أي:  "أراك"مصدري، 

هذا  "أعزز برؤيتي إياك صريًعا"ده اسم مصدر والتقدير مثاًل ينسبق منه ومما بع

اسم ثم أول بأن أراك والرؤية اسم صريح وكالهما يتفقان يف األحكام، فرتون أن 

 "فصل بشيئين بالجار والمجرور  ◙علًيا
َّ

 وبالنداء أبا اليقظان. "علي

ْه َعلّي أبا الي ظاَّ أَّ أراَ صر ع  مَندا    َأْع ا

 :◙عمرو بن معد كربومن ذلك قول 

للللللللللللَليُ مللللللللللللا  هلل در بنللللللللللللي سد

 

 َأحسللللللللن يف ال يَللللللللاءا ل اءهللللللللا 

 وأ َللللللللر يف الل بللللللللاَ عطاَءهللللللللا 

 

 وأ بلللللللَت يف المُرملللللللاَ م ام لللللللا 

ما أحسن لقاها يف الهيجاء، ثم قدم "لقاءها أي:  فقال: ما َأحسن يف الهيجاءِ  

 الجار والمجرور فقال هبما بين فعل التعجب ومعموله.

 أوس ابن حجر وهو من الشعراء الجاهلين:ومن ذلك قول 

 أقلللليُ بللللدار الحلللل م مللللا دام ح م للللا

 

 وأحلللللر إةا حاللللللت بلللللٌَّ أ حللللل ا 

وأحر إذا حالت بأن أتحوال أي: وأحر بأن أتحول إذا حالت، قلنا أن أتحول  

هذا اسم ما نقول جملة اسم مؤول فلهذا الباء دخلت عليه؛ ألن حروف الجر 

 ألنه ظرف زمان، فقال:  "إذا"لظرف وهو قوله: تدخل على األسماء، ثم قدم ا

 وأحر إةا حالت بٌَّ أ ح ا

وخالف بعض النحويين كاألخفش والمربد يف الفصل بين شبه الجملة والنداء 

 فمنعوا ذلك أيًضا، والصحيح يف ذلك قول الجمهور لهذه الشواهد وغيرها. 

 تخالف وهي من ناحية ليست قليلة ومن ناحية أخرى وهذا أهم أهنا ال

القياس، وقد ذكرنا من قبل أن القليل ال يقاس عليه، قلنا يف ذلك تفصيل: القليل إن 

كان مخالف للقياس هذا ال يقاس عليه وإن كان غير مخالف للقياس فال بأس 
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بالقياس عليه، فلو أنه لم يأِت شيء من األدلة والشواهد على الفصل بشبه الجملة  

ألن العرب يف أبواب كثيرة جًدا يف النحو  لكان لتجويزه قياًسا وجه قوي؛

 يتسمحون يف شبه الجملة ما ال يتسمحون يف غيرها.

 : قال نعيد بيتا ابن مالك يف هذا

َما َ لللللدَّ ا الَبلللللابا َللللللْن  د ََ  َوفاْعلللللقد َهللللل

 

 َمْعمد لدلللللللهد َوَوْصلللللللَلهد بالللللللها الَ َملللللللا 

هد باَظلللللْرف  أو باَحلللللْرفا َجلللللرّ    َوَفْصللللللد

 

ْسلللَعْعَمِق َوالخد   ََ اْسلللَعَ رْ مد  للللفد فالللي َةا

أي:  "الخلف"أي: آت عن العرب آت يف االستعمال، والخلف يف ذاك استقر،  

الخالف وقد ذكرنا ذلك، ولم يذكر ابن مالك كثير من النحويين كما ترون الفصل 

 بالنداء، وإلحاق النداء بشبه الجملة مما تقرر عند النحويين.

اب ق ل ال اعر الَ  ة رناه قبق قليق نسعفيد بب ية ال قت إَّ ب ي وقت بإعر

 وه  من ا بياَ الَميلة:

ْنيا إةا اْجَعَمَعللا ْ َن والللد   مللا َأْحَسللَن الللد 

 

 وأقلللبح الُفلللر واإلفلللالْ بالرجلللق 

وهذا معناه جميل إذا اجتمع الدين والدنيا اجتمعت الحسنيان، وإذا اجتمع  

 رة.الكفر واإلفالس ال استفاد ال يف الدنيا وال يف اآلخ

كنا يف رمضان فخرجت أمي تخرج   َ ر أحدهُ قصة قرأ  ا وسمعع ا    ل:

كيس القمامة إلى خارج البيت، يقول: ففتحت الباب وأخرجت الكيس ثم أغلقت 

الباب وهي تبكي! يعني: فجأة فتحت الباب ووضعت الكيس ثم بكت، ثم أغلقت 

نظر إلى الذين يفهمون الباب وكان هو خارًجا فسألها عن ذلك ما الذي أبكاِك؟ فا

هذه المعاين ويعطوهنا حقها، فقالت: ندما فتحت الباب ووضعت الكيس وجدت 

عامل البلدية وهو يأكل فعلمت أنه ليس بمسلم يعني: كافر ولم يحصل من الدنيا 

 على شيء تقول: فبكيت رحمة له وشفقة عليه.
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 نعرب على ق ل الَم  ر:

ْنيا ْيَن والدُّ ما إعراب إذا؟ ظرف  "إذا" هذا عربناه وانتهينا منه، -ما َأْحَسَن الدِّ

ما أحسن الدين "إذا دائًما ظرف زمان تتضمن الشرطية كثيًرا، هنا ظرف زمان 

 والدنيا يف وقت اجتماعهما يعني: حين يجتمعان.

 واهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

 ¹ 



 

 
e 

g h 

f  102 
 شرح ألفية ابن مالك

  

 
 سبعونالدرس الثامن وال

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة 

اإلثنين، الثالث من المحرم، من سنة ثالث وثالثين وأربعمائة وألف، ونحن يف 

حي، يف حي الجزيرة بمدينة الرياض، لنعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس جامع الراج

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.ألفية ابن مالكالثامن والسبعين، من دروس شرح ]

وقف بنا الدرس عند الكالم على باب نعم وبئس وما جرى مجراهما، ويف 

 فقال: البداية كالمعتاد نقرأ ما قاله إمامنا ابن مالك
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َفْينا  .485 َعَصلللللللر   َغْيلللللللر مد
 فاْعلللللللالََّا

 

َُ َوباللللللْسَس َرافاَعللللللاَّا اْسللللللَمْينا   ْعلللللل
 نا

َاللللاَفْينا لاَمللللا.486  َنْي َأل َأو مد َ للللارا  مد

 

َرَمللللللا  ُد ْ َبللللللى ال َُ عد ْع
 َقاَرَنَ للللللا َ للللللنا

هْ .487  للللللرد ْاللللللَمَرا   دَفس   مد
 َوَ ْرَفَعللللللاَّا

 

  َُ ْع
َمي لللللللِ  َ لللللللنا هْ مد  َق َمللللللل  َمْعَ لللللللرد

للللق  َ َ للللرْ .488   َوَجْمللللعد َ ْمياْيلللل   َوَفاعا

 

ُد َقلللللدا اْ لللللَعَ رْ   لللللالَِف َعلللللنْ د  فاْيلللللها ما

لللللقد .489  َمي لللللِ  َوقاْيلللللَق َفاعا  َوَملللللا مد

 

لللقد   للل لد الَفا ا َُ َملللا َ  د ْعللل
 فالللي َنْحللل ا نا

ْبَعلَدا.490  ُد َبْعلدد مد ل  َ رد الَمْخصد َْ  َو د

 

ُا َللللللْيَس   و َأَبلللللَداَأو َمَبلللللَر اْسللللل  َ ْبلللللدد

رد باللللها َ َفللللى.491 
ْ للللعا ْم مد َ للللدَّ  َوإاَّْ  د

 

ْ َعَفللللى  ْ َعنَللللى َوالمد َُ المد ْعلللل
ُد نا ل

 َ للللالعا
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 َواْجَعق َ باْسَس َساء َواْجَعق َفعدالَ .492

 

الَ   ََ ْسلللللل َُ مد ْع
للللللْن ةا  َ الََ للللللة  َ للللللنا  ما

لللقد َةا.493  ا الَفاعا ََ َُ َحبَّللل ْعللل
َْلللقد نا  َوما

 

للللللل  للللللراْد َةمًّ اَوَأَّْ  د ََ لللللللق اَ َحب للللللل  ا َف د

َُ َأ ًّا َ لاََّ اَ .494   َوَأولا َةا الَمْخصد 

 

ََالَ   ي الَملللل
ا َفْ للللَ   دَاللللاها ََ ل بالللل

 َ ْعللللدا

لرّ .495  َد َ   َةا اْرَفْع باَحبَّ َأو َف  َوَما سا

 

َدللللرْ   للللَمامد الَحللللا َ 
وََّ َةا اْناا  باالَبللللا َودد

لباب يف أحد عقد ا نعم وبئس وما جرى مجراهما رأينا أن ابن مالك 

 ببيان نوع نعم وبئس يف المدح والذم فقال: عشر بيًتا، بدأ هذه األبيات

َفْينا  َعَصلللللللللللر   َغْيلللللللللللر مد
 فاْعلللللللللللالََّا

 

َُ َوباللللللْسَس َرافاَعللللللاَّا اْسللللللَمْينا   ْعلللللل
 نا

أي: أن نعم وبئس يف المدح والذم فعالن ماضيان جامدان غير متصرفين،  

المضارع وال األمر، ودليل كوهنما جامدان أي: ال يستعمل منهما غير ماضي ال 

 "نعم الرجل زيد"فعلين ماضيين دخول تاء التأنيث الساكنة عليهما تقول: 

ويف األثر  "فبها ونعمت"ويف الحديث  "وبئست المرأة هند" "ونعمت المرأة هند"

 وهذا هو مذهب جمهور النحويين أهنما فعالن ماضيان. "نعمت البدعة"

يين منهم الفراء أن نعم وبئس اسمان، واستدل وعزي إلى جماعة من الكوف

نعم السير على  "لذلك بدخول حرف الجر عليهما مثل ما يف قول بعض العرب 

  "بئس العير 

 وكقول بعض أهل الجاهلية عندما ُبشر بأنثى قال: 

 واهلل ما هي بنعُ ال لد

ومعروف أن حروف الجر ال تدخل إال على األسماء، والجمهور يخرجون 

نعم "ذلك على أن حرف الجر فيه قد دخل على اسم مقدر، فيقدرون يف نحو 

 "بئس العير"مقوٍل فيه  "نعم السير على عيرٍ "يقدرون  "السير على بئس العير

مقوٍل فيه  "واهلل ما هي بولد "يقدرون  "واهلل ما هي بنعم الولد"ويقدرون يف قولهم 
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كتابه المطبوع معاين القرآن الذي ومع ذلك فالذي نص عليه الفراء يف  "نعم الولد " 

نص عليه فيه أهنما فعالن ككالم بقية جمهور النحويين، لكن ُيذكر يف كتب النحو 

أن الفراء يقول: إهنما اسمان فلعله قال ذلك يف كتاب آخر، أو تراجع عن هذا 

 القول.

ئس وبعد أن بيَّن ابن مالك أن نعم وبئس فعالن جامدان بيَّن لنا أن فاعل نعم وب

ال يكون إال أسماًء معينة ثالثة أسماء فقط يجوز أن تقع فاعاًل لنعم وبئس فقال يف 

 : ذلك

 َُ  اْسَمْينا  َرافاَعاَّا  َوباْسَس  ناْع

َاللللللللاَفْينا لاَمللللللللا َنْي َأل َأو مد َ للللللللارا  مد

 

َرَمللللللا  ُد ْ َبللللللى ال َُ عد ْع
 َقاَرَنَ للللللا َ للللللنا

هْ   لللللللللرد ْالللللللللَمَرا   دَفس   مد
 َوَ ْرَفَعلللللللللاَّا

 

َمي لللللللِ  َ للللللل  هْ مد َُ َق َمللللللل  َمْعَ لللللللرد ْع
 نا

 فذكر أن فاعل نعم وبئس ال يكون إال ثالثة أسماء. 

فالرجل فاعل نعم  "زيد نعم الرجل"نحو  ا ول: ااسُ الظاهر المعرف بٌل،

فنعم فعل ماٍض والرجل فاعله وهو  "نعم الرجل زيد"وهو معرف بأل، أو تقول 

والكذب بئس " "م الخلقوالصدق نع" "عمرو بئس الرجل"معرف بأل، وتقول: 

 "بئس" [11الحَراَ:] (حب خب مب): ومن ذلك قوله تعالى "الخلق

وئ وئ ) فاعله وهو معرف بأل، ومن ذلك قوله تعالى: "االسم"فعل ماٍض 

فعل وفاعل  "نعم النصير"فعل وفاعل  "نعم المولى" [40ا نفال:] (ۇئ ۇئ

 (ائ ەئ ەئ وئ): والفاعل معرف بأل، ومن ذلك قوله تعالى
 قول ابن مالك: وهذا هو [13الحج:]

َنيْ  َ ارا  َأل مد

 أي: اسم ظاهر معرف بأل.
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وااسُ الَاين الَ    ع فاعال  لنعُ وبسس ه : ااسُ الظاهر المااف إلى ما 

 فيه أل

نعم فعل ماٍض، خلق فاعل وهو مضاف إلى  "الصدق نعم خلق الرجل"نحو 

 "س خلق الرجلالكذب بئ"وتقول  "نعم خلق الرجل الصدق"الرجل، أو تقول 

نعم عقبى "وهذا مثال ابن مالك مثل بقوله:  "اإلكرام نعم عقبى الكرماء"وتقول 

ڱ )ومن ذلك قوله تعالى:  "العقاب بئس عاقبة الخائنين"وتقول  "الكرماء

نعم فعل ماٍض، دار فاعل وهو  [30النحق:] (ڱ ڱڱ ں ں ڻ

 مضاف إلى المتقين.

آل ] (بئس مثوى الظلمينومأويهم النار و)ومن ذلك قوله تعالى: 

 : وهذا هو قول ابن مالك [151عمراَّ:

َالللاَفْينا لاَملللا....................  َأو مد

 

َرَمللللللا  ُد ْ َبللللللى ال َُ عد ْع
 َقاَرَنَ للللللا َ للللللنا

 ااسُ الَالث الَ    ع فاعال  لنعُ وبسس ه : الامير المسععر الممي  بعميي  

أو  "زيٌد نعم رجاًل "صوًبا نحو والتمييز كما هو معروف البد أن يكون نكرًة من

فنعم رجاًل نعم فعل ورجاًل تمييز منصوب والفاعل ضمير  "نعم رجاًل زيدٌ "

 مسترت.

 وهذا هو قول ابن مالك: "والصدق نعم خلًقا" "عمرو بئس رجاًل "وتقول 

هْ  لللللللللرد ْالللللللللَمَرا   دَفس   مد
 َوَ ْرَفَعلللللللللاَّا

 

هْ   َُ َق َمللللللل  َمْعَ لللللللرد ْع
َمي لللللللِ  َ لللللللنا  مد

تمييز والفاعل مسترت ومعشره هو  "قوًما"نعم فعل ماٍض  "عم قوًمامعشره ن" 

 (ڭ ۇ ۇ) : المخصوص بالمدح، ومن ذلك قوله
أي: واهلل أعلم بئس بداًل للظالمين، بئس فعل ماٍض، بداًل تمييز،  [50الُ ف:]

 للظالمين جار ومجرور متعلق بداًل، بداًل للظالمين فأين فاعل بئس؟ ضمير مسترت.
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 قول الشاعر وأظنه زهير ابن أبي سلمى: ومن ذلك 

 نعللللُ امللللرأ هللللرم لللللُ  عللللر نائبللللة

 

 ا  ب للللللللا وهرالمر لللللللل و للللللللاَّ اإ 

نعم امرأ هرم نعم فعل ماٍض، امرأ تمييز، الفاعل ضمير مسترت، وهرم  ال اهد: 

 هو المخصوص بالمدح، ومن ذلك قول الراجز:

   للل ل عرسلللي وهلللي للللي يف عللل مره

 

 بللللسس امللللرأ، وإننللللي بللللسس المللللرة 

عرسي أي: زوجتي تقول: بئس امرأ أي: بئس امرأ أنت فحذفت المخصوص  

وسيأيت أن المخصوص يجوز حذفه، بئس امرأ بئس فعل ماٍض، وامرأ تمييز، 

بئس "يعني: زوجها، وإنني بئس المرة أي:  "والفاعل ضمير مسترت، بئس امرأ أنت

اعل؛ ألنه ف "والمرة"فعل ماٍض  "بئس"فحذفت المخصوص أيًضا،  "المرة أنا

كل ذلك يقال بمعنًى  "امرأة ومرأة ومرة"معرف بأل هنا من النوع األول ويقال: 

 واحد.

فهذه ثالثة أنواع لفاعل نعم وبئس ذكرها ابن مالك، يبقى نوع رابع لفاعل نعم 

التي بمعنى  "ما"وبئس سيذكره ابن مالك بعد قليل ويذكر الخالف فيه وهو 

بئس ما "أو  "نعم ما عملت"أو  "عم ما تقولن"الشيء أو بمعنى شيء كقولك: 

 فما هنا فاعل على قول وسيأيت الخالف فيها قريًبا. "عملت

وال يكون فاعل نعم وبئس غير ما ذكر ذكرنا أربعة أسماء تكون فاعاًل لنعم 

وبئس سوى ذلك من األسماء ال يجوز أن تكون فاعاًل لنعم وبئس كأسماء اإلشارة 

الرجل نعم "وال تكون ضميًرا بارًزا، ال تقول  "الرجل زيد نعم هذا"ال تقول: 

ال  "الصدق نعم صدقكم"وال يكون الفاعل اسًما مضاًفا إلى ضمير نحو  "أنت

يكون فاعل نعم وبئس إال معرًفا بأل، أو مضاًفا لما فيه أل، أو ضميًرا مميًزا بنكرة، 

 على خالف ما سيأيت. "ما"أو كلمة 
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حُُ الَمع بين الفاعق الظاهر وبين   ُ بعد ةلك ة ر ابن مالك

 العميي  ف ال:

للللللق  َ َ للللللرْ   َوَجْمللللللعد َ ْمياْيلللللل   َوَفاعا

 

ُد َقلللللدا اْ لللللَعَ رْ   لللللالَِف َعلللللنْ د  فاْيلللللها ما

نحن عرفنا يف فاعل نعم وبئس أنه إما أن يكون اسًما ظاهًرا فيه أل، أو مضاف  

بد له من تميز، فهذه لما فيه أل، وإما أن يكون ضميًرا فإن كان ضميًرا مسترًتا ال

أنواع فاعل نعم وبئس، هل يجوز أن تجمع بين هذه األنواع؟ يعني: هل يجوز أن 

تجعل الفاعل اسًما ظاهًرا ومع ذلك تأيت له بتمييز فتقول على أن تجعل الفاعل 

  "نعم الرجل زيد"اسًما ظاهًرا معرًفا بأل تقول 

هل يجوز بين  "عم رجاًل زيدٌ ن"وأن تجعل الفاعل ضميًرا مميًزا بنكرة فتقول: 

نعم "؟ "نعم الرجل رجاًل زيدٌ "جعل الفاعل اسًما ظاهًرا وتجعل له تميز فتقول 

  "نعمت الفتاة فتاة هند" "الفارس فارًسا زيدٌ 

   ل: إَّ الَمع بين الفاعق الظاهر  عني: الفاعق الَ  ه  اسُ  اهر، وبين 

  ة أق ال:العميي  فيه مالف بين النح  ين م   ر على  ال

 ال  ل ا ول: الَ اه

 "نعم الرجل رجاًل زيدٌ "يجوز أن تجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز فتقول  

 وهذا قول المربد وابن السراج والفارسي. "بئس الخلق خلًقا الكذب"وتقول 

 ال  ل الَاين: يف المسٌلة: المنع عدم الَ اه بق ال اجب أَّ  ٌ ي بٌحدهما

أو بالفاعل المسترت وتأيت بالتمييز  "نعم الرجل زيدٌ "فتقول إما بالفاعل الظاهر 

 وهذا هو المنقول عن سيبويه. "نعم رجاًل زيًدا"فتقول: 

 ال  ل الَالث: الَ اه إةا امعلف لفظ الفاعق الظاهر عن لفظ العميي 
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الختالف لفظ الفاعل عن التمييز، وال  "نعم الرجل فارًسا زيدٌ "فيجوز يف نحو  

 التفاق لفظ الفاعل مع لفظ التمييز. "نعم الرجل رجاًل زيد" يجوز يف نحو

 الَالث: الَ اه إةا امعلف لفظ الفاعق عن لفظ العميي 

الفاعل الرجل والتمييز  "نعم الرجل فارًسا زيدٌ "يعني: اختلف لفظهما نحو 

 فارًسا اختلف اللفظان فهذا يجوز عندهم.

فال يجوز  "الرجل رجاًل زيدٌ  نعم"أما إذا اتفق لفظ الفاعل والتمييز نحو 

عندهم ويشرتط اإلفادة باختالف اللفظ، كيف تحدث اإلفادة؟ يعني: يكون له 

هل  "نعم الرجل رجاًل "إفادة جديدة باختالف اللفظ؛ ألنه إذا كان اللفظ واحًدا 

سيحمل معنًى جديًدا؟ ال إًذا سيكون معناه التأكيد، أما إذا اختلف اللفظ فإن معناه 

 ائدة جديدة.سيكون ف

والراجح من هذه األقوال الثالثة هو القول األول الجواز لورود ذلك 

 :بالسماع، ومن ذلك قول الشاعر جرير يمدح عمر ابن عبد العزيز

  للللللل ود مَلللللللق هاد أبيلللللللك فينلللللللا

 

 فلللللللللنعُ الللللللللل اد هاد أبيلللللللللك هادا 

 فنعم الزاد زاد أبيك زادا أي: فنعم الزاد زاًدا زاد أبيك. 

 خر:ومن ذلك قول اآل

 نعلللللللللُ الفعلللللللللاة فعلللللللللاة هنلللللللللد

 

لللا أو بإملللاء   لللل  بلللَلت رد العحيلللة نط  

 فقالوا: نعم الفتاة فتاة هند. 

 ومن ذلك قول جرير يهجو بني تغلب قال:

 والع لبيلللل َّ بللللسس الفحللللق فحل للللُ

 

 فحللللللللال، وأم للللللللُ هاء منطيللللللللق 

 قال: بئس الفحل فحلهم فحاًل أي: بئس الفحل فحاًل فحلهم. 
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اختالف النحويين يف ما إذا جاءت بعد نعم  وذكر ثم قال ابن مالك

 وبئس فقال:

للللللللقد  َمي للللللللِ  َوقاْيللللللللَق َفاعا  َوَمللللللللا مد

 

لللقد   للل لد الَفا ا َُ َملللا َ  د ْعللل
 فالللي َنْحللل ا نا

ونقول: كلمة ما تأيت بعد نعم وبئس كثيًرا فتكون بمعنى الشيء أو شيء، تكون  

ء أي: اسم بمعنى الشيء يعني: اسم معرفة بمعنى الشيء، أو تكون بمعنى شي

نكرة بمعنى شيء، ويكون بعدها حينئٍذ اسم أو فعل فوقوع االسم بعد ما نحو قوله 

ا هي  [271الب رة:] (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ)تعالى:  ألن ما  "نعم ما"نعمَّ

إذا جاءت بعد كلمة نعم جاز لك يف ذلك الفك يقول: لإلظهار نعم ما، ويجوز لك 

ا وتدغم الميم"يف ذلك اإلدغام فتقول:  من ما بالميم من نعم، فقوله تعالى:  نعمَّ

مكونة من نعم ومن ما والذي بعد ما اسم وهو  (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ)

 الضمير هي.

إن "مما جيء االسم بعد ما الواقع بعد نعم وبئس أن تقول:  ومن ةلك أ : 

ا أنت وإن عصيته فبئسما أنت إن ساعدت الناس "ومنه قولك:  "اتقيت اهلل فنعمَّ

ا ذلك، وإن  فهذه أمثلة على وقوع االسم بعد ما  "خذلتهم فبئسما فعلكفنعمَّ

الواقعة بعد نعم وبئس فما نوع ما حينئٍذ إذا وقع بعده االسم؟ الجواب أن ما حينئٍذ 

أن ما اسم تام معرفة بمعنى الشيء واالسم الوقع بعدها هو المخصوص بالمد أو 

هي،  المعنى واهلل أعلم فنعم الشيء (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ)الذم فقوله: 

 نعم فعل ماٍض الشيء فاعل هي المخصوص بالمدح فما يف اآلية حينئٍذ فاعل.

ا أنت"وإذا قلت:  وإن عصيته "أي: فنعم الشيء أنت،  "إن اتقيت اهلل فنعمَّ

 أي: فبئس الشيء أنت وهكذا. "فبئس أنت

مثل قولك  فهذا تفسيرها إذا وقع بعدها اسم، وإن وقع بعدها فعل فمثل ماذا؟
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ا عملت"ويجوز أن تدغم فتقول  "عملتنعم ما "  ومن ذلك  "وبئسما قلت" "نعمَّ

َُ  :مثال ابن مالك قد  َ  د لد  َما ناْع  الَفا ا

ا يقول الفاضل، فإذا وقع بعد  هذه فعل فما نوع هذه  "ما"ولك أن تقول: نعمَّ

 حينئٍذ وما إعراهبا؟ الجواب ما ذكره ابن مالك يف هذا البيت فقال:

َمي للللللللِ  وَ  للللللللقد َوَمللللللللا مد  قاْيللللللللَق َفاعا

 

لللقد   للل لد الَفا ا َُ َملللا َ  د ْعللل
 فالللي َنْحللل ا نا

ا    هَه إةا وقع بعدها فعق في ا للنح  ين أق ال أ  رها ق اَّ: "ما"إة 

أهنا بمعنى الشيء أي: أهنا اسم تام معرفة بمعنى الشيء، فهي  ال  ل ا ول:

 "نعم ما عملت"التي بعدها اسم وإعراهبا حينئٍذ فاعل والتقدير يف قولك  "كما"

نعم "فاعل بمعنى الشيء  "ما"نعم فعل ماٍض  "نعم الشيء شيء عملته"أي: 

أي: بئس الشيء  "بئس ما عملت"هذا المخصوص وتقول:  "شيء عملته "الشيء

 شيء عملته. 

أي: نعم الشيء شيء يقوله  "نعم ما يقول الفاضل"ويف مثال ابن مالك 

 ويه.الفاضل، وهذا القول هو المنسوب إلى سيب

أهنا  "ما"َوَما ُمميٌَّز، فالقول الثاين يف  قال فيه ابن مالك: :"ما"ال  ل الَاين يف 

أي: أهنا اسم نكرة بمعنى شيء فتكون تمييًزا، والفاعل ضمير  "شيء"بمعنى 

ويف قولك  "نعم شيًئا عملته"التقدير:  "نعم ما عملت"مسترت، والتقدير يف قولك 

بئس فعل، شيًئا تمييز والفاعل ضمير مسترت  "قلته بئس شيًئا"أي:  "بئسما قلت"

 "بئس الرجل زيد"فعلى القول األول: أنم ما بمعنى الشيء فما فاعل، فهي نحو 

وعلى هذا القول  "نعم الرجل زيد" "أي: نعم الشيء شيء قلته "نعم الشيء"

 من األشياء التي تفع فاعاًل لنعم وبئس كما قلنا قبل قليل. "تكون ما

أن هذا  "بمعنى شيء والتقدير نعم شيًئا قلته "ما"لقول الثاين: أن وعلى ا
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ومن  "نعم رجاًل زيد"األسلوب هو من وقوع الفاعل ضميًرا مميًزا بنكرة كقولك 

بعد  "ما"وقعت  [90الب رة:] (ڤ ڦ ڦ ڦ)ذلك قوله تعالى: 

 "ما"فعلى القول األول: أن  (ڤ ڦ ڦ ڦ) فعل "ما"بئس، وبعد 

وعلى  "بئس الشيء شيٌء اشرتوا به أنفسهم"التقدير واهلل أعلم  بمعنى شيء يكون

بئس شيًئا اشرتوا به أنفسهم "نكرة بمعنى شيء يكون التقدير  "ما"التقدير الثاين أن 

بعد  "ما"وقعت  [58النساء:] (ى ائ ائ ەئ ەئوئ): ومن ذلك قزل اهلل تعالى

نعم الشيء شيء "على القولين على تقدير  "يعظكم"فعل  "ما"والذي بعد  "نعم"

 ."نعم شيًئا يعظكم به"أو  "يعظكم به

يف  "ما"والذي يظهر من كالم ابن مالك يف هذا البيت أنه يقدم ويرجح كون 

هذا األسلوب تمييًزا نكرة؛ ألنه قال: )وما مميز( على سبيل اإلخبار، ثم ساق 

إعراب المخصوص  الخالف فقال: )وقيل فاعل( ثم ذكر ابن مالك

 ذم فقال:بالمدح وال

ْبَعللللَدا ُد َبْعللللدد مد لللل  َ رد الَمْخصد َْ لللل  َو د

 

و َأَبلللللَدا  ُا َللللللْيَس َ ْبلللللدد  َأو َمَبلللللَر اْسللللل

 "زيد"وهو  "نعم الرجل زيدٌ "يف نحو قولك  "زيد"المخصوص بالمدح هو  

بئس الرجل "والمخصوص بالذم كعمرو يف قولك  "زيد نعم الرجل"يف قولك 

قلنا: إن إعراهبا فعل وفاعل نعم فعل فنعم الرجل، وبئس الرجل سبق أن  "عمرو

 والرجل فاعل، بئس فعل والرجل فاعل.

وأما المخصوص بالمدح أو الذم ففي إعرابه تفصيل؛ ألنه إما أن يتقدم وإما أن 

فنبدأ  "نعم الرجل زيد"وإن تأخر قلنا:  "زيد نعم الرجل"يتأخر إن تقدم قلنا 

 "زيد نعم الرجل"خصوص كقولك بالحالة األولى إذا تقدم فنقول: إذا تقدم الم

جملة فعلية خرب  "نعم الرجل"فالمخصوص مبتدأ، وقولك  "وعمرو بئس الرجل"
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 "والرجل "فعل ماضٍ  "ونعم" "زيد مبتدأ" "زيد نعم الرجل"المبتدأ فنعرب قولنا  

زيد "خرب المبتدأ فقولنا  "نعم الرجل"فاعله والجملة الفعلية من الفعل والفاعل 

 ."زيد قام أبوه"لنا كقو "نعم الرجل

 "وبئس الرجل عمرو" "نعم الرجل زيد"فقلنا  أما إن تأخر المخصوص

 "فنعم الرجل"فيجوز لك يف إعرابه وجهان: الوجه األول: أن يكون مبتدأ مؤخًرا، 

نعم فعل  "نعم الرجل زيد"جملة فعلية خرب مقدم، وعلى هذا اإلعراب نقول 

م وزيد مبتدأ مؤخر فتكون هذه الجملة والرجل فاعله وهي جملة فعلية خرب مقد

زيد قام أبوه ثم أخرت المبتدأ وهذا اإلعراب متفق "أي:  "قام أبوه زيد"كقولنا: 

 على جوازه عند النحويين، بل إن بعض النحويين ال يذكر غيره.

أن يكون خربًا لمبتدأ محذوف التقدير  واإلعراب ا مر للمخص ُ إةا  ٌمر:

نعم الرجل الممدوح "لمة هو تعود إلى الممدوح أي: وك "نعم الرجل هو زيد"

يعني: الممدوح زيد جملة اسمية  "وهو زيد"فعل وفاعل  "فنعم الرجل" "زيد

إًذا فنعم  "نعم الرجل زيد"مبتدأ وخرب ثم حذفنا المبتدأ واتصلت الجملتان فقيل 

، الرجل على ذلك جملتان: فعلية واسمية، وهذا اإلعراب يجوزه بعض النحويين

وبعض النحويين يجوزون وجًها ثالث يقوم على الوجه الثاين وهو: أن يكون 

وهذا أضعف من  "نعم الرجل زيد الممدوح"مبتدأ والخرب محذوف أي:  "زيد"

 اإلعراب السابق.

يف بيعه ة ر ال ج ين دوَّ  رجيح ولُن ما يف المخص ُ  وابن مالك

 المؤمر؛  نه قال:

ُد َبْعلللل لللل  َ رد الَمْخصد َْ لللل ْبَعللللَداَو د  دد مد

 

و َأَبلللللَدا  ُا َللللللْيَس َ ْبلللللدد  َأو َمَبلللللَر اْسللللل

أي: المخصوص المتأخر إما مبتدأ وإما خرب اسم ليس يبدو أبًدا يعني: أن  

 المبتدأ على القول الثاين محذوف حذًفا واجًبا.
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أن المخصوص بالمدح والذم يجوز  ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك

 حذفه فيقول:

ْ للللللل ْم مد َ لللللللدَّ رد بالللللللها َ َفلللللللىَوإاَّْ  د
 عا

 

ْ َعَفللللى  ْ َعنَللللى َوالمد َُ المد ْعلللل
ُد نا ل

 َ للللالعا

يريد أن المخصوص بالمدح أو الذم يجوز حذفه إن تقدم دليل عليه أو نقول:  

 إن قام دليل عليه، وأشهر دليل يقوم عليه أن يتقدم ذكره يف الكالم وهذا قوله: 

مْ  َوإاَّْ  رد   دَ دَّ
ْ عا  َ َفى باها  مد

أي:  "رأيت محمًدا المجتهد يف دروسه نعم الطالب"مثاًل:  وذلك أن تقول

يعني: نعم الطالب محمد فحذفت المخصوص؛ ألنه تقدم ذكره  "نعم الطالب هو"

أي:  "الجنة دار المتقين ونعمت الدار"من قبل وأمثلة ذلك كثيرة كأن تقول مثاًل: 

نعم "أي:  "نعم الرجل"فتقول:  "جاء زيد"وكأن يقال لك:  "ونعمت الدار هي"

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ): ♠ ومن ذلك قوله تعالى يف أيوب "الرجل هو

ومن  "أي: نعم العبد أيوب "نعم العبد هو"المعنى واهلل أعلم  [44ُ:] (ڤ

أي: نعم  [173آل عمراَّ:] (مئ ىئ يئ جب حب)ذلك قوله تعالى: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ): الوكيل هو، ومن ذلك قوله تعالى

 ."فبئس القرين أنت" أي: [38ال مرف:] (ڍ ڍ ڌ

 ومَق ابن مالك بمَال م ُق ف ال:

رد بالللللللها َ َفلللللللى
ْ لللللللعا ْم مد َ لللللللدَّ  َوإاَّْ  د

 

ْ َعَفللللى  ْ َعنَللللى َوالمد َُ المد ْعلللل
ُد نا ل

 َ للللالعا

أين المخصوص بالمدح؟ العلم، العلم هنا تقدم أم ُحذف؛ ألنه تقدم مشعر  

زيد نعم "دم به؟ المخصوص هنا تقدم قلنا من قبل أن المخصوص يجوز أن يتق

فيجوز فيه إعرابان، ثم  "نعم الرجل زيد"فيكون مبتدأ ويجوز أن يتأخر  "الرجل

أي: نعم الرجل  "زيد أخي ونعم الرجل"اآلن نقول: ويجوز أن يحذف كأن تقول: 
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المخصوص لم  "العلم نعم المقتنى "هو يعني: يحذف يف جملته، ففي قوله  

ن الشراح هذا المثال وخطأوه فيه، يحذف وإنما تقدم فلهذا أخذ عليه كثير م

فهكذا يمشي، وحاول بعضهم  "العلم عزيز نعم المقتنى"والصحيح أن يقال مثاًل: 

فيصح المثال حينئٍذ  "تصحيح مثال ابن مالك يف جر العلم، كالعلم نعم المقتنى

 "نعم المقتنى"كالعلم جار ومجرور، ثم نبدأ جملة جديدة وهو المثال المراد 

 صوص محذوًفا.فيكون المخ

على أن  "كالعلم نعم المقتنى"وحاول بعضهم تصحيح المثال بالنصب 

الزم العلم "منصوب باالختصاص يعني: من فعل محذوف تقديره نحو  "العلم"

وهبذا أيًضا يصح المثال، ولكن العلم يف جميع نسخ األلفية جاء  "نعم المقتنى

 واهلل أعلم. بالرفع وهكذا يف نسخ الشراح بل لهذا أخذوه عليه

وبئس  على نعم كل ما سبق من هذه األبيات تكلم فيها ابن مالك

والعنوان الذي عقده للباب نعم وبئس وما جرى مجراهما فباقي األبيات سيتكلم 

فيها على ما يجري مجرى نعم وبئس فيبدأ ذلك بقوله وهي أربعة أبيات يبدأ ذلك 

 بقوله:

للل  الَ َواْجَعلللق َ بالللْسَس َسلللاء َواْجَعلللق َفعد

 

الَ   ََ ْسلللللل َُ مد ْع
للللللْن ةا  َ الََ للللللة  َ للللللنا  ما

فذكر هنا شيئين يجريان مجرى نعم وبئس يف الداللة على المدح والذم ويف  

أخذ أحكامهما فأول األشياء تكون بمعنى المدح والذم هو الفعل ساء، فالفعل 

 "وعملك يسوء" "ساء عملك"ساء قد يأيت فعاًل متصرًفا كبقية األفعال فتقول: 

 يتصرف وال عالقة لنا به حينئٍذ.ف

بمعنى:  "ساء الرجل زيد"ولكنه قد يأيت بأسلوب كأسلوب بئس فتقول: 

مكن حيث أنواع الفاعل وحذف  "فيأخذ أحكام بئس "بئس الرجل زيد"
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 (ەئ وئ وئ)المخصوص ونحو ذلك، ومن ذلك قوله تعالى: 
عالى: أي: ساء صباح المنذرين صباحهم، ومن ذلك قوله ت [177الصافاَ:]

ەئ ەئ وئ وئ )، [177ا عراف:] (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)

تمييز والفاعل ضمير مسترت،  "فساء كبئس ومثاًل  [177ا عراف:] (ۇئ ۇئ

بئس مثاًل القوم "هو المخصوص بالذم كقولك:  (ۉ ۉ ې ېې)

ومن ذلك قوله  "بئس"بعدها أيًضا كما تأيت بعد  "ما"وتأيت  "الذين كذبوا بآياتنا

هنا على القولين المذكورين يف  "فتكون ما [31ام:ا نع] (ڱ ں ں)تعالى: 

إما أن تكون بمعنى الشيء أي: شاء الشيء شيء يذروهنا،  "الواقعة بعد بئس "ما"

 ."أو تكون بمعنى شيًئا أي: ساء شيًئا يذرونه

 [38النساء:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)ومن ذلك قوله تعالى: 

 يجري مجرى بئس.فهذا األمر األول الذي  "بئس رجاًل "فهذا كقولك: 

 : وأما األمر الثاين الذي يجري مجرى بئس ونعم فهو يف قول ابن مالك

لللالَ   َواْجَعلللق َ بالللْسَس َسلللاء َواْجَعلللق َفعد

 

الَ   ََ ْسلللللل َُ مد ْع
للللللْن ةا  َ الََ للللللة  َ للللللنا  ما

 مسجاًل أي: مطلًقا، يقول: يجوز لك أن تجعل الفعل الماضي على وزن فعل 

شئت من األفعال الماضية إن كانت على وزن  فيكون بمعنى بئس ونعم تحول ما

فعل أو فُعل فتحولها إلى فُعل، وإن كانت على وزن ُفعل فإهنا تستعمل حينئذ 

تمدحه بذلك وتقول:  "شرف الرجل زيد"بمعنى نعم وبئس، ومن ذلك أن تقول: 

ولك أن تقول:  "شرف غالم الرجل زيد"تذمه، وتقول:  "لئم الرجل ذلك"

 ."نعم رجاًل زيد"كما تقول  "شرف رجاًل زيد"

 (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ): ومن ذلك قوله
 "وكرب "بئس مقًتا أن تقول ما ال تفعل"كقولك يف الكالم:  "كرب مقًتا [3الصف:]
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هذا اسم  "أن تقولوا"تمييز والفاعل ضمير مسترت،  "مقًتا"هذا فعل يدل على الذم،  

ڈ ژ ): مؤول فهو المخصوص بالذم، ومن ذلك قوله

پ ڀ ڀ ڀ )، ومن ذلك قوله تعالى: [69النساء:] (ژ

كربت كلمة تخرج من أفواههم أي: كربت كلمة تخرج من  [5الُ ف:] (ڀٺ

أفواههم كلمتهم، أو كربت كلمة تخرج من أفواههم الذي قالوه، فالمخصوص هنا 

 بالذم محذوف واهلل أعلم.

 فَ ر ابن مالك يف هَا البيت  يسين  َر اَّ مَر  نعُ وبسس

 ساء وهو ال يجري إال مجرى بئس. ا ول: 

الفعل المحول إلى وزن فُعل وهذا يأيت كنعم يف المدح ويأيت كبئس يف  والَاين:

 الذم.

ثم يذكر ابن مالك أيًضا شيًئا آخر يجري مجرى نعم وبئس يف المدح والذم 

 فيقول:

للللللقد َةا ا الَفاعا ََ َُ َحبَّلللللل ْعلللللل
َْللللللقد نا  َوما

 

لللللل  للللللا َف د للللللراْد َةمًّ اَوَأَّْ  د ََ  ق اَ َحب للللللل

حبذا، وال "إًذا ذكر يف هذا البيت أن مما يجري مجرى نعم وبئس قول العرب  

ويف الذم تقول:  "نعم الرجل زيد"كقولك:  "حبذا زيد"ففي المدح تقول:  "حبذا

 وهذا كثير يف كالم العرب.  "بئس الرجل عمرو"كقولك:  "ال حبذا عمرو"

 ومن ذلك قول الشاعر:

 يف ال لللللللل   أا حبللللللللَا عللللللللاةر 

 

 وا حبللللللللَا الَاهللللللللق العللللللللاةل 

 ومن ذلك قول الشاعرة أم سلمة: 

لللللهد   َأا َحبَّلللللَا َأهلللللقد الَملللللال َغيلللللَر َأنَّ

 

يلللللا   إاةا ةد اللللَرَ َملللليب َفللللال َحبَّللللَا ها

 



 

 
e 

g h 

f  117 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 فال حبذا"كان يجوز أن تقول:  "فال حبذا هيا"يقول: 
ٌ

لكن  "وإن ذكرت مي

لمخصوص وإن دل عليه صرحت هنا بالمخصوص بالذم وهذا يبين أن حذف ا

 دليل جائز.

 ومن ذلك قول العرجي:

، وحبللللَا   للللا حبللللَا  لللللَك الحملللل لد

 

ََالدلللللهد   ا َأْم ََ ، َوَحبَّللللل ََ نَلللللا  َ لللللْخِن هد

 ومن ذلك قول جرير: 

  لللا حبلللَا جبلللقد الر لللاَّا ملللْن جبلللق  

 

ند الّرّ للللاَّا َمللللْن َ اَنللللا 
 َوَحّبللللَا سللللا ا

للللللْن َ َمانايللللللة  َِ ما  َوَحّبللللللَا َنَفَحللللللا

 

 قبللللَق الر للللاَّا أحيانللللا  ٌ يللللَك مللللن 

فمع ا فاق ُ على أَّ حبَا وا حبَا يف المعنى  بسس ونعُ إا أَّ النح  ين  

 على  ال ة أق ال: "حبَا ه د، وا حبَا ه د"امعلف ا يف إعراب 

معنًى وإعراًبا، فحبذا  "نعم الرجل زيد"كقولك:  "أن حبذا زيد" ال  ل ا ول:

فعل ماٍض و  "فحب "ذا"ن اسم اإلشارة وم "حب"زيد مكونة من الفعل الماضي 

هو المخصوص بالمدح فُيعرب كإعراب المخصوص يف نعم  "فاعله، وزيد "ذا"

 "حبذا"زيد هنا مبتدأ مؤخر وخربه الجملة الفعلية  "حبذا زيد"وبئس فتقول: 

وهذا القول هو قول الجمهور قال به أبو علي الفارسي وابن...وابن خاروف وهو 

 لى سيبويه.القول المنسوب إ

أن حبذا تركبت فصارت كلمة واحدة أن  ال  ل الَاين يف إعراب هَا ا سل ب:

حبذا "يقولون:  "حبذا زيد"حبذا تركبت فصارت اسًما فهي مبتدأ وزيد خربه 

فحبذا مبتدأ وزيد  "الممدوح زيد"تركبت فصارت كلمة واحدة اسم كقولك: 

مؤخر وهذا قول المربد أنه خرب فحبذا خرب مقدم وزيد مبتدأ "خربه، أو بالعكس 

 وقول ابن السراج يف األصول وقول ابن عصفور يف شرح الجمل.
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أن حبذا تركبت فصارت  وهناَ ق ل  الث وه  أ عف هَه ا ق ال وه : 

كلمة واحدة تركبت فصارت فعاًل حبذا تركبت فصارت فعاًل ماضًيا وزيد فاعله 

وال أقواها األول، أما القول الثالث وقال بذلك بعض ضعفة النحويين فهذه ثالثة أق

فضعيف وأما القول الثاين فهو ادعاء؛ ألن ادعاء الرتكيب ادعاء ال حاجة له مع 

 إمكان إبقاء الكالم على أصله وال يصار إلى غير األصل مع إمكانه.

ثم يذكر ابن مالك بعد ذلك حكًما يتعلق بحبذا وال حبذا يذكر حكًما من 

 فيقول:أحكام حبذا وال حبذا 

للللا َ للللاََّ اَ  َُ َأ ًّ لللل   َوَأولا َةا الَمْخصد

 

ََالَ   ي الَملللل
ا َفْ للللَ   دَاللللاها ََ ل بالللل

 َ ْعللللدا

يقول يف هذا البيت: إن هذا األسلوب حبذا وال حبذا التزمت فيه العرب بلفظ  

حبذا "ذا مع المذكر والمؤنث ومع المفرد والمثنى والجمع فيقال مع المذكر: 

وكذلك مع المفرد:  "حبذي هند"وال يقال:  "بذا هندح"ومع المؤنث يقال:  "زيد

 فهذا قوله: "حبذان الزيدان"وال يقال:  "حبذا الزيدان"ومع المثنى:  "حبذا زيد"

َُ  َةا َوَأولا   َ اََّ اَ  َأ ًّا الَمْخصد 

يعني: بعد ذا تذكر المخصوص أًيا كان مذكًرا أو مؤنًثا، مفرًدا أو مثنًى أو 

 العرب هذا مع الجميع؟ قال: مجموًعا، لماذا التزمت

ي َفْ  َ  ََالَ   دَااها  الَم

 يعني: هذا األسلوب صار يضاهي المثل والمثل ال يغير.

 واهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس التاسع والسبعون

﷽ 
 

د وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محم

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة 

اإلثنين، العاشر من المحرم، بحسب تقويم أم القرى وليلة التاسع بحسب الرؤية 

 وهبذه المناسبة أحث نفسي وإخواين على اغتنام يوم عاشوراء بصيامه وال يخفى

عليكم فضل صيامه ونحن يف جامع الراجحي، يف حي الجزيرة بمدينة الرياض، 

ألفية ابن نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس التاسع والسبعين، من دروس شرح ]

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.مالك

يف هذه الليلة إن شاء اهلل تعالى سنشرح باب أفعل التفضيل الذي عقده ابن 

رة أبيات، ونبدأ الدرس كالمعتاد بقراءة ما قاله ابن يف ألفيته يف عش  مالك

 يف هذا الباب قال: مالك

لِ 
ْ
ضِي

ْ
ف
َّ
 الت

ُ
ل

َ
ع

ْ
 أف

للبا .496  َ لعََّع
نْللهد لا

لل غ  ما للْن َمصد للْم ما  صد

 

َْ أبالللللي  للللل لللللْيقا َوْأَب اللَّ لعَّْفاا
 َأْفَعلللللَق لا

لللق.497  صا لللب  ود  َ  إَللللى َ َع
 َوَملللا بالللها

 

للللليْ    إاَللللللى العَّْفاا
لللللقلاَملللللاناع  بالللللها  قا صا

للللهد َأَبلللَدا.498 
لللْيقا صا  َوَأْفَعلللَق العَّْفاا

 

َدا  لللللر  لللللْن إاَّْ جد
ْ َرا  أو َلْفَظللللل  باما  َ ْ لللللدا

َدا.499  لللر    دَالللْف َأو جد
لللَ ر  ُد َمنْ

 َوإاَّْ لا

 

لللللللللَدا  ْيَرا  َوَأَّْ  دَ حَّ
َْ ا َم َ للللللللل  أدلللللللللل ا
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للللل د َأل  اْبللللِق َوَمللللا لاَمْعراَفللللهْ .500 
 َو ا

 

و َوْجَ لللْينا   لللْيَف ةد  َعلللْن ةا  َمْعراَفلللهْ  أد ا

لللْن َوإاَّْ .501  ا إاَةا َنَ ْ لللَت َمْعنَللى ما ََ  َهلل

 

للللراَّْ   ُْ َ نْلللل ا َفْ للللَ   اْبللللقد َمللللا باللللها قد  َللللل

َما.502  ْسلللَعْف ا لللْن مد
لللْن باعالللل ا ما ُد  َوإاَّْ َ 

 

َما  َ للللللللد  للللللللْن َأَبللللللللَدا  مد َمللللللللا  د  َفَل د

للْن َأْنللَت َمْيللِر َوَلللَد .503  مَّ
َْللقا ما  َ ما

 

ُد َنلللللللللْ َرا  َوَرَدا  إاْمَبلللللللللارا ال   ْ
 عَّْ لللللللللدا

َر َنللللْ ِر َوَمَعللللى.504  للللهد الظَّللللاها  َوَرْفعد

 

َاْيللللللللَرا  َ َبَعللللللللا  َُ ْعللللللللال  َف
 َعاَقللللللللَب فا

لْن َرفاْيلقا .505  ْا ما لي النَّلا
 َ َلْن َ لَر  فا

 

ْ قا   للللد  للللَن الص   َأوَلللللى باللللها الَفْاللللقد ما

 هذه عشرة أبيات عقد ابن مالك الباب عليها. 

اسم مشتق مصوغ للداللة غالًبا على أن شيئين اشرتكا يف  اسُ العفاق ه :

صفة، وزاد أحدهما على اآلخر يف هذه الصفة، فالزائد منهما يسمى مفضاًل، 

 واآلخر يسمى المفضل عليه أو المفضول.

يدل على وجود الفضل فيهما، وقوله تعالى:  "فالن أفضل من فالن" :فقولك:

د الفصاحة يف موسى يدل على وجو [34ال صن:] (ۉ ۉ ې ې)

 إال أهنا يف هارون أزيد.  وهارون

وليس من معني اسم التفضيل نفي الصفة هن المفضل عليه فلهذا ليس من 

لم يكن فصيًحا!، بل يفهم منها  ♠الصواب أن يفهم من هذه اآلية أن موسى

أنه كان فصيًحا إال أن أخاه هارون كان أفصح منه، ولهذا ال يصح أن تقول عن أمر 

سن وأمر قبيح أن األول أحسن من الثاين، وإنما تقول عن أمرين حسنين إن ح

 أحدهما أحسن من اآلخر.

 كما قال المتنبي وابن الطيب:

هد  للللْيَف َ للللن ند قللللْدرد ُْ َ للللَر أََّّ السَّ  أَللللل

 

 إةا قيللق إََّّ السلليَف أماللى مللن العصللا 

هو معنى ألن التفضيل هنا ال يصح يف المعنى؛ لعدم المضاء يف العصا فهذا  
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 اسم التفضيل.

وأفعل التفضيل هو اسم ممنوع من الصرف؛ للوصفية ووزن الفعل ومثله 

إذا كانا بمعنى التفضيل  "شر"وكلمة  "خير"مؤنثه ُفعلى، ومن اسم التفضيل كلمة 

فعلى ذلك فهما على وزن أفعل، إال أن  "زيد خيٌر من عمرو وشٌر من بكر"نحو 

 رة االستعمال.الهمزة حذفت منهما سماًعا؛ لكث

وقد ورد على وزن أفعل حقيقًة أخير وأشر يف القليل من المسموع ومن ذلك 

األشر على وزن أفعل وأما  [26ال مر:] (جب حب خب مب ىب) قراءة

األِشر على وزن فِعل فهو صيغة  (جب حب خب مب ىب)قراءة الجمهور 

 مبالغة كفرح.

لضرورة  "خيراأل")خير الناس وابن األخير( فقال   مدو بالل: وقال رؤبة

الشعر، بخالف ما لو لم يدل على التفضيل فال يكونان اسمي تفضيل كأن تقول: 

كـ " "خير"فهما هنا اسمان على وزن فعلن  "وفيه شر كثير" "عندي خير كثير"

اسمان على وزن فعل وليسا اسمي تفضيل على وزن أفعل  "كـ عدٍ " "شر" "بيٍت 

 وحذفت الهمزة منهما.

أما  ن فهذه مقدمة قبل أن نبدأ يف شرح كالم ابن مالكإًذا لهما استعماال

 فقد بدأ هذه األبيات ببيان كيفية صوغ اسم التفضيل.  ابن مالك

 من نعم وبئس بيتان نعود إليهما قبل نكمل شرح يقول ابن مالك
َّ

 نعم، بقي

 :يف آخر نعم وبئس 

لللللا َ لللللاََّ اَ  َُ َأ ًّ لللل   َوَأولا َةا الَمْخصد

 

ا   ََ ل بالللل ََالَ َ ْعللللدا ي الَملللل
 َفْ للللَ   دَاللللاها

لللرّ   َد لللَ   َةا اْرَفلللْع باَحلللبَّ َأو َف  َوَملللا سا

 

َدللللرْ   للللَمامد الَحللللا َ 
وََّ َةا اْناا  باالَبللللا َودد

يتكلم هنا على حبذا وال حبذا، وقد تكلمنا على إعراب حبذا وال حبذا  
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 والخالف يف ذلك. 

 في  ل ابن مالك:

َُ  َةا َوَأولا    َ اََّ اَ  َأ ًّا الَمْخصد 

 "حبذا زيد"يف حبذا اذكر بعدها المخصوص بالمدح فتقول:  "ذا"أي: كلمة 

 فهذا معنى: "حبذا هند"

للللا َ للللاََّ اَ  َُ َأ ًّ لللل   َوَأولا َةا الَمْخصد

 

ََالَ   ي الَملللل
ا َفْ للللَ   دَاللللاها ََ ل بالللل

 َ ْعللللدا

أي: اذكر المخصوص بعد كلمة ذا أًيا كان هذا المخصوص مذكًرا أم مؤنًثا،  

 "وال تقول حبذي هند "حبذا زيد وحبذا هند"ا أم مجموًعا، فتقول: مفرًدا أم مثنً 

وال تقول:  "وحبذا الزيدون" "حبذان الزيدان"وال تقول:  "حبذا الزيدان"وتقول: 

 ال يعدل عنها. "ذا"و  "ذا"فالمخصوص يذكر بعد  "حبذون الزيدون"

 ثم يقول:

ي َفْ  َ  ََالَ   دَااها  الَم

مع المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى  "ذا"لمة يعلل لماذا لم تغير العرب ك

والجمع! فيعلل ذلك بأن هذا األسلوب حبذا وال حبذا جرى عندهم مجرى 

 األمثال، واألمثال ال تغير حتى ولو اختلف مضرهبا. 

: )الصيف ضيعتي اللبن( هذا قاله رجل كبير يف السن تزوج   عني: ق ل ُ مَال 

مما تشاء، ولكنها كرهته وطلبت الطالق فطلقها  امرأة صغيرة، وكان غنًيا فيسقيها

فتزوجت من ابن عم لها صغير فعندما أتاهم الشتاء قرصهم الجوع فأرسلت إلى 

 زوجها السابق تطلب منه طعاًما وشراًبا وكان يف نفسه شيء فأرسل إليها يقول:

)الصيف ضعِت اللبن( أي: ضيعتي اللبن يف الصيف، فالصيف ظرف زمان 
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: ضيعتي ألنه يخاطب أنثى فلما بلغها ذلك ضربت على كتف ابن وتقدم وقال

عمها وقالت: هذا ومزقه خير منك( المزق وهو الشربة من اللبن يعني: هذا وقليله 

 خير منك ومن كثيرك.

فإذا أردت أن تضرب هذا المثل إلنسان ضيع شيًئا يف فرصته ثم تحسر بعد 

 تقول: ضيعت؛ ألن المثل ال يغير.ذلك فإنك ستقول له: الصيف ضيعتي اللبن وال 

ا لُ  حُُ عمله فلايُ بعد ةلك على عمله    ل له:  و َلك أَّ  ل م إنسان 

سواء كان مذكًرا أو كان مؤنًثا، ولهذا المثل قصة أيًضا  "يداك أوكتا وفوك نفخ"

 لكنه سيق على أنه لمذكر فهذا معنى قوله:

ي َفْ  َ  ََالَ   دَااها  الَم

 ثم قال:

للل َ  لللرّ َوَملللا سا َد    َةا اْرَفلللْع باَحلللبَّ َأو َف

 

َدللللرْ   للللَمامد الَحللللا َ 
وََّ َةا اْناا  باالَبللللا َودد

 يذكر أن هذا األسلوب له استعماالن: 

 "حب"مع الفعل  "ذا"االستعمال األول: هو الذي شرحناه من قبل أت تأيت 

فليس لك يف ذلك إال أن تأيت بالفعل  "حبذا زيد"وتقدمت أحكامه، فتقول: 

 فاعاًل. "ذا"تأيت بـ ثم  "حب"

بمعنى  "حب زيد"فتقول:  "ذا"من دون  "حب"واألسلوب الثاين: أن تأيت بـ 

وهذا قوله: )وما سوى ذا( يعني: إذا  "ذا"بال  "حب"تمدحه تستعمل  "حبذا زيد"

إًذا األسلوب الثاين ماذا تفعل؟ ارفع بحب أو فجر  "ذا"من دون  "حب"استعملت 

وإما أن  "حب زيد"ثاين لك وجهان إما أن ترفع فتقول: بالبا إًذا يف األسلوب ال

 "حبذا زيد"وكالهما بمعنى  "حب بزيد "تجره بالباء فتقول: 

 هذا األسلوب األول. "حبذا الربيع فصاًل "تقول: 
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حب بالربيع "أو  "حب الربيع فصاًل "أال تأيت بذا فتقول:  ا سل ب الَاين: 

 ."فصاًل 

 ثم قال:

وََّ  َمامد  َةا َودد
َدرْ  الَحا اْناا  َ 

األسلوب األول إذا استعملت ذا مع إذا أردت أن تستعمل ذا مع حب فتقول: 

واألسلوب الثاين إذا لم تستعمل ذا مع حب لك  "حبذا زيد" "َحـ"إال فتح الحاء "

 "وُحب بزيد" "وَحب زيد "ُحب زيد"يف الحاء الضم وهو أكثر والفتح فتقول: 

 يرين من باب نعم وبئس.وَحب بزيد هذا شرح البيتين األخ"

نعود إلى أفعل التفضيل وقد ذكرنا مقدمة يف أفعل التفضيل ثم نبدأ اآلن 

بدأ ابن مالك ببيان كيفية صوغ اسم  مستعينًا باهلل بأبيات ابن مالك

 التفضيل.

سنالحظ يف هذا الباب أن ابن مالك ذكر يف هذا الباب صوغ اسم التفضيل 

ستعمال، وإعمال اسم التفضيل عمل فعله، بينما وأنواع اسم التفضيل من حيث اال

 يف اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر وهذه كلها أسماء عاملة عمل أسمائها.

ميز وفصل فجعل أبواًبا خاصة لكيفية صوغها )أبنية أسماء الفاعلين 

والمفعولين()وأبنية المصادر( وذكر أبواًبا أخرى لبيان إعمالها عمل فعلها، أما يف 

أفعل التفضيل فإنه ذكر كل ذلك يف باب واحد فبدأ هذه األبيات ببيان كيفية صوغ 

 اسم التفضيل فقال: 

للللبا   َ لعََّع
نْللللهد لا

لللل غ  ما للللْن َمصد للللْم ما  صد

 

َْ أبالللللي  للللل لللللْيقا َوْأَب اللَّ لعَّْفاا
 َأْفَعلللللَق لا

يذكر أن اسم التفضل يف أحكام صوغه كفعلي التعجب، وقد ذكرنا صوغ فعلي  

وط ما يصاغان منه يف الباب السابق فكل ما قيل هناك من شروط التعجب وشر
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فإهنا تذكر أيًضا يف اسم التفضيل، فما جاز التعجب منه جاز أخذ اسم التفضيل منه، 

 وما ال فال.

كما نقول يف  "فالن أفضل من فالن وأحسن منه وأكرب منه وأكرم منه"نقول: 

 ."ما أفضله وأحسنه وأكربه وأكرمه"التعجب: 

دحرج "ال يؤخذ اسم التفضيل من فاقد الشروط فال يؤخذ من غير الثالثي كـ و

وال مما ال يقبل المفاضلة  "نعم وبئس"واستخرج، وال يؤخذ من غير متصرف كـ 

كان وسبق الخالف يف ذلك، وال من فعل "وال من فعل ناقص كـ  "مات وفني "كـ 

على أفعل وسبق  منفي، وال من فعل مبني للمجهول، وال مما الوصف منه

 الخالف يف ذلك.

فأخذوه من الفعل اخُتصر  "هو أخصر من كذا و َ عن ةلك ق ل العرب:

وهو خماسي مبني للمجهول، وقد اختلف النحويون اختالًفا كبيًرا يف صوغ اسم 

التفضيل وكذلك فعلي التعجب من الفعل الذي وصفه على أفعل، وأشرنا إلى 

كـ حمر "ك يقال هنا، كأفعال األلوان والعيوب ذلك يف باب التعجب وما قيل هنا

فقال الجمهور وال يؤخذ من ذلك اسم تفضيل، وال  "فهو أحمر وعور فهو أعور

 فعل تعجب.

بل يؤخذ اسم التفضيل وفعل التعجب من ذلك مطلًقا،  وقال بعض النح  ين:

 "هو أسود من حنك الغراب وأبيض من اللبن"وقد ُسمع من العرب قولهم: 

ا اسم التفضيل من سود فهو أسود، وبيض فهو أبيض وهذا مسموع ال فصاغو

 سبيل إلى دفعه أو رده.

وقيق ق ل  الث: وه  ال س  يف المسٌلة: إَّ اسُ العفايق وفعق الععَب ا 

 ةلك إا يف أمر ن:  ؤمَ من
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 .األبيض واألسود؛ لورود السماع هبما ا مر ا ول: 

اب داخلًيا يعني الفعل الذي الوصف منه على ما كان معنوًيا من هذا الب والَاين:

أفعل، معنوًيا ليس حسًيا داخلًيا ال خارجًيا نحو: هو أبيض من فالن وأحمق من 

 أحمق منه."فالن وأرعن منه وأهوج منه وأخرق منه بعض ذلك مسموع كـ 

وعلى قول من  هو القول األرجح؛ ألنه األنسب للمسموع، ال  ل الَالث:

وهو "، "هو أزرق من البحر أو أزرق من السماء"فإنك ستقول  أجاز ذلك مطلًقا

 ونحو ذلك وهذا يأباه الجمهور. "أحمر من الوردة

 ثم بعد ذلك يقول ابن مالك:

َْ  َوْأَب   أباي اللَّ

وجاء يف بعض الروايات وأب ما ُأبي قال  "الذي"لغة من اللغات يف  "اللذ"

  فالمعنى واحد.ابن هشام: وهي أحسن يعني: أحسن يف اللفظ وإال

 :ثم قال ابن مالك 

لللللق صا لللللب  ود  َ  إَللللللى َ َع
 َوَملللللا بالللللها

 

لللللق  لللللْيقا صا  إاَللللللى العَّْفاا
 لاَملللللاناع  بالللللها

فذكر يف هذا البيت أن فاقد الشروط يف التفضيل يؤخذ منه اسم التفضيل كما يف  

فالن أشد "باب التعجب أي: بوساطة اسم تفضيل من جامع الشروط فتقول: 

 وهكذا. "وفالن أحسن حمرة من فالن" "من فالناستخراًجا 

أنواع اسم التفضيل من حيث االستعمال  ثم بعد ذلك يذكر ابن مالك

 وحكم كل نوع فيقول:

لللللللهد َأَبللللللَدا
للللللْيقا صا  َوَأْفَعللللللَق العَّْفاا

 

َدا  لللللر  لللللْن إاَّْ جد
ْ َرا  أو َلْفَظللللل  باما  َ ْ لللللدا

َدا  لللللللر    دَالللللللْف َأو جد
لللللللَ ر  ُد َمنْ

 َوإاَّْ لا

 

لللللللللَداأدلللللللللل  ْيَرا  َوَأَّْ  دَ حَّ
َْ ا َم َ للللللللل   ا

للللللل د َأل  اْبللللللِق َوَمللللللا لاَمْعراَفللللللهْ  
 َو ا

 

و َوْجَ لللْينا َعلللْن ةا  َمْعراَفلللهْ   لللْيَف ةد  أد ا
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لللللْن َوإاَّْ  ا إاَةا َنَ ْ لللللَت َمْعنَلللللى ما ََ  َهللللل

 

للللراَّْ   ُْ َ نْلللل ا َفْ للللَ   اْبللللقد َمللللا باللللها قد  َللللل

   أنواع:فذكر أن اسم التفضيل من حيث االستعمال ثالثة 

 ."زيد أفضل من عمرو"ومن اإلضافة نحو  "المجرد من أل ا ول:

 ."زيد األفضل"نحو  "بأل"المحلى  الَاين:

 المضاف وهو قسمان: الَالث:

 ."زيد أفضل رجل"المضاف إلى نكرة نحو 

 زيد أفضل الرجال."والمضاف إلى معرفة نحو 

ا فنبدأ بالنوع األول فهذه أنواع اسم التفضيل من حيث االستعمال، أما أحكامه

 ومن اإلضافة فبين ابن مالك حكمه بقوله: "أل"وهو: اسم التفضيل المجرد من 

لللللللهد َأَبللللللَدا
للللللْيقا صا  َوَأْفَعللللللَق العَّْفاا

 

َدا  لللللر  لللللْن إاَّْ جد
ْ َرا  أو َلْفَظللللل  باما  َ ْ لللللدا

َدا  لللللللر    دَالللللللْف َأو جد
لللللللَ ر  ُد َمنْ

 َوإاَّْ لا

 

للللللللل  ْيَرا  َوَأَّْ  دَ حَّ
َْ ا َم َ للللللللل  َداأدلللللللللل ا

 فَ ر أَّ اسُ العفايق المَرد  َب فيه أمراَّ: 

 أن يذكر وأن يوحد أي: أن يلزم التذكير واإلفراد مهما كان صاحبه. ا ول:

زيد أفضل من "الواجب فيه أن تأيت بعده من جارة للمفضول نحو  والَاين:

يعني: ما تتطابق وإنما تلزم  "فضلى منه"وال تقول:  "وهند أفضل منه" "عمرو

والزيدان أفضل " "هند أفضل منه"م التفضيل التذكير واإلفراد وتأيت بعده بمن اس

 "والزيدون أفضل منه ال أفضلون منه" "الزيدان أفضالن منه"وال تقول  "منه

ومن ذلك قوله تعالى:  "والهندات أفضل منه ال فضليات منه وال ُفضل منه"

 .[8  سف:] (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

فالتزم اإلفراد والتذكير وأتى [4:الاحى] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) وقال:
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 بمن بعد اسم التفضيل. 

أنه يجب من جارة للمفضول بعد اسم التفضيل يعني: يجب  وق ل النح  ين:

وجودها، ولم يوجبوا التلفظ هبا؛ فلهذا يجب أن توجد سواء لفظ هبا أم كانت 

محذوفة مقدرة، فيجوز أن تحذف وتقدر، والمحذوف المقدر كالملفوظ؛ 

هما يف الوجود فكالهما من حيث الوجود موجود إال أن األول ملفوظ به الجتماع

 يعني: لفظه ظهر يف الكالم، واآلخر حذف لفظه فلم يربز يف الكالم.

أن المحذوف موجود بخالف  وهَه ال اعدة نب ت علي ا أ َر من مرة:

 المعدوم، المعدوم هو الذي لم يوجد يف الجملة أصاًل هذا معدوم ليس موجوًدا

الجملة فيها ظرف زمان محذوف أم معدوم؟ هذا  "جاء محمد"يف الجملة لو قلت 

هنا عائد  "جاء الذي أحب"معدوم ما فيها ظرف زمان معدوم، لكن لو قلت مثاًل 

الضمير موجود يف  "جاء الذي أحبه"من الصلة على الموصول؟ فيه والتقدير 

 الجملة ولكنه لم يظهر يف اللفظ يعني: حذف لفظه. 

القلم موجود "، "القلم موجود يف المسجد"نمثل كثيًرا نمسك بالقلم ونقول و

من حيث الوجود هو موجود لكن يف الصورة األولى هو موجود  "يف المسجد

ظاهر ويف الصورة الثانية موجود غير ظاهر كونه غير ظاهر ال يعني أنه غير موجود 

لحذف ال يقع إال على هذا واضح، بل قولهم محذوف يدل على أنه موجود؛ ألن ا

موجود هل يمكن تذهب إلى معدوم وتحذفه؟ ال، وإنما تأيت إلى شيء موجود 

وتحذفه، الحذف بمعنى عدم اإلظهار تخفيه فأخفيته، فلهذا فإن من يجوز أن 

 تحذف ومع ذلك هي موجودة يف الكالم؛ ألهنا مقدرة.

الوجود، المحذوف موجود هذه قاعدة المحذوف كالملفوظ الجتماعهما يف 

إال أن الحذف ال يطلق على الفاعل ونائب الفاعل فيطلق عليهما ضمير مسترت نحو 

أين الفاعل يف قام؟ ما نقول محذوف وإنما ضمير مسترت، وإن كانا  "محمد قام"
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اشرتكا يف عدم الظهور إال أن الفاعل ال يحذف؛ ألنه عمدة ويقال فيه مسترت؛ ألنه 

 موجود يف الكالم إال أن العرب لم تضع له لفًظا.ضمير مسترت، والضمير المسترت 

وأكثر ما تحذف من بعد اسم التفضيل إذا كان اسم التفضيل خرًبا كقولك 

: ومن ذلك قوله تعالى "زيد أكرب منك وأطول منك"أي:  "زيد أكرب منك وأطول"

 أي: وأعز نفًرا منك.  [34الُ ف:] (ىئ يئ جب حب خب مب)

ا  عني:وعندما ن  ل: أ َر ما  حَف من  سواء كان  إةا  اَّ اسُ العفايق مبر 

خرب عن مبتدأ أم كان خرًبا عن غيره يعني: سواء كان خرًبا يف األصل أم كان خربًا 

حقيقة، يعني: سواء كان خربًا أو كان ما أصله الخرب فيشمل خرب كان؛ ألن أصله 

ظن خرب مبتدأ، ويشمل خرب إن فأصله مبتدأ، ويشمل المفعول الثاين يف باب 

وإن زيد أطول " "كان زيد أكرب منك وأطول"وأخواهتا؛ ألن أصله الخرب فتقول: 

 كل ذلك يكثر فيه الحذف. "وظننت زيًدا أطول منك وأكرب" "منك وأكرب

فأكثر ما تحذف من بعد اسم التفضيل إذا كان اسم التفضيل خرًبا، وقد تحذف 

 ل.بغير ذلك يعني: تحذف واسم التفضيل ليس خربًا وهو قلي

أي: أطول منك  "رأيت زيًدا أطول منك وأعرض" ومن ةلك أَّ    ل:

 وأعرض منك، وأطول هنا حال، ومن ذلك قول الشاعر:

 دنللل َ وقلللد ملنلللاَ  البلللدر أجملللال

 

 فظلللللق فلللللؤاد  يف هللللل اَ ماللللللال 

يقول: دنوت أجمل وقد خلناك كالبدر دونِت أجمل من البدر، وقد خلناِك  

قد خلناِك كالبدر أجمال أي: دنوِت أجمال من البدر كالبدر، ثم قدم فقال: دنوِت و

 فحذف.

فالمعنى واهلل أعلم  [17ا على:] (پ پ پ): وأما قوله

ڇ ڇ ڇ ) واآلخرة خير من األولى وأبقى منها كما قالت اآليات األخرى:
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والحذف هنا على الكثير؛ ألن اسم التفضيل وقع خربًا،  [4الاحى:] (ڇ ڍ 

المجرد من أل واإلضافة قلنا: يجب فيه اإلفراد  ومن أجل أن اسم التفضيل

والتذكير ويجب فيه أن تأيت بعده من جارة للمفضول من أجل ذلك لحن كثير من 

 النحويين ـ أبا نواس يف قوله:

  لللٌَّ صللل ر  و بلللر  ملللن ف اقع لللا

 

 حصللباء در علللى أر  مللن اللللَهب 

تفضيل  كأن صغرى وكربى من فقاقعها صغرى وكربى هنا اسم،يقصد الخمرة 

مجرد من أل ومن اإلضافة فكان الواجب فيه التزام اإلفراد والتذكير فيقول: كأن 

ج على أنه لم يرد معنى التفضيل  أصغر وأكرب من فقاقعها هذا هو الواجب، وُخرِّ

فقاقعها وسيأيت أن اسم التفضيل إذا  فيلزم ذلك، وإنما أراد كأن صغيرة وكبيرة من

يد به معنى الوصف يعني: معنى اسم الفاعل فإنه يؤخذ لم يرد به التفضيل وإنما أر

فيه حكم اسم الفاعل فتجب فيه المطابقة كاسم الفاعل ويخرج هنا ويخرج حينئٍذ 

 عن أحكام اسم التفضيل وسيأيت ذلك إن شاء اهلل.

النوع الثاين من أنواع اسم التفضيل وهو  ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك

 المحلى أو المقرتن بأل فقال:

للللللل د َأل  اْبللللللِق َوَمللللللا لاَمْعراَفللللللهْ 
 َو ا

 

و َوْجَ لللْينا َعلللْن ةا  َمْعراَفلللهْ   لللْيَف ةد  أد ا

أي: أن اسم التفضيل المحلى بأل يجب أن يطابق صاحبه يف التذكير والتأنيث  

وال تقول:  "وهند الفضلى" "زيد األفضل"ويف اإلفراد والتسوية والجمع فتقول: 

وتقول:  "أنتما األفضل"وال تقول:  "ألفضالنأنتما ا"وتقول:  "هند األفضل"

وال تقول:  "أنتم األفضلون"وتقول:  "األفضل"وال تقول:  "الهندان الفضليان"

إذا  "األفضل"وال تقول:  "الهندات الفضليات أو الفضل"وتقول:  "أنتم األفضل"

نحن "وال تقول:  "نحن األفضلون يف السوق"أردت بذلك اسم التفضيل، تقول: 

ترى هذه كلها خطأ  "لسنا الوحيدون ولكننا األفضل" "ضل يف السوقاألف
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 خرب ليس. "لسنا الوحيدين ولكننا األفضلون"والصواب أن يقول: 

قلنا يف اسم التفضيل المحلى بأل ال تجوز فيه عدم المطابقة بل تجب فيه 

ا نحن األفضل وأنتم األفضل وما زلن"المطابقة، ويكثر عند بعض الناس أن يقول: 

فما يطابق وهذا يسمونه يف أصول النحو القياس الخاطئ؛ ألن السبب يف  "األفضل

ذلك أهنم قاسوه على اسم التفضيل المجرد، اسم التفضيل المجرد يلزم اإلفراد 

أنا أفضل وهما أفضل ونحن أفضل وهن أفضل من "والتذكير وال يطابقه فتقول: 

 ا على هذا وهذا من القياس الخاطئ.فليزم يف اإلفراد والتذكير فقاسوا هذ "غيرهن

ا فالمحلى بٌل  َب فيه المطاب ة وا  ؤ ى بعده بمن جارة للمفا ل  عني:  إة 

وُسمع هذا قلياًل يف  "وأنت األكرب من أخيك" "زيد األفضل من عمرو"ال تقول: 

 ضرورة الشعر كقول األعشى:

 ولسلللللت بلللللا  َر ملللللن ُ حصلللللى

 

 وإنمللللللللللللا العلللللللللللل ة للُللللللللللللا ر 

باألكثر منهم حصل ضرورة شعرية ولو قال على القياس لقال:  فقال: ولست 

 ولست باألكثر منهم حصل، أو ولست باألكثر حصل.

النوع الثالث من اسم التفضيل وهو  ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك

 المضاف فذكر أواًل: المضاف إلى نكرة فقال يف بيت قرنه من قبل:

َ ر   َوإاَّْ  ُد َمنْ
َدا َأو  دَاْف  لا ر  مَ  جد َْ اْيَرا   أدل ا َدا َوَأَّْ  َ    دَ حَّ

فاسم التفضيل المضاف إلى نكرة يلزم التذكير واإلفراد وال تأيت بعده من جارة 

فضلى "وال تقول:  "هند أفضل امرأة"، و"زيد أفضل رجل"للمفضول، فتقول: 

وأنتم أفضل " "أنتما أفضال رجلين"وال تقول:  "وأنتما أفضل رجلين" "امرأة

زيد "وال تقول:  "والهندات أفضل النساء" "لهندان أفضل امرأتينوا" "رجال

فال تأيت بمن جارة  "ونحن أفضل رجال من زيد" "أفضل رجل من عمرو
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 للمفضول بعد المضاف إلى نكرة، فهذا هو قول ابن مالك: 

َدا لللللللر    دَالللللللْف َأو جد
لللللللَ ر  ُد َمنْ

 َوإاَّْ لا

 

لللللللللَدا  ْيَرا  َوَأَّْ  دَ حَّ
َْ ا َم َ للللللللل  أدلللللللللل ا

 اسم التفضيل المضاف إلى معرفة فيقول: يذكر بعد ذلك ابن مالكثم  

ْيَف  َوَما و لاَمْعراَفْه أد ا  َوْجَ ْينا َعْن ةا  َمْعراَفهْ  ةد

لللللْن َوإاَّْ  ا إاَةا َنَ ْ لللللَت َمْعنَلللللى ما ََ  َهللللل

 

للللراَّْ   ُْ َ نْلللل ا َفْ للللَ   اْبللللقد َمللللا باللللها قد  َللللل

ه العفايق  َ ه فيه فيَ ر أَّ اسُ العفايق المااف إلى معرفة إةا قصد ب 

 ال ج اَّ: أَّ  طبق ق اعد المطاب ة

 عدم المطابقة أي: التزام التذكير واإلفراد. ا ول:

 المطابقة وال تأِت بعده من جارة للمفضول. وال جه الَاين:

الزيدان مثنى، أفضل مفرد مذكر، أفضل قومي  "الزيدان أفضل قومي"تقول: 

الزيدان أفضال "وتجوز المطابقة فتقول: أضفته إلى معرفة تجوز عدم المطابقة، 

والزيدون أفضل قومي أصلها أفضلون ثم " "والزيدون أفضل قومي" "قومي

تجمعه جمع مذكر سالم أو  "أفضل قومي أو أفاضل قومي"حذفت النون لإلضافة 

هند فضلى "عدم المطابقة، والمطابقة  "وهند أفضل قريبايت"تجمعه جمع تذكير، 

ذكر ابن مالك أن  "والهندان فضليا قريبايت" "ن أفضل قريبايتوالهندا" "قريبايت

اسم التفضيل المضاف إلى معرفة إذا قصد منه التفضيل جاز لك فيه المطابقة 

 وعدم المطابقة، وهذا هو قوله:

ْيَف  َوَما و لاَمْعراَفْه أد ا  َوْجَ ْينا َعْن ةا  َمْعراَفهْ  ةد

فة، وذكرنا األمثلة على ذلك، الذي أضيف إلى معرفة ذو وجهين عن ذي معر

هم  [27ه د:] (ې ې): ومن الشواهد على المطابقة قوله

ومن  "هم أرذلنا"جمع، أراذلنا ولو أردت عدم المطابقة يف الكالم لكنت تقول: 
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ): ذلك أيًضا من المطابقة يف قوله

بالمطابقة وتجوز عد المطابقة فتقول  [123ا نعام:] (ۇ ۆ ۆۈ

 ."وكذلك جعلنا يف كل قرية أكرب مجرميها"كالم يف ال

:  ومن شواهد عدم المطابقة أي: التزام التذكير واإلفراد قوله

لتجدهنم جمع، ثم قال:  [96الب رة:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)

أحرص مفرد فلم يطابق، والمطابقة جائز فتقول يف الكالم: إن جمعت أحرص 

 "م أحرصي الناسولتجدهن"جمع مذكر سالم أحرصون أحرصين فتقول: 

بأحرصين ثم تحذف النون، أو تجمع جمع تكسير فتقول: ولتجدهنم أحارص 

 الناس كل ذلك جائز.

 ومن ذلك قول الشاعر:

 وميَّللللللة َأحسللللللن الَ لللللللين جيللللللدا  

 

 وسلللللللللالفة  وَأحسلللللللللن ُ قلللللللللَاا 

مية مؤنث فجاء باسم التفضيل مذكًرا مية أحسن الثقلين؛ ألنه أضافه إلى  

 ."ومية حسنى الثقلين"لتفضيل لكان ذلك جائًزا فيقول: معرفة، ولو طابق ا

قلنا المطابقة وعدم المطابقة هنا جائزة يف اسم التفضيل المضاف إلى معرفة 

  إن قصدت التفضيل وقد اجتمعا المطابقة وعدم المطابقة يف قوله
ا   َم ال ي»يف الحديث المشهور:  ُ من ي مَلس  ُد ن أحب ُُ إليَّ وأقربا

امةا إََّّ ما

ا ُ أمالق  ُد  «..الحد ث.أحاسنَ

ففي قوله: أحبكم وأقربكم لم يطابق حذف الجمع اآلن فقال: أحب وأقرب 

 وأقاربكم، ثم قال: 
ّ

لم يطابق ولو طابق لجمع فكان يقول: أال أخربكم بآحابكم إلي

 أحاسنكم أخالًقا فطابق جمع ولو لم يطابق لجاز فكان يقال: أحسنكم أخالًقا.

 الك:ثم قال ابن م
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لللللْن َوإاَّْ   ا إاَةا َنَ ْ لللللَت َمْعنَلللللى ما ََ  َهللللل

 

للللراَّْ   ُْ َ نْلللل ا َفْ للللَ   اْبللللقد َمللللا باللللها قد  َللللل

يقول: إن اسم التفضيل المضاف إلى معرفة يجوز فيه الوجهان: المطابقة  

  وعدم المطابقة إذا نويت به التفضيل هذا معنى:

ا ََ نْ  َمْعنَى َنَ ْ َت  إاَةا َه  ما

يل أن شيًئا أفضل من شيء، وإذا لم تنِو التفضيل يعني: يعني: إذا نويت التفض

أردت باسم التفضيل معنى الوصف يعني: أردت بمعنى اسم التفضيل معنى اسم 

الفاعل فحينئٍذ تجب المطابقة؛ ألنه صار بمعنى اسم الفاعل كما أن اسم الفاعل 

 "قائماوالزيدان "المطابقة وجوًبا،  "وهند قائمة" "محمد قائم"يطابق تقول: 

بالمطابقة اسم الفاعل يطابق أو ال يطابق يجب أن  "والزيدون قائمون"بالمطابقة 

يطابق يف كل أحواله وهكذا كل اللغة يجب أن تطابق إال يف اسم التفضيل المذكور 

هنا فإذا لم ترد باسم التفضيل معنى التفضيل، وإنما أردت به معنى الوصف يعني 

فحينئٍذ يخرج عن كونه اسم تفضيل، ولو كان على اسم الفاعل أو الصفة المشبهة 

 وزن أفعل إال أن المراد به معنى اسم الفاعل والصفة المشبهة.

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) :لذلك مثاًل قوله 

وهو أهون عليه يعني: اإلعادة أهون من البدء وهو الذي بدأ  [27الروم:] (ڄڃ

هذا رد على منكري البعث  الخلق يف البداية، فإذا ماتوا يوم القيامة سيعيدهم

أقررتم بأن اهلل اآلن هو الذي خلقكم يف البداية ثم أنكرتم أن يعيدكم يوم القيامة 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ) واإلعادة يف العقل أسهل من البداية قال:

أهون هنا على باهبا يعني: اإلعادة يوم القيامة أهون على اهلل من  (ڄ ڄڃ

س الكالم على بابه وإنما أهون هنا بمعنى هين البدء فالبدء أصعب من اإلعادة؟ لي

 بمعنى الصفة المشبهة يعني: وهو هين عليه؛ ألن كل األشياء أمام قدرة اهلل
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شيء أصعب من شيء، وإنما كلها إذا قال  متساوية ليس شيء أهون من شيء أو

لها كن فتكون؛ فلهذا قرروا أن أهون هنا ليست أفعل تفضيل وإنما يراد به الصفة 

 لمشبهة هين.ا

ڀ ٺ )أو  [54اإلسراء:] (گ گ گڳ)وكذلك نحو قوله تعالى: 

أعلم هنا ليس اسم تفضيل ليس المراد ربكم  [53ا نعام:] (ٺ ٺ

وعلم البشر ويقول ال اهلل أعلم ال،  أعلم منكم بكم، فيقارن ويوازن بين علمه

م يليق له عل وعلم البشر، نعم اهلل ال موازنة وال مفاضلة بين علم اهلل

به وبعض مخلوقاته لها علم يليق هبا ال ينكر هذا األمر، لكن الذي ينكر الموازنة 

بالتفضيل أن تقول: هذا أعلم من هذا وذكرنا ذلك يف بداية اسم التفضيل وذكرنا 

 قول المتنبي:

هد  للللْيَف َ للللن ند قللللْدرد ُْ َ للللَر أََّّ السَّ  أَللللل

 

 إةا قيللق إََّّ السلليَف أماللى مللن العصللا 

لك يف المعنى، وكذلك ال يصح يف المعنى أن اهلل أعلم من عباده ما يصح ذ 

 "ربكم عالم بكم أو عليم بكم"على معنى التفضيل، وإنما المعنى واهلل أعلم 

 بذلك، ولكنه خاطبهم بما يعرفون من لغتهم. ينسب تمام العلم له

 ومن ذلك قول الشنقرى وقول الصعاليك قال:

َْ ا  للد  إللى اللل اد للُ  أ للن وإَّ ملد

 

 بلللٌعَل ُ، إة أْجَ لللعد ال للل ما أعَلللق 

هنا بٌعَل ُ أعَق على صي ة أفعق ولُن ُ قرروا أَّ هَا ااسُ ليس باسُ  

  فايق، وإنما المراد بعاجل ُ بمعنى اسُ الفاعق؛  نه  مدو نفسه في  ل:

إذا اجتمعنا على الزاد على األكل لم أكن بأعجلهم أعجل واحد هذا مذموم 

ح نفسه يقول: إذا اجتمع األكل لم أكن من األولين، بل أتركهم هو يريد أن يمد

يأكلون ثم أكون آخرهم، فهو ال يدعي لنفسه أنه األول بل ينفي عن نفسه أنه األول 



 

 
e 

g h 

f  136 
 شرح ألفية ابن مالك

وأنه الثاين وأنه الثالث بل يقول: أقدمهم على نفسي ثم أكون األخير، وال يكون  

ما هو يمدح نفسه ففي ذلك المدح إال بذلك؛ ألنه يمدح ال يخرب مجرد إخبار وإن

يكون المعنى لم أكن بعاجلهم يعني: لم أكن من المتعجلين منهم األول متعجل 

 والثاين متعجل والثالث متعجل فهو ينفي عن نفسه هذه الصفة أصاًل.

 ومن ذلك قول الفرزدق يمدح نفسه ويذم جريًرا يقول:

 إَّّ اللللَ  َسلللَمَك الّسلللماَء َبنلللى َلنَلللا

 

للللللهد أَعلللللل   َوأْ للللللَ لد َبْيعلللللل ، َدَعا  مد
 ئا

فأعز وأطول هنا ليسا اسم تفضيل، وإنما صفات بمعنى عزيزة وطويلة بيًتا  

دعائمه عزيزة وطويلة، ولو قلنا إن اسم التفضيل على معناهما لكان يف البيت مدًحا 

لجرير، والفرزدق كما هو معلوم ال يقر بجرير بالفضل وال يقر لجرير ببيت له 

يلة إال أن بيته أعز وأطول، فلو قلنا أن المعنى على ذلك بيًتا دعائم عزيزة وطو

 دعائمه أعز وأطول يعني: جرير له بيت دعائمه عزيزة وطويلة ولكن بيتي دعائمه

 أعز وأطول من جرير ومعلوم أن جرير نسبه ليس بذاك.

فمعرفة المعنى مهمة لتحديد نوع الوصف فليس كل اسم جاء على وزن أفعل  

ضيل حتى يكون المعنى على معنى من هذا إذا نويت معنى من يعني: كان اسم تف

 إذا كان المعنى على التفضيل.

بعد أن ذكرنا أن اسم التفضيل قد يأيت بمعنى اسم الفاعل فيخرج عن معنى 

التفضيل اختلفوا هل هذا ينقاس أم ال ينقاس؟ يعني: نقف على ما سمع وال نقيس 

يف ذلك فقيل ال ينقاس، فقال المربد والمحققون أم يجوز أن نقيس عليه؟ اختلفوا 

إنه ينقاس إذا دل على ذلك دليل من قرينة أو عرٍف أو نحو ذلك، أي دليل نحو أن 

أنت ال تدرك أن تقارن بين كرم اهلل  "يمدح إنسان عندك بالكرم فتقول: اهلل أكرم

و الكريم حًقا وإنما تريد أن تقول اهلل ه ،وبين كرم هذا الرجل ثم تفضل كرم اهلل!

الكرم الحقيقي المطلق وهذا ال ينفي وجود كرم عند غيره كرم يناسب ذلك 
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 المخلوق.

 ف َا ه  معنى ق ل ابن مالك:

لللللْن َوإاَّْ  ا إاَةا َنَ ْ لللللَت َمْعنَلللللى ما ََ  َهللللل

 

للللراَّْ   ُْ َ نْلللل ا َفْ للللَ   اْبللللقد َمللللا باللللها قد  َللللل

 والسؤال: هذا البيت: 

لللللنْ  ا إاَةا َنَ ْ لللللَت َمْعنَلللللى ما ََ  َوإاَّْ  َهللللل

 

للللراَّْ   ُْ َ نْلللل ا َفْ للللَ   اْبللللقد َمللللا باللللها قد  َللللل

كم رقمه يف األلفية؟ هو البيت األول بعد الخمسمائة فبتمامه تكتمل نصف  

 األلفية وبذلك نكون بحمد اهلل تعالى قد انتهينا من شرح نصف األلفية.

بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطرح فيما سبق  نسأل اهلل 

ع والفائدة، وأن يكون مفهوًما مفهًما، وأن يجعله خيًرا لقائله وحافظه الربكة والنف

وسامعه، وأن يجعله خيًرا لنا يف الدنيا واآلخرة ويف الحياة وبعد الممات، وأن 

يجعل خيره يف اآلخرة يوم نلقاه أعظم وأكثر وأفرح منه يف اآلخرة إنه على كل شيء 

 قدير.

يف المعتاد أقل من الماضي، فإنك لو  ويبقى على ذلك نصف األلفية والباقي

نظرت يف شروح األلفية لوجدت أننا قد تجاوزنا اآلن قرابة الثلثين أو أكثر بقليل أو 

أقل بقليل؛ ألن ما سبق أبواب نحوية الكالم فيها واسع، وأحكامها متعددة 

وأساليبها كثيرة والذي سيأيت فيه نحو وأكثره صرف والكالم فيه أقل مما سبق 

خالف فيه أقل مما سبق فلهذا لعلكم تلحظون منذ بداية هذا الفصل أننا صرنا وال

نشرح أبياًتا كثيرة وكنا من قبل ربما نشرح يف الدرس الواحد بيتين أو ثالثة أو أربعة 

 أبيات وصرنا يف هذا الفصل نشرح عشرة أبيات أو أقل أو أكثر.

  ُ قال ابن مالك بعد ةلك:

للللل لللللْن باعاللللللل ا ما ُد َماَوإاَّْ َ  ْسللللللَعْف ا  ْن مد

 

َما  َ للللللللد  للللللللْن َأَبللللللللَدا  مد َمللللللللا  د  َفَل د
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للللْن َأْنللللَت َمْيللللِر َوَلللللَد   مَّ
َْللللقا ما  َ ما

 

ُد َنلللللللللْ َرا  َوَرَدا     ْ
 إاْمَبلللللللللارا العَّْ لللللللللدا

يتكلم يف هذين البيتين على مسألة سهلة واضحة فقد قررنا من قبل أن اسم  

من جارة للمفضول، ومن التفضيل المجرد من أل واإلضافة يجب أن يأيت بعده 

وال  "زيد أفضل من عمرو"هذه ال يجوز أن تتقدم على اسم التفضيل، تقول: 

علل من ذلك بتعليالت ال هتمنا اآلن، فمن  "زيد من عمرو أفضل"يجوز أن تقول: 

مع مجرورها ال تتقدم على اسم التفضيل؛ إال يف موضعين مذكورين يف هذين 

 البيتين:

 ت من اسم استفهام وهذا هو قوله:إذا جر الم  ع ا ول:

نْ  َوإاَّْ  ُد نْ  باعال ا  َ  َما ما ْسَعْف ا   مد

هذا حرف الجر َمن اسم استفهام،  زيد مِن "زيد ممن أفضل"كأن تقول: 

زيد أفضل مِن َمن؟ إال أن االستفهام تجب له "أفضل اسم التفضيل األصل 

اسم التفضيل فتقول: الصدارة يف جملتها فلهذا يتقدم اسم استفهام وما جره على 

 ."زيد ممن أفضل"

 ونكمل الشرح إن شاء اهلل يف الدرس القادم.

 واهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

¹ 
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 الدرس الثمانون
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 :أما بعدوأصحابه أجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته يف هذه الليلة؛ ليلة اإلثنين السابع عشر من 

المحرم من سنة )ثنتين وثالثين وأربعمائة وألف(، يف جامع الراجحي يف مدينة 

الرياض، نعقد بحمل اهلل وتوفيقه الدرس المتم للثمانين من دروس شرح ألفية ابن 

 .-عليه رحمة اهلل-مالك

ضي يا إخوان كنا تكلمنا على باب )أفعل( التفضيل، وشرحنا يف الدرس الما

إن شاء اهلل -ستة أبيات من هذا الباب، وبقي لنا أربعة أبيات منه، نبدأ هذا الدرس

بشرحها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي، نقرأ هذه األبيات الباقية من  -تعالى

 باب )أفعل( التفضيل.

 ل:يف آخر باب أفعل التفضي قال

َما ْسللللللَعْف ا لللللْن مد
لللللْن باعاللللللل ا ما ُد  َوإاَّْ َ 

 

َما  َ للللللللد  للللللللْن َأَبللللللللَدا  مد َمللللللللا  د  َفَل د

للللْن َأْنللللَت َمْيللللِر َوَلللللَد   مَّ
َْللللقا ما  َ ما

 

ُد َنلللللللللْ َرا  َوَرَدا     ْ
 إاْمَبلللللللللارا العَّْ لللللللللدا

َر َنلللللللْ ِر َوَمَعلللللللى  لللللللهد الظَّلللللللاها  َوَرْفعد

 

َاْيللللللللَرا  َ َبَعللللللللا  َُ ْعللللللللال  َف
 َعاَقللللللللَب فا

لللْن َرفاْيلللقا َ َللللْن َ لللرَ   ْا ما لللي النَّلللا
   فا

 

ْ قا   للللد  للللَن الص   َأوَلللللى باللللها الَفْاللللقد ما
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يف البيت السابع والثامن على ما كنا ذكرناه  وأرضاه، يتكلم ◙ 

من قبل؛ من أن أفعل التفضيل المجرد ال بدَّ أن يأيت بعده )من( جارًة للمفضول، 

 وهكذا. كأن تقول: محمٌد أفضل من زيد، وعمرٌو أطول من خالد،

و)من( ومجرورها ال يجوز أن يتقدم على أفعل التفضيل؛ فتقول: زيٌد من 

عمرٍو أفضل، وخالٌد منك أكثر مااًل، وهكذا، إال يف موضعين: فإن )من( 

يف هذين  ومجرورها يتقدمان على أفعل التفضيل، وذكر ذلك ابن مالك

 البيتين.

على أفعل للتفضيل إذا التي يتقدم فيها )من( ومجرورها  المسٌلة ا ولى:

جرت )من( اسم استفهام، فحينئٍذ يجب أن تتقدم )من( واسم االستفهام الذي 

جرته على أفعل التفضيل، فتقول: زيٌد ممن أفضل؟! أي: زيٌد ممن أفضل، )من( 

 هذه التي تأيت بعد أفعل التفضيل، )من( هذا اسم استفهام جرته )من(.

اسم االستفهام؛ للقاعدة المعروفة أن فحينئٍذ يجب وجوًبا أن تقدم )من( و

ألسماء االستفهام الصدارة يف جملتها، ال نقول يف الكالم، وإنما يف جملتها يف 

الجملة التي يقع فيها اسم االستفهام، اسم االستفهام ال بدَّ أن يكون يف أول هذه 

 الجملة.

فإذا  فقولك: زيٌد أفضل من عمرٍو، زيٌد مبتدأ، وأفضل من عمرٍو هذا خرب،

قلت زيٌد ممن أفضل؟ فإن اسم االستفهام ال بدَّ أن يتصدر الخرب، فتقول: زيٌد ممن 

 أفضل؟ وتقول: مشروعنا من ماذا أصغر؟ فُتقدم من ماذا على أفعل التفضيل.

 :وهذا قول ابن مالك

نْ  َوإاَّْ  ُد نْ  باعال ا  َ  َما ما َما َفَل د ْسَعْف ا  مد

 فهام.أي: الجار )من(، والمجرور اسم االست
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نْ  َما َأَبَدا    د َ د   مد

 أي: وجوًبا، ثم مثَّل لذلك بقوله:

َْقا  نْ  َ ما مَّ
 َمْيرِ  َأْنَت  ما

 األصل: أنت خيٌر ممن؟ ثم تقدم الجار واسم االستفهام الذي جره، فقال: 

نْ  مَّ
 َمْيرِ  َأْنَت  ما

أنه قدم الجار واسم االستفهام على  وُيلحظ على مثال ابن مالك

 :المبتدأ، فقال

نْ  مَّ
 َمْيرِ  َأْنَت  ما

ولم يكتِف بتقديمه على الخرب على أفعل التفضيل فقط، فيقول: أنت ممن 

خيٌر، فهذه هي المسألة األولى التي يتقدم فيها )من( ومجرورها على أفعل 

 التفضيل.

التي يتقدم فيها )من( ومجروها على أفعل التفضيل يف  والمسٌلة الَانية:

 يجوز ذلك، ومن ذلك قول الفرزدق:ضرورة الشعر، ففي الشعر 

 ف الللللت لنللللا أهللللال  وسلللل ال  وهودَ

 

 جنى النحق بق ملا هودَ منله أ يلب. 

 واألصل: بل ما زودت أطيب منه، ثم قدم منه على أفعل التفضيل. 

 ومن ذلك قول ذو الُرومة:

 وا عيب في ا غير أَّ سلر ع ا قطل ِف 

 

 .  وأا  للللللللليء ملللللللللن ن أ سلللللللللقد

 .أي: وال شيء أكسل منهن 

 ومن ذلك قول جرير:

للللا  عينللللة    إةا سللللا رَ أسللللماءد   م 

 

 .  فٌسلللماء ملللن  للللك الظعينلللة أمللللحد
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 أي: أسماء أملح من تلك الظعينة، ففي هذين البيتين بيَّن ابن مالك 
 حكم تقدم )من( ومجرورها على أفعل التفضيل.

أن )من( ومجرورها يجب أن يتأخرا على أفعل التفضيل إال يف  الخالصة:

 ين:موضع

 إذا جرت اسم استفهام، فيجب تقديمها على أفعل التفضيل. ا ول:

 يف ضرورة الفعل، وهذا جائز؟ والَاين:

الباب بالكالم على إعمال اسم التفضيل عمل فعله،  ثم يختم ابن مالك

 فيقول:

َر َنلللللللْ ِر َوَمَعلللللللى لللللللهد الظَّلللللللاها  َوَرْفعد

 

َاْيللللللللَرا  َ َبَعللللللللا  َُ ْعللللللللال  َف
 َعاَقللللللللَب فا

لللْن َرفاْيلللقا َ َللللْن َ للل  ْا ما لللي النَّلللا
 َر  فا

 

ْ قا   للللد  للللَن الص   َأوَلللللى باللللها الَفْاللللقد ما

يف كل األسماء العاملة  وكنا أشرنا يف الدرس الماضي إلى أن ابن مالك 

عمل فعلها كان يفصل، فيجعل لعملها باًبا خاًصا، كإعمال اسم الفاعل، وإعمال 

 أبنيتها وأوزاهنا وصياغتها.المصدر، ونحو ذلك، ثم يجعل باًبا آخر خاًصا ب

أما يف أفعل التفضيل فإنه جمع كل ذلك يف باٍب واحد، فذكر يف هذا الباب وزن 

أفعل التفضيل، وطريقة صياغته، وشرحنا ذلك يف الدرس الماضي، وذكر يف آخر 

ما  -واهلل أعلم-هذا الباب أيًضا إعمال اسم التفضيل عمل فعله؛ والسبب يف ذلك

 يأيت:

مال اسم التفضيل قليٌل، ليس كإعمال بقية األسماء العاملة عمل وهو أن إع

فعلها، فإن إعمالها كثير، أما إعمال اسم التفضيل فكما سيأيت أنه قليٌل نزٌر، 

وإلعمال اسم التفضيل عمل فعله حالتان؛ اسم التفضيل من حيث إعماله عمل 

 فعله له حالتان:
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 أال يقع فعله موقعه. الحالة ا ولى:

 أن يقع فعله موقعه. لة الَانية:والحا

نبدأ بالحالة األولى؛ الحالة األولى أال يقع فعله موقعه، يعني ال يصح أن تنزع 

أفعل التفضيل وأن تضع مكانه فعله الذي صيغ منه، مثال ذلك أن تقول: محمٌد 

أفضل من عمرو، ال يصح أن تقول: محمٌد يفضل من عمرٍو، ال يستقيم الكالم 

التفضيل هنا ال يقع فعله موقعه، وحكمه حينئٍذ أنه ال يعمل يف اسٍم بذلك، فأفعل 

 ظاهر.

أفعل التفضيل إذا لم يقع فعله موقعه ال يعمل يف اسٍم ظاهر؛ يعني ال يرفع 

اسًما ظاهًرا، وال ينصب اسًما ظاهًرا، االسم الظاهر كما قلنا أكثر من مرة يقابل 

لضمير المسترت كل األسماء العاملة الضمير، بل يكتفي برفع الضمير المسترت، ا

عمل فعلها تعمل فيه، ال إشكال يف ذلك، حتى ولو ما توافرت الشرط فيها، فإهنا 

 تعمل يف الضمير المسترت.

محمٌد أفضل من عمرٍو، محمٌد مبتدأ، وأفضل خرب، طيب،  فٌنت    ل يف:

له ضميٌر أفضل هذا اسم تفضيل مصوغ من فُضل يفضل، فال بدَّ له من فاعل، فاع

 مسترت تقديره هو، يعني أفضل هو من عمرٍو.

وهكذا يف بقية األسماء العاملة عمل فعلها، كاسم الفاعل والمفعول، والصفة 

المشبهة، وصيغ المبالغة، حتى لو لم تتوافر فيها شروط اإلعمال فإهنا تعمل يف 

قائٌم خرب، الضمير المسترت؛ فقولك يف اسم الفاعل: محمٌد قائٌم، محمٌد مبتدأ، و

 قائم اسم فاعل من قام يقوم، فأين فاعله؟ ضمير مسترت تقديره قائٌم هو، وهكذا.

فلهذا ال يجوز مثاًل أن تقول: زيٌد أفضل أبوه من عمرٍو، ال تقل: زيٌد أفضل 

أبوه من عمرٍو، كما تقول: زيٌد قائٌم أبوه، ومحمٌد مكرٌم أبوه، انظر، قائٌم أعملته يف 
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ه، لكن يف أفعل التفضيل قلنا: ال يعمل إذا لم يقع فعله موقعه، فال االسم الظاهر أبو 

تقل: محمٌد أفضل أبوه من عمرٍو، تريد محمٌد يفضل أبوه، ال، ما يصح؛ ألن الفعل 

 ال يقع موقعه.

 إلى هذه الحالة بقوله: وأشار ابن مالك

هد  رَ  َوَرْفعد  َنْ ِر  الظَّاها

جًدا ذكرها سيبويه عن بعض العرب؛ أهنم  أي: نادٌر، يشير بذلك إلى لغٍة قليلةٍ 

ُيعِملون أفعل التفضيل يف الظاهر مطلًقا حتى يف هذه الحالة، لكنها لغٌة نادرة، أما 

 جمهور العرب فإهنم ال ُيعِملون أفعل التفضيل إذا لم يقع فعله موقعه، نعم.

 ؟(00:14:23@)  الب:

وضوعًيا، أو كما يقولون: لغات العرب ُيقال عنها، يعني ُيحكم عليها حكًما م

وصفًيا، يعني يقولون: هذه لغة قليلة، هذه لغة نادرة، هذه لغة كثيرة، وهكذا، هذا 

من حيث الحكم، كل العرب ُحجة، إال أن هؤالء كثيرون، وهؤالء قليلون، وقد 

يكونوا نادرين، يعني هؤالء لغتهم وصلتهم إلى حد النزر، يعني شيء نادر جًدا، 

 اللغة. هذا الحكم على

ما حكم القياس عليها؟ هذا شيء آخر، القياس عليها، القياس   يب، فإَّ قلنا:

 عن البصريين ال ُيقاس إال على الكثير، فاللغة نفسها محرتمة، لكنه ال ُيقاس عليها.

 طيب، هذه الحالة األولى ألفعل التفضيل من حيث العمل.

فعله موقعه؛ يعني يمكن  الحالة الثانية ألفعل التفضيل من حيث العمل أن يقع

أن تنزع أفعل التفضيل، وأن تضع مكانه فعله، فحينئٍذ يجوز ويصح أن يعمل عمل 

فعله، فيعمل يف الظاهر، يرفع الفاعل الظاهر، وذلك يف كل موضٍع وقع فيه اسم 

أجنبًيا مفضاًل  -يعني فاعله-التفضيل بعد نفٍي أو هنٍي أو استفهام، وكان مرفوعه
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 بارين.على نفسه باعت

انظر الضابط ما أطوله! فيه طول؛ وذلك يف كل موضٍع وقع فيه اسم التفضيل 

بعد نفٍي أو هنٍي أو استفهام، وكان مرفوعه أجنبًيا مفضاًل على نفسه باعتبارين، 

اختصر النحويين هذا الضابط، ويسمون هذه المسألة بمسألة..؟ مسألة مشهورة يف 

 حو.النحو، يسموهنا مسألة الكحل يف الن

هي المسألة الوحيدة التي يعمل فيها أفعل التفضيل  مسٌلة الُحق يف النح :

عمل فعله، ماذا ُيراد هبا؟ أن يقع أفعل التفضيل بعد نفٍي أو شبهه، يعني نفٍي أو هنٍي 

أو استفهام، ويكون مرفوعه أجنبًيا مفضاًل على نفسه باعتبارين، هذا أسلوب من 

ن تقول مثالهم: ما رأيت رجاًل أحسن يف عينه األساليب العربية الفصيحة، كأ

 الكحل منه يف عين زيد، هذه مسألة الكحل.

ما رأيت رجاًل  ما رأ ت رجال  أحسن يف عينه الُحق منه يف عين ه د، ف  لك:

أحسن، هذا أفعل التفضيل، أحسن: أفعل، يف عينه الكحل: الكحل فاعل، فاعٌل 

ي ما رأيت رجاًل يحُسن يف عينه الكحل منه بماذا؟ بأحسن؛ ألهنا بمعنى يحُسن، يعن

 يف عين زيد.

طيب، ومن ذلك الحديث المشهور يف فضل العامل الصالح يف أيام عشر ذي 

ما من أ ام  أحب إلى اهلل في ا »:  الحجة، يف بعض رواياته قال

هنا يفضل الصوم، وُفِضل على نفسه باعتبارين: ، «الص م منه يف ع ر ة  الحَة

أيام عشر ذي الحجة، والصوم يف غيرها، ففضل الشيء على نفسه الصوم يف 

 باعتبارين؛ قال: هو باعتبار األول أفضل منه يف االعتبار الثاين.

أحب أفعل تفضيل، بمعنى ، «ما من أ ام  أحب..»طيب، الشاهد يف قوله: أحب 

ه قول يحب، يعني ما من أياٍم يحب إلى اهلل فيها الصوم منه يف عشر ذي الحجة، ومن
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 ُسحيم بن ُأثيل الرياحي، قال: 

 مررَ على واد  السبا 

 وادي مشهور عند العرب.

 ملللررَ عللللى واد  السلللبا  وا أر 

 

لللا    للل اد  السلللبا  حلللين  ظللللُ واد  

 أقللللللق بلللللله ر للللللِب أ لللللل ه  سيللللللة   

 

 وأملللل ف إا مللللا وقللللي اهلل سللللار ا 

يمشون الهوينة، أقل به ركٌب، أي يقل به ركٌب، أتوه تئيًة يعني  ال اهد يف ق له: 

هذا يقل فيه؛ ألن أكثر الناس إذا أتوا إلى هذا الوادي المظلم المخيف يجدون 

 السير حتى يجاوزه.

 وهذه الحالة هي التي أشار إليها ابن مالك يف قوله:

ْعال   َوَمَعى َعاَقَب 
َاْيَرا   فا َُ  َ َبعَا َف

 لك بقوله:يعني ثبت إعمال فعله يف هذه الحالة ثبوًتا كثيًرا، مثَّل لذ

لللْن َرفاْيلللقا  ْا ما لللي النَّلللا
 َ َللللْن َ لللَر  فا

 

ْ قا   للللد  للللَن الص   َأوَلللللى باللللها الَفْاللللقد ما

نعم، فالفضل مع الصديق أفضل وأكثر منه مع غيره، والصديق هو أبو بكر  

 .◙الصديق األكرب

يف إعمال اسم التفضيل أن ُيقال أن اسم التفضيل يرفع الضمير والخالصة 

ال، الضمير المسترت يرفعه أفعل التفضيل على كل حال، نحو: المسترت على كل ح

زيٌد أفضل من عمرو، أي: أفضل هو، وكقولك: زيٌد األفضل، أي: زيٌد األفضل 

هو، وال يرفع االسم الظاهر والضمير المنفصل إال يف أسلوٍب واحد، يسميه 

السبب  النحويون مسألة الكحل، فإعمال اسم التفضيل قليٌل جًدا؛ ولعل هذا هو

الذي جعل ابن مالك ال يخصه بباٍب مستقل، وإنما ُيدرجه يف باٍب واحد مع 

 صياغة أفعل التفضيل.
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ننتهي من  -بحمد اهلل تعالى-انتهينا اآلن من أفعل التفضيل، وبانتهائنا منه

 نصف األلفية كما ذكرنا يف الدرس الماضي؛ ألن نصفها يف قوله:

لللللنْ  ا إاَةا َنَ ْ لللللَت َمْعنَلللللى ما ََ  َوإاَّْ  َهللللل

 

للللراَّْ   ُْ َ نْلللل ا َفْ للللَ   اْبللللقد َمللللا باللللها قد  َللللل

هذا نصف األلفية، وأشرنا إلى ذلك يف الدرس الماضي، وبنهاية الكالم على  

أفعل التفضيل أيًضا ينتهي الكالم على األسماء العاملة عمل فعلها، أو األسماء 

الجملة اإلسمية  التي تعمل عمل فعلها؛ ألن ابن مالك كان يرتب النحو كما رأيتم؛

المبتدأ والخرب، والنواسخ التي تدخل على الجملة اإلسمية؛ كان  وأحكامها:

وأخواهتا، وإن وأخواهتا، وظن وأخواهتا، وأعلم وأرى، ثم الجملة الفعلية 

وأحكامها: الفاعل ونائب الفاعل، والمفاعيل الخمسة، ثم انتقل بعد ذلك إلى 

الحال والتمييز واالستثناء، ثم ذكر  األحكام المشرتكة، بدأ بالمنصوبات:

 المجرورات: االسم المجرور بحرف الجر، ثم االسم المجرور باإلضافة.

ثم بعد ذلك ذكر األسماء العاملة عمل فعلها، وخلط يف أثنائها الكالم على 

بعض األساليب العربية، فتكلم على إعمال المصدر، وإعمال أسماء األفعال، 

م المفعول، والصفة المشبهة، وصيغ المبالغة، وأفعل وإعمال اسم الفاعل واس

التفضيل، ويف أثناء هذه األبواب أدخل الكالم على باب التعجب، وباب نعم 

 وبئس.

ابن هشام يف أوضح المسالك مع أنه شرٌح أللفية ابن مالك، إال أنه حاول أن 

بواب ُيرتب بعض األشياء التي يرى فيها خلل، فأخر نعم وبئس والتعجب بعد أ

األسماء العاملة عمل فعلها؛ لكي تكون األسماء العاملة عمل فعلها متتابعة، ثم 

 يأيت بعد ذلك الكالم على نعم وبئس.

أننا اآلن انتهينا من مجموعة أبواب تجتمع يف األسماء العاملة عمل  ال اهد:

إلى موضوٍع آخر من موضوعات  أفعالها، فلينتقل بعد ذلك ابن مالك
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به الكربى، ليتكلم لنا على التوابع، سيبدأ الكالم اآلن على التوابع، النحو وأبوا 

والتوابع متعددة كما سيأيت، فسيذكرها تباًعا حتى تنتهي، فإذا انتهت هذه التوابع 

 تجده سينتقل بعد ذلك إلى الكالم على النداء، ثم إعراب الفعل المضارع.

ألن األلفية  مالك طيب، ننتقل بعد ذلك إلى الكالم على التوابع، ابن

يف أول بيٍت من أبيات هذا  كمتن ابتدأ مباشرة بالكالم على النعت، فقال

الباب.. مع أنه عقد هذا الباب يف أربعة عشر بيًتا، قال يف أول بيٍت من أبيات هذا 

 الباب:

 َ ْعَبلللعد فالللي اإلْعلللَرابا ا َْسلللَماء ا َول

 

 َنْعلللللِت َوَ   اْيلللللِد َوَعْطلللللِف َوَبلللللَدل 

لنعت.. إلى آخر كالمه، فأول بيٍت يف هذا الباب ذكر فيه التوابع؛ فلهذا نتكلم فا 

 على التوابع إجمااًل قبل أن نبدأ بالكالم على النعت.

سبق يا إخوان أن تكلمنا يف باب المعرب والمبني، وقلنا إن األسماء كل 

لها معربة أو األسماء ال بدَّ لها من حكٍم إعرابٍي رفٍع أو نصٍب أو جر، األسماء ك

 مبنية بجميع أنواعها.

األسماء كلها ال بدَّ لها من حكٍم إعرابي رفٍع أو نصٍب أو جر، ثم نقول اآلن: 

هذه األسماء التي ال بدَّ لها من حكٍم إعرابي حكمها اإلعرابي إما أن يكون ثابًتا 

لك كثيرة لها، ال يتغير، وهذا هو األصل واألكثر يف اللغة يف النحو، واألمثلة على ذ

وكلها مرت أو أغلبها مر، كالمبتدأ ما حكمه اإلعرابي؟ الرفع، هل يتغير مرة 

 النصب ومرة الجر؟ ال، الرفع، حكم ثابت للمبتدأ وال يتغير.

االسم إذا كان مبتدًأ فحكمه ثابت وهو الرفع، وكذلك الخرب والفاعل ونائب 

األسماء حكمها الرفع،  الفاعل، واسم كان وأخواهتا، وخرب إن وأخواهتا، كل هذه

وال يمكن أن يتغير عن الرفع، وكذلك المفاعيل الخمسة: به، وفيه، وله، ومعه، 
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والمطلق، وكذلك الحال والتمييز، وخرب كان وأخواهتا، واسم إن وأخواهتا، هذه 

 األسماء كلها حكمها النصب، حكٌم ثابٌت ال يتغير، ال يكون أبًدا الرفع أو الجر.

مسبوق بحرف جر، أو االسم الواقع مضاًفا إليه، حكمهم وكذلك االسم ال

الجر وال يتغير، فهذه أسماٌء لها أحكاٌم إعرابية، ولكنها أحكاٌم إعرابية ثابتة ال 

تتغير، وهناك أسماٌء يف اللغة العربية لها أحكام، ال بدَّ لها من حكم، لكن لها حكٌم 

 غير ثابت، ولها حكم إعرابي ولكنه ليس ثا
ٌ

بت، يتغير بتغير حكم متبوعه؛ إعرابي

 ألنه يتبع متبوعه يف حكمه اإلعرابي رفًعا ونصًبا وجًرا، وكذلك جزًما.

هذه األسماء التي لها حكٌم إعرابي ولكنه ليس ثابًتا بل يتغير، يسموهنا التوابع؛ 

وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، يسموهنا التوابع، لماذا سموها التوابع؟ 

ا إعرابًيا ولكنه ليس ثابًتا، بل تتبع يف حكمها اإلعرابي لمتبوعها، إن ألن لها حكمً 

كان مرفوًعا فحكمها الرفع، أو منصوًبا فحكمها النصب، أو مجروًرا فحكمها 

الجر، وكذلك إن كان مجزوًما فحكمه الجزم؛ فلهذا يسميها بعض المتأخرين 

ختص به، بل تتبع متبوعه بإمعات النحو؛ ألن لها حكٌم، ولكنها ال تستقل به وال ت

 يف ذلك.

التابع هو االسم الذي يتبع  فعلى ةلك ل  أردنا أَّ نعرف العابع يف النح ، ن  ل:

يف الشطر الثاين  متبوعه يف اإلعراب، وأنواع التوابع أربعة عدها ابن مالك

 فقال:

 َوَبَدل َوَعْطِف  َوَ   اْيِد  َنْعِت 

فة، والنعت قسمان: النعت هو النعت، وسيأيت أنه يسمى الص فا ول:

 الحقيقي، والنعت السببي.

 التوكيد، وهو قسمان: التوكيد المعنوي، والتوكيد اللفظي؟ والعابع الَاين:



 

 
e 

g h 

f  150 
 شرح ألفية ابن مالك

العطف، يقولون العطف يعنون المعطوف، وهو نوعان: عطف  والعابع الَالث: 

 البيان، وعطف النسق.

 .-إن شاء اهلل تعالى-البدل، وهو أقساٌم ستأيت والرابع:

سيذكر هذه التوابع مرتبًة كما ذكرها يف البيت؛ نعٌت  ثم إن ابن مالك

كما قلنا يف أربعة عشر بيًتا،  وتوكيٌد وعطٌف وبدل، فبدأ بالنعت، فعقده

 :نبدأها بقراءهتا، قال

 
ُ
ت

ْ
ع

َّ
 الن

 َ ْعَبللعد فاللي اإلْعللَرابا ا َْسللَماء ا َول.506

 

 َنْعلللللِت َوَ   اْيلللللِد َوَعْطلللللِف َوَبلللللَدل 

ُ  َمللللا َسللللَبْق .507 
للللعا  َفالنَّْعللللتد َ للللاباِع مد

 

ُا َمللللا باللللها اْعَعَلللللْق   ها َأو َوْسلللل  باَ ْسللللما

للي العَّْعرا اللف َوالعَّنُْايللرا َمللا.508 
 َوللليدْعَ  فا

 

َرَملللللا  ْر باَ للللل م   د َملللللا َ لللللالَ َ لللللاْمرد
 لا

َْ اْيرا َأو.509   َوالعَّلل
ْيللدا للَ  َلللَد  العَّ حا  َوهد

 

ْعلللقا َفلللا  َما َ الفا لللَ اهد
 ْقفد َملللا َقَفللل اسا

ْب .510  ْ لللَعَق َ َصلللْعب  َوَةرا  َواْنَعلللْت بامد

 

للللللْب   نَْعسا ا َوةاْ  َوالمد ََ ها َ لللللل للللللْب ا  َو ا

لللللللللَرا  .511  ُّ نَ  مد
ْمَللللللللللة  َد  َوَنَععدلللللللللَ ا با

 

َيْعللللللهد َمبللللللرا   
ٌدْعطاَيللللللْت َمللللللا أدْعطا  َف

َا الطََّللللبا .512  نَلللا إاْ َ لللاَ  َةا  َواْمنَلللْع هد

 

للللبا َوإاَّْ َأَ للللْت َفللللالَ  َل أَ   ْر  دصا
 ْ للللما

 َوَنَععدللللللللل ا باَمْصلللللللللَدر  َ َاْيلللللللللَرا  .513 

 

َْ اْيَرا  ْفلللللللَراَد َوالعَّللللللل َ ا اإلا  َفلللللللالَعَ مد

لللد  إاَةا اْمَعَللللْف .514   َوَنْعلللتد َغْيلللرا َواحا

 

ْقلللللللهد اَ إاَةا ائَعَللللللللْف   َفللللللل  َفر 
 َفَعا ا

ْيلللَدْ  َمْعنَلللى.515 
للل َلْي َوحا  َوَنْعلللَت َمْعمد

 

َْنَاَوَعَملللللللق  َأْ بالللللللْع با  
 َ ْيلللللللر اْسلللللللعا

َْ َوَقللللْد َ َلللللْت .516  َدللللَر  َ َِ لللل  عد  َوإاَّْ ند

 

ْ باَعلللللللللْت   ْ راهنَّ أد
َا لللللللللَرا  لاللللللللل ْفَع ا  مد

َعيَّنَللللا.517  للللْن مد ُد  َواْقَطللللْع َأَو اْ باللللْع إاَّْ َ 

 

ْعلانَللللا  للللَ ا اْقَطللللْع مد
وناَ ا َأو َبْعاا  باللللدد

َرا  .518  ْاما ْب إاَّْ َقَطْعَت مد  َواْرَفْع َأوا اْنصا

 

بْ   للللللَب  َلللللللْن َ ْظَ للللللَرامد  َعللللللَدأ  َأو َناصا

للْق .519   عد ا
 َوالنَّْعللتا

َا لل  للَن الَمنْعد
 َوَمللا ما

 

لللّق   لللي النَّْعلللتا َ  ا
لللهد َوفا فد َْ للل هد َح َد  َ 

 فبدأ الكالم على النعت كما رأيتم بتعريفه، فقال: 
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ُ  َملللللا َسلللللَبْق 
لللللعا  َفالنَّْعلللللتد َ لللللاباِع مد

 

ُا َمللللا باللللها اْعَعَلللللْق   ها َأو َوْسلللل  باَ ْسللللما

الصفة؛ فلهذا ُيعِرفون النعت، فيقولون: النعت هو التابع الذي ُيكمل  ال سُ: 

متبوعه ببيان صفٍة من صفاته، نحو: مررت برجٍل كريم، أو ببيان صفٍة من صفات 

شيٍء يتعلق به، نحو: مررت برجٍل كريٍم أبوه، النعت هو التابع الذي ُيكِمل متبوعه 

 ن صفات شيٍء يتعلق به.ببيان صفٍة من صفاته، أو صفٍة م

ننتبه، هو التابع، والتابع عرفنا التابع يعني يتبع المتبوع يف اإلعراب، التابع 

الذي ُيكِمل متبوعه، يعني أن المتبوع اآلن يأيت النعت فقط لُيكِمله بذكر صفٍة من 

صفاته، مهمة النعت أنه فقط يذكر صفًة من صفاته، فقولك: جاء محمد، وقولك: 

الكريم، انتبهوا لكالمي جيًدا يا إخوان، هما يف المعنى العام شيٌء جاء محمٌد 

واحد، أردت أن ُتسند المجيء إلى محمد، جاء محمد أو جاء محمٌد الكريم شيء 

واحد، فأنا وأنت إذا كنا نعرف محمًدا هذا، أنا وأنت نعرف محمًدا، هذا اسمه 

 محمد، فأقول لك: جاء محمد، فهمت ماذا أريد أن أقول.

جاء محمد الكريم، هو نفس المعنى، أين ُأسند المجيء إلى   ُ قلت لك:

محمد، لكني يف قولي: جاء محمد الكريم أضفت شيًئا، أنني وصفته بصفٍة من 

صفاته، وهي الكرم، فالكرم هل هو أمٌر كان يعمله يف أثناء المجيء أم أن الكرم 

 مجرد صفة من صفاته؟ صفة من صفاته.

جاء زيٌد  عت إا بصفة  معروفة  يف الم ص ف، فع  ل:ولَلك ا  ُ َّ الن

السريع، إذا كان معروًفا بالسرعة، أما إذا كان معروًفا بالبطيء إال أنه يف ذلك الوقت 

جاء مسرًعا، هو معروف أنه بطيء، لكن يف هذه اللحظة جاء مسرًعا، هل تقول: 

لك أنك جعلت جاء زيٌد السريع؟! خطأ، إذا قلت: جاء زيٌد السريع، معنى ذ

 السرعة صفًة من صفاته المعروفة، يعني المتكررة المعروفة فيه.
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جاء زيٌد الطويل، فمعنى ذلك أنك تصفه بصفٍة معروفٍة فيه،  و َلك ل  قلت: 

والطول ليست صفًة معروفة فقط بل صفٌة ثابتة؛ ألن الصفات إما أن تكون صفات 

و ذلك، هذه صفات إذا ُوجدت ثابتة مالزمة كالطول والقصر، والعور والعمى ونح

دامت، طبًعا قد تنقطع لكن ما دامت موجودة فهي متصلة، قد تنقطع مثاًل بعملية، 

لكن ما دامت موجودة فهي مستمرة، أو صفات عارضة طارئة؛ كالمجيء، 

 كالركض ونحو ذلك، فهذه صفات تأيت وتذهب.

حيث النحو واضح؛ وهبذا يتبين لنا الفرق بين النعت والحال، الفرق بينهما من 

النعت تابع، والحال منصوب، أريد الفرق بينهما من حيث المعنى وليس فقط من 

حيث النحو، من حيث المعنى الفرق بينهما: داللتهما متعاكسة، داللة النعت 

والحال متعاكسة، فالنعت يدل على أن الصفة معروفٌة يف المنعوت، وال يدل على 

 وجودها يف أثناء الفعل.

لت: جاء زيٌد السريع، فمعنى ذلك أم السرعة صفة من الصفات فإذا ق

المعروفة لزيد، لكنه يف أثناء المجيء، جاء زيٌد، هل كان مسرًعا؟! هل قولك: جاء 

زيٌد السريع، هنا هذه صفة نعت: السريع، هل يدل على أنه يف أثناء المجيء كان 

، ما تدل على ذلك، وإنما مسرًعا؟! ال تدل على ذلك، طبًعا ال تدل عليه وال تنفيه

 تدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة فيه.

وأما الحال بالعكس، الحال تدل على أن هذه الصفة موجودٌة يف الموصوف يف 

أثناء الفعل، وال تدل على أن هذه الصفة من الصفات المعروفة لهذا الموصوف، 

نه يف وقت المجيء يف وقت فإذا قلت: جاء زيٌد سريًعا أو مسرًعا، فمعنى ذلك أ

 الفعل كان متصًفا بالسرعة، طيب، يف غير وقت المجيء يعني قبله أو بعده!!

هل قولك: مسرًعا يف هذا المثال: جاء زيٌد مسرًعا أو سريًعا، تدل على أنه من 

قبله متصف بالسرعة، ومن بعده متصف بالسرعة، يعني أن السرعة صفة معروفة 
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لنا: ال تدل على ذلك يعني أهنا ال تثبت وال تنفي، ليس له؟ ما تدل على ذلك، قو

معناه أهنا تنفي، ال، هي ال تدل وال تنفي، هي فقط تدل على إثبات صفة السرعة 

 لزيد وقت المجيء، هذه داللة الحال.

إًذا فداللة النعت وداللة الحال يف أصلهما داللٌة متعاكسة، وقد تأيت قرائن 

عت موجود يف أثناء الفعل، وقد تأيت قرائن على أن أخرى تدل على أن الصفة الن

صفة الحال أيًضا موجودة قبل أو بعد، هذه قرائن أخرى، القرائن ال بدَّ من األخذ 

هبا، واألدلة يجب أن يؤخذ هبا، لكن الكالم على المعنى األصلي للنعت والمعنى 

 األصلي للحال.

جاء غير مسرع، وأنت تريد طيب، وعليه إذا كان زيٌد هذا معروًفا بالسرعة، و

أن تصفه بالسرعة، فيجب أن تقول: جاء زيٌد السريع، وال يصح حينئٍذ أن تقول: 

جاء زيٌد مسرًعا أو سريًعا؛ ألن قولك: السريع ال تدل على أنه يف أثناء المجيء كان 

 متصًفا هبذه الصفة، إًذا قولك: جاء زيٌد السريع، السريع ما فائدهتا؟!

ن صفات زيد، تكمله، ما معنى تكمله؟ يعني إن كان غير فقط تبين صفة م

واضح عند المخاطب، ربما أنك لم تعرف زيًدا هذا من هو، جاء زيٌد؛ ألنك ربما 

تعرف أكثر من زيد، يف ثالثة، أربعة، خمسة، فأنا أذكر هذه الصفة من باب تكميله 

جاء زيٌد لك، يعني توضيحه لك، أذكر صفة من الصفات التي تميزه عن غيره، 

السريع، جاء زيٌد المجتهد، جاء زيٌد التاجر، جاء زيٌد النجار، أنا ال أريد أنه اآلن 

يفعل هذه الصفة، وإنما أريد أن ُأكمله، ُأكمل معناه عندك، وستأيت معاين النعت 

 بعد قليل.

طيب، فإن كانت الصفة ثابتًة يف الموصوف، قلنا قبل قليل: الصفة قد تكون 

ة، فإن كانت الصفة ثابتة كالطول والقصر، والعور والعمى، فهذه تأيت ثابتة أو طارئ

هبا على أهنا نعت أم حال؟ أم يجوز فيها الوجهان؟ هذه ال تأيت إال نعًتا، هذه ال تأيت 
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حااًل، ال تأيت إال نعًتا، تقول: جاء زيٌد الطويل، جاء زيٌد األعور، جاء زيٌد القصير،  

 وياًل.وال يصح أن تقول: جاء زيٌد ط

ألن قولك: جاء زيٌد طوياًل، معنى ذلك أن طوياًل ال تدل على أنه من قبل 

طويل أو قصير، وقولك: طوياًل، لفظها يدل على ذلك وال ما يدل أنه طويل من 

قبل؟! قولك: طويل، يعني من قبل أنه طويل وال ما هو بطويل؟! قلت: طويل 

ان قصير؟!! طويل طويل، معنى ذلك أنه قبل ساعة كان قصير؟!! وقبل سنة ك

 تقول: قصير قصير، هذه صفة دائمة.

إًذا فانتقد معنى الكلمة مع معنى الحال، معنى الحال يعني أن هذا الموصوف 

يتصف بالصفة وقت الفعل فقط، وال داللة فيها على إثبات الصفة له من قبل أو 

أو ال تدل؟  بعد، والصفة الدائمة الثابتة تدل على ثبات الصفة من قبل ومن بعد

تدل، فتناقض معنى الصفة الثابتة مع معنى الحال؛ فلهذا الصفة الدائمة ال تأيت 

حااًل، فيقولون يف شروط الحال: من شروط الحال أن تكون صفًة منتقلة، يعني 

طارئة، يعني يمكن تأيت وتذهب، كالجلوس، كالقيام، كالركض، ونحو ذلك، لكن 

 ما تأيت الحال للصفات الثابتة.

يب، فإن كان زيٌد هذا معروًفا بالسرعة، وجاء مسرًعا، وجاء يف هذه الحالة ط

 مسرًعا، ماذا تقول؟

 .(00:45:28@)  الب:

نعم، لكن ما تدل على أنه يف ذلك يف هذا الوقت مسرع، جاء زيٌد السريع 

 مسرًعا، جميل.

ن هنا ُيقال يعني ننظر إلى قصدك األول، هل تريد أن تبين أن السرعة صفٌة م

صفاته، فتقول: جاء زيٌد السريع، أم أن اعتناءك األول ببيان صفته وقت المجيء، 
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فتقول: جاء زيٌد مسرًعا؟! فإذا قلت: ال، أنا أريد أن أبين األمرين، أنه يف وقت 

مجيئه كان مسرًعا، وأن السرعة من صفاته المعروفة، فنقول: اجمع بين النعت 

 ًعا.والحال، فتقول: جاء زيٌد السريع مسر

جاء زيٌد البطيء  -إن كان زيٌد هذا معروًفا بالبطيء-ألنك يمكن أن تقول

مسرًعا، هل يف هذا خطأ أو تناقض؟ هل تقول ال هذا متناقض كيف جاء زيٌد 

البطيء مسرًعا؟! ما يف تناقض، التناقض أن تقول: جاء زيٌد البطيء السريع، هذا 

 .تناقض، أو جاء زيٌد بطيًئا مسرًعا، هذا تناقض

لكن جاء زيٌد البطيء مسرًعا، يعني جاء زيٌد الذي من صفته المعروفة أنه 

بطيء، لكن يف هذا الوقت خالف صفته وجاء مسرًعا، فهذا معنًى صحيح، فإذا جاز 

أن تقول: جاء زيٌد البطيء مسرًعا، جاز أن تقول: جاء زيٌد السريع مسرًعا؛ لتبين 

 هذين األمرين.

ين النعت والحال يف هذا المثال: جاء زيٌد طيب، فإن قلت: هل الجمع ب

السريع مسرًعا من باب التوكيد؟ التوكيد هو أن تأيت بكلمة معناها معروف من قبل، 

ثم تأيت هبا فقط لتقوي هذا المعنى المعروف من قبل، هذا يسمونه توكيد، أما إذا 

ًدا، فهل جاءت الكلمة دالًة على معنى جديد ال يعرف إال من لفظها ما تسمى تأكي

 الجمع بينهما من باب التوكيد؟

 (00:47:57@)  الب:

أحسنت، نعم، الظاهر لي أنه ليس من باب التوكيد؛ الختالف داللتهما، 

فالسريع نعت له داللة يدل على أن السرعة من صفاته المعروفة، وال يدل على أنه 

وقت يف وقت الفعل كان متصًفا بالسرعة، والحال بالعكس يدل على أنه يف 

 المجيء متصًفا بالسرعة، وال يدل على أن السرعة من صفاته المعروفة.
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رأيت زيًدا الخطيب، الخطيب هل يدل أنه كان يخطب  و ٌمق يف نح  ق لك: 

يف أثناء رؤيتك له؟ ال، وإنما أن الخطابة من صفاته المعروفة، وقولك: رأيت زيًدا 

ذلك، فلك أن تقول: رأيت زيًدا خطيًبا، يعني أنه يف أثناء رؤيتك إياه كان يفعل 

 الخطيب خطيًبا، نعم.

بعد أن تكلمنا على تعريف النعت، نعود فنقول: وهذا التعريف الذي شرحناه 

 يف بيته: هو الذي قاله ابن مالك

ُ  َملللللا َسلللللَبْق 
لللللعا  َفالنَّْعلللللتد َ لللللاباِع مد

 

ُا َمللللا باللللها اْعَعَلللللْق   ها َأو َوْسلللل  باَ ْسللللما

ي يكمل، ما سبقه: أي متبوعه، بوسمه: أي ببيان صفٍة يقول: النعت تابٌع يتم أ 

من صفاته، أو وسم ما به اعتلق: أي ببيان صفٍة يف شيٍء يتعلق به، ويف البيت إشارٌة 

 إلى أن النعت قسمان: النعت الحقيقي والنعت السببي.

وهو ما دلَّ على صفٍة يف المتبوع؛ نحو: جاء زيٌد الكريم، أو  النعت الح ي ي:

 ٌل كريم.جاء رج

هو ما دلَّ على صفٍة يف شيٍء يتعلق بالمتبوع؛ نحو: جاء زيٌد  والنعت السببي:

 الكريم أبوه، أو جاء رجٌل كريٌم أبوه.

قريًبا الكالم على حكم النعت الحقيقي والنعت السببي،  -إن شاء اهلل-وسيأيت

 لكنني أحب أن أذكر اآلن فائدة النعت، ما فائدة النعت؟

للداللة على صفة من الصفات المعروفة يف الموصوف،  -كما سبق-فالنعت

وال تدل على أن هذا الموصوف هبذه الصفة المعروفة فيه، النعت ال يدل على أن 

هذا الموصوف كان يفعل هذا الصفة يف أثناء الفعل، جاء زيٌد السريع، قولنا: 

 يدل على السريع ال يدل على أن زيًدا كان يفعل السرعة يف أثناء المجيء، هو ال

ذلك، طيب، يدل على ماذا؟ ما معناها؟ هذا معنى المكمل، هذا معنى أنه يكمل 
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 صاحبه، يكمل المتبوع.

يعني يمكن أن نعيدها إلى فائدتين كبيرتين أو إجماليتين؛ ألن  فائدة النعت:

المتبوع إما أن يكون متعينًا قبل النعت، يعني أنه معروف واضح أو ال، فإن لم يكن 

قبل النعت، يعني لو قلت لك: جاء محمد، لم تعرف من محمد هذا؛ ألنك  معروًفا

تعرف أكثر من إنسان محمد، أو قلت لك: افتح الباب، طيب، الباب يعني يمكن 

 أن ُيطلق على أشياء كثيرة الباب، هذا الباب وهذا الباب وهذا الباب.

يصه، يقولون: فإذا كان المتبوع لم يتعين، ففائدة النعت تبينه وتوضيحه وتخص

توضيحه إذا كان المتبوع معرفة، ويقولون: تخصيصه إذا كان المتبوع نكرة، فإذا 

قلت مثاًل: مررت بزيٍد، ويف الحي أكثر من واحد اسمه زيد، فقلت: مررت بزيٍد 

الخياط، قولك: الخياط هنا لماذا؟ تريد فقط أن توضحه وأن تبينه، يعني أن تميزه 

 عن غيره من الزيدين.

ا كان المتبوع نكرة ولم تتبين، فيأيت النعت لتخصيصها؛ كأن أقول لك: وإذ

اشرتي قلًما أحمر، إن فهمت القلم الذي أريد انتهى األمر، إن ما فهمته وقلت لك: 

أحمر، فقلت لك: أحمر لكي أخصصه، أخصص القلم الذي أريد، اشرتي قلًما 

 تخصيص هذه النكرة.أحمر، فأحمر هذه نعت، ما فائدة النعت هنا؟ التخصيص، 

إًذا فإذا كان المنعوت المتبوع غير متعين وغير واضح، فالنعت إنما يأيت لتبيينه 

وتوضيحه، يقولون: توضيح إذا كان منعوته معروفة، والتخصيص إذا كان نكرة، 

 طيب.

فإذا كان المنعوت معروًفا بين المتكلم والمخاطب، بين المتكلم والسامع، 

محمًدا هذا الذي أريد، ما يف لبس فيه، تعرف أين أريد  جاء محمٌد، وأنت تعرف

محمد هذا، فهل اتضح لك وبان وتعين أم ال؟ تعين، ومع ذلك يصح ويجوز أن 



 

 
e 

g h 

f  158 
 شرح ألفية ابن مالك

يقول العربي: جاء محمد، وأن يقول: جاء محمٌد الكريم، حتى ولو كان محمٌد هذا  

 ُعِرف بين المتكلم والمخاطب.

وف ومتعين بين المتكلم فلماذا يأيت بالنعت مع أن المنعوت معر

والمخاطب؟! لفوائد؛ يمكن أن نأخذها ونتتبعها نحن، يفهمها العربي حتى لو ما 

قيلت، لكن يمكن أن نذكر أشهرها أو أهمها؛ منها مثاًل: المدح، جاء محمٌد 

الكريم، ال أريد أن ُأعينه عن محمدين آخرين، وإنما أردت أن أمدحه هبذه الصفة 

 طويل، إن كان معروًفا.مثاًل، جاء محمٌد ال

وإن لم يكن معروًفا، فأقول: الطويل؛ لتوضيحه وتمييزه عن بقية المحمدين 

مثاًل، وإن كان معروًفا بيني وبينك فلماذا تقول: الطويل؟ إما لمدحه إن كان الطول 

عنده هؤالء مدح، أو لذمه إن كان الطول عند هؤالء ذًما، فهذه فائدة النعت: 

 المدح.

، بسم [1الفا حة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ): شك قوله ومن ذلك ال

اهلل: لفظ الجاللة اهلل واضح هذا، ال يحتاج إلى توضيح وال إلى نعت يوضحه، 

فقولك: الرحمن، هل لتمييز اهلل عن شيء آخر؟! سبحان اهلل عن ذلك، ال، وإنما 

 هبذه الصفة، وكذلك الرحيم. هو لمجرد المدح، لمدحه

قولك: مررت بزيٍد الفاسق، الذم هنا واضح، ومن المعاين للنعت: الذم؛ ك

طيب، لو قلت مثاًل: مررت بزيٍد.. أخشى أن آيت بصفة ثم يعني ُتفهم على غير 

المراد، لكن مثاًل: مررت بزيٍد يعني دعونا نقول كناس مثاًل، مررت بزيٍد الكناس، 

الكناس هنا للذم أم لشيٍء آخر؟ يختلف بحسب زيٍد هذا، هل هو زيد معروف 

 يني وبينك أم ليس معروًفا؟ب

إن لم ُيعرف بيني وبينك، ما عرفت زيد، مررت بزيٍد فما عرفت، فأردت أن 
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ُأبينه لك من زيد هذا، فقلت: الكناس، أنا لم أقل الكناس هنا ذًما، وإنما قلته تعيينًا 

للتعريف به، فإن كان معروًفا بيني وبينك، لماذا تقول الكناس؟ ليس للتعيين، 

 ر، والظاهر أنه للذم.لشيٍء آخ

: فالن وفالن، وما ُعِرف، يقول: األعور،  فعند العامة ا َّ عندما    ل مَال 

األعور تعريًفا ال ذًما، حتى بعض العامة يقول ذلك، يقول: تعريًفا ال ذًما، يعني 

فقط أريد أن ُأعرفه لك هبذا األمر، ال أن أذمه هبذه الصفة؛ ألن العربي يعرف أن 

أيت لمجرد التعريف، ال ُيراد به ذًما وال مدًحا وال شيًئا آخر، فقط يريد به النعت قد ي

 التوضيح إن لم يكن المنعوت واضًحا.

وقد يأيت لمعاين آخر غير التوضيح كالذم والمدح؛ ومن ذلك ال شك 

، أعوذ باهلل من [98النحق:] (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ): قوله

سلمين، فالرجيم ليست لتعيينه الشيطان، الشيطان معروف عند المسلمين وغير الم

 وتوضيحه، وإنما لذمه بذلك.

ا-ومن ف ائد النعت الرتحم، كأن تقول:  :-إةا  اَّ المنع َ مععين ا وا ح 

مررت بزيٍد المسكين، أو بزيٍد المريض، أو بزيٍد المكسور، وهناك أيًضا فوائد 

طائعين ومعاين أخرى للنعت كالتعميم؛ كقولك مثاًل: إن اهلل يرزق عباده ال

والعاصين، لماذا قلت: الطائعين والعاصين؟ لُتعلمني وتبين لي عباد اهلل؟ نعرف 

عباد اهلل، عباد اهلل معروفين، كل مخلوق هو عبٌد هلل، فلماذا قلت: الطائعين 

 والعاصين؟ للداللة على التعميم.

د ومن معاين وفوائد النعت اإلهبام؛ كقولك: تصدق بصدقٍة قليلٍة أو كثيرة، تري

 أن ُتبِهم أي صدقة.

: التأكيد؛ كأن تقول: -وهو المعنى الثامن وهو األخير-ومن معاين النعت
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أمس الدابر ال يعود، أمس يكون القادم؟! ما يمكن أن يكون القادم، لماذا قلت:  

الدابر؟ أعرف أنه الدابر، وأمس معروف، فقلت: الدابر من باب التأكيد؛ ألن أمس 

 ال يكون إال دابًرا.

كل كلمٍة معناها معروٌف قبل التلفظ هبا، أي  -كما قلنا أكثر من مرة-لتوكيدوا

كلمة معناها مرعوف قبل التلفظ هبا، فإنك إنما تذكرها وتتلفظ هبا للتأكيد، ال 

لمعنًى جديد، وهذا يكون يف كل أبواب النحو، يكون يف النعت، يكون يف الحال، 

؛ ألن التوكيد من أهم وأعظم المعاين يكون يف التمييز، يكون يف المفعول المطلق

 التي يقصد إليها العربي.

، كم نفخة [13الحاقة:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ): -تعالى-ومن ذلك قوله

بنفخٌة  حينئٍذ؟ نفخٌة يعني نفختين!! ال شك أهنا واحدة، فلماذا وصفها

فعلٌة  واحدٌة؟ ليخربنا أهنا واحدة ليست اثنتين، أو فقط للتأكيد؟ للتأكيد؛ ألن نفخةٌ 

 تدل على الوحدة من لفظها.

كل هذه المعاين السبعة األُول يسمون النعت فيها النعت الكاشف، أو النعت 

المؤسس، أي: النعت الذي يكشف عن معنًى ال ُيعرف إال بلفظها، لو قلت مثاًل: 

جاء زيٌد العالم، ال نعرف أنه عالم حتى تقول العالم، يسمى الكاشف، يكشف عن 

 ف إال بالتلفظ بالنعت، والمؤسس يعني يؤسس لمعنًى جديد.شيء ال ُيعر

وأما النعت يف المعنى األخير التأكيد فإنه يسمى التأكيد، وال يسمى كاشًفا وال 

مؤسًسا، وهذا كثير يف الكالم، يعني لو قلت مثاًل: أكلت من التفاح األحمر تفاحًة 

فاحة حمراء، لن تكون حمراء، لماذا قلت: حمراء؟ تأكيًدا؛ ألنه معروف أن الت

تفاحًة صفراء وأنت أكلت من التفاح األحمر! فقلت: لماذا قال العربي هنا: 

 حمراء؟ فقط للتأكيد، ليس لمعنى من المعاين السابقة.
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: أعرف من الروِم رجاًل رومًيا، رومًيا: نعت، ما فائدته؟ التأكيد،  و   ل مَال 

ز؛ التمييز كأن تقول مثاًل: أيام وهكذا يكون يف كل أبواب النحو حتى يف التميي

الشهر ثالثون يوًما، يوًما تمييز، لكن ما فائدة التمييز هنا؟ الكشف والتأسيس عن 

 معنى جديد أم التأكيد؟ التأكيد، قولك: أيام الشهر واضحة أنه ثالثون يوًما.

وكذلك يف الحال؛ لو قلت مثاًل: تبسم زيٌد ضاحًكا، فتبسم ضاحًكا من قولها، 

مكن تبسم باكًيا، تبسم يعني ضاحًكا، فضاحًكا جاءت لتأكيد التبسم، وإن كان ما ي

 بينهما فرق دقيق يف المعنى اللغوي، وهكذا.

ألنه ال يتسع أن -إًذا فهذه هي معاين وفوائد النعت، أحب أن أختم هذا الدرس

بمسألة؛ وهي أن هناك ثالثة مصطلحات يكثر  -نشرح أبياًتا أخرى يف باب النعت

رها واستعمالها، وقد تخفى معانيها والعالقة بينها، وهي: النعت، والصفة، دو

والوصف، ولعلي أشرت أحياًنا إلى الفرق بينها بسرعة، ولكني أريد أن أبين، هذا 

 أوان تبيين الفرق بينها.

النعت والوصف والصفة، فنبين الفرق بينها باختصار؛ فنقول: أما النعت؛ 

غوي يعني عند العرب يف الجاهلية يف المعاجم اللغوية، النعت من حيث المعنى الل

النعت عند العرب أكثر المعاجم اللغوية تجعل النعت للوصف بالحسن، إذا أردت 

أن تصف إنسان بصفة حسنة تقول: نعته بالكرم، نعته بالمروءة، ال تقول: نعته 

 بالجبن، ال، النعت يكون لألمور الحسنة.

ون للحسن والقبيح، تقول: وصفته بالكرم، عامة، تك والصفة يف الل ة:

 ووصفته بالجبن، هذا الذي عليه أكثر المعاجم اللغوية.

االصطالح عند علماء النحو؛ فالنعت هو  أما من حيث ااصطالو النح  :

الذي شرحناه قبل قليل؛ التابع الذي ُيكِمل متبوعه ببيان صفٍة من صفاته، أو صفٍة 
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 النعت. من صفات شيٍء يتعلق به، هذا 

وأما الوصف وجمعه أوصاف فأكثر النحويين يريدون به االسم الدال على 

حدٍث وصاحبه، الوصف يف النحو هو االسم الدال على حدٍث وصاحبه، ويشمل: 

اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، 

ل وصف، واسم المفعول هذه هي األسماء التي نسميها باألوصاف، اسم الفاع

وصف، والصفة المشبهة وصف، وصيغ المبالغة وصف، واسم التفضيل وصف؛ 

 ألهنا تدل على وصٍف يف الموصوف.

اسم الفاعل والمفعول.. إلى آخره، قد  الخمسة: - ما رأ عُ-وهَه ا سماء

تقع خربًا: محمٌد راكٌض، وتقع نعًتا: جاء محمٌد الراكض، وتأيت حااًل: جاء زيٌد 

راكًضا، وتأيت غير ذلك، فإذا تبين ذلك تبين لنا أن النعت.. مصطلح النعت هذا 

إعراب، مصطلح إعراب، النعت مصطلح إعراب مثل: مبتدأ وخرب وحال وتمييز 

 ونعت، هذا مصطلح إعراب.

أما وصف هذا ليس مصطلح إعراب، وإنما هو نوع من أنواع االسم، االسم له 

ون معرفًة، قد يكون نكرًة، قد يكون وصًفا، ما معنى أنواع، قد يكون علًما، قد يك

وصًفا؟ أي: اسًما دااًل على حدٍث وصاحبه، كاسم الفاعل، فقولك: راكض يعني 

يدل على الحدث وهو الركض، وعلى صاحبه وهو فاعله، كلمة راكض تدل على 

 الركض وعلى من فعله، فهناك فرٌق واضح بين النعت والوصف.

وجمعها صفات، الصفة استعمالها عند النحويين واسع، بقيت الصفة، الصفة 

فُيطلقوهنا على النعت، فتكون مرادًفا للنعت، ُيقال: نعت أو صفة، جاء محمٌد 

الكريم، الكريم: نعت أو صفة، فالكوفيون من النحويين يستعلمون مصطلح 

 النعت فقط، وأما البصريون فإهنم يستعملون المصطلحين: النعت والصفة.
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جاء زيٌد السريع، أعرب السريع؟ تقول: نعت، أو تقول: صفة، فإن تقول: 

قلت: نعٌت قلت نعٌت مرفوع، وإن قلت: صفة قلت صفٌة مرفوعة، وُتطلق الصفة 

عند النحويين أيًضا على الوصف بمعناه السابق االسم الدال على حدٍث وفاعله، 

 يبين المراد. ُيطلقوهنا على هذا وُيطلقوهنا على هذا، واالستعمال هو الذي

وعليه إذا قيل: جاء زيٌد السريع، السريع نعت؟ نعم، صفة؟ نعم، وصف؟ نعم، 

طيب، وإذا قلت: محمٌد قائٌم، قائٌم نعت؟ خرب، ليس نعًتا، النعت إعراب، محمٌد 

قائٌم، هذا خرب وليس نعًتا، طيب هل هو وصف؟ وصف ألنه اسم فاعل، هل هو 

 صفة؟ صفة بمعنى وصف ال بمعنى نعت.

وستجد أنه  -إن شاء اهلل-تأمل يف هذا الكالم، وراجعه على بال صالة العصر

 واضح، أما الوقت ال يتسع ألكثر من ذلك.

 واهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

 ¹ 
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 الدرس احلادي والثمانون
﷽ 

 
نبينا محمد، وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على 

 -أما بعد:وأصحابه أجمعين، 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم يف هذه الليلة الطيبة، 

ليلة اإلثنين )الرابع والعشرين من شهر المحرم من سنة ثنتين وثالثين وأربعمائٍة 

بحمد -ض، نعقدوألف(، نحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الريا

عليه -الدرس )الحادي والثمانين( من دروس شرح ألفية ابن مالك -اهلل وتوفيقه

 .-رحمة اهلل

يف الدرس الماضي يا إخوان كنا توقفنا عند باب النعت، قرأنا األبيات يف هذا 

إن شاء اهلل -الباب، ثم شرحنا منها بيتين فقط؛ البيت األول والثاين، نبدأ الدرس

 ة األبيات كلها، ثم نشرح ما تيسر مما بقي منها.بقراء -تعالى

 :-عليه رحمة اهلل-قال ابن مالك

 
ُ
ت

ْ
ع

َّ
 الن

 َ ْعَبلللعد فالللي اإلْعلللَرابا ا َْسلللَماء ا َول

 

 َنْعلللللِت َوَ   اْيلللللِد َوَعْطلللللِف َوَبلللللَدل 

ُ  َملللللا َسلللللَبْق  
لللللعا  َفالنَّْعلللللتد َ لللللاباِع مد

 

ُا َمللللا باللللها اْعَعَلللللْق   ها َأو َوْسلللل  باَ ْسللللما

لللي العَّْعرا الللف َوالعَّنُْايلللرا َملللاَولللليد  
 ْعَ  فا

 

َرَملللللا  ْر باَ للللل م   د َملللللا َ لللللالَ َ لللللاْمرد
 لا
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َْ اْيرا َأو  َوالعَّلللل
ْيللللدا للللَ  َلللللَد  العَّ حا  َوهد

 

ْعلللقا َفلللاْقفد َملللا َقَفللل ا  َما َ الفا لللَ اهد
 سا

ْب   ْ لللللَعَق َ َصلللللْعب  َوَةرا  َواْنَعلللللْت بامد

 

لللللللْب   نَْعسا ا َوةاْ  َوالمد ََ ها َ للللللل لللللللْب ا  َو ا

لللللللللللَرا    ُّ نَ  مد
ْمَللللللللللللة  َد  َوَنَععدلللللللللللَ ا با

 

َيْعلللللللهد َمبلللللللرا   
ٌدْعطاَيلللللللْت َملللللللا أدْعطا  َف

َا الطََّللللللبا   نَلللللا إاْ َ لللللاَ  َةا  َواْمنَلللللْع هد

 

للللبا   ْر  دصا
 َوإاَّْ َأَ للللْت َفللللالَ  َل َأْ للللما

 َوَنَععدللللللللللل ا باَمْصلللللللللللَدر  َ َاْيلللللللللللَرا   

 

َْ اْيَرا  ْفللللللللَراَد َوالعَّلللللللل َ ا اإلا  َفللللللللالَعَ مد

لللللد  إاَةا اْمَعَللللللْف  َوَنْعلللللتد َغْيلللللرا    َواحا

 

ْقللللللللهد اَ إاَةا اْنَعَلللللللللْف   َفلللللللل  َفر 
 َفَعا ا

ْيللللَدْ  َمْعنَللللى 
لللل َلْي َوحا  َوَنْعللللَت َمْعمد

 

َْنَا 
 َوَعَملللللللق  َأْ بالللللللْع باَ ْيلللللللر اْسلللللللعا

َْ َوَقلللللْد َ َللللللْت   َدلللللَر  َ َِ للللل  عد  َوإاَّْ ند

 

ْ باَعلللللللللْت   ْ راهنَّ أد
َا لللللللللَرا  لاللللللللل ْفَع ا  مد

َعيَّنَلللللاَواْقَطلللللْع َأَو اْ بالللللْع إا   لللللْن مد ُد  َ َّْ 

 

ْعلانَلللللا  لللللَ ا اْقَطلللللْع مد
وناَ ا َأو َبْعاا  بالللللدد

َرا    ْاللما للْب إاَّْ َقَطْعللَت مد  َواْرَفللْع َأوا اْنصا

 

للللللَب  َلللللللْن َ ْظَ للللللَرا  ْبَعللللللَدأ  َأو َناصا  مد

لللْق    عد ا
 َوالنَّْعلللتا

َا للل  لللَن الَمنْعد
 َوَملللا ما

 

للللّق   للللي النَّْعللللتا َ  ا
للللهد َوفا فد َْ لللل هد َح َد  َ 

كما ترون عقد الباب على أربعة عشر بيًتا؛ أما البيت األول  ابن مالك 

على  فذكر فيه التوابع وعدها، وشرحنا هذا البيت، ويف البيت الثاين تكلم

 تعريف النعت، وشرحنا هذا البيت أيًضا بشيٍء من التفصيل.

فنكمل ما تيسر من باقي هذه األبيات، وقبل أن  -إن شاء اهلل-أما يف هذه الليلة

ستكون آخر ليلٍة يف هذا  -إن شاء اهلل تعالى-دأ أحب أن أذكر بأن هذه الليلةنب

 الفصل.

ألن االمتحانات  -إن شاء اهلل تعالى-هذا الدرس هو آخر درٍس يف هذا الفصل

مع أول أسبوع من أسابيع  -إن شاء اهلل تعالى-على األبواب، وسنعاود الدرس

 .-لىإن شاء اهلل تعا-الدراسة يف الفصل القادم

األشياء التي يتبع فيها النعت المنعوت،  ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك

 فقال:
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لللي العَّْعرا الللف َوالعَّنُْايلللرا َملللا 
 َولللليدْعَ  فا

 

َرَملللللا  ْر باَ للللل م   د َملللللا َ لللللالَ َ لللللاْمرد
 لا

َْ اْيرا َأو   َوالعَّلللل
ْيللللدا للللَ  َلللللَد  العَّ حا  َوهد

 

ْعلللقا َفلللاْقفد َملللا َقَفللل ا  َما َ الفا لللَ اهد
 سا

يا إخوان أن النعت كبقية التوابع يجب أن يتبع منعوته يف اإلعراب رفًعا أو  سبق 

نصًبا أو جًرا، هذا ال كالم فيه، وكذلك يف التعريف والتنكير يجب أن يتبع النعت 

 المنعوت يف التعريف والتنكير على كل حال.

، أم يعني سواٌء أكان النعت حقيًقا، نحو: جاء رجٌل كريٌم، وجاء الرجل الكريم

كان النعت سببًيا نحو جاء رجٌل كريٌم أبوه، وجاء الرجل الكريم أبوه، وهذا هو 

 :قول ابن مالك

 َ الَ  لاَما َما َوالعَّنُْايرا  العَّْعرا اف فاي َوليدْع َ 

أي ُيعطى النعت أًيا كان يف التعريف والتنكير، التعريف أو التنكير يف الذي تاله 

منعوت يف التعريف أو يف التنكير، ثم مثَّل لذلك النعت، أي: أن النعت يتبع ال

 بقوله:

رْ  َرَما باَ  م   َ اْمرد   د

أي: فامرر بقوٍم كرماء، قوٍم: هذا منعوت، كرماء: هذا نعٌت، وقد تبع 

يف اإلعراب، فصار مجروًرا وعالمة جره الفتحة نيابًة على  -كما ترون-المنعوت

 ا يف التنكير.الكسرة؛ ألنه ممنوٌع من الصرف، وتبعه أيًض 

إًذا النعت يجب أن يتبع المنعوت يف اإلعراب، رفًعا أو نصًبا أو جًرا، ويجب 

أن يتبع المنعوت أيًضا يف التعريف أو التنكير، هذه خمسة أمور ال بدَّ أن يتبع النعت 

أًيا كان المنعوت يف شيئين من هذه الخمسة؛ رفًعا أو نصًبا أو جًرا واحًدا منها، 

 التنكير واحًدا منها.والتعريف أو 

طيب، انتهينا من اإلعراب رفًعا ونصًبا وجًرا، وانتهينا من التعريف والتنكير، 
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هذه األمور ال بدَّ فيها من المتابعة، يبقي لنا اإلفراد والتثنية والجمع، ويبقى لنا 

 التذكير والتأنيث.

 هذه نبدأ باإلفراد والتثنية والجمع، وكذلك التذكير والتأنيث، الحكم يف

الخمسة واحد؛ وهو أن النعت أًيا كان يأخذ يف هذه الخمسة حكم الفعل وجوًبا، 

يعني تضع النعت.. تنزع النعت وتضع مكانه فعله، ثم تعامل النعت معاملة الفعل، 

يف اإلفراد والتثنية والجمع، ويف التذكير والتأنيث، هذه القاعدة التي ذكرها ابن 

 مالك يف بيته، فقال:

للللَ   َْ اْيرا َأوَوهد  َوالعَّلللل
ْيللللدا  َلللللَد  العَّ حا

 

ْعلللقا   َما َ الفا لللَ اهد
  ...................سا

يعني اإلفراد والتذكير أو سواهما، التوحيد ما سواه؟ التثنية  وه  لد  الع حيد: 

والجمع، والتذكير ما سواه؟ التأنيث، طيب، ما حكم النعت يف التوحيد ويف التذكير 

 ل، تعامله كما تعامل فعل النعت.وسواهما؟ يقول: كالفع

 َقَف ا َما َفاْقفد 

يعني اتبع العرب يف لغتها، هذه القاعدة، دعونا نطبقها، إن طبقناها على اإلفراد 

والتثنية والجمع فإننا سنجد أن النعت الحقيقي سيختلف عن النعت السببي فيها، 

 ثنيًة أو جمًعا.أما النعت الحقيقي فيجب أن يتبع المنعوت فيها، إفراًدا أو ت

فتقول: جاء رجٌل راكٌض؛ ألنك يف الفعل تقول: جاء رجٌل يركض، وتقول: 

جاء رجالن راكضان؛ ألنك تقول: جاء رجالن يركضان، وجاء رجاٌل راكضون؛ 

ألنك تقول يف الفعل: جاء رجاٌل يركضون، وجاءت امرأٌة تركض، فتقول: جاءت 

ان؛ ألنك تقول يف الفعل: تركضان، امرأٌة راكضٌة، وتقول: جاءت امرأتان راكضت

 وتقول: جاءت نساٌء راكضات؛ ألنك تقول يف الفعل: يركضن.

فالنعت الحقيقي ُيطابق المنعوت يف اإلفراد، أو التثنية، أو الجمع، وكذلك يف 
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التذكير أو التأنيث، سنجد النعت الحقيقي أيًضا يطابق المنعوت، كما رأينا يف  

: جاء رجٌل راكض أي يركض، أما جاءت امرأٌة راكضة األمثلة السابقة، فإذا قلت

 أي تركض، إًذا فالنعت كالفعل.

يطابق المنعوت يف اإلفراد أو التثنية أو الجمع، ويطابق  فالنعت الح ي ي:

 المنعوت يف التذكير أو التأنيث، هذا النعت الحقيقي.

ن النعت سيختلف عن النعت الحقيقي، والقاعدة واحدة؛ أل أما النعت السببي:

السببي من حيث اإلفراد والتثنية والجمع سنجده يلزم اإلفراد على كل حال، وال 

 يأيت مثنًى وال مجموًعا.

نطبق القاعدة؛ نقول: جاء رجٌل قائٌم أبوه، هات فعل النعت؟ جاء رجٌل يقوم 

أبوه، طيب، جاء رجالن قائٌم أبوهما؛ ألنك تقول يف الفعل: جاء رجالن يقوم أو 

باهما؟ يقوم أبوهما، طيب، جاء رجاٌل قائٌم أبوهم؛ ألنك تقول: جاء يقومان أ

 رجاٌل قام أبوهم.

ونحن نعلم أن الفعل مع الفاعل الظاهر يلزم اإلفراد، الفعل إذا كان فاعله اسًما 

ظاهًرا فإنه يلزم اإلفراد، تقول: قام محمد، وقام المحمدان، وقام المحمدون، قام 

ويت، فالفعل يلزم اإلفراد، متى ما كان فاعله ظاهًرا، ال أخي، وقام أخواي، وقام إخ

 ُيثنى وال ُيجمع.

طيب، والنعت؟ يعامل معاملة الفعل؛ نتيجة ذلك أن النعت السببي سيلزم 

اإلفراد، كما أن الفعل مع الفاعل يلزم اإلفراد، هذا من حيث اإلفراد والتثنية 

نطبق القاعدة، نعطيه حكم  والجمع، والنعت السببي من حيث التذكير والتأنيث؟

 الفعل، فسنجد أن النعت السببي يف التذكير والتأنيث يتبع ما بعده.

يؤثر فيه ما بعده، ال  أو إةا أردنا الدقة يف الععبير ما ن  ل:  عبع الَ   عده، ن  ل:
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ما قبله، فتقول مثاًل: جاء رجٌل قائمٌة أمه؛ ألنك تقول يف الفعل: جاء رجٌل قامت 

 ل: جاءت امرأٌة قائٌم أبوها؛ ألنك تقول: جاءت امرأٌة قام أبوها.أمه، وتقو

إًذا ففي التأنيث والتذكير سيتأثر بما بعده، لماذا؟ ألن النعت هنا كالفعل، 

طيب، والفعل ما الذي يؤثر يف تذكيره وتأنيثه؟ فاعله، وفاعله قبله أو بعده؟ بعده، 

هنٌد، فالذي يؤثر يف الفعل تذكيًرا يف محمد تقول: قام محمٌد، ويف هند تقول: قامت 

 وتأنيًثا الذي بعده.

ا فالَ  سيؤ ر يف  َ يره و ٌنيَه الَ  بعده،    ل:  والنعت السببي  الفعق، إة 

جاء رجالن قائمٌة أمهما، كما تقول: قامت أمهما، وجاء رجاٌل قائمٌة أمهم، كما 

قام أبوهما، وجاءت  تقول: قامت أمهم، وجاءت امرأتان قائٌم أبوهما، كما تقول:

 نساٌء قائٌم أبوهن، كما تقول: قام أبوهن، نبغي جاء رجٌل قائٌم أبوه؟

 .(00:16:3@)  الب:

تمام، هذه ما فيها إشكال؛ ألنك تقول: جاء رجٌل قام أبوه، وجاءت امرأٌة قائمٌة 

 :أمها؛ ألنك تقول: جاءت امرأٌة قامت أمها، وهذا هو قول ابن مالك

للللَ  َلللللَد  ال َْ اْيرا َأوَوهد  َوالعَّلللل
ْيللللدا  عَّ حا

 

ْعلللقا َفلللاْقفد َملللا َقَفللل ا  َما َ الفا لللَ اهد
 سا

وبعد هذا الطواف نخلص الكالم؛ فنقول: الخالصة مما سبق، يعني فيما يتبع  

النعت والمنعوت، الخالصة يف ذلك أن النعت الحقيقي يتبع المنعوت يف كل 

 شيء، يقولون: يتبع المنعوت يف أربعٍة من عشرٍة.

طبًعا هذا مجرد تطبيق القاعدة، يعني ليس شيًئا جديًدا، القاعدة واحدة قلناها؛ 

أن النعت كالفعل، فالنعت الحقيقي يتبع المنعوت يف أربعٍة من عشرة؛ يف اإلعراب 

رفًعا أو نصًبا أو جًرا، هذه ثالثة، سيتبع بواحٍد منها. طيب، ويف التعريف والتنكير 

التثنية والجمع يف واحٍد منها، ويف التذكير والتأنيث يف واحٍد منها، ويف اإلفراد و
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 واحٍد منها. إًذا سيتبعه يف أربعٍة من عشرة. 

النعت الحقيقي يتبع المنعوت يف كل شيء، وأما النعت السببي فإنه ُيطابق 

المنعوت يف اثنين من خمسة؛ يف اإلعراب رفًعا أو نصًبا أو جًرا، ويف التعريف أو 

أن يتبعه يف اثنين من هذه الخمسة، طيب، وأما يف اإلفراد والتثنية  النكيرـ ال بدَّ 

 والجمع فإنه يلزم اإلفراد، وأما يف التذكير والتأنيث فإنه سيتأثر بما بعده.

طيب، هذه الخالصة يف النعت الحقيقي ويف النعت السببي، وبعد ذلك كله 

وهو أنه قد يجوز يف بعض  أيًضا ُأنبه على أمٍر ال يفوتكم، لكن التنبيه عليه مفيد؛

أمثلة النعت السببي أن تجعل النعت خربًا مقدًما، فرتفعه دائًما، وتجعل الذي بعده 

 مبتدًأ مرفوًعا، خرب مقدم ومبتدأ مؤخر، أصبح ماذا؟!

أصبح جملًة إسميًة، والجملة اإلسمية حينئٍذ نعٌت للمنعوت، فإذا قلت مثاًل 

بوه، جاء رجٌل: فعٌل وفاعٌل، كريٌم أبوه: على يف النعت السببي: جاء رجٌل كريٌم أ

أنه نعت مفرد، نقول: كريٌم نعٌت لـ)رجٌل(، نعت سببي، وأبوه: فاعل لكريم، يعني 

كُرم أبوه، كريم، النعت يكون بالمشتق باألوصاف، اسم الفاعل، اسم المفعول، 

 الصفة المشبهة.. إلى آخره.

ل وتنصب المفعول، طيب، وهذه األوصاف تعمل عمل فعلها، فرتفع الفاع

ويجوز أن تجعل النعت من النعت بالجملة، فحينئٍذ تقول: جاء رجٌل كريٌم أبوه، 

كريٌم: خرٌب مقدم، وأبوه: مبتدٌأ مؤخر، كأنك قلت: جاء رجٌل أبوه كريٌم، أبوه 

 كريٌم: جملة إسمية نعٌت لرجل، وسيأيت أنه نعت بجملة.

َرا   ُّ نَ  مد
ْمَلة  َد  َوَنَععدَ ا با

قدمت الخرب، فقلت: جاء رجٌل كريٌم أبوه، والخرب يجوز أن يتقدم كما سبق  ثم

 يف باب المبتدأ والخرب، واألصل يف األخبار أن ُتؤخر، وجوزوا التقديم إذ ال ضرر.
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وكذلك لو قلت مثاًل: مررت برجٍل كريٍم أبوه، هذا نعٌت سببي، كريٍم: نعٌت 

ويجوز أن تجعل ذلك من النعت  لرجٍل، وأبوه: فاعل، من باب النعت المفرد،

بالجملة، فستقول حينئٍذ: مررت برجٍل كريٌم أبوه، مررت برجٍل كريٌم: خربٌ مقدم، 

أبوه: مبتدأ مؤخر، كأنك قلت: مررت برجٍل أبوه كريٌم، ثم قدمت الخرب، فيكون: 

 كريٌم أبوه جملة إسمية نعٌت لرجل.

ي، طيب، اجعل النعت من وكذلك لو قلت: رأيت رجاًل كريًما أبوه، نعٌت سبب

النعت بالجملة؟ ستقول: رأيت رجاًل كريٌم أبوه، كأنك قلت: رأيت رجاًل أبوه 

 كريٌم، ثم قدمت الخرب، طيب.

 :شواهد ومترينات 

أين النعت؟  [10اإلنساَّ:] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ): قال

 تفضل، المنعوت والنعت؟

 (00:22:42@)  الب:

وقمطريًرا؟ نعٌت آخر، نعم، كما سبق يف المنعوت: يوًما، والنعت: عبوًسا، 

 الخرب أنه يتعدد.

َََرا  ٌَْ وا بالللللللللاْ نَْينا َأْو باللللللللل  َوَأْمَبلللللللللرد

 

لللللَعَرا  ُْ َسلللللَراِة  د للللل  َ  د
لللللد   َعلللللْن َواحا

أيًضا الحال كما سبق تعدد، وأيًضا النعت يتعدد، وقلنا هنا وهناك وهنالك،  

الثالثة من واٍد واحد، وسنردد ذلك اآلن، قلنا: إن الخرب والحال والنعت هذه 

 وأصلها واحد؛ فلهذا تتشابه يف األحكام، وسيأيت كالمه بعد قليل على ذلك.

 ؟[15ا نعام:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)طيب، 

 (00:23:32@)  الب:



 

 
e 

g h 

f  172 
 شرح ألفية ابن مالك

عظيم، طيب، لو قيل يف الكالم: إين أخاف إن عصيت ربي عذاب يوٍم عظيٍم؟  

 فعظيٌم نعٌت لماذا؟

 (00:23:32@)  الب:

 ، نعم.للعذاب

 ؟[233الب رة:] (ھ ھ ھ ھ ےے)طيب، قال: تعالى: 

 .(00:23:55@)  الب:

الوالدات: مبتدأ، ُيرضعن: خرب، أوالدهن: مفعوٌل به، حولين: ظرف زمان، 

 وهو منعوت، والنعت؟ كاملين، طيب، هنا النعت ما فائدته؟

 .(00:24:10@)  الب:

التأسيس والمدح ال، ال، توكيد، ال ليس تأسيس، التوضيح والتخصيص و

والذم، هذه كلها معاين مؤسسة، يعني ال ُيعرف هذا المعنى إال بذكر النعت، أما 

التأكيد إذا كان معناه معروًفا من قبل، فإذا قيل: حولين يعني واحد وال ثالثة؟ 

 اثنين، ثم قال: كاملين من باب التأكيد.

؟ ارفع [103ه د:] (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)نعم، طيب، 

 صوتك.

 .(00:24:58@) : الب

ذلك: مبتدأ، يوٌم: خرب، مشهوٌد: نعت، هناك نعٌت آخر يف اآلية؟ ذلك يوٌم 

مجموٌع له الناس، مجموٌع: نعت، والمنعوت؟ يوم، ما إعراب الناس؟ ذلك يوٌم 

 مجموٌع له الناُس.

 .(00:25:26@)  الب:
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ه نائب فاعل، مجموع: اسم مفعول يعمل عمل فعله، يعني ذلك يوٌم ُيجمُع ل

 الناس، اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول.

 (ې ې ى ى ۉ ۉ ې ې ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)طيب، 

، خمسة نعوت، وال تطع كل حالٍف هذا المنعوت، مهيٍن، هماٍز، [12-10ال لُ:]

 مشاٍء بنميم، مناٍع للخير، معتٍد، أثيم، ستة صارت.

 .(00:26:26@)  الب:

 عة، ثمانية ما شاء اهلل.أيًضا بعد، ما شاء اهلل، ستة، سب

 ما إعراب عينان؟ [66الرحمن:] (ىئ ىئ ی)طيب، 

 .(00:26:46@)  الب:

فيهما عينان، فيهما: شبه جملة خرب مقدم، وعينان: مبتدأ مؤخر مرفوع، 

 ونضاختان: نعت، طيب، أحسنت.

 (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ): طيب، واألمثلة كثيرة، قال
 تفضل يا محمد؟ [69النحق:]

 .(00:27:26@)  الب:

أين المنعوت؟ شراٌب، والنعت: مختلٌف، نعت سببي أم حقيقي؟ مختلٌف 

ألوانه سببي، إًذا تبعه يف اإلعراب ويف التعريف والتنكير ما قبله، ومفرد، ال بدَّ أن 

 يكون مفرًدا، وتبعه يف التذكير والتأنيث ما بعده.

، أين الموصوف [75النساء:] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)طيب، 

 .يا شباب؟ تفضل
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 .(00:28:05@)  الب: 

القرية، والنعت؟ الظالم، وأهلها؟ من هذه القرية الظالم أهلها، يعني التي يظلم 

 أهلها، فاعل، ما الذي رفعه؟ الوصف نعم، طيب.

 بعد ذلك: ثم قال ابن مالك

ْب  ْ لللللَعَق َ َصلللللْعب  َوَةرا  َواْنَعلللللْت بامد

 

لللللللْب   نَْعسا ا َوةاْ  َوالمد ََ ها َ للللللل لللللللْب ا  َو ا

لللللللللللَرا  َوَنَععدللللللللللل َ   ُّ نَ  مد
ْمَللللللللللللة  َد  ا با

 

َيْعلللللللهد َمبلللللللرا   
ٌدْعطاَيلللللللْت َملللللللا أدْعطا  َف

َا الطََّللللللبا   نَلللللا إاْ َ لللللاَ  َةا  َواْمنَلللللْع هد

 

للللبا   ْر  دصا
 َوإاَّْ َأَ للللْت َفللللالَ  َل َأْ للللما

 َوَنَععدللللللللللل ا باَمْصلللللللللللَدر  َ َاْيلللللللللللَرا   

 

َْ اْيَرا  ْفللللللللَراَد َوالعَّلللللللل َ ا اإلا  َفللللللللالَعَ مد

ا  ياء العي  دنعت ب ا، فليس  ق  ابن مالك هَه أربعة أبياَ ة ر في ا 

 يف الل ة  دنعت به، وإنما ا  ياء العي  دنعت ب ا أربعة أ ياء:
 - يء 

 المشتق. ا ول:

 الجامد المشابه للمشتق. والَاين:

 الجملة. والَالث:

 المصدر. والرابع:

ا لكالم وقد ذكرها يف هذه األبيات واحًدا واحًدا، فنشرحها واحًدا واحًدا تبعً 

 .ابن مالك

 قال عن األول، الشيء األول الذي ُينعت به؛ وهو المشتق، قال:

ْ َعَق  َواْنَعْت  ْب  َ َصْعب   بامد  َوَةرا

والمراد بالمشتق هنا الوصف، وعرفنا الوصف من قبل، الوصف جمعه 

أوصاف، وُيراد بالوصف كل اسٍم دلَّ على حدٍث وصاحبه، شرحنا ذلك أكثر من 
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اف خمسة أشياء: اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، مرة، واألوص

 والصفة المشبهة، واسم التفضيل، هذه خمسة أشياء تسمى األوصاف.

طيب، هي المرادة هنا، فهذه األوصاف كلها تقع نعًتا، وهي األصل يف النعت، 

إنما تقع والثالثة الباقية: الجامد المشابه للمشتق، والجملة، والمصدر، هذه الثالثة 

نعًتا ألهنا مؤولٌة بالمشتق، كما سيأيت فيها، إًذا فالنعت بالمشتق هو األصل يف 

 النعت.

ومن النعت بالمشتق: قولك: جاء رجٌل راكٌض: اسم فاعل، جاء رجٌل 

مضروٌب: اسم مفعول، جاء ولٌد لعاٌب: صيغة مبالغة، جاء رجٌل حسٌن: صفٌة 

 ومثَّل ابن مالك لذلك بقوله: مشبهة، جاء الطالب األفضل: اسم تفضيل،

ْب  َ َصْعب    َوَةرا

بالدال  "كصعٍب ودرب"وهما صفتان مشبهتان، وجاء يف بعض نسخ األلفية: 

المهملة، فذرب بالذال الحاد من كل شيء، الحاد من كل شيء يسمى ذرب، 

والدرب بالدال الماهر الحاذق، تقول: هذا مثاًل عامٌل دِرب، هذا رجٌل دِرب، هذا 

 دِرب، إذا كان ماهًرا حاذًقا. لسانٌ 

تأيت بالذال الذِرب بمعنى الحاد من كل شيء، وتأيت الدال الدِرب بمعنى 

الماهر الحاذق، طيب، وكال ذلك جاء يف نسخ األلفية، وقد قيل ونقول: كان 

أن يقول يف هذا البيت، أو يف هذا الشطر من البيت، أن  األحسن بابن مالك

صعٍب وذرب، ولم يقل: وانعت بوصٍف، وإنما قال:  يقول: وانعت بوصٍف مثل

وانعت بمشتٍق، ما الفرق بين المشتق والوصف؟ بينهما عموٌم وخصوٌص من 

 وجه، وال عموٌم وخصوص؟

 .(00:33:06@)  الب:
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عام؛ ألن المشتق عام، االسم المشتق هو ما ُأخذ من المصدر، كل اسٍم ُأخذ  

ل الوصف، وهي الخمسة المذكورة، من المصدر فهو مشتٍق منه، فالمشتق يشم

وهو ما دلَّ على حدٍث وصاحبه، ويشمل غيره مما ال ُينعت به، كأسماء المكان 

وأسماء الزمان وأسماء اآللة، فهذه أيًضا مشتقات، ولكنه ال ُينعت هبا، وإنما النعت 

 يكون بالوصف.

صف، وحاول بعضهم الدفاع عن لفظ ابن مالك، وقال: إنما أراد بالمشتق الو

 وهذا ال شك فيه، وعيَّن هذا المعنى بالمثال، فقال:

ْب  َ َصْعب    َوَةرا

يعني انعت بمشتٍق اشتقاًقا كاشتقاق صعٍب وذِرب، وهذا كأنه مقبول؛ ألن ابن 

مالك يفعله كثيًرا يف ألفيته، فكثيًرا ما ُيعمم الحكم ثم يخصه بالمثال، ولكن ال 

تخصص المثال، فهذا هو شك أنك إذا استطعت أن تخصص الحكم، وأن 

 المطلوب واألفضل، وهذا ممكن بنحو قولنا: وانعت بوصٍف مثل صعٍب وَذِرب.

فهذا هو األمر األول الذي ُينعت به، وهو الوصف، الذي قال عنه ابن مالك: 

 مشتق.

األمر الثاين مما ُينعت به قلنا: الجامد الذي ُيشبه المشتق، يعني الجامد الذي 

 :ه يقول ابن مالكيؤول بالمشتق، وفي

ها  ْب ا ا َو ا ََ ْب  َوةا ْ  َ  نَْعسا  َوالمد

شبهه يعني وشبه المشتق، شبه المشتق ما فيه معنى المشتق دون لفظه، يعني 

هو االسم الجامد الذي يؤول بمشتق، هو يف األصل اسم جامد، لكن المعنى الذي 

 تريده منه يف هذا المثال تريد معنى اسٍم مشتق.

ََّق على ةلك ب قال: كذا، يريد أسماء اإلشارة، كقولك: مررت  َال ة أمَلة:م
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بزيٍد هذا، زيٍد: منعوت، هذا: نعت، طيب وهذا ليس وصًفا، ولكنه مؤوٌل 

بالوصف؛ ألنه يؤول بنحو الحاضر، مررت بزيٍد الحاضر، أو بزيٍد المشار إليه، 

 تؤول بمشتق.

ب من األسماء كذا وذي، ذي: يريد ذو التي بمعنى صاح والمَال الَاين:

الخمسة أو الستة بمعنى صاحب، تقول: مررت برجٍل ذي ماٍل، ورأيت رجاًل ذا 

ماٍل، وجاء رجٌل ذو ماٍل، ذو هنا اسم جامد، ولكنه وقع نعًتا ألنه بمعنى صاحب، 

 وصاحب مشتق.

قال: والمنتسب، يعني االسم المنسوب؛ ألن االسم  والمَالث الَالث:

المفعول، فقولك: ُقرشي أي منسوٌب إلى قريش، المنسوب دائًما بمعنى اسم 

ودمشقي أي منسوٌب إلى دمشق، فالمنسوب دائًما حكمه حكم اسم المفعول، 

تقول: مررت برجٍل قرشٍي، برجل: منعوت، قرشي: نعت، ما معنى قرشي؟ أي 

 مررت برجٍل منسوٍب إلى قريش.

ق أنه نائب فلو قلت مثاًل: مررت برجٍل قرشي أبوه، ما إعراب أبوه؟ األد

فاعل، يعني منسوٌب إلى قريٍش أبوه، ولو قلت فاعل لصح، لكن سُتقدر منتسب، 

 قرشي يعني منتسٌب إلى قريش، منتسٌب إلى قريٍش أبوه، كما قال ابن مالك:

ْب  نَْعسا  َوالمد

منتسب أو منسوب، منسوب: اسم مفعول، ومنتسب: اسم فاعل، والمعنى 

عت به، وهو الجامد الذي بمعنى المشتق، يعني واحد، فهذا الشيء الثاين الذي ُين

الذي يؤول بالمشتق، أما إذا كان الجامد غير مؤوٍل بمشتق فال يمكن أن يقع 

 وصًفا، ال تقول: رأيت رجاًل كأًسا، أو رأيت رجاًل قلًما!! ما يصح النعت هنا.

رأيت رجاًل جداًرا، إذا لم ترد حقيقة الجدار االسم  لُن  مُن أَّ    ل:
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امد هذا، وإنما أردت أن تقول: رأيت رجاًل صلًبا أو قوًيا أو صامًدا أو نحو الج 

ذلك، حينئٍذ يصح، حينها يصح، كما لو قلت: رأيت رجاًل أسًدا، أسد هذا جامد أو 

 مشتق؟ هذا جامد، إذا أردت حقيقة األسد ما صح الوصف.

رأيت رجاًل رأيت رجاًل أسًدا، أو جاء رجٌل أسٌد، يعني  لُن ل  أردَ ب  لك:

قوًيا، أو رأيت رجاًل مشاهبًا لألسد، هنا صح؛ ألن الجامد هنا بمعنى المشتق، يعني 

 هذا المعنى الذي يريده المتكلم، والعربي ال شك أن لغته واسعة يف هذه األمور.

 ا مر الَالث مما  نعت به، من  دَ رنا به  ا إم اَّ؟

 (00:39:41@)  الب:

 :الجملة؛ قال فيها ابن مالك

لللللللللللَرا   ُّ نَ  مد
ْمَللللللللللللة  َد  َوَنَععدلللللللللللَ ا با

 

َيْعلللللللهد َمبلللللللرا   
ٌدْعطاَيلللللللْت َملللللللا أدْعطا  َف

َا الطََّللللللبا   نَلللللا إاْ َ لللللاَ  َةا  َواْمنَلللللْع هد

 

للللبا   ْر  دصا
 َوإاَّْ َأَ للللْت َفللللالَ  َل َأْ للللما

الشيء الثالث الذي ُينعت به الجملة، وفيها قال ابن مالك: ونعتوا بجملٍة  

جملة ال يكون إال لمنعوٍت منكر، تقول: جاء رجٌل منكرة، أي: أن النعت بال

 يركض، ورأيت طالًبا يكتب، ورأيت رجاًل يصلي، وهكذا.

: جاء الرجل يركض، ورأيت  وا   ع الَملة نعع ا لمعرفة، فإَّ قلت مَال 

الطالب يكتب، ورأيت محمًدا يصلي، فهذه جملٌة فعلية جاءت بعد معرفة، 

نعًتا، والسبب يف ذلك أن الجمل وكذلك أشباه  فالجملة حينئٍذ تكون حااًل، ال

 الجمل يف حكم النكرات، ال نقول نكرات، وإنما نقول يف حكم النكرات.

ألن التعريف والتنكير من خصائص األسماء، االسم هو الذي يوصف بأنه 

معرفة أو نكرة، أما غير االسم من األفعال والحروف والجمل وأشباه الجمل، هذه 

معارف وال نكرات، إال أن الجمل وأشباه الجمل يف حكم  ال توصف بأهنا
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النكرات؛ فلهذا تأخذ حكم النكرة، فإذا وقعت بعد منعوٍت نكرة فهي نعٌت، وإذا 

 وقعت بعد معرفة صارت حااًل.

كاالسم؛ فإن االسم النكرة إذا وقع بعد نكرة كقولك: جاء رجٌل راكٌض، رأيت 

ار نعًتا، وإذا جاء هذا النعت المنكر بعد معرفة، طالًبا كاتًبا، رأيت رجاًل مصلًيا، ص

كقولك: جاء الرجل راكًضا، ورأيت الطالب كاتًبا، ورأيت محمًدا مصلًيا، صارت 

 حااًل، فالنعت يف ذلك كاالسم.

وألن الجملة يف حكم النكرات وقعت خرًبا، ووقعت حااًل، وقعت خرًبا 

ما مثلنا: جاء محمٌد يركض، كقولك: محمٌد يقوم، ومحمٌد يصلي، ووقعت حااًل ك

وذلك أن الخرب والحال والنعت من واٍد واحد، بل هي يف حقيقة المعنى شيٌء 

واحد، فأنت إذا قلت: محمٌد راكٌض، أو قلت: جاء محمٌد الراكض، أو قلت: جاء 

 محمًدا راكًضا، خرب وحال ونعت.

فكلها على معنًى واحد، وهو وصف محمٍد بالركض، لكن مرة عن طريق 

الخربية، ومرة عن طريق الحالية، ومرة عن طريق النعت، المعاين الدقيقة تختلف، 

نعم، معنى الحال يختلف عن معنى النعت عن معنى الخرب، لكن المعنى العام هنو 

وصف محمٍد بالركض؛ فلهذا نجد أن هذه الثالثة من واٍد واحد؛ فلهذا تشرتك 

 كثيًرا يف األحكام.

 ك لنا، فقال:وهذا الذي ذكره ابن مال

لللللللللللَرا   ُّ نَ  مد
ْمَللللللللللللة  َد  َوَنَععدلللللللللللَ ا با

 

َيْعلللللللهد َمبلللللللرا   
ٌدْعطاَيلللللللْت َملللللللا أدْعطا  َف

يعني حكم الجملة النعتية كحكم الجملة الخربية، والجملة الخربية تقدمت  

يف باب المبتدأ والخرب، وقلنا هناك يف أحكامها: إن الجملة إذا وقعت خربًا اشُترط 

يربطها بالمبتدأ، وهنا نقول: الجملة إذا وقعت نعًتا  فيها أن يكون فيها ضميرٌ 
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 فُيشرتط أن يكون فيها ضمير يربطها بالمنعوت. 

ألن الجملة يف األصل يعني جملة مستقلة عن المنعوت، فال بدَّ أن يكون فيها 

ضمير يربطها بالمنعوت ليصح الكالم، فتقول مثاًل: جاء رجٌل يركض، أين فاعل 

هو، ضميٌر مسترت هو، وهو هذا الضمير المسترت يعود يركض؟ جاء رجٌل يركض 

 إلى من؟ إلى رجل، فيركض هو: جملة فعلية نعٌت لرجل.

جاء رجٌل يركض أبوه، فأين فاعل يركض؟ أبوه، أب هذا ليس  أما إةا قلت:

ضميًرا، طيب، أين الرابط بين الجملة النعتية والمنعوت؟ الهاء يف أبوه، أي ضمير، 

 ميًرا معينًا، اشرتطنا وجود ضمير.نحن ما اشرتطنا ض

جاء رجٌل أبوه كريٌم، جاء رجٌل ثيابه  و َلك يف الَملة اإلسمية، ل  قلت:

نظيفٌة، نعم يستقيم الكالم، لكن ما يستقيم الكالم بال ضمير، ال تقول: جاء رجٌل 

بدَّ محمٌد زيٌد، ما يصلح، جاء محمٌد زيٌد كريٌم!! ما يستقيم الكالم هبذه الطريقة، ال 

 من الجملة الواقعة نعًتا أن يكون فيها ضمير يربطها بالمنعوت.

طيب، قلنا يا إخوان ُيشرتط يف الجملة النعتية وجود ضميٍر فيها يربطها 

ما أقول نحن اشرتطنا  -وانظر النحو كله تكرير-بالمنعوت، ثم أكرر عليكم

لضمير أن يكون الوجود، ولم نشرتط التصريح والظهور، يعني ال ُيشرتط يف هذا ا

ظاهًرا يف الجملة ملفوًظا به، وإنما نشرتط أن يكون موجوًدا؛ فلهذا حتى لو ُحذف 

 الجملة مستقيمة.

جاء رجٌل أحبه، أو تقول: جاء رجٌل أحب، أحبه: هذه  فل َا  صح أَّ    ل:

جملة نعتية، والرابط الهاء، يجوز أن تحذف هذا الرابط، فتقول: جاء رجٌل أحب، 

؟ الهاء المحذوفة، طيب، هذه الهاء المحذوفة موجودة يف الجملة أم أين الرابط

 غير موجودة؟ هذا السؤال سألته كثيًرا.
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محذوفة، قولنا: محذوفة يعني موجودة؛ ألن  ال اء م ج دة؛ ول َا ن  ل:

الحذف ال يقع إال على موجود، هل ُيتصور أن توقع الحذف على معدود، فرق بين 

عدوم يعني كلمة غير موجودة أصاًل يف الجملة، كقولك: المحذوف والمعدوم؛ الم

جاء رجٌل أحب، هذه الجملة فيها ظرف زمان؟ ال، طب هل هو محذوف؟ يعني 

 موجود وُحذف؟

هذا معدوم غير موجود أصاًل، لكن الضمير الرابط موجود فيها وال هو غير 

دليٌل  موجود؟ هو موجود، ولكننا حذفناه، يعني لم نلفظ به، وقولك: محذوف

على أنه موجود، ومثلنا أكثر من مرة بالقلم، وقلنا: هذا القلم موجود يف المسجد؟ 

موجود يف المسجد، طيب، اآلن موجود يف المسجد وال غير موجود؟ موجود يف 

المسجد، الفرق أنه يف الصورة األولى موجوٌد ظاهر، ويف الصورة الثانية موجود 

 غير ظاهر.

ى أنه معدوم، بل يدل على أنه غير ظاهر فقط؛ ولهذا كونه غير ظاهر ال يدل عل

كلما قلنا ُيشرتط وجود الشيء يعني أنه موجود، سواء كان ملفوظ به أم كان 

 موجوًدا ثم ُحذف.

 (ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ): ومن ذلك قول اهلل
؛ واتقوا يوًما: مفعوٌل به، ثم نعته بالجملة الفعلية: ال تجزي نفٌس عن [48الب رة:]

-يًئا، أين الرابط بين الجملة النعتية والمنعوت؟ ضميٌر محذوف، والتقديرنفٍس ش

 : واتقوا يوًما ال تجزي فيه نفٌس عن نفٍس شيًئا.-واهلل أعلم

 ومن ذلك قول الشاعر:

 وملللللللللا أدر  أغيلللللللللرهُ  نلللللللللائن

 

 و للللل ل اللللللدهر أم ملللللاِل أصلللللاب ا. 

 أي: أم ماٌل أصابوه، ثم حذف هذا الرابط. 
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ملة بقيت فائدة؛ وهي أن المنعوت المنكر يكون نعته طيب، يف النعت بالج 

الحقيقي نكرة والسببي، طيب، والمنعوت المعرف يجب أن يكون نعته معرفة، 

 ماشي.

نعود إلى مسألٍة شبيهٍة بالمسألة التي ذكرهتا قبل قليل، أن تكون الكلمة لها 

ا وجرمها معنيان، فإن كانت الكلمة معرفًة يف قوة النكرة؛ يعني لفظها وشكله

معرفة، لكنها يف معناها وحقيقتها نكرة، يعنون بذلك االسم المعرف بــ)ال( 

الجنسية، وهذا درسناه يف المعرف بـ)ال(، )ال( إما عهدية وإما جنسية، فالعهدية 

 ُيراد هبا شيٌء معين واحد، هذه عهدية معرفة ال شك يف ذلك.

لرجل أقوى من هي الداخلة على جنس، كأن تقول: ا  يب، والَنسية؟

المرأة، تريد رجاًل معينًا؟ طيب، جنس الرجل شيء معين أو يف أفراد كثيرون؟ 

طيب، تريد كل هذا الجنس؟ هل كل رجل أقوى من كل امرأة؟ ما توجد امرأة 

 أقوى من رجل من الرجال! بلى.

إًذا ليس المراد العهد، ليس كل رجل أقوى من كل امرأة، وإنما الجنس، يعني 

س عموًما أقوى من هذا الجنس عموًما، فهذه )ال( الجنسية، فــ)ال( هذا الجن

المعرفة بــ)ال( الجنسية هو نعم معرفة، لكنه يف قوة النكرة، فإذا نعته بجملة فهذه 

 الجملة أم حال؟!

 يصح الوجهان.  الب:

يصح الوجهان، كذا يقول كثيٌر من المتأخرين كابن هشام وغيره، ومن ذلك 

 قول الشاعر:

  للللد أمللللر علللللى اللسلللليُ  سللللبنيول

 

 فماللللليت  لللللُ قللللللت ا  عنينلللللي 

اللئيم ال يعني به رجاًل معينًا، وإنما يعني به هذا الجنس من الناس، كأنه قال:  

ولقد أمر على لئيٍم يسبني، لو قال: لئيٍم يسبني، فيسبني جملة نعتية ال شك، لكن 
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ولقد أمر على اللئيم  عندما قال: ولقد أمر على اللئيم يسبني، هل هي حال؟ يعني

 حالة كونه يسبني؟ أم نعت يعني ولقد أمر على لئيٍم يسبني؟

نعم، المعنيان صحيحان، وجائزان عند المتأخرين، أما أكثر المتقدمين فإهنم 

يراعون يف ذلك اللفظ، يعني الجملة بعد ذلك تكون نعًتا أو حااًل؟ تكون حااًل؛ 

نحو ذلك يف الجمل، لكن يف االسم، ولهذا إنما يذكر المتأخرون الخالف يف 

الوصف لو مثاًل ما قلت: يسبني، لو قلت: ساًبا إياي، أتيت باسم الفاعل، ماذا 

 تقول؟ ولقد أمر على اللئيم ساٍب إياي، أم ولقد أمر على اللئيم ساًبا إياي؟

تقول: ساًبا، هذا ساًبا قواًل واحًدا، وإنما الكالم يف الجملة، والجملة كما قلنا 

 حكم النكرة، فتأخذ حكم االسم؛ فلهذا يعني كثيٌر من المتأخرين المحققين يف

 يذكرون جواز الوجهين، كابن مالك وابن هشام وغيرهم، نعم.

 ؟(00:53:46@)  الب:

ال أدري، أنا ال أدري، ظاهر كالم المتقدمين على أن الحكم واحد يف الجملة 

 ويف الوصف، لكني ما تتبعت المسألة.

 ؟(00:54:00@)  الب:

العلم أوسع من ذلك، وخاصًة أن هناك مسائل ليس فيها نصوص كالشريعة، 

الشريعة فيها نص فينتهي األمر، لكن اللغة فيها أساليب كثيرة جًدا؛ ولهذا يعني 

يصح يف اللغة أن تقول كم ترك األول لآلخر، هي مسائل كثيرة يعني ما تكلم فيها 

 يعني قد تجد لهم كالًما، لكن ليس متوسًعا. المتقدمون بتوسع، تكلموا فيها كالم

وعندما تعود إلى اللغة بعد ذلك تجد فيها سماًعا كثيًرا، آيات وأشعار، 

فتستطيع أن تضيف أشياء كثيرة جًدا على ما قاله المتقدمون، وهذا الذي فعله كثيٌر 

دة من المتأخرين؛ فلهذا ابن مالك هذا قمة يف النحو، ومجتهد، وأتى بأقوال جدي

كثيرة لم يقل هبا المتقدمون، وكذلك ابن هشام، وكذلك أبو حيان، وكذلك 
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 السيوطي، وغيرهم من العلماء الكبار. 

 قال ابن مالك:

ْمَلة   َوَنَععدَ ا َد  با

بجملٍة، نكر يعني يشمل جميع أنواع الجمل الفعلية واإلسمية، وهذا واضح، 

ة كاألمثلة السابقة كلها، وغير وإطالقه أيًضا يشمل الخربية وغير الخربية، الخربي

 الخربية هذا الذي يشمله التعميم؛ فلهذا قيد يف البيت التالي، فماذا قال؟

 قال:

نَا َواْمنَعْ  َا  إاْ َ ا َ  هد  الطََّلبا  َةا

 هنا يف النعت ُيمنع أن يقع الطلب نعًتا، طيب، وقال ذلك بعد أن قال:

ٌدْعطاَيْت  َيْعهد  َما َف
 َمبرا   أدْعطا

 يجوز أن يقع الطلب خربًا، يف الخرب يجوز أن تقول: محمٌد، ثم تخرب يف الخرب

عنه بجملة خربية أو بجملة إنشائية طلبية، فتقول: محمٌد اضربه، محمٌد اكرمه، 

محمٌد ال ُتهنه، محمٌد هل سافر؟ هذه إنشاء طلبي، أما يف النعت ال يجوز أن تقعد 

رمه، جاء رجٌل ال ُتهنه، جاء رجٌل هل الجملة الطلبية نعًتا، ال تقول: جاء رجٌل أك

 سافر؟ هذا ال يصح.

وانظر، النحوي هنا يقول: ال يصح ويمشي، لكن أنت ال بدَّ أن تدرس النحو 

كله لتعرف، فإذا جعلت هذه الجملة نعًتا لم يصح الكالم، لكن لو جعلته جملة 

مه، لم مستقلة، جملة مستأنفة جديدة، كأن تقول: جاء رجٌل..، ثم تستأنف اكر

 تجعل اكرمه نعًتا، وإنما جعلته جملة مستأنفة، هذا يصح، ال إشكال يف ذلك.

أما ال قت ا  عسع   َر من ةلك، واهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا 

 محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس الثاني والثمانون
﷽ 

 
محمد، وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا 

 -أما بعد:وأصحابه أجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم يف هذه الليلة؛ ليلة 

اإلثنين )الرابع عشر من شهر ربيٍع األول من سنة ثالٍث وثالثين وأربعمائٍة وألف( 

حمد ب-، ونحن يف جامع الراجحي يف مدينة الرياض، نعقد من هجرة المصطفى

عليه -الدرس )الثاين والثمانين( من دروس شرح ألفية ابن مالك -اهلل وتوفيقه

 .-رحمة اهلل

وكنا قد وصلنا يا إخوان يف الدروس إلى باب النعت من هذه األلفية المباركة، 

-وشرحنا من هذا الباب ثالثة األبيات األولى، نقرأها ثم بعد ذلك نكمل ما بعدها

 .-إن شاء اهلل تعالى

 هَا الباب ب  له: عح ابن مالك  افع

ُ  َملللللا َسلللللَبْق 
لللللعا  َفالنَّْعلللللتد َ لللللاباِع مد

 

ُا َمللللا باللللها اْعَعَلللللْق   ها َأو َوْسلللل  باَ ْسللللما

لللي العَّْعرا الللف َوالعَّنُْايلللرا َملللا 
 َولللليدْعَ  فا

 

َرَملللللا  ْر باَ للللل م   د َملللللا َ لللللالَ َ لللللاْمرد
 لا

َْ اْيرا َأو   َوالعَّلللل
ْيللللدا للللَ  َلللللَد  العَّ حا  َوهد

 

لللَ ا  ْعلللقا َفلللاْقفد َملللا َقَفللل اسا َما َ الفا  هد
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 أمر ن: ففي هَه ا بياَ ة ر 

 تعريف النعت. ا ول:

 نوعا النعت، وحكم كل نوع. والَاين:

بعد  وقد شرحنا كل ذلك، وتكلمنا عليه من قبل، ثم يذكر ابن مالٍك 

 :ذلك األشياء التي ُينعت هبا، وهي أربعة أشياء كما سيأيت، فيقول يف ذلك

ْب وَ  ْ لللللَعَق َ َصلللللْعب  َوَةرا  اْنَعلللللْت بامد

 

لللللللْب   نَْعسا ا َوةاْ  َوالمد ََ ها َ للللللل لللللللْب ا  َو ا

لللللللللللَرا    ُّ نَ  مد
ْمَللللللللللللة  َد  َوَنَععدلللللللللللَ ا با

 

َيْعلللللللهد َمبلللللللرا   
ٌدْعطاَيلللللللْت َملللللللا أدْعطا  َف

َا الطََّللللللبا   نَلللللا إاْ َ لللللاَ  َةا  َواْمنَلللللْع هد

 

للللبا   ْر  دصا
 َوإاَّْ َأَ للللْت َفللللالَ  َل َأْ للللما

 ْصلللللللللللَدر  َ َاْيلللللللللللَرا  َوَنَععدللللللللللل ا بامَ  

 

َْ اْيَرا  ْفللللللللَراَد َوالعَّلللللللل َ ا اإلا  َفللللللللالَعَ مد

 أَّ ا  ياء العي  دنعت ب ا أربعة؛ وهي: فَ ر 

 االسم المشتق. ا ول:

 االسم الشبيه بالمشتق. والَاين:

 الجملة. الَالث:

 المصدر. الرابع:

فيها ونشرحه،  كل واحٍد منها بكالم، فنقرأ ما ذكره وخصَّ 

 :األول مما ُينعت به؛ وهو االسم المشتق، فقال عنهونبدأ ب

ْ َعَق  َواْنَعْت  ْب  َ َصْعب   بامد  َوَةرا

قوله: وانعت بمشتٍق، يريد بالمشتق هنا الوصف، والوصف كما سبق تعريفه 

أكثر من مرة كل اسٍم دلَّ على حدٍث وصاحبه، وُيراد به اسم الفاعل واسم 

 هة واسم التفضيل، هذه هي األوصاف.المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشب
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والنعت بالوصف هو األصل يف النعت؛ ألن النعت كما سبق يف تعريفه يدل 

على صفٍة يف الموصوف، والصفة إنما يدل عليها الوصف، واألشياء الثالثة األُخر 

إن شاء اهلل -التي ُينعت هبا، إنما وقعت نعًتا ألهنا مؤولٌة بالوصف، كما سيأيت فيها

 .-ىتعال

جاء رجٌل راكٌض، راكٌض اسم فاعل، وقد وقع  فمن النعت بالم عق ق لك:

نعًتا، وقولك: جاء رجٌل مضروٌب، اسم مفعول وقد وقع نعًتا، وقولك: جاء ولٌد 

لعاٌب، فلعاٌب صيغة مبالغة وقد وقعت نعًتا، وقولك: جاء رجٌل حسٌن، فحسٌن 

األفضل، األفضل اسم صفٌة مشبهة، وقد وقعت نعًتا، وقولك: جاء الطالب 

 تفضيل، وقد وقع هنا نعًتا.

فقد مثل لالسم المشتق بقوله: كصعٍب وذرب، وهما  أما ابن مالٍك 

صفتان مشبهتان، فاألولى على وزن فْعٍل كصعٍب وسهٍل وجلٍد، واألخرى على 

وزن فعْل كذرْب وحذْر، وجاء يف بعض نسخ األلفية: وَدِرْب بالدال بدل وَذِرْب، 

الذال المعجمة هو الحاد من كل شيء، وأما الَدرْب بالدال المهملة فهو فالذرب ب

 الماهر الحاذق.

أن يقول يف هذا الشطر: وانعت بوصٍف مثل  وكان األحسن بابن مالٍك 

صعٍب وذرب، فكلمة )وصٍف( هنا أدق وأحسن من قوله )مشتق(، لما؟ ألن قوله: 

 مشتق يشمل الوصف ويشمل غير الوصف من المشتقات.

ُ  ا عدق من أصله، أ  من المصدر، والم ع اَ ن عاَّ:  فالم ع اَ  ق اس

وهو كل اسٍم دل على حدٍث وصاحبة، وهي الخمسة المذكورة،  ال صف:

 اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغ المبالغة، والصفة المشبهة، واسم التفضيل.

لزمان، من المشتقات مما ال ُينعت به، كاسم المكان، واسم ا وغير ال صف:
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واسم اآللة، فهذه كلها مشتقات، ولكنها ال تسمى وصًفا، والمراد بما ُينعت به هو  

 الوصف، أما هذه المشتقات غير األوصاف فال ُينعت هبا.

وقد حاول بعض الُشراح الدفاع عن عبارة ابن مالك، فقالوا: إن تمثيله بصعٍب 

ب يعني كأنه قال: وذرب ُيريد به إخراج غير الوصف، عندما قال: كصعٍب وذر

أريد المشتق الذي هو كصعٍب وذرب، فهذا هو الشيء األول الذي ُينعت به، وهو 

 االسم المشتق، أي االسم الوصف.

الشيء الثاين الذي ُينعت به؛ هو االسم المشبه للمشتق، ويف ذلك يقول ابن 

 :مالك

ها  ْب ا ا َو ا ََ ْب  َوةا ْ  َ  نَْعسا  َوالمد

ق، وشبه المشتق ماذا ُيراد به؟ ُيراد به االسم غير شببه أي شبه االسم المشت

المشتق الذي يف معنى المشتق، اسٌم ليس بمشتق ولكنه يف معنى المشتق، كما قلنا 

قبل قليل: األسماء المشتقة هي األسماء التي ُأخذت من أصلها من المصدر، وهي 

مكان والزمان الخمسة المذكورة إن كانت أوصاًفا، أو غيرها مما ذكرنا من اسم ال

 واسم اآللة.

طيب، هناك أسماٌء ُأخر هي ليست مشتقًة، يعني ليس لها فعل، ليس لها مصدر 

ُتشتق منه، ومع ذلك فإن معناها معنى المشتق، يعني فيها معنى المشتق دون 

 حروفه، وقد مثَّل ابن مالك لألسماء التي تشبه األسماء المشتقة بقوله:

ها  ْب ا ا َو ا ََ ْب وَ  َوةا ْ  َ  نَْعسا  المد

إًذا فذكر ثالثة أمثلة؛ األول: من األسماء التي تشبه المشتق وليست بمشتقة، 

أسماء اإلشارة، وهذا قول ابن مالك: )كذا(، يعني كاسم اإلشارة ذا، كقولك: 

مررت بزيٍد هذا، فهذا اسم إشارة مكون من ذا اسم اإلشارة، وها حرف تنبيه، 
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 يٍد هذا.تقول: مررت بزيٍد ذا، أو مررت بز

وهذا اسم إشارٍة ليس بمشتق، ليس له مصدر، ولكنه بمعنى اسٍم مشتق، وهو 

الحاضر، وقولك: مررت بزيٍد هذا، أي: مررت بزيٍد الحاضر، فصح أن يقع نعًتا، 

ونحوه بقية أسماء اإلشارة، كقولك: اقرأ الصحيفة هذه، أي: اقرأ الصحيفة 

 رجال الحاضرين، وهكذا.الحاضرة، واكرم الرجال هؤالء، أي: اكرم ال

والمثال الثاين الذي ذكره ابن مالٍك لألسماء غير المشتقة التي تشبه األسماء 

المشتقة: ذو، وهذا قول ابن مالك: )وذي(، يريد ذو التي بمعنى صاحب، التي 

ُتعرب إعراب األسماء الستة، ذو بالفرع، وذا بالنصب، وذي بالجر، كقولك: هذا 

صح النعت بكلمة )ذي(؛ ألهنا بمعنى صاحب، صاحب اسم رجٌل ذو ماٍل، وإنما 

 فاعل، فقولك: هذا رجٌل ذو مال، أي: هذا رجٌل صاحب ماٍل.

ومثل )ذو( مؤنثها وتثنيتها وجمعها، يعني ذو وذات، وذوا، وذوو، وذواتا، 

وذوات، كلها يف حكٍم واحد، تقول: مررت بامرأٍة ذات فضٍل، أي: صاحبة فضٍل، 

 ، أي: أصحاب رأٍي، وهكذا.ورجاٍل ذوي رأٍي 

ومثل )ذو( التي بمعنى صاحب كلمة )أولو(، ومؤنثها )أوالت(، وهي أيًضا 

بمعنى أصحاب وصاحبات، كقولك: مررت برجاٍل أولي رأٍي، أي: أصحاب 

 رأٍي، ونساٍء أوالت فضٍل، فكل هذه الكلمات تقع نعًتا؛ ألهنا بمعنى أسماٍء مشتقة.

لالسم غير المشتق الذي يشبه  بن مالكوالمثال الثالث الذي ذكره ا

المشتق، هو االسم المنسوب، وهذا قول ابن مالك: )والمنتسب(، يعني االسم 

المنسوب، نحو: مررت برجٍل قرشٍي، قرشٍي نعت لرجل، طيب، قرشي هذا 

وصًفا! يعني ليس اسم فاعل، وال اسم مفعول، وال صيغة مشبهة، وال صيغة 

مع ذلك وقع نعًتا، وإنما صحَّ وقوعه نعًتا؛ ألنه بمعنى مبالغة، وال اسم تفضيل، و
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 اسم المفعول. 

، بمعنى منسوٌب إلى قريش، ونحوه: اشرتيت ثوًبا بحرًيا، أي 
ٌ

فقولك: قرشي

منسوًبا إلى البحر، ورأيت رجاًل عربًيا، أي منسوًبا إلى العرب، وسبق لنا يا إخوان 

، قلنا: إن المنسوب يعمل عمل يف باب اسم المفعول، عندما تكلمنا على إعماله

اسم المفعول؛ ألنه بمعناه، تقول: جاء رجٌل مضروٌب أخوه، أخوه: نائب فاعل 

 لمضروب.

 أبوه، ما إعراب أبوه؟ أيًضا نائب فاعل، يعني منسوٌب 
ٌ

كذلك: جاء رجٌل قرشي

أبوه إلى قريش، تمام، وقد ُيقال إن االسم المنسوب يكون بمعنى اسم الفاعل، ال 

اسم المفعول، على معنى المنتسب، كما قال ابن مالك: )والمنتسب(،  بمعنى

 أبوه، فأبوه: 
ٌ

 أي منتسٌب إلى قريش، فإذا قلت: جاء رجٌل قرشي
ٌ

فقولك: قرشي

 فاعل، يعني منتسب أبوه إلى قريش، والمعنى ال يتغير.

 واإلعراب؟  الب:

ول: نائب اإلعراب متقارب، نائب الفاعل يف معنى الفاعل، نعم يصح أن تق

 فاعل على معنى منسوٌب إلى قريش، أو فاعل على معنى منتسٌب إلى قريش.

فهذه ثالثة أمثلة ذكرها ابن مالك لالسم غير المشتق الذي ُيشبه المشتق يف 

معناه، وأمثلته ليست للحصر، فهناك أسماٌء كثيرة ليست مشتقًة، ومع ذلك يوصف 

ثاًل األسماء الموصولة، تقول: جاء الرجل هبا؛ ألهنا بمعنى األسماء المشتقة، منها م

الذي يقول الحق، ما إعراب الذي؟ نعٌت للرجل، مع أنه اسم موصول ليس مشتًقا؛ 

 ألنه بمعنى المشتق.

، المعنى اللغوي [35الرعد:] (ٻ ٻ ٻ ٻ پپ): -تعالى-قال

لمثل هذا األسلوب، مثل الجنة التي ُوعد أي مثل الجنة الموعود هبا المتقون؛ 
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ذا المعنى على معنى اسٍم مشتق؛ فلهذا أخذ حكمه يف اللغة، طيب، وهناك فله

أيًضا كلماٌت ُأخر كثيرة، ككلمة ابن وابنة وبنت، هذه كلها تقع نعوًتا، تقول: جاء 

 محمد بن زيد، رأيت محمد بن زيد.

جاء محمٌد ورجٌل غيره، وجاء محمٌد ورجٌل  و َلك  لمة )غير(،    ل:

 ات ليست مشتقة، ومع ذلك تقع نعوًتا لكوهنا بمعنى المشتق.مثله، هذه كلها كلم

شرحنا إلى اآلن شيئين من األشياء التي ُينعت هبا، ننقل إلى الشيء الثالث 

 :الذي ُينعت به، وهو الجملة، ويف ذلك يقول ابن مالك

لللللللللللَرا   ُّ نَ  مد
ْمَللللللللللللة  َد  َوَنَععدلللللللللللَ ا با

 

َيْعلللللللهد َمبلللللللرا   
ٌدْعطاَيلللللللْت َملللللللا أدْعطا  َف

َا الطََّللللللبا َوامْ   نَلللللا إاْ َ لللللاَ  َةا  نَلللللْع هد

 

للللبا   ْر  دصا
 َوإاَّْ َأَ للللْت َفللللالَ  َل َأْ للللما

الجملة ال توصف بأهنا معرفٌة وال نكرة؛ ألن الذي يوصف بالتعريف والتنكير  

هو.. ما الذي يوصف بأنه معرفة أو نكرة؟ هو االسم فقط دون الفعل، ودون 

شبه الجملة يف حكم النكرة، ما الحرف، ودون الجملة، ولكن الجملة وكذلك 

 معنى يف حكم النكرة؟!

يعني تقع وُتعرب كالنكرة، تقع يف مواقع النكرة يف الكالم، فحينئٍذ تعامل 

وتعرب كالنكرة، فتقع خربًا، وتقع حااًل، وتقع نعًتا كالنكرة، فتقع خربًا نحو: 

خربًا؛ ألهنا محمٌد يقوم، ومحمٌد يقوم أبوه، ومحمٌد أبوه قائم، هذه جمل وقعت 

نحو: جاء الرجل يركض، وجاء الركض  -أي الجملة-يف حكم النكرة، وتقع حااًل 

 يركض أبوه، وجاء محمٌد يده فوق رأسه، فهذه الجمل وقعت حااًل.

ا نعع ا؛ نح : جاء رجٌل يركض، وجاء رجٌل يده على رأسه، ورأيت  و  ع أ ا 

كثر من باب أن قلنا إن الخرب طالًبا يكتب، ورأيت طالًبا كتابه نظيف، وسبق يف أ

والحال والنعت هذه الثالثة من واٍد واحد، يعني معناها واحد؛ فلهذا اشرتكت 
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وتشاهبت يف األحكام؛ ألن حقيقتها واحدة، فأنت إذا قلت: زيٌد راكٌض خرب، جاء  

زيٌد راكًضا حال، جاء زيٌد الراكض نعت، كل هذه األمثلة فيها وصف زيٍد 

جمالي كلها وصف زيٍد بالركض، إال أنك يف األولى وصفته بالركض، معناها اإل

بالركض من طريق الخربية، ويف الثانية وصفته بالركض من طريق الحالية، ويف 

 الثالثة وصفته بالركض من طريق النعتية.

وسبق يف أول الكالم على باب النعت أن فصلنا الكالم يف الفرق بين النعت 

ال ُينعت هبا إال  -كما سبق-الجملة يف حكم النكرةوالحال، فال نعيد ذلك؛ وألن 

نكرة، نعم؛ ألن الموافقة يف التعريف والتنكير هذه واجبة بين النعت والمنعوت، 

 فالجملة يف حكم النكرة، إًذا سُينعت هبا ماذا؟ ال ُينعت هبا إال النكرة.

 فل َا قال ابن مالك:

ْمَلة   َوَنَععدَ ا َد َرا   با ُّ نَ  مد

ٌل يركض، جاء: فعٌل، ورجٌل: فاعٌل، ويركض: فعٌل مضارع نحو: جاء رج

وفاعله مسترٌت بعده، يركض هو، طيب، يركض هو صارت جملة فعلية، ما إعراهبا؟ 

نعٌت لرجل يف محل رفع، أو جاء رجٌل يركض أخوه، أو رأيت طالًبا يلعب، مررت 

لٌة فعلية، بعصفوٍر يرفرف بجناحيه، بعصفوٍر: جاٍر ومجرور، يرفرف بجناحيه: جم

 ما إعراهبا؟ نعٌت لعصفور يف محل جر.

إذا وقعت الجملة بعد النكرة صارت كما رأينا نعًتا، طيب، وإذا وقعت الجملة 

بعد معرفة ماذا ستكون؟ ستكون حااًل؛ ألن الجملة يف حكم النكرة، طيب، النكرة 

 بعد المعرفة ماذا تكون؟ تكون حااًل، نحو: جاء الرجل يركض، جاء: فعٌل،

والرجل: فاعٌل، ويركض: فعل مضارع، وفاعله: هو، طيب والجملة الخربية 

 يركض هو؟ جملة بعد معرفة، فما إعراهبا؟
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جاء الرجل، الرجل: فاعل مرفوع!! نصب،  حال، يف محق رفع أو نصب؟

فالحال دائًما محله النصب، ليس تابًعا، وتقول: رأيت الطالب يلعب كذلك، 

احيه، ما إعراب جملة يرفرف بجناحيه؟ حاٌل من ومررت بالعصفور يرفرف بجن

 العصفور.

ولهذا يقول المعربون يف ضابط المشهور المفيد؛ الجملة وشبهة الجملة بعد 

النكرات نعوت، وبعد المعارف أحوال، هذا ضابٌط مشهوٌر يف اإلعراب، إذا 

 جاءت نكرة وبعدها جملة أو شبه جملة، فما إعراب الجملة؟ نكت لهذه النكرة،

 وإذا جاءت معرفة وبعدها جملة أو شبه جملة حال.

جاء رجٌل يركض، أو جاء رجٌل يضحك، فهو بمعنى  وهَا صحيح، فإةا قلت:

جاء رجٌل ضاحٌك، نعت، جاء رجٌل يضحك أي جاء رجٌل ضاحٌك، المعنى 

واحد، إًذا فهي نعت، طيب، جاء رجٌل على قدميه، ما إعراب شبه الجملة على 

 ، وصف الرجل بأنه على قدميه.قدميه؟ نعٌت لرجل

جاء الرجل يضحك، بمعنى جاء الرجل ضاحًكا، المعنى  وأما إةا قلنا:

واإلعراب واحد، جاء الرجل يضحك، يضحك جملٌة حالية، طيب، وجاء الرجل 

على قدميه، أو جاء محمٌد على قدميه، أو جاء أخي على قدميه، ما إعراب شبه 

 محمٌد حالة كونه على قدميه. الجملة على قدميه؟ حال، يعني جاء

عرفنا ذلك، وبقي ما إذا وقعت الجملة أو شبه الجملة بعد معرفٍة يف قوة 

النكرة، اسم معرفة ولكنه يف قوة النكرة، يعني لفظه معرفة، لكن معناه نكرة، وُيراد 

بذلك االسم المعرف بـ)ال( الجنسية، درسنا ذلك يف المعرف بـ)ال(، التعريف 

 سية أضعف التعريف، الجنسية تريد جنس، ففيه معنى اإلهبام.بــ)ال( الجن

طيب، إذا وقعت الجملة أو شبه الجملة بعد معرفٍة يف قوة النكرة، أي االسم 
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 المعرف بــ)ال( الجنسية؟ كقول الشاعر: 

 وقلللللد أملللللر عللللللى اللسللللليُ  سلللللبدني

 

 فماللللليت  لللللن قللللللت ا  عنينلللللي. 

تبين بعالقتها باللئيم، من الذي يسب؟ يُسبني جملٌة فعلية ما إعراهبا؟ إعراهبا ي 

السب هنا من صفة من؟ من صفة اللئيم، طيب، اللئيم معرفة أو نكرة، لفظه معرفة، 

هل تريد لئيًما معينًا أو جنس اللئيم؟ إًذا هذا معرف بــ)ال( الجنسية ال تريد إنساًنا 

وهذا هو معينًا، وإنما تريد جنس اللئيم، فيجوز أن تجعل الجملة هنا حااًل، 

 الظاهر، وهو المشهور عند المعربين مراعاًة للفظه.

ويجوز أن تجعل الجملة هنا نعًتا مراعاًة للمعنى، يعني ولقد أمر على لئيٍم 

 (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ): يسبني، وجعلوا من ذلك قوله
، الليل: مبتدأ، وآيٌة لهم: الخرب، الليل آيٌة لهم، طيب، نسلخ منه النهار؟ [37 س:]

لية، ما إعراهبا وعالقتها بالليل؟ الليل هنا ال ُيراد به ليٌل معين، وإنما جنس جملٌة فع

الليل، يعني الليل اآلن، والليل الماضي، والليل القادم، جنس الليل، فيجوز لك يف 

)نسلخ منه النهار( أن تكون جملة حالية، وهذا هو الظاهر المشهور، ويجوز أن 

 تجعلها جملًة نعتية.

يعجبني الطالب يجتهد يف دروسه، واضح، ومن ذلك: أحب  :ومن ةلك ق لك

المؤمن يدع ما ال يعنيه، ومن ذلك: القلم يكتب خيٌر من القلم ال يكتب، نعم، ثم 

 عن الجملة الواقعة نعًتا، قال:  قال ابن

ٌدْعطاَيْت  َيْعهد  َما َف
 َمبرا   أدْعطا

ملة تقع نعًتا؛ ألهنا فبعد أن ذكر أن الجملة تقع نعًتا، وعرفنا وأكدنا أن الج

كالخرب وكالحال، والخرب والحال سبق فيهما أهنما يقعان مفرًدا ويقعان جملة، 

 فالثالثة من باٍب واحد.
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 فعندنا ذكر أن الجملة تقع نعًتا قال: 

ٌدْعطاَيْت  َيْعهد  َما َف
 َمبرا   أدْعطا

 فبدل أَّ  َ ر  ق أحُام الَملة النععية،    ل: ا حُام العي ة رناها يف

ا، وهناَ  ٌدعطيت ما أعطيعه مبر  ا سنعطي ا للَملة ال اقعة نعع ا، ف الَملة ال اقعة مبر 

ا، أهم ا  ر اَّ:  يف الَملة الخبر ة ة رنا ل ا  رو  

أن يكون فيها رابٌط يربطها بالمبتدأ، وهنا نقول: أن يكون يف  ال ر  ا ول:

 الجملة النعتية رابٌط يربطها بالمنعوت.

 أن تكون الجملة خربية ال إنشائية. ال ر  الَاين:

فتقول: جاء رجٌل يركض، فيركض جملة نعتية فيها رابط يربطها بالمنعوت، 

وهو الضمير المسترت، فاعل يركض هو يعود إلى رجل، جاء رجٌل هذه جملة، 

طيب، يركض؟ جملة، إذا لم يكن بينهما رابط تقطع الكالم وانفصل، ما يمكن، 

إال إذا أردت االستئناف، لكن إرادة االستئناف معنًى  كيف هكذا الكالم متقطع!

آخر غير النعتية، النعت معنى ذلك أن الكالم جملة واحدة، جاء محمٌد الطويل، 

جاء محمٌد الضاحك، تريد أن الكالم واحد، أما االستئناف هذه جملة انتهيت منها 

 وخلصت، ثم بدأت بجملة أخرى.

أبوه: جملة نعتية لرجل، ما الرابط فتقول: جاء رجٌل يركض أبوه، يركض 

بينهما؟ الضمير البارز الهاء يف أبوه، وإذا قلت: جاء رجٌل أبوه راكٌض، فأبوه 

راكض: جملة اسمية نعٌت لرجل، والرابط الضمير البارز الهاء، طيب، وإذا قلنا: 

 جاء رجٌل أبوه يركض، يركض هذه جملة فعلية، ما إعراهبا؟ خرٌب ألبوه، إًذا ال بدَّ 

 فيها من رابط، ما رابط الخرب بالمبتدأ؟!

أبوه يركض، الضمير المسترت فاعل يركض: هو، يعود إلى أبوه، طيب، أبوه 
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يركض صارت جملة اسمية، أبوه: مبتدأ، ويركض: الخرب، الجملة االسمية كلها  

)أبوه يركض( ال بدَّ أن يكون فيها رابط يربطها بالمنعوت )رجل(، ما الضمير الذي 

منها إلى رجل؟ الهاء يف أبوه، أبوه يعني أبو الرجل، فهكذا يكون الكالم  يعود

 مرتابًطا.

طيب، ويجوز يف هذا الضمير الرابط أن ُيحذف، كما ذكرنا من قبل يف الجملة 

الخربية، ويف الجملة الحالية، ويف غيرهما كالجملة الواقعة صلًة؛ ألن الشرط يف 

ه أن يوجد، ولم نشرتط فيه أن يكون بارًزا هذا الضمير الوجود، يعني ُيشرتط في

مثاًل؛ فلهذا قد يكون بارًزا، جاء رجٌل يركض أبوه: الهاء، وقد يكون مسترًتا: جاء 

 رجٌل يركض، يعني يركض هو.

وقد يكون محذوًفا؛ ألن المحذوف موجوٌد أم غير موجود؟ هذه شرحناها 

جود، ال يقع على كثيًرا، المحذوف موجود؛ ألن الحذف ال يقع إال على مو

معدوم، فإذا قلت: محذوف، معنى ذلك أنه موجود؛ فلهذا وقع عليه الحذف، كأن 

تقول: جاء رجٌل أحب، ما الرابط بين الجملة النعتية أحب والمنعوت رجل؟ 

 ضميٌر محذوف، أي: جاء رجٌل أحبه.

 وتقول: فعلت فعاًل أكره، أي فعلت فعاًل أكرهه، ومن ذلك قول الشاعر:

 ر  أغيلللللللللرهُ  نلللللللللائنوملللللللللا أد

 

 و للللل ل اللللللدهر أم ملللللاِل أصلللللاب ا. 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ): -َعزَّ اسمه-أي: أم ماٌل أصابوه، ومن ذلك قوله 

، يوًما نكرة، طيب، نكرة وقعت بعدها جملة: ال تجزي [48الب رة:] (ېئ ېئ

نفٌس عن نفٍس شيًئا، ما إعراب هذه الجملة الواقعة بعد النكرة؟ نعٌت ليوًما، نعت 

نه ال يجزي نفٌس عن نفٍس شيًئا، لكن ما الرابط بين الجملة النعتية يوًما بأ

والمنعوت؟ ضميٌر محذوف، أي: واتقوا يوًما ال تجزي فيه نفٌس عن نفٍس شيًئا، 
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 واهلل أعلم.

 يف أول هذا البيت: وقول ابن مالك

ْمَلة   َوَنَععدَ ا َد َرا   با ُّ نَ  مد

الجملة االسمية والفعلية،  عمم الجملة ولم يقيدها؛ ليشمل نوعي الجملة،

كالهما يقعان نعًتا، فالجملة الفعلية كقولك: جاء رجٌل يركض، والجملة االسمية 

 كقولك: جاء رجٌل أبوه راكض، أو جاء رجٌل أبوه يركض، والخالصة من قوله: 

ٌدْعطاَيْت  َيْعهد  َما َف
 َمبرا   أدْعطا

ة أو معرفة؟ أن يكون أنه ُيشرتط يف المنعوت بالجملة أن يكون نكر الخالصة:

نكرة، وُيشرتط يف الجملة الواقعة نعًتا أن يكون فيها رابط يربطها بالمنعوت، وأن 

تكون خربيًة ال إنشائية، إًذا فقوله: فُأعطيت ما ُأعطيته خربًا فيه تعميم، تعميم كل 

أحكام الجملة الخربية تكون للجملة النعتية، إال حكًما واحًدا، فاحتاج إلى أن 

 على إخراج هذا الحكم، واستثنائه.ينص 

 فقال بعد ذلك:

َا الطََّللللللبا  نَلللللا إاْ َ لللللاَ  َةا  َواْمنَلللللْع هد

 

للللبا   ْر  دصا
 َوإاَّْ َأَ للللْت َفللللالَ  َل َأْ للللما

لما ذكر أن الجملة النعتية كالجملة الخربية يف األحكام، ذكر هنا أن الجملة  

لجملة النعتية ال تقع طلبية، النعتية تخالف الخربية يف هذا الحكم، فال تقع طلبية، ا

وهذا قوله: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، فال تقول يف النعت: جاء رجٌل أكرمه! ال 

تقول: جاء رجٌل أكرمه على أن جملة )أكرمه( نعٌت رجل، وال تقول: جاء رجٌل ال 

تضربه، وال تقول: جاء رجٌل هل أكرمته! على أن جملة )هل أكرمته( نعٌت لرجل، 

 جملة )ال تضربه( نعٌت لرجل. وعلى أن

بينما هذا جائٌز يف الجملة الخربية كما سبق؛ تقول: زيٌد أكرمه، وزيٌد ال تضربه، 
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وزيٌد هل أكرمته، فالجملة النعتية تخالف الجملة الخربية يف هذا الحكم، فوجب  

أن ينص ابن مالٍك على هذه المخالفة، وقد فعل، فإن قلت: منعتم قبل قليل أن 

جاء رجٌل أكرمه، جاء رجٌل ال تضربه، على أن جملة )أكرمه( نعٌت لرجل، ُيقال: 

 أال تجوز هذه العبارة على تخريٍج آخر؟!

نعم، العبارة جائزة على تخريٍج آخر، على أن جملة )أكرمه( جملٌة  فالَ اب:

مستأنفة، وليس جملًة نعتية، يعني أردت أن تقول: جاء رجٌل، أخربت أنه جاء، ثم 

كالًما جديًدا، فقلت: أكرمه، ثم يف الكالم ربط بين الجملتين يف الكالم يف استأنفت 

اللفظ، فقلت: جاء رجٌل أكرمه؛ فلهذا فب اللفظ يتبين أن فيه وقفة، وهذا كله يعود 

 إلى المعنى.

فلهذا إذا كان الكالم منطوًقا به يتبين األمر، فلو كانت نعًتا كقولك: جاء رجٌل 

ء رجٌل كريم، أو جاء رجٌل أكرمته، أكرمته تقع نعًتا ال كريٌم، فإنك تقول: جا

إشكال؛ ألهنا خربية، لكن لو جعلتها طلبية كاألمر والنهي واالستفهام، فتقول: جاء 

رجٌل أكرمه، أنت تقول: جاء رجٌل أكرمه، أو تقف وقوًفا تاًما، تقول: جاء رجل 

 أكرمه، داللًة على أن الجملة الثانية مستأنفة.

من ذلك المعنى، فإن طلب النهي واألمر واالستفهام ال يحمل والمانع 

أن ال يؤول بالمشتق، نحن قلنا  الوصف، ال يحمل الوصفية، والدليل على ذلك

قبل قليل: األصل يف النعت أن يكون بالوصف المشتق، واألشياء األخرى التي 

مؤولٌة ُينعت هبا، وهي شبه المشتق والجملة والمصدر، إنما ُنعت هبا ألهنا 

 بالمشتق.

طيب، جاء رجٌل أكرمته، يعني جاء رجٌل مكرٌم مني، مؤول بمشتق، ماشي، 

لكن جاء رجٌل أكرمه، كيف ستؤولها؟ جاء رجٌل مكرٌم، يعني أكرمته، ال، أكرمه 

يعني يف المستقبل، كيف؟! جاء رجٌل أكرمه يعني مطلوٌب إكرامه، ال، ليس 
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تأمر ال تخرب، إذا قلت: مطلوٌب إكرامه مطلوب إكرامه بمعنى أكرمه، أكرمه أنت 

 يعني تخرب، لكن أكرمه هنا تأمر وتطلب.

ا بالمعاين، فإةا قلنا: ُيمنع كذا من هذا الوجه ال يعني أن  فل َا  عني ن عُ دائم 

العبارة ممنوعة من كل الوجوه، قد تجوز على وجٍه آخر، والنحويون ربما ال 

مثاًل واضح، أو نبهوا عليه يف موضٍع آخر، ينبهون على ذلك، بناًء على أن األمر 

فهنا مثاًل تجد يف كتب النحو أن المسألة ممنوعة، يعني ال يجوز النعت بالجملة 

 الطلبية، كقولك: جاء رجٌل أكرمه.

يعني ال يجوز إذا كانت )أكرمه( نعًتا، لكن تجوز إذا كانت )أكرمه( مستأنفة، 

قلنا أهنا مستأنفة فالكالم جملتان  طيب، يعني إذا قلنا: جاء رجٌل أكرمه، إن

منفصلتان، طيب، لو قلنا إن )أكرمه( نعت، وهذا ال يجوز، لو قلنا إنه لنعت لكان 

قولك: جاء رجٌل أكرمه جملًة واحدة، لكنه جملٌة كربى يف داخلها جملٌة صغرى، 

 لعل األمر الواضح؛ ألننا شرحنا ذلك أكثر من مرة.

ا ظاهره وقوع الجملة الطلبية نعًتا يف شواهد وقد جاء يف السماع عن العرب م

 قليلة، تأملوا فيها تجدون ما شرحناه قبل قليل، ومن ذلك قول الراجز:

 بعنا بعمر و ومع اه  س 

 حعلللللى إةا جلللللن الظلللللالم واملللللعل 

 

 جاءوا بملَق  هلق رأ لت اللَئب قل . 

قط، جاءوا بمذٍق، والمذق هو القليل من اللبن، جاءوا بمذٍق هل رأيت الذئب  

كأنه قال: جاءوا بمذٍق يشبه الذئب يف لونه، يقول: جاءوا بمذق، والمذق لبن 

مشوب بماء، فليس بياضه خالًصا، وإنما كلون الذئب، فقوله: هل رأيت الذئب 

 قط؟ استفهام، جملٌة طلبية، ويف ظاهرا وقعت نعًتا لمذٍق، فماذا قال ابن مالك؟

 قال:

َا ا نَلللللا إاْ َ لللللاَ  َةا  لطََّللللللبا َواْمنَلللللْع هد

 

للللبا   ْر  دصا
 َوإاَّْ َأَ للللْت َفللللالَ  َل َأْ للللما
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يعني وإن جاءت يف السماع يف مثل هذا القليل، وإن أتت فالقول أضمر تصب؛  

فلهذا خَرج الجمهور مثل هذا البيت على إضمار قوٍل، والتقدير: جاءوا بمذٍق 

 مثل هذا مقوٍل فيه عل رأيت الذئب قط، فيكون النعت محذوًفا؛ لكونه معلوًما يف

 األسلوب، مقدًرا بمقوٍل، مقوٍل فيه هذا نعٌت محذوف.

طيب، هل رأيت الذئب قط؟ هذه جملة، ما إعراب هذه الجملة )هل رأيت 

الذئب قط(؟ هذه مقول القول، وبعض المحققين من النحويين كابن هشام يف 

 بعض كتبه، يجعلون التقدير يف نحو ذلك: فجاءوا بمذٍق مثل الذئب، هل رأيت

الذئب قط؟ يعني تقدير الكالم: جاءوا بمذٍق مثل الذئب، أو جاءوا بمذٍق مشبٍه 

 للذئب، هل رأيت الذئب قط؟

كقولك: مررت برجٍل مثل األسد، هل رأيت األسد؟ األسلوب واحد، ويف 

 الليب مَق   َ السعداَّ، هق رأ عُ   َ السعداَّ؟! قال ا: نعُ  ا »الحديث: 

، فعلى هذا التقدير يكون النعت أيًضا «ق   َ السعداَّرس ل اهلل، ف ال: فإن ا مَ

محذوًفا؛ لكونه معلوًما يف هذا األسلوب، طيب، والجملة: هل رأيت الذئب قط، 

 ماذا تكون؟ جاء بمذٍق مثل الذئب، هل رأيت الذئب قط؟

استئنافية، تكون استئنافية، وهذا التقدير هو األقرب للمعنى، وقد يكون هو 

عيد الكالم إلى جادته، التي ذكرناها قبل قليل، فإذا قلت: جاء رجٌل المتحتم؛ ألنه ي

 أكرمه، على النعتية ال يجوز، وعلى االستئنافية يجوز، نعم.

والعامة تستعمل هذا األسلوب كثيًرا، كأن تقول يف كالمهم مثاًل: تعرف 

هذا البس؟! ثم يسكتون، أرادوا التشبيه، فالٌن كالقط، هل تعرف القط؟! فالكالم 

أسلوب عرب معروف ُيراد به التشبيه، بذلك يكون ابن مالٍك قد انتهى من الكالم 

 على الشيء الثالث الذي ُينعت به، وهو الجملة.
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الشيء الرابع الذي ُينعت به؛ وهو المصدر،  طيب، ثم ذكر ابن مالك

 :فقال

 َوَنَععدللللللللللل ا باَمْصلللللللللللَدر  َ َاْيلللللللللللَرا  

 

ْفللللللللَراَد َوالعَّلللللللل  َ ا اإلا  َْ اْيَراَفللللللللالَعَ مد

المصدر اسٌم جامد، فاألصل فيه أال يقع نعًتا؛ ألن النعت ال يكون إال بما يدل  

على صفة، ولكنه وقع نعًتا يف كالم العرب لكونه يشبه المشتق، أي: يؤول 

بالمشتق، وال شك أن المعنى هو المتحكم األكرب يف الكالم، فكما كُثر مجيء 

 يٌد عدٌل، ومحمٌد رًضا.المصدر خربًا، كما سبق كقولهم: ز

وكما كُثر مجيء المصدر حااًل، كما سبق كقولهم: جاء زيٌد ركًضا، وذهب 

مشًيا، كُثر استعمال المصدر نعًتا؛ لكا قلنا من قبل: إن الخرب والحال والنعت من 

واٍد واحد، ومن ذلك قولك: هذا رجٌل عدٌل، وهذا رجٌل رًضا، وهذا رجٌل زوٌر، 

: عادل، ومرضي، وزائر، ومفطر، تقول: هذا رجٌل عدٌل، وهذا رجٌل فطٌر، أي

 ومررت برجٍل عدٍل، وأريد رجاًل عداًل، وهكذا.

والمصدر إذا وقع خرًبا أو حااًل أو نعًتا فإنه يلزم اإلفراد والتذكير، يلزم اإلفراد 

 فال ُيثنى وال ُيجمع، ويلزم التذكير فال يؤنث، وهذا قوله:

َ ا ْفَرادَ  َفالَعَ مد َْ اْيَرا اإلا  َوالعَّ

تقول: جاء رجٌل عدٌل، وجاء رجالن عدٌل، ومررت برجلين عدٍل، وبرجاٍل 

 عدٍل، وبامرأٍة عدٍل، وبامرأتين عدٍل، وبنساٍء عدٍل، قال الشاعر:

 إةا  لللللَب ال  لللللاة فلللللإَّ عنلللللد 

 

 عللللى صلللدق ال فلللا  للل داء علللدل. 

 الحقيقة ليس طيب، ولماذا لزم المصدر اإلفراد والتذكير هنا؟ ألن المصدر يف 

المنعوت، األصل يف النعت أنه المنعوت، تقول: جاء زيٌد الراكض، من الراكض؟ 

زيد، وزيد هو الراكض، صفته، لكن إذا قلت يف المصدر: زيٌد عدٌل، هل زيد هو 
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العدل؟ عدل يعدل عداًل، العدل ضد الظلم، زيٌد ظلٌم، هل زيٌد هو الظلم؟! أو زيٌد  

 هو العدل؟!

در يف الحقيقة ليس هو المنعوت، فالعدل ليس الرجل، كما أن ال؛ ألن المص

على جواز  -أي النحويين-الرجل هو الراكض يف جاء رجٌل راكٌض، وبعد اتفاقهم

ذلك، وعلى سماعه، وورده يف كالم العرب، اختلفوا يف تخريجه، ما تخريج مثل 

ا؟ جاء رجٌل هذا األسلوب؟! محمٌد عدٌل خرب أو حااًل؟ جاء زيٌد ركًضا أو نعتً 

 عدٌل ما تخريجه؟

 -على  ال ة أق ال م   رة:

هو مؤوٌل بمشتٍق، أي على وضع عدٍل موضع عادل،  ف ال الُ في َّ: -

 فقولك: زيٌد عدٌل، أي: زيٌد عادل، وجاء رجٌل عدٌل، أي: جاء رجٌل عادٌل.

هو مؤوٌل على حذف مضاف، الكالم عندهم على حذف  وقال البصر  َّ: -

: مررت برجٍل ذي عدٍل، أي: صاحب عدٍل، مررت برجل مضاف، واألصل

 صاحب عدل، زيٌد عدٌل، أي: زيٌد ذو عدل.

الكالم يف كل ذلك على حقيقته، فليس هو بمؤوٍل  وقال  َيِر من المح  ين: -

بالمشتق كما يقول الكوفيون، وال هو على حذف مضاف كما يقول البصريون، 

المبالغة بجعل المنعوت عين النعت مجاًزا  وإنما الكالم على حقيقته، والمراد به

 أو ادعاًء، والمبالغة باٌب واسع يف الكالم، وتقصد العرب إليه قصًدا.

فإذا قلت: زيٌد عدٌل، أو جاء رجٌل عدٌل، أنت تريد أن تبالغ حتى تجعل هذا 

الرجل هو العدل، ولو أولناها سواًء بالمشتق أو بالمضاف، لخرج الكالم عن إرادة 

لغة، وعاد إلى إرادة الحقيقة، رجٌل عادل، رجٌل ذو عدل، هذه حقيقة وليس المبا

فيه مبالغة يف الكالم، وكالم هؤالء المحققين هو الذي يأخذ به أهل البالغة، وكثيٌر 

 من المفسرين المحققين يف ذلك.
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قد انع ى من ة ر ما  دنعت به؛ وه   ما   يب، وبَلك  ُ َّ ابن مالك

: ااسُ الم عق، وااسُ غير الم عق المؤول بالم عق، ة رنا أربعة أ ياء

والَملة، والمصدر، هنا لعله  ناسب أَّ نَ ر هَه المعل مة المفيدة، فن  ل: إَّ 

 ا  ياء من حيث النعت أربعة أقسام:

ما ُينعت وال ُينعت به، ال ُينعت أي ال يقع منعوًتا، وال ُينعت به  ال سُ ا ول:

الضمائر، وأسماء االستفهام، وأسماء الشرط، وكم الخربية، أي ال يقع نعًتا، نحو: 

 ما التعجبية، وكلمة: اآلن، وقبل، وبعد، هذه كلها ال تقع نعًتا وال منعوًتا.

ما ُينعت وُينعت به، بالعكس، يقع نعًتا ويقع منعوًتا، وهي أسماء  ال سُ الَاين: 

ا، تقول: جاء هذا المجتهد، اإلشارة، واالسم المعرف بــ)ال(، اسم اإلشارة يقع نعتً 

وقع منعوًتا، ويقع نعًتا كقول: جاء محمٌد هذا، وكذلك المعرف بــ)ال( يقع 

 منعوًتا، تقول: جاء الطالب المجتهد، وقع نعًتا ومنعوًتا.

ما ُينعت وال ُينعت به، ما ُينعت يقع منعوًتا، وال ُينعت به ال يقع  ال سُ الَالث:

ول: جاء محمٌد الطويل، فوقع منعوًتا، لكن ال يقع نعًتا، وهو العلم كمحمد، تق

نعًتا، فإذا قلت مثاًل: جاء أخي محمٌد، محمٌد: بدل أو عطف بيان، ال يكون نعًتا، 

طيب، جاء عبد اهلل بن عمر؟ كما قلنا قبل قليل: ابن عمر إن جعلتها علًما فليست 

 نعًتا، بدل أو عطف بيان، وإن لم تجعلها علًما فهي نعٌت.

ما ُينعت به وال ُينعت، ما ُينعت به أي يقع نعًتا، وال ُينعت أي ال  سُ الرابع:ال 

 يقع منعوًتا، وهو ماذا؟!

 األسماء المشتق.  الب:

ال، المشتقة تقع نعًتا ومنعوًتا، والمصدر يقع نعًتا ومنعوًتا، وإنما الجملة، 

 تقع منعوًتا.الجملة تقع نعًتا، كما عرفنا قبل قليل: جاء رجٌل يركض، لكن ال 

 واهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس الثالث والثمانون
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 -أما بعد: وأصحابه أجمعين،

ثنين )الثامن فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته يف هذه الليلة؛ ليلة اإل

والعشرين شهر ربيٍع األول من سنة ثالٍث وثالثين وأربعمائٍة وألف( من هجرة 

-، ونحن يف جامع الراجحي بحي الجزيرة بمدينة الرياض؛ لنعقد المصطفى

-الدرس )الثالث والثمانين( من دروس شرح ألفية ابن مالك -بحمد اهلل وتوفيقه

 .-عليه رحمة اهلل

عقد باب النعت  اًل على باب النعت، فابن مالكوما زال الكالم موصو

يف األلفية يف أربعة عشر بيًتا، وقد شرحنا منها ثمانية أبيات فيما سبق، وبقي منها 

 يف هذه الليلة بعون اهلل ومشيئته. -إن شاء اهلل تعالى-على ذلك ستة أبيات، نشرحها

، قال ابن -اهللإن شاء -نبدـ الدرس كالمعتاد بقراءة األبيات التي سنشرحها

 يف باب النعت: مالٍك 

لللللد  إاَةا اْمَعَللللللْف   َوَنْعلللللتد َغْيلللللرا َواحا

 

ْقللللللللهد اَ إاَةا ائَعَلللللللللْف   َفلللللللل  َفر 
 َفَعا ا

ْيللللَدْ  َمْعنَللللى 
لللل َلْي َوحا  َوَنْعللللَت َمْعمد

 

َْنَا 
 َوَعَملللللللق  َأْ بالللللللْع باَ ْيلللللللر اْسلللللللعا

َْ َوَقلللللْد َ َللللللْت   َدلللللَر  َ َِ للللل  عد  َوإاَّْ ند

 

لللللللللَرا  لاللللللللل  ْفَع ا ْ باَعلللللللللْت مد ْ راهنَّ أد
 َا
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َعيَّنَلللللا لللللْن مد ُد  َواْقَطلللللْع َأَو اْ بالللللْع إاَّْ َ 

 

ْعلانَلللللا  لللللَ ا اْقَطلللللْع مد
وناَ ا َأو َبْعاا  بالللللدد

َرا    ْاللما للْب إاَّْ َقَطْعللَت مد  َواْرَفللْع َأوا اْنصا

 

للللللَب  َلللللللْن َ ْظَ للللللَرا  ْبَعللللللَدأ  َأو َناصا  مد

لللْق    عد ا
 َوالنَّْعلللتا

َا للل  لللَن الَمنْعد
 َوَملللا ما

 

للللّق  َ   للللي النَّْعللللتا َ  ا
للللهد َوفا فد َْ لللل هد َح  َد

  تكلم ابن مالك :يف هذه األبيات على ثالث مسائل 

 تعدد النعت. المسلٌلة ا ولى:

 قطع النعت. والمسٌلة الَانية:

 حذف النعت وحذف المنعوت. والمسلٌلة الَالث:

وهي مسألًة مسألة، نبدأ بالمسألة األولى،  -إن شاء اهلل-سنبدأ هبذه المسائل

 :مسألة تعدد النعت، وفيها يقول ابن مالك

لللللد  إاَةا اْمَعَللللللْف   َوَنْعلللللتد َغْيلللللرا َواحا

 

ْقللللللللهد اَ إاَةا ائَعَلللللللللْف   َفلللللللل  َفر 
 َفَعا ا

ْيللللَدْ  َمْعنَللللى 
لللل َلْي َوحا  َوَنْعللللَت َمْعمد

 

َْنَا 
 َوَعَملللللللق  َأْ بالللللللْع باَ ْيلللللللر اْسلللللللعا

ب فهو منصوٌب على وقوله: )ونعت غير واحٍد( فيه روايتان، نعت بالنص 

االشتغال، ودليل الفعل المحذوف قوله: فرقه، والرواية الثانية: الرفع، ونعت غير 

واحٍد فهو مبتدأ، وسبق أن قلنا كثيًرا إن المنصوب على االشتغال يجوز رفعه على 

االبتداء، وإن كان يف بعض المواضع يرتجح النصب على االشتغال، ويف بعض 

لى االبتداء، ويف بعض المواضع يجب النصب، ويف المواضع يرتجح الرفع ع

بعض المواضع يجب الرفع، ويف بعض المواضع يجوزان جواًزا مستوًيا، وسبق 

 كل ذلك يف باب االشتغال.

على مسألة تعدد النعت، وهذه  تكلم ابن مالك يف هَ ن البيعين قلنا:

ن ال بدَّ من ضبطها المسألة تعدد العت واضحٌة بينٌة لصاحب السليقة العربية، ولك

بقواعدها؛ فلهذا نقول يف بياهنا: المنعوت إما أن يكون مفرًدا نحو زيد، وإما أن 
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 يكون متعدًدا نحو زيٍد وعمرو، ونحو الزيدان، ونحو الزيدون. 

المنعوت إما أن يكون مفرًدا كأن تنعت زيًدا، وإما أن يكون متعدًدا، المتعدد 

أو أن يكون المنعوت الزيدان، أو أن يكون كأن يكون المنعوت زيًدا وعمًرو، 

المنعوت الزيدون، طيب، فإن كان المنعوت مفرًدا كزيٍد، فنعته أيًضا إما أن يكون 

 مفرًدا أو متعدًدا.

-مررت بزيٍد الكريم، وإن نعت المفرد بمتعدد إَّ نعت المفرد بمفرد قلت:

طف، جاز لك جاز لك عطف النعوت، وجاز لك عدها بال ع -يعني بأكثر من نعت

عطف النعوت كقولك: مررت بزيٍد الكريم والشجاع، المنعوت زيد، والنعت 

الكريم الشجاع، وعطفتهما، وجاز لك يف النعت المتعدد حينئٍذ أن تعدده بال 

 عطف، فتقول: مررت بزيٍد الكريم الشجاع.

 (ۀ ۀ ہ ں ڻ ڻ ڻ ڻ): فعطف النعوت كقوله
ھ ھ  ہ ہ ھ ھ ۀ ۀ ہ ہ)النعت األول،  [2-1ا على:]

، إًذا الذي نعٌت للرب، وقد عطف هذه النعوت بعضها على [4-2ا على:] (ے

 ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ): بعض، وذكر النعوت بال عطٍف كقوله

، [13-10ال لُ:] (ائ ەئ ەئ وئ ې ې ى ى ائ ۉ ۉ ې ې

 ثمانية نعوت لحالف، وقد أتى هبا بال تعدد.

التعدد يف باب المبتدأ  فقد أتى هبا متعددًة بال عطف، وقد سبق بحث مسألة

زيٌد كريٌم شجاٌع، ويجوز  والخرب، فعندما قلنا أن الخرب يجوز أن يتعدد، كقولك:

أن تعطف بعضه على بعض، فتقول: زيٌد كريٌم وشجاٌع؛ فلهذا ال نتوسع يف المسألة 

 أكثر من ذلك.

وكل ذلك واضح، أعني إذا كان المنعوت مفرًدا؛ فلهذا لم يذكر ابن مالك كل 
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ك يف األلفية، لم يتكلم على المنعوت المفرد، ثم ننتقل إلى المنعوت المتعدد، ذل

إذا كان المنعوت متعدًدا؛ المنعوت المتعدد إما أن يكون متعدًدا يف اللفظ والمعنى، 

كزيٍد وعمٍرو، كأن تنعت زيًدا وعمًرو، زيٌد وعمٌرو متعددان لفًظا ومعنى، لكل 

 كلمة معنى.

الزيدان والزيدون، فالزيدان متعدد  معن ى ا لفظ ا، نح : وإما أَّ  ُ َّ الععدد

معنًى؛ ألنه يدل على اثنين، شخصين، لكنه من حيث اللفظ واحد، هذه كلها أشياء 

واضحة، لكن نريد فقط أن نضبطها هبذه الضوابط، فنقول: إن كان المنعوت 

فيجب تفرقيه  متعدًدا لفًظا ومعنًى كزيٍد وعمٍرو، فإما أن ُينعت بنعٍت مختلٍف،

 وعطفه، نحو: مررت بزيٍد الكريم، وعمٍرو البخيل.

زيد وعمرو، والنعت متعدد مختلف وال متفق؟! مختلف،  المنع َ مععدد:

الكريم والبخيل، حينئٍذ يجب أن تفرق النعت وأن تعطفه، مررت بزيٍد الكريم 

ومعنًى  وعمٍرو البخيل، وإن نعتهما، أو نقول: إن نعت المنعوت المتعدد لفًظا

بمؤتلف، جاز تفريقه وعطفه، كقولك: مررت بزيٍد الكريم وعمٍرو الكريم، 

 المنعوت متعدد لفًظا ومعنًى، والنعت متعدد لكنه مؤتلف، لك أن تفرقه كما قلنا.

ويجوز تثنيته وجمعه، فتقول: مررت بزيٍد وعمٍرو الكريمين، طيب، هذا يف 

تعدًدا معنًى ال لفًظا، كالزيدان والزيدون، المتعدد لفًظا ومعنًى، فإذا كان المنعوت م

فإما أن تنعته أيًضا بمختلف أو متفق، فإن نعته بمختلٍف فيجب تفريقه وعطفه، 

 كقولك: مررت بالزيدين الكريم والبخيل.

فقولك: الكريم والبخيل فرقتهما، وعطفت أحدهما على اآلخر، وإن نعتهما 

الكريمين، أو مررت بالزيدين بمؤتلف ثنيت وجمعت، فقلت: مررت بالزيدين 

 الكرماء، وهكذا، فكل ما سبق أمورها واضحة.



 

 
e 

g h 

f  208 
 شرح ألفية ابن مالك

 ابن مالك قال يف بيته: 

لللللد  إاَةا اْمَعَللللللْف   َوَنْعلللللتد َغْيلللللرا َواحا

 

ْقللللللللهد اَ إاَةا ائَعَلللللللللْف   َفلللللللل  َفر 
 َفَعا ا

تكلم على ماذا؟ تكلم على المنعوت المتعدد، إذا نعته بنعٍت متعدٍد مختلف،  

تعدد إذا نعته بنعٍت متعدٍد مختلف، ماذا يجب فيه؟ يجب فيه التفريق المنعوت الم

 والعطف.

لللللد  إاَةا اْمَعَللللللْف   َوَنْعلللللتد َغْيلللللرا َواحا

 

ْقللللللللهد اَ إاَةا ائَعَلللللللللْف   َفلللللللل  َفر 
 َفَعا ا

فرقه واعطفه، ال إذا ائتلف، إذا ائتلف أي إذا كان النعت المتعدد مؤتلًفا،  

لم يذكره ابن مالك وذكرناه، فيجوز لك يف المؤتلف الكريم الكريم، فله حكٌم آخر 

 أن ُتثني وتجمع، ويجوز لك تفرق وتعطف.

 : ُ    ل ابن مالك

ْيللللَدْ  َمْعنَللللى
لللل َلْي َوحا  َوَنْعللللَت َمْعمد

 

َْنَا 
 َوَعَملللللللق  َأْ بالللللللْع باَ ْيلللللللر اْسلللللللعا

ما زال الكالم على تعدد النعت، إال أن المتعددين أو المتعددات يف البيت  

ابق الذي شرحناه وانتهينا منه، كانت يف جملٍة واحدة؛ جاء زيٌد الكريم وعمرو الس

 البخيل، أو جاء زيٌد وعمٌرو الكريمان، كل ذلك كان يف جملٍة واحدة.

 أما الذي يتكلم عليه ابن مالك يف هذا البيت:

ْيللللَدْ  َمْعنَللللى
لللل َلْي َوحا  َوَنْعللللَت َمْعمد

 

َْنَ  
 اَوَعَملللللللق  َأْ بالللللللْع باَ ْيلللللللر اْسلللللللعا

فهو تعدد النعت إذا كان يف جملتين، كأن تقول: ذهب زيٌد وانطلق عمٌرو، ثم  

تريد أن تنعت زيًدا وعمًرو بنعت، الكالم على مثل هذه المسألة، فنقول: إذا كان 

تعدد النعت يف جملتين، فالذي يتحكم يف ذلك هو النظر يف العامل يف المنعوت، 

 العامل يف المنعوت.

كان المنعوت فاعاًل ننظر للفعل مثاًل، فإن كانا المنعوتان يعني الفعل، إن 
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لعاملين متحدين يف المعنى والعمل، أي: معناهما واحد وعملهما واحد، معناهما 

واحد، واضح، وعملهما واحد يعني يعمالن الرفع، أو يعمالن النصب، أو يعمالن 

فإنك تتبع على الجر، فإن كان المنعوتان لعاملين متفقين يف المعنى والعمل، 

 التفصيل السابق الذي سبق.

كقولك: ذهب زيٌد وذهب عمٌرو الكريمان، اعرب الكريمان؟ نقول: نعٌت 

لزيٍد وعمرو مرفوع، أو تقول: ذهب زيٌد وانطلق عمٌرو الكريمان، طبًعا ذهب 

وانطلق بمعنًى واحد، وعملهما واحد، أو تقول: عاد زيٌد ورجع عمٌرو الكريمان، 

عنى أنه عمل، تقول: عملت زيًدا وفهمت عمًرو الكريمين، تتبع، عاد ورجع بم

رأيت زيًدا وشاهدت عمًرو الكريمين، ذهبت إلى زيٍد ومشيت إلى عمٍرو 

 الكريمين، وهكذا، هذا نعت ُتتبعه، وهذا هو قول ابن مالك:

ْيللللَدْ  َمْعنَللللى
لللل َلْي َوحا  َوَنْعللللَت َمْعمد

 

َْنَا 
 َوَعَملللللللق  َأْ بالللللللْع باَ ْيلللللللر اْسلللللللعا

إن كان العامالن متفقين يف المعنى والعمل، فلك يف منعوهتما اإلتباع، فإن  

اختلف معنى العاملين وعملهما، أو اختلفا المعنى فقط، أو اختلف العمل فقط، 

العامل يف المنعوت، نجد أن العاملين يختلفين يف المعنى والعمل، أو يختلفين يف 

 يس لك يف النعت إال القطع.المعنى، أو يختلفين يف العمل، فحينئٍذ ل

جاء زيٌد وأكرمت عمًرو، ثم تريد أن تنعت زيًدا   َّ اإل با  ممعنع؛  ٌَّ    ل:

وعمًرو، جاء زيٌد وأكرمت عمًرو، زيٌد: فاعل مرفوع، وعمًرو: مفعول به منصوب، 

إًذا فجاء عمل الرفع، وأكرمت عمل النصب، فاختلفا يف العمل، وجاء معناه 

 كرمت، إًذا فجاء وأكرمت مختلفان يف المعنى والعمل.يختلف عن معنى أ

طيب، كيف تنعت حينئٍذ زيًدا وعمًرو يف هاتين الجملتين؟ ليس لك إال القطع، 

وسيأيت بعد قليل أنك إذا قطعت النعت فلك أن ترفعه على أنه خربٌ لمبتدأٍ محذوف 

نحو أعني، تقديره هو، ولك أن تنصبه على أنه مفعوٌل به لفعٍل محذوف تقديره 



 

 
e 

g h 

f  210 
 شرح ألفية ابن مالك

فتقول: جاء زيٌد وأكرمت عمًرو الكريمان، أي: جاء زيٌد وأكرمت عمًرو هما  

 الكريمان.

أو تقول: جاء زيٌد وأكرمت عمًرو الكريمين، أي: جاء زيٌد وأكرمت عمًرو 

أعني الكريمين، وتقول: انطلق زيٌد وأكرمت عمًرو الظريفان أو الظريفين، ومررت 

بين أو الكاتبان، فجاء زيٌد وذهب عمٌرو، جاء وذهب بزيٍد، وجاوزت خالًدا الكات

متفقان يف العمل، ومختلفان يف المعنى، وانطلق زيٌد وكلمت عمًرو، انطلق 

وكلمت مختلفان يف العمل والمعنى، ومررت بزيٍد وجاوزت خالًدا، مررت 

 وجاوزت متفقان يف المعنى، مختلفان يف العمل.

ينا من المسألة األولى؛ وهي تعدد النعت؛ فهذه هي المسألة األولى، اآلن انته

لننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي مسألة قطع النعت، الكالم على قطع 

 النعت، وفيها يقول ابن مالك:

َْ َوَقلللللْد َ َللللللْت  َدلللللَر  َ َِ للللل  عد  َوإاَّْ ند

 

ْ باَعلللللللللْت   ْ راهنَّ أد
َا لللللللللَرا  لاللللللللل ْفَع ا  مد

عَ   لللللْن مد ُد  يَّنَلللللاَواْقَطلللللْع َأَو اْ بالللللْع إاَّْ َ 

 

ْعلانَلللللا  لللللَ ا اْقَطلللللْع مد
وناَ ا َأو َبْعاا  بالللللدد

َرا    ْاللما للْب إاَّْ َقَطْعللَت مد  َواْرَفللْع َأوا اْنصا

 

للللللَب  َلللللللْن َ ْظَ للللللَرا  ْبَعللللللَدأ  َأو َناصا  مد

قوله: )أو بعضها اقطع معلنًا( فيه روايتان، أو بعضها بالجر، واألخرى أو  

روايتين، واختالف المعنى بناًء بعضها بالنصب، سيأيت الكالم على اختالف ال

 عليهما.

الكالم على قطع النعت، إذا كان المنعوت ال يتضح إال   يب،  ُ ن  ل:

بالنعت، ال يتبين إال بالنعت، فيجب يف النعت اإلتباع، إذا كان المنعوت ال يتبين 

ذا وال يظهر إال بنعته، فليس لك يف نعته إال اإلتباع، كأن تقول: جاء زيٌد الطويل، إ

 كان المخاطب يعرف أكثر من زيد، جاء زيٌد الطويل.
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تقول لي: جاء زيٌد الطويل، أنا أعرف أكثر من زيد، فال يتبين لي زيٌد هذا إال 

بقولك الطويل، فليس لك يف الطويل إال اإلتباع، وكقولك: جاء زيٌد الطويل 

د، ثالثة الشجاع، إذا كان المخاطب يعرف أكثر من زيٍد طويل، يعرف أكثر من زي

أربعة، واثنان منهما طويالن، فقولك: جاء زيٌد الطويل، لم يتبين زيٌد المراد إال 

بقولك الشجاع، إًذا فالشجاع ليس لك فيه إال اإلتباع، هذه المعاين التي تقصد إليها 

 العرب.

ا    لك: جاء زيٌد الطويل الشجاع الشاعر، إذا كان المخاطب الذي  وأ ا 

ن زيٍد طويٍل شجاع، وهكذا، كلما كان المنعوت مفتقًرا تخاطبه يعرف أكثر م

للنعت، محتاًجا إلى النعت، ال يتبين إال بنعته، فليس لك يف نعته إال اإلتباع، وهذا 

  َرْحَمةُ -هو قول ابن مالك
ِ
 :-َعَلْيهِ  اهلل

َْ َوَقلللللْد َ َللللللْت  َدلللللَر  َ َِ للللل  عد  َوإاَّْ ند

 

ْ باَعلللللللللْت   ْ راهنَّ أد
َا لللللللللَرا  لاللللللللل ْفَع ا  مد

ُأتبعت، طيب، وإذا كان المنعوت متضًحا من دون النعت، ال يحتاج  اب:الَ  

المنعوت يف بيانه واتضاحه إلى النعت، فلك يف النعت حينئٍذ اإلتباع والقطع 

بوجهيه، فتقول: جاء زيٌد الطويل، الطويل: نعٌت، ولك أن تقطع، وسيأيت أن القطع 

 زيٌد الطويَل.إلى الرفع: جاء زيٌد الطويل، أو إلى النصب: جاء 

 وهذا هو قول ابن مالك:

نْ  إاَّْ  اْ باعْ  َأوَ  َواْقَطعْ  ُد وناَ ا َ  َعيَّنَا بادد   مد

إن كان المنعوت متعينًا من دون النعت، فماذا لك يف النعت؟ لك القطع 

 واإلتباع، واقطع أو اتبع.

طيب، ويجوز إتباع بعض النعوت وقطع بعضها، بشرط كون النعت المتبع 

المقطوع، إذا كان المنعوت متضًحا ال يحتاج إلى النعت، وقلت: جاء قبل النعت 
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زيٌد الطويل الشجاع، زيد هنا متضح للمخاطب، ال يحتاج إلى النعت، ماذا لك يف  

 النعت؟ القطع واإلتباع.

طيب، القطع، لك أن تقطع الجميع، ولك أن ُتتبع الجميع، ولك أن تقطع 

لكن يف الحالة الثالثة إذا أتبعت بعضها بعض النعوت، وإن ُتتبع بعض النعوت، 

وقطعت بعضها، يجب أن تقدم النعت المتبع، وأن تؤخر النعت المقطوع، وسيأيت 

 بيان ذلك.

 وهَا ه  ق ل ابن مالك:

َعيَّنَلللللا لللللْن مد ُد  َواْقَطلللللْع َأَو اْ بالللللْع إاَّْ َ 

 

ْعلانَلللللا  لللللَ ا اْقَطلللللْع مد
وناَ ا َأو َبْعاا  بالللللدد

تعين من دون النعت، أو بضعها اقطع معلنًا إذا كان اقطع أو اتبع إن كان الم 

المنعوت متعينًا، وال يحتاج إلى النعت، فلك أن تقطع بعضها دون بعض، هذا 

معنى البيت برواية النصب: )أو بعَضها اقطع( يعني اقطع بعضَها، بعضَها: مفعوٌل 

 به مقدم.

لمبتدأٍ  طيب، وإن قطعت النعت فلك فيه وجهان: أن ترفعه على أنه خربٌ 

محذوف تقديره هو، ولك أن تنصبه على أنه مفعوٌل به منصوب بفعٍل محذوف 

 تقديره نحو أعني، أو أقصد، أو أريد، أو نحو ذلك، وهذا هو قول ابن مالك:

َرا   ْاللما للْب إاَّْ َقَطْعللَت مد  َواْرَفللْع َأوا اْنصا

 

للللللَب  َلللللللْن َ ْظَ للللللَرا  ْبَعللللللَدأ  َأو َناصا  مد

، وإن نصبت ُتضمر ناصًبا يعني فعاًل ناصًبا، مثال ذلك: إن رفعت ُتضمر مبتدأً  

البسملة، بسم اهلل الرحمن الرحيم، المنعوت لفظ الجاللة اهلل، والنعت هنا متعدد، 

نعتان: الرحمن الرحيم، طيب، المنعوت لفظ الجاللة هل هو محتاٌج للنعت، أم 

 متضٌح من دون النعت؟

يت يعني لمعاين أخرى غير التوضيح، متضح غير محتاٍج للنعت، النعت هنا يأ
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وأخذنا يف أول باب النعت فوائد النعت أو أغراض النعت، قد يأيت لمجرد 

التوضيح، لمجرد التخصيص، قد يأيت لمجرد المدح أو الذم أو الرتحم، يأيت 

 لمعاين، فالنعت يف اآلية لمجرد المدح ال للتوضيح؛ ألن المنعوت هنا متضح.

لك اإلتباع، بسم اهلل الرحمن الرحيم، ولك القطع  ع َ؟ يب، ماةا لك يف الن

إلى الرفع بسم اهلل الرحمن الرحيُم، والتقدير: بسم اهلل هو الرحمن هو الرحيم، 

مبتدأ وخير، مبتدأ وخرب، ولك القطع إلى النصب: بسم اهلل الرحمَن الرحيَم، أي: 

 بسم اهلل أعني الرحمن أعني الرحيم، وماذا لك أيًضا؟

ا أَّ    ل:ولك أ بسم اهلل الرحمَن الرحيُم، فُتتبع األول وتقطع الثاين إلى   ا 

الرفع، ولك أن تقول: بسم اهلل الرحمن الرحيَم، ُتتبع األول وتقطع الثاين إلى 

النصب، ولك أن تقول: بسم اهلل الرحمُن الرحيم، تقطع األول إلى الرفع والثاين 

َن الرحيُم، تقطع األول إلى النصب إلى النصب، ولك أن تقول: بسم اهلل الرحم

 والثاين إلى الرفع.

فهذه سبعة أوجٍه يف البسملة، من الناحية النحوية جائزة، وال يجوز أن تقول يف 

البسملة بسم اهلل الرحمن الرحيم، فتقطع األول وُتتبع الثاين، وال يجوز أن تقول: 

ن النعت المتبع ال يأيت بعد بسم اهلل الرحمن الرحيِم، فتقطع األول وُتتبع الثاين؛ أل

 النعت المقطوع، لماذا؟

نعم؛ ألن النعت المتبع حينئٍذ سُيفصل بينه وبين متبوعه بماذا؟ بأجنبٍي؛ ألن 

النعت المقطوع قلنا هو خربٌ لمبتدأ، أو مفعوٌل به لفعل، إًذا فالنعت المقطوع يف 

بت، ففصلت هبذه الحقيقة جملة، جملٌة اسمية إذا رفعت، وجملٌة فعليٌة إذا نص

 الجملة بين النعت والمنعوت وهذا ال يجوز.

ونحو البسملة االستعاذة، ويجوز فيها ثالثة أوجه ألن النعت واحد، أعوذ باهلل 
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من الشيطان الرجيِم، الرجيُم، الرجيَم، طيب، قد تكون عندكم بعض األسئلة، لكن  

من هذه اإلشكاالت؛ ألن أرجو أن تتمهلوا ألين سأتبعها ببعض المسائل تبين كثيًرا 

النعت بابه واسع جًدا يف اللغة، ويف كالم الناس قديًما وحديًثا؛ ألن النعت ال يكاد 

 الكالم يستغني عنه.

فإن كان المنعوت محتاًجا يف تعيينه إلى بعض النعوت   يب، ن  ل مسٌلِة:

ت دون بعض، فيجب إتباع النعت الذي ُيعين المنعوت، ويجوز يف غيره من النعو

اإلتباع والقطع، وهذا واضح، نحو: جاء زيٌد الطويُل الكريم الشجاع، إذا كان 

المخاطب يعرف أكثر من زيد، وليس بينهما طويٌل إال واحد، فإذا قلت: جاء زيٌد 

 الطويل، فالطويل ُيعين وال ما ُيعين المنعوت؟

ج ُيعينه، إًذا فيجب فيه اإلتباع، طيب، وقولك: الكريم الشجاع؟ ال يحتا

المنعوت يف تعيينه إليهما، فلك فيهما اإلتباع، ولك فيهما القطع، وهذا معنى قول 

 ابن مالك:

َ ا َأو ْعلانَا اْقَطعْ  َبْعاا  مد

على رواية الجر، أو بعِضها اقطع معلنًا على رواية الجر، إذا قلنا: بعِضها 

ا، يعني بالجر، فيكون معنى البيت: واقطع أو اتبع إن يكن المنعوت معينًا بدوهن

المنعوت، انتهى، ثم قال: أو بعضها اقطع معلنًا؛ يعني إذا كان المنعوت متعينًا 

ببعضها، فقوله: أو بعضها بالجر عطًفا على بدوهنا المجرورة، يعني إذا كان 

 المنعوت متعينًا بدون النعوت، أو متعينًا ببعضها فلك اإلتباع والقطع.

عين المنعوت، وأما برواية النصب أو  لك اإلتباع والقطع يف غير النعت الذي

بعضها، فهذا شرحناه قبل قليل؛ يكون معنى البيت: يعني واقطع أو اتبع النعت إذا 

يكن المنعوت معينًا بدوهنا، أو اقطع بعضها واتبع بعضها، والمعنيان متقاربان، 
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لكنهما ليسا متفقين، وكالمهما صحيح، كال المعنيين على الرواية األولى وعلى 

 الرواية الثانية كالهما صحيح.

وهل يجوز يف المثال السابق: جاء زيٌد الطويل الكريم الشجاع على  سؤال:

المعنى السابق، أي أنك تقول ذلك لمخاطٍب يعرف أكثر من زيد ليس منهم طويٌل 

إال واحد، هل لك أن تقول له: جاء زيٌد الكريم الشجاع الطويل؟ فتؤخر الطويل 

 لنعت الذي عيَّن المنعوت، السؤال واضح أو ُأعيده؟مع أن الطويل هو ا

 واضح.  الب:

 طيب، الجواب؟

 يصح.  الب:

 طيب، جواٌب آخر؟

 ال يصح.  الب:

 ال يصح، وليس هناك تعليل!

 (00:40:602@)  الب:

هو ال يتضح إال بالطويل؛ ألنه ال يتضح إال به، نعم، يقول: إن أتبعت الجميع، 

تقدم وأن تؤخر ما تشاء من النعوت، تقول: جاء  أتبعت كل النعوت جاز لك أن

زيٌد الطويل الكريم الشجاع، أو جاء زيٌد الكريم الشجاع الطويل، إذا أتبعت فال 

 إشكال يف التقديم والتأخير، ال إشكال يف ذلك.

وأما إذا قطعت وأتبعت، يعني قطعت بعضها وأتبعت بعضها، فحينئٍذ يجب أن 

 ما بعده.تقدم الطويل وتتبعه، وتقطع 

 (00:41:06@)  الب:
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 سنعود إلى كالمك لكي ال ُيفصل بين النعت المتبوع ونعته بأجنبي.  

 ثم يعود على المعنى؟  الب:

هذا السؤال الذي سيأيت اآلن، طيب، قولنا قبل قليل: إذا أتبعت الجميع فلك 

هنا  حينئٍذ أن تقدم منها ما تشاء، نعم، هذا كالٌم صحيح، لكن السؤال: هل الجواز

 على إطالقه؟

أجبنا على ذلك كثيًرا، وأيًضا سنجيب عنه يف كل مناسبة،  الَ اب عن ةلك:

فنقول: إن الجواز هنا نحوٌي، جواٌز نحوٌي، يعني من حيث الصناعة النحوية يجوز 

أن تقدم هذا النعت أو هذا النعت، يعني يجوز لك يف هذا األسلوب أن تقدم ما 

 شئت إذا أتبعتها جميًعا.

ا بخصوص كل مثاٍل على حدة، فالمتحكم يف االختيار من الجائزات هو أم

مراعاة المقام؛ ألن البالغة كما تعرفون: مطابقة الكالم لمقتضى الحال، يعني إذا 

كان المراد سرعة تعيين المنعوت، المتكلم يقصد من كالمه هذا سرعة تعيين 

 اذا؟المنعوت؛ ألن الحال يقتضي ذلك مثاًل، فحينئٍذ يقول م

يقول: جاء زيٌد الطويل الكريم الشجاع، طيب، وإذا كان المراد مثاًل التشويق، 

أو شد األعصاب كما يقولون، كما يف المسابقات، ال يريد أن يبينه منذ البداية، 

فالبالغة حينئٍذ أن يقول: جاء زيٌد الكريم، فال ُيعرف، يعني يف أكثر من زيد كريم، 

 يعرف.الشجاع فال يعرف، الطويل ف

ا فن  ل وقلنا وسن  ل: إن هذه الجوازات المذكورة يف كتب النحو هي  إة 

تجويزاٌت نحوية، يعني جائزٌة يف هذا األسلوب، أما يف كل مثاٍل على حدة، فالنظر 

يف االختيار من هذه الجائزات هو البالغة، وهذا الذي يتفاضل فيه المتكلمون، 

ن إليها، ويتفاضلون فيها، وغير البليغ هو الُبلغاء ُيراعون هذه المعاين، ويقصدو
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 الذي يخبط يف كالمه خبط عشوائي.

 طيب، مسألٌة أخرى: ما معنى قول ابن مالك: )لن يظهرا( يف قوله:

َرا   ْاللما للْب إاَّْ َقَطْعللَت مد  َواْرَفللْع َأوا اْنصا

 

للللللَب  َلللللللْن َ ْظَ للللللَرا  ْبَعللللللَدأ  َأو َناصا  مد

، وحذف الفعل أعني قبل النعت ابن مالك يعني أنه يجب حذف المبتدأ 

المقطوع، إذا قطعت إلى الرفع تقدر هو، هذا هو المبتدأ المقدر الذي يجب حذفه، 

يعني ال يجوز التصريح به، وكذلك إذا قطعت إلى النصب بتقدير أعني كذا، 

 فالفعل أعنى يجب أن ُيحذف، هذا معنى قوله: )لن يظهرا(.

مررت  دو،  ما يف البسملة، و   لك:وهَا صحيِح إةا  اَّ النعت لمَرد الم

بزيٍد الكريم، أو لمجرد الذم، كما يف االستعاذة، وكما يف قولك: مررت بعمٍرو 

الخبيث، أو لمجرد الرتحم، كقولك: مررت بزيٍد المسكين، إذا كان المراد يعني 

 مجرد هذه المعاين المقصودة.

رد اإليضاح يف أما إذا كان المراد مجرد اإليضاح أو مجرد التخصيص، مج

المعارف ومجرد التخصيص يف النكرات، كما سبق بيانه يف فائدة النعت يف أول 

الباب، يعني أنت ماذا تريد من النعت؟ تريد من النعت أن تبين المنعوت، ال تريد 

 فقط أن المنعوت واضح وبيَّن ثم تريد أن تمدحه، ال، تريد أن تبينه هبذا النعت.

لتوضيح، لمجرد اإليضاح أو مجرد التخصيص، فإذا كان النعت لمجرد ا

فيجوز لك أن تظهر هو وأعني، ويجوز أن تحذف هو وأعني، كأن تقول: مررت 

بزيٍد النجار، ماذا أردت بقولك: النجار؟ لم ترد أن تذمه، ولم ترد أن تمدحه، أنت 

أردت أن تبينه، أن توضحه، عندما تقول: مررت بزيٍد، نعرف أكثر من زيد، موجود 

كثر من زيد، وأردت أن تبين من زيد هذا، مررت بزيٍد النجار، لماذا قلت النجار؟ أ

 لماذا نعته بالنجار؟
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لكي توضحه، إًذا ما الغرض هنا؟ ليس الذم وال المدح، هو التوضيح، مجرد  

اآلن مثاًل فيما يسمونه بالمعايير  -ال أدري قلنا ذلك أو ال-التوضيح؛ فلهذا العامة

لقاب يعني الناس تركوها اآلن، لكن ما زال بعضها عالًقا يف قديًما، بعض األ

الذهن، فقد يعرف اإلنسان بإنسان آخر، فالن بن فالن بن فالن، فنا يعرفوه! 

فيقول: وال أذمه األعور، وال أذمه الكذا القصير، يعني أنا أقول القصير ال من باب 

 لمراد بكالمي هنا التوضيح.الذم، ال لمجرد الذم، ليس المراد بالنعت الذم، وإنما ا

إًذا فالنعت يختلف الغرض منه، تختلف الفائدة منه، قد يكون للذم والمدح، 

وقد يكون لمجرد التوضيح، فتقول: إذا كان النعت لمجرد اإليضاح، أو لمجرد 

التخصيص، فيجوز أن تظهر هو وأعني، ويجوز أن تحذف هو وأعني، كأن تقول: 

مررت بزيٍد الكاتِب، مررت بزيٍد الكاتُب، مررت بزيٍد مررت بزيٍد الكاتب، تقول: 

 الكاتَب، مررت بزيٍد هو الكاتب، مررت بزيٍد أعني الكاتب، كل ذلك جائز.

 ومن التصريح هبو قول ابن مالك يف أول ألفيته:

د َقاَل  َحمَّ  َمالاكا  ابند  هد َ  مد

، لماذا احذف هو؟ قال محمٌد ابن مالِك، صارت كلمة ابن نعًتا لمحمد، طيب

نعت نفسه بأنه ابن مالك؟ ال لكي يمدح وال يذم، وإنما ليوضح نفسه؛ فلهذا يجوز 

أن ُيتبع: قال محمد ابن مالك، ويجوز أن يقطع: قال محمٌد ابن مالك، ويجوز أن 

يظهر هو: قال محمٌد هو ابن مالك، ويجوز أن يظهر أعني: قال محمٌد أعني ابن 

 مالِك.

السابقة للمعرفة، والمنعوت النكرة مثل ذلك يف  طيب، مسألٌة: كل األمثلة

األحكام، إال األمثلة التي ذكرناها من قبل كان المنعوت فيها معرفة، جاء زيٌد 

الكريم، جاء زيٌد النجار، وإذا كان المنعوت نكرة: جاء رجٌل كريٌم، اشرتيت قلًما 
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رة كنعت جديًدا، هل أحكام النعت هنا كأحكام النعت مع المعرفة؟ نعت النك

 المعرفة يف اإلتباع والقطع؟

نعم، إال أنه يجب يف نعت النكرة إتباع النعت األول دائًما، النكرة إذا  الَ اب:

نعتها، فإن نعتها بنعٍت واحد فليس لك فيه إال اإلتباع، وإن نعتها بأكثر من نعٍت 

كان فيجب يف النعت األول اإلتباع، ولك فيما سوى ذلك أحكام نعت المعرفة، إن 

 المنعوت يحتاج إليه يف التعيين، فليس فيه إال اإلتباع، وإال جاز فيه اإلتباع والقطع.

لماذا يجب يف النعت األول بعد النكرة اإلتباع؟ ألن النكرة ال تتضح، النكرة ال 

يمكن أن تصل إلى حد اإلتضاح أبًدا، وإنما النكرة تتخصص، وال تتخصص إال 

ن نعٍت معها لكي يخصصها، كقولك: جاءين رجٌل بنعٍت على األقل، فال بدَّ م

كريٌم شجاٌع، فكلمة رجل ال يتخصص هنا إال بقولك كريٌم، اآلن يعني اكتسب 

شيًئا من التخصص، فإذا اكتسب شيًئا من التخصص يعني ظهر بعض ظهور، فلك 

 فيما سوى النعت األول القطع أو اإلتباع على األحكام السابقة.

ا: يب، مسٌلِة م مِة ج ما ذكرناه من جواز اإلتباع والقطع على األحكام  د 

السابقة، ما ذكرناه من هذا الجواز هو جواٌز نحوٌي، أي: جائٌز يف األسلوب عموًما، 

أما يف كل مثاٍل على حده، فنقول: إن الذي يتحكم بالقطع واإلتباع يف النعوت هو 

 قصد المتكلم ومراده.

ت المنعوت هبذا النعت، أراد أن ينعت فإن أراد جادة الكالم، أي: أراد نع

المنعوت هبذا النعت، فحينئٍذ يجب وجوًبا أن ُيتبع النعت بالمنعوت، وإن قصد 

قطع النعت عن المنعوت، أي: أراد قطع الكالم على المنعوت، يعني أراد أن 

يقف، أراد أن يقطع الكالم على المنعوت، أراد أن يقول: جاء زيد، أراد أن يقطع 

على المنعوت، ثم بدا له أن يوضح المراد، فإنه يأيت بكالٍم جديد يوضح الكالم 

 المنعوت.
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مررت بمحمٍد النجار، إن كان المراد نعت   يب، بالمَال  عاح الم ال، نح : 

محمٍد بكونه نجاًرا، أنت أردت أن تنعت محمًدا بأنه نجار، وهذه جادة الكالم، فال 

نجار، وليس لك القطع، فإن قطعت فقد يجوز لك إال اإلتباع، مررت بمحمٍد ال

 لحنت وأخطأت.

مررت بمحمٍد النجار، أردت أن تقول: مررت بمحمد، وأن  فإَّ أردَ ب  ل:

تقف، وأن تقطع الكالم على ذلك، ثم ظننت أن المخاطب عندما وصلت إلى آخر 

مررت بمحمد، لما وصلت إلى آخر هذه الجملة ظننت أن المخاطب لم يعرف 

وسيسأل عنه، فيقول: من هو؟ فُتبادر فتقول: النجار، تريد هو النجار، محمًدا هذا، 

إال أنك تحذف هو، ثم تصل النجار بما أردت الوقوف عليه وقطعه، فيكون ككالٍم 

 واحد.

حتى -ولهذا عند النطق هبذه الجملة، يكون المعنى أكثر إتضاًحا؛ ألن العربي

، مررت بمحمٍد، آه النجار، يعني يقف ُهنيهًة بين النعت والمنعوت -العامي اآلن

أنت قصدت أن تقطع الكالم ثم كملته من أجل أن تبينه وأن توضحه، لكنك 

 وصلت الكالم ببعضه ببعض مع الحذف.

مررت بمحمٍد بدا لك أن محمًدا هذا لم يتضح إلى  أو عندما قلت:

أقصد المخاطب، فأردت أن تنبه وأردت أن تبينه له، فقلت: النجار، أي: أعني أو 

أو أريد النجار، ثم حذفت الفعل ووصلت الكالم بعضه ببعض، مررت بمحمٍد 

النجار، أي: أعني النجار، فقولك: مررت بمحمٍد النجار على اإلتباع، جملٌة 

 واحدة، فعل وفاعل، وجاٌر ومجرور، ومنعوٌت ونعت، جملٌة واحدة.

النجاَر على  وأما قولك: مررت بمحمٍد النجاُر على القطع، أو مررت بمحمدٍ 

القطع بالنصب، فهما جملتان: األولى: مررت بمحمٍد، وأردت الوقوف عليها 

وقطع الكالم؛ فلهذا يسمون الحكم هنا بالقطع، ثم أتيت بجملٍة أخرى، هو النجار 



 

 
e 

g h 

f  221 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

أو أعنى النجار، ثم حذفت صدر هاتين الجملتين، هو وأعني، وواصلت الكالم، 

 نطق مًعا.فهما جملتان إال أنك وصلتهما يف ال

أما مررت بمحمٍد، فهذه جملة ابتدائية، مررت بمحمٍد، النجار: قلنا هذه جملة 

 اسمية هو النجار، هذه الجملة االسمية ما إعراهبا؟ مررت بمحمٍد هو النجار.

 (00:58:49@)  الب:

ال، هذه استئنافية، قيل: نعت، لكن ليس الصحيح أهنا نعت، بل هي استئناف، 

ية تبيينية للتوضيح، أو إذا قلت: مررت بمحمٍد النجار، تقصد: هذه جملة استئناف

 أعني النجار، فهي أيًضا جملٌة استئنافية للتوضيح.

قلنا: والنطق يبين ذلك أكثر من الكالم؛ فلهذا تجد أن القطع، النعت المقطوع 

وكذا، تجد أنك  يكثر يف الكالم المرتجل، عندما تتكلم مع الناس، أو تخطب مثاًل 

ج، كنت تقصد أن تقف ثم وصلت الكالم، فهذا يكثر يف الكالم المرتجل، ويف تحتا

كالم الناس اليوم كثير؛ لكون هذا المعنى المقصود، أي: أنك تنعت بعد أن أردت 

 القطع والوقف، هذا يرد كثيًرا يف كالم المرتجل.

وجٍه يقل، وال يمتنع؛ ألنه قد يأيت أل ولُن   ف يف الُالم غير المر َق، قلنا:

بالغية؛ ولهذا كانت الجادة، جادة الكالم عند العرب قديًما وحديًثا، الجادة هي 

 اإلتباع، والقطع قليٌل، ال يقصد إليه إال البلغاء العارفون بمعنى القطع.

طيب، فمن قطع النعت وهو يريد جادة الكالم، ولم يقصد معنى القطع، قال: 

مسرع، أردت القطع، تقول: ال، هنا سلمت على محمٍد المسرع، تقول: ال، خطأ ال

أخطأت ولحنت؛ ألنك لم تقصد القطع، القطع ال يأيت إال بالقصد، وإنما أنت 

تكلمت وأردت جادة الكالم، يعني أردت أن تنعت هذا هبذا، فليس لك إال 

 اإلتباع، وال تقطع إال إذا قصدت القطع، يعني قصدت أن تقف.
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ا الكاثرة جاء ألغبها على الجادة، على والنعوت يف القرآن الكريم على كثرهت 

اإلتباع، ولم يأيت منها على القطع إلى القليل، أما النعت المتبع فهذا كثيٌر جًدا يف 

القرآن وال يحتاج إلى تمثيل، وإنما سنمثل للنعت المقطوع؛ من ذلك 

 (ڱ ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ): قوله
 رفع، وحمالَة بالنصب.، حمالة فيها قراءتان سبعيتان، حمالُة بال[4-3المسد:]

يعني  -واهلل أعلم بمراده-أما حمالُة بالرفع ففيها أوجه، أظهرها أن المعنى

سيصلى أبو لهب ناًرا ذات لهب وامرأته، يعني هو سيصالها وامرأته، كأن تقول: 

 (ڱ ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ)ذهبت أنا وزيٌد، 
ٌد الكريم، فهو ، حمالة الحطب نعٌت متبع، كأن تقول: ذهبت أنا وزي[4-3المسد:]

 نعٌت متبع، وفيه أوجٌه أخرى يف اإلعراب.

حمالَة الحطب، وأظهر األعاريف فيها أن  وال راءة السبعية الَانية بالنصب:

سيصلى ناًرا ذات لهٍب وامرأته أعني حمالة الحطب، فهو  -واهلل أعلم-المعنى

ُيقدر هنا نعٌت مقطوع لماذا؟ للذم، مراٌد به الذم؛ فلهذا تجد بعض المفسرين 

ويقول: أذم حمالة الحطب، طبًعا هذا يريد المعنى، يعني وامرأته أعني حمالة 

 الحطب، فهو نعٌت ُيراد به الذم.

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ): ومن ذلك قوله

ڄ ڄ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

؛ عالُم الغيب والشهادة، [92-91المؤمن َّ:] (ڄ ڄ ڃ ڃ

راءتان سبعيتان، فعالُم بالرفع نعٌت، وعالِم بالجر نعٌت، عالِم الغيب والشهادة، ق

 أيهما المتبع؟ سبحان اهلل عالِم، وعالُم هذا نعٌت مقطوع.

طبًعا فهمتم من الشرح يا إخوان اآلن عندنا نقول: نعٌت مقطوع، هو يف الحقيقة 
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نفة ليس نعًتا، وإنما هو جملٌة اسمية، أو جملٌة فعلية مستأنفة، ليست نعًتا، مستأ

للتبيين والتوضيح، لكن اصطلحوا على تسميتها بالنعت المقطوع، ومن شواهد 

القطع: قول خرنق بنت بدر بن هافان، وهي أخت طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي 

 المعروف، قال:

ُد   ا  بعلللللللد ال للللللل م اللللللللَ ن هللللللل

 

 سلللللللم ا العلللللللداة وآفلللللللة الَلللللللَر 

   َ  النلللللللللللاهل َّ بُلللللللللللق مععلللللللللللر

 

را    والطيبللللللللللللللل َّ معاقلللللللللللللللد ا دهد

بالرفع النازلون والطيبون، وبالنصب النازلين  الناهل َّ والطيب َّ في ا روا عاَّ: 

والطيبين، قالت: ال يبعد القوم الذين هُم سموا العداة، هُم: مبتدأ، سموا العداة: 

خرب، النازلون: هذا نعت متبع، والطيبون: عطٌف عليه، هُم سموا العداة النازلين: 

 لين.نعٌت مقطوع، يعني أعني الناز

 طيب، هذه هي المسألة الثانية يف هذه األبيات، وهي مسألة قطع النعت.

المسألة الثالثة.. يعني كنت أحب، ولعلنا ننتهي من النعت يف هذا الدرس، 

المسألة الثالثة يف هذه األبيات هي حذف النعت وحذف المنعوت، وفيها يقول ابن 

 مالك:

للل  عد ا
 َوالنَّْعلللتا

َا للل  لللَن الَمنْعد
 ْق َوَملللا ما

 

للللّق   للللي النَّْعللللتا َ  ا
للللهد َوفا فد َْ لللل هد َح َد  َ 

قوله: )ُعقل( أي ُعلِم، فالنعت والمنعوت كغيرهما من أبواب النحو، يجوز أن  

 ُيحذف كل واحٍد منهما إذا كان معلوًما؛ ألن المعلوم يف اللغة العربية يجوز حذفه.

جًدا،  طيب، نبدأ بالمنعوت، المنعوت يجوز حذفه، وحذفه يف العربية كثيرٌ 

وإذا ُحذف المنعوت قام النعت مقامه وأخذ إعرابه، كقولك: جاء فارٌس، أي: جاء 

رجٌل فارٌس، جاء: فعل، رجٌل: فاعل، فارٌس: نعٌت، احذف المنعوت؟ جاء 

 فارٌس، كيف يكون اإلعراب؟! فعٌل وفاعل، ما تقول: نعٌت لمنعوٍت محذوف.



 

 
e 

g h 

f  224 
 شرح ألفية ابن مالك

صل: رأيت طالًبا مجتهًدا، تقول: رأيت مجتهًدا، مجتهًدا: مفعوٌل به، واأل 

تقول: مررت بحامٍل، أي: مررت بامرأٍة حامٍل، تقول: أبصرت كاتًبا، وركبت 

صاهاًل، أي إنساًنا كاتًبا، وفرًسا صاهاًل، هذا الحذف كُثر جًدا يف العربية حتى كاد 

 يكون هو األصل.

 (جئ حئ مئ ىئ): على ذلك قوله ومن ال  اهد

: -تعالى-عندهم نساٌء قاصرات الطرف، قال -علمواهلل أ-، المعنى[48الصافاَ:]

وال تطع كل رجٍل حالٍف،  -واهلل أعلم-المعنى [10ال لُ:] (ۈ ٴۇ ۋ ۋ)

واهلل -المعنى [11سبٌ:] (گ گ گ): -تعالى-أو كل إنساٍن حالٍف، قال

 أن اعمل دروًعا سابغاٍت، فكل ذلك من حذف المنعوت، وهو كثيٌر جًدا. -أعلم

ف أيًضا، إن دلَّ عليه دليل، ولكن حذفه قليل، حذف أما النعت فيجوز حذ

 النعت قليل، وهذا هو قول ابن مالك:

ّق  النَّْعتا  َوفاي  َ  ا

أي الحذف يقل يف النعت، والعرب تفهم هذا النعت المحذوف، يعني ال 

ڄ ڄ ڃ ): ُيحذف إال إذا كان مفهوًما معلوًما، ومن ذلك قوله

يل مع نبيهم يف البقرة، قالوا: اآلن جئت يف قصة بني إسرائ [71الب رة:] (ڃڃ

اآلن جئت بالحق البين؛ ألن التقدير لو لم يكن كذلك  -واهلل أعلم-بالحق، المعنى

لكان المعنى أهنم كانوا كافرين به، ولم يؤمنوا إال اآلن، مع أن المراد أهنم كانوا 

 الحق البين.اآلن جئت ب -واهلل أعلم-مؤمنون به، ولكنهم كانوا يتعنتون، فالمعنى

يف قصة نوح مع  [46ه د:] (ٻ ٻ ٻ پپ): -تعالى-ومن ذلك قوله

ابنه يف الغرق، إنه ليس من أهلك! ابنه ليس من أهله! لو أخذنا اآلية على ظاهرها 
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يقول: إنه ليس من أهلك، ابنه ليس من أهله! ال، العربي يفهم، إنه ليس من أهلك 

 ذلك. أي ليس من أهلك الناجين أو الصالحين ونحو

، هل  ، هذا الكالم للنبي[66ا نعام:] (ې ې ې ى ىائ)قال: 

قومه كذبوا به؟ قومه كذبوا به؟ وكذب به قومك يعني وكذب به قومك المعاندون، 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ )نعم، هذا واضح من المعنى، قال: 

، المعنى وكم من قريٍة عاصيٍة، لم ُتهلك أي قرية، يعني [4ا عراف:] (چ

 اضحة جًدا، لكن من وضوحها قد تخفى على اإلنسان.أشياء و

من الصحابة الذي أسلموا  ◙طيب، قال العباس بن مرداس الُسلمي

الغنائم، فأعطى رجاًل   متأخرين، يف قصٍة معروفة يف ُحنين، بعد أن قسم النبي

:  للنبي ◙مائًة من اإلبل، وأعطاه أقل من ذلك، فقال العباس بن مرداس

 ."دون ُعيينة واألقرعي -الُعبيد فرسه-هنب الُعبيدأتجعل هنبي و"

فما كان "ُعيينة واألقرع أعطاهم مائة من اإلبل، وأعطاه أقل من ذلك، قال: 

وقد "، يقول: أنا فعلت مثلما فعلوا، "حصٌن وال حابٌس يفوقان مرداس يف مجمعي

رب قوًيا يعني كنت يف الح "كنت يف الحرب ذا ُتدرٍئ فلم ُأعطى شيًئا، ولم ُأمنع

: لم ُأعطى  وشجاًعا، وأبليت بالًء حسنًا، فلم ُأعطى شيًئا ولم ُأمنِع، يقول للنبي

شيًئا، مع أنه أعطاه أقل من أصحابه، ما معنى لم؟! والنبي عربي وهذا عربي، 

ويفهمون الكالم العربي، المعنى لم ُأعطى شيًئا كاماًل، أو موازًيا لما ُأعطى غيري 

 وهكذا.

لناس اآلن يقولونه، قد تعطيه شيًئا، يقول: ما أعطاين شيًئا، يقصد أنه وهذا عند ا

وما كنت دون امرٍؤ منهما، ومن تضع اليوم "لم يعطني شيًئا كثيًرا، أو شيًئا ذا بال، 

 ."ال ُيرفع
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طيب، مسألٌة: قد ُيحذف النعت والمنعوت مًعا، إذا دلَّ عليهما دليل، النعت  

وقد كنت "ماذا؟ كقول العباس بن مرداس السابق: والمنعوت مًعا محذوفان، نحو 

، أي ولم ُأعطى شيًئا موازًيا أو "يف الحرب ذا ُتدرٍئ فلم ُأعطى شيًئت، ولم ُأمنعِ 

 مساوًيا، ولم ُأمنع، يعني ولم ُأمنع شيًئا موازًيا.

، طيب، هناك منزلة [13ا على:] (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی): طيب، قال

يت وإما حي، يقول: ثم ال يموت فيها وال يحيا، بين الحياة والموت؟! ال، إما م

فماذا يكون!! يعني ثم ال يموت فيها وال يحيا حياًة نافعة أو حياًة طيبة، هذا المعنى 

 مفهوم.

طيب، مسألة حكم تقدم النعت على المنعوت، األصل أن النعت يأيت بعد 

كأن المنعوت، جاء زيٌد الفاضل، طيب ما حكم تقدم النعت على المنعوت؟ 

تقول: جاء الفاضل زيٌد؟ الجواب: هذا جائز، إال أن اإلعراب سيختلف، نقول: إن 

تقدم نعت المعرفة عليها وقع اإلعراب على النعت المتقدم، وصار المنعوت بداًل 

منه، كقولك: جاء الفاضل زيٌد، جاء الفاضل: فعٌل وفاعٌل، صار الفاضل فاعٌل، 

وتقول: جاء الشيخ عمٌرو، وتقول: جاء الفقيه وزيٌد بدل، وتقول: جاء الملك زيٌد، 

 بكٌر، كل هذا من هذا.

طيب، وإن تقدم نعت النكرة عليها؟ انتصب النعت المتقدم وصار حااًل، وبقي 

اإلعراب على المنعوت، كقولك: جاء رجٌل خائٌف على األصل، قدم النعت، جاء 

عل، وتقدم شرح ذلك يف خائًفا رجٌل، خائًفا: حاٌل منصوبة، وكانت نعًتا، ورجٌل فا

باب الحال، قلنا: الحال.. تذكرون الحال ال يأيت من النكرة إال يف مواضع، ومنها 

 هذا الموضع.

ذهبت إلى الرياض عاصمة المملكة، ما إعراب عاصمة؟ نعت،   يب،    ل:

 تقول: ذهبت إلى عاصمة المملكة الرياض، الرياض: بدل، إًذا من هذه المسألة.
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يجوز نعت المضاف، كقولك: جاء عبد اهلل المسكين، عبد اهلل: طيب، مسألٌة: 

مضاف ومضاف إليه، المسكين: نعٌت للمضاف أم للمضاف إليه؟ فلهذا ترفع، 

وتقول: هذا مسجد القرية الجميل، الجميل نعٌت للمضاف أم للمضاف إليه؟ 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): -تعالى-للمضاف للمسجد، ومن ذلك قوله
 ٌت للجانب أم للطور؟! للجانب المضاف.، األيمن نع[52مر ُ:]

 (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ): -تعالى-قال
 ،لَربَّ ، الذي نعٌت لماذا؟! للمضاف أم للمضاف إليه؟ الذي نعٌت [91النمق:]

للمضاف، ويجوز أن يكون النعت للمضاف إليه، كل ذلك بحسب المعنى، 

الخالقي نعٌت لعبد ويجوز أن ُينعت المضاف إليه كقولك: جاء عبد اهلل الخالقي، 

 أم هلل؟ هلل؛ فلهذا يجب أن ُيجر.

وتقول: هذا مسجد القريِة الجميلِة، نعٌت للمضاف إليه، القرية؛ فلهذا يجب 

، الهوِن نعٌت [17فصلت:] (ې ې ې ې)تأنيثه، ومن ذلك قوله: 

للصاعقة للمضاف أم للعذاب المضاف إليه؟! للمضاف إليه، ويجوز أن يكون 

حو: هذه مدرسة القرية الجميلة، الجميلة للمدرسة أم للقرية؟! النعت أليهما، ن

يجوز، فإذا قلت: هذه مدرسة القرية الجميلُة فللمضاف، وإن قلت: هذه مدرسة 

 القرية الجميلِة فللمضاف إليه.

-14البروج:] (ڭ ڭ ڭ ے ے ۓ ۓ): -تعالى-ومن ذلك قوله

ى قراءة المجيُد، يعني هو ، المجيُد والمجيِد، على قراءتين سبعيتين، أما عل[15

الغفور الودود ذو العرش المجيُد فالمجيد خرب، هو الغفور الودود ذو العرش: 

 خرب ثالث، المجيد: خرب رابع، طيب، فإن جررت المجيد صار نعًتا للعرش.

 واهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

¹ 
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 انونالدرس الرابع والثم
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 -أما بعد: وأصحابه أجمعين،

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم يف هذه الليلة الطيبة؛ 

ليلة اإلثنين )الخامس من شهر ربيٍع اآلخر من سنة ثالٍث وثالثين وأربعمائٍة 

بحمد اهلل -جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض؛ لنعقد وألف( يف

عليه رحمة -الدرس )الرابع والثمانين( من دروس شرح ألفية ابن مالك -وتوفيقه

 .-اهلل

وكنا قد تكلمنا يف الدرس الماضي على باب النعت، وكدنا أن ننتهي منه إال أنه 

 أول هذا الدرس قبل أن نبدأ بالباب بقي فيه ُصبابٌة قليلة، وبقيٌة باقية نذكرها يف

 التالي؛ وهو باب التوكيد.

بقي فيه مسألٌة واحدة، وهي أن النعت قد يكون للمضاف، وقد يكون 

للمضاف إليه، لو جاءت كلمة، أو لو جاء مركٌب إضايفٌ مكوٌن من مضاٍف ومضاٍف 

يه، إليه، ثم جئت بالنعت، فيجوز أن يكون هذا النعت للمضاف أو للمضاف إل

 ويجوز أن يكون ألحدهما، والذي يحكم كل ذلك هو المعنى.

: جاء عبد اهلل المسكين، فالمسكين نعٌت للمضاف أم للمضاف  فإةا قلنا مَال 
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إليه؟ للمضاف، وعلى ذلك نرفع فنقول: جاء عبد اهلل المسكيُن، ولو قلنا: هذا 

ل: هذا مسجد مسجد القرية الجميل، لكان الجميل نعًتا للمضاف، للمسجد، فنقو

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): القرية الجميل، ومن ذلك قوله

 ، األيمن: نعت، فهل هو للمضاف جانب أم للمضاف إليه الطور؟[52مر ُ:]

هو للمضاف؛ ألن األيمن نعٌت للجانب، وليس للطور الجبل،  الَ اب:

ومن ذلك  ،(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)وعلى ذلك جاءت اآلية: 

 (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ): قوله
، الذي: نعت، فهل هو نعٌت لرب أم لهذه البلدة؟ الجواب: نعٌت [91النمق:]

طبًعا لتوافقهما يف التذكير الذي، ولو كان نعًتا للبلدة لكان ُيقال:  ،َربَّ  ،للمضاف

 إنما ُأمرت أن أعبد رب هذه القرية التي حرمها.

: ن جاء عبد اهلل الخالق، لكا ف َه أم ر  عحُُ في ا المعنى، ول  قلنا مَال 

الخالق صفًة للمضاف العبد أو للمضاف إليه اهلل؟ هلل، وعلى ذلك نقول: جاء عبد 

اهلل الخالِق، ولو قلنا: هذا مسجد القرية الجميلة، لكانت الجميلة نعًتا للقرية، ومن 

، الهون نعٌت [17فصلت:] (ې ې ې ې): -تعالى-ذلك قوله

اف إليه؛ للتوافق يف للصاعقة المضاف أم للعذاب المضاف إليه؟ الجواب: للمض

 .(ې ې ې ې)التذكير، فجاءت اآلية: 

هذه  و َ ه أَّ  ُ َّ النعت    ما من حيث اللفظ، ومن ةلك أَّ    ل:

مدرسة القرية الجميلة، الجميلة نعٌت للقرية المضاف إليه أم للمدرسة المضاف؟ 

ول: هذه من حيث المعنى يجوز األمران، إًذا ال حاكم هنا إال معرفة المعنى، قد تق

مدرسة القرية الجميلُة، فتجعلها نعًتا للمدرسة، أو تقول: هذه مدرسة القرية 

 الجميلِة، فتجعلها وصًفا ونعًتا للمضاف إليه.
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 (ڭ ڭ ڭ ے ے ۓ ۓ): ونحو ذلك قوله 
، هو الغفور: مبتدأ وخرب، الودود: خربٌ ثاٍن، ذو العرش: خربٌ [15-14البروج:]

لمجيد هل هو خربٌ رابع لهو يعني هو المجيد؟ أم ثالث لهو، ثم قال: المجيد، ا

نعٌت للعرش؟ من حيث المعنى الوجهان جائزان، فإن جعلته خربًا رابًعا لهو، 

قلت: المجيُد، هو الغفور الودود ذو العرش المجيُد، أي: هو المجيُد، وإن جعلت 

مجيِد المجيد نعًتا للعرش، كنت تقول: ذو العرِش المجيِد، والمجيد بالرفع وال

 بالجر، قراءتان سبعيتان يف اآلية، وهذا توجيههما.

 (ېئ ېئ ېئ ىئ): طيب، ونحو ذلك قوله

، العظيم نعٌت، فهل هو نعٌت للمضاف اسم؟ أم نعٌت للمضاف إليه [74ال اقعة:]

الرب؟ الجواب: من حيث المعنى يجوز الوجهان؛ ألهنما يوصفان بالعظمة. 

 (ېئ ېئ ېئ ىئ)هذه اآلية  طيب، وهل يمكن أن نقول: إن العظيم يف

 . إنه نعٌت للكاف يف ربك؟ الكاف عائدة إلى النبي

قلنا: العظيم يصح أن يكون صفًة للمضاف اسم، أي: االسم العظيم، ويصح 

أن يكون نعًتا للرب، فهل يصح أن يكون نعًتا للمضاف إليه الثاين الكاف؟ 

 عت.الجواب: ال؛ ألن الضمير ال ُينعت، الضمير ال يجوز أن ُين

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ): ونحو ذلك قوله
، هذه قراءة السبعة بل العشرة، ذو، فذو: نعت، نعٌت للمضاف [27الرحمن:]

الوجه، أم نعٌت للمضاف إليه الرب؟ الجواب: نعٌت للمضاف الوجه؛ ألن مرفوع 

فصار مرفوًعا مثله، ويبقى وجه ربك ذو الجالِل، ومن حيث المعنى يجوز أن 

ًتا للمضاف إليه الرب، وعلى ذلك كان ُيقال يف الكالم: ويبقى يكون ذو الجالل نع

 وجه ربك ذي الجالل واإلكرام، وهذه قراءٌة شاذة يف اآلية.
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: جاء بعض الطالب، ثم أردت أن تنعتهم باالجتهاد، كنت   يب، ول  قلنا مَال 

تقول: جاء بعض الطالب المجتهدين، أم جاء بعض الطالب المجتهدون؟ يعني 

نعت للطالب المضاف إليه، أم تجعل النعت للمضاف البعض؟ تجعل ال

فالجواب: من حيث المعنى الوجهان جائزان يف نحو هذا المثال، يجوز أن تقول: 

جاء بعض الطالب المجتهدين، نعٌت للطالب، وجاء بعض الطالب المجتهدون 

 نعٌت للبعض.

بالجر،  جاء بعض الطالب المجتهدين والمعنى الدقيق  خعلف؛ فإةا قلت:

كان معنى الكالم جاء بعٌض من الطالب المجتهدين، هؤالء الطالب المجتهدون 

جاء بعضهم، ولو رفعت: جاء بعض الطالب المجتهدون لكان المعنى جاء 

البعض المجتهد من الطالب، يعني الطالب جاء بعضهم المجتهد، فهناك فرق 

ا المعنى اإلجمالي دقيق من حيث المعنى، لكنه فرٌق يف المعنى التفصيل، أم

 فمتقارب.

: جاء طالب علٍم مجتهدون، فمجتهدون هنا نعٌت  بخالف ق لك مَال 

للمضاف الطالب فرتفع، وال يصح أن يكون نعًتا للمضاف إليه العلم؛ ألن العلم ال 

 ُينعت بأنه مجتهدون.

طيب، ونحو ذلك العدد المضاف إلى تمييزه، كثالثة طالب، وسبع بقرات، لو 

: جاء ثالُث طالٍب مجتهدون أو مجتهدين؟ هل نجعل النعت للعدد قلت مثاًل 

ثالثة، أم نجعل النعت للمعدود التمييز؟ الجواب: من حيث المعنى الوجهان 

جائزان؛ ألن الثالثة هم الطالب، والطالب هم الثالثة، فالعدد والمعدود يف 

 هم الثالثة.حقيقتهما شيٌء واحد، ثالثة طالب، الثالثة هم الطالب، والطالب 

فمن حيث المعنى يجوز أن تجعل النعت أليهما، لكن من حيث االستعمال، 

يعني العرب ماذا تفعل يف هذا االستعمال بالذات؟ يعني العدد المضاف إلى 
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تمييزه، األغلب عند العرب، األغلب يف االستعمال العربي أن يكون النعت  

دين، ويجوز على قلة أن تقول: للمعدود، للتمييز، فتقول: جاء ثالثة طالٍب مجته

 جاء ثالثة طالٍب مجتهدون.

وتقول: عندي سبع بقراٍت سماٍن، نعٌت للمضاف إليه البقرات، ويجوز أن 

ى ى ائ )تقول: عندي سبع بقراٍت سماٌن نعٌت للسبع، ومن ذلك قوله تعالى: 

، فجعل السمان نعًتا للبقرات المضاف إليه، ولو [43  سف:] (ائ ەئ

لعدد لجاز ذلك يف الكالم على قلة، فتقول: إين أرى سبع بقراٍت سماًنا، جعله نعًتا ل

 هذا من حيث االستعمال.

فُيقال فيه ما قيل يف المثال السابق، فإذا قلت: عندي سبق  أما من حيث المعنى:

بقراٍت سماٍن، فالمعنى عندي سبٌع من البقرات السمان، يعني الكالم يدور عن 

ت السمان عندي سٌب منهن، وإذا جعلت النعت للعدد: البقرات السمان، البقرا

عندي سبع بقراٍت سماٌن، فالمعنى عندي سبٌع سماٌن من البقرات، إذا الكالم على 

 البقرات، البقرات عندي منهن سبٌع سمان.

 هذه بعض التمرينات السريعة، سنمر هبا بسرعة على باب النعت، قال الشاعر:

 بُيللللت ومللللا بدُللللى رجللللق  حلللل  ن  

 

 للللللى ربعلللللين مسلللللل ب  وبلللللالي.ع 

رجٍل حزيٍن: نعت ومنعوت، هذا منعوت لمفرد، طيب  ال اهد هنا بسرعة؟ 

مسلوٍب وبالي؟ هذا نعٌت متعدد لمنعوٍت متعدٍد معنًى ال لفًظا، ربعين: هذا متعدد 

معنًى، ربعين: يعني ربع وربع، لكن من حيث اللفظ كلمة أو كلمتين؟ كلمة، فأتبع 

 وبالي.على ربعين مسلوٍب 

، هنا حذف النعت أم المنعوت؟ [5البينة:] (ہ ہ ہ): -تعالى-قال

وذلك دين الملة القيمة، إًذا ما الذي  -واهلل أعلم-معنى اآلية قال المفسروَّ:
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ڱ ڱ ں ): -تعالى-ُحذف؟ المنعوت، وقلنا: هذا كثيٌر جًدا يف الكالم، قال

، يعني تدمر ، هنا حذف نعت أم منعوت؟ ُحذف النعت[25ا ح اف:] (ں ڻ

 كل شيٍء ُأمرت بتدميره.

، إًذا ما [25ا ح اف:] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ): ولهذا قال

ُدمرت المساكن؛ ألهنا ما ُأمرت بتدميرها، وهكذا قلنا العربي يفهم كالمهم، يفهم 

الكالم حتى ولو كان فيه حذف، وأما األعجمي الذي ال يفهم اللغة العربية فتأيت 

 د يقول: كل شيء يعني كل شيء، هذا ظاهر اآلية.منه مصائب كثيرة؛ فلهذا ق

لكن اآلية جاءت على لغة العرب، فيجب وجوًبا أن ُتفهم على مقتضى كالم 

العرب، وال ُيقال إن هذا إخراٌج لها عن مقتضى الظاهر، ال، بل ُيقال: هذا هو 

الظاهر؛ ألن الظاهر هو أن تأخذ بكالم العرب لفًظا ومعنًى، فتفهم كما كانت 

 عرب تفهم لغتها، وهكذا.ال

، [68المائدة:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): طيب، قال

ما المحذوف؟ النعت أو المنعوت؟ النعت، يعني لستم على شيٍء صحيٍح، أو 

 شيٍء مقبوٍل، هم على شيء، هم على دين.

 طيب، قال الشاعر:

 رجلللال ال لللد الملللٌم ل إنلللا بحاجلللة  

 

 إلللللى قللللادة   بنللللي و للللعب   دعمللللر. 

نعت، لكن نعٌت  بني، هنا النعت بَملة، قادة : منع َ، و بني:إلى قادة    

 بالجملة الفعلية، وشعٍب ُيعمر: شعٍب منعوت، وُيعمر: جملة فعلية وقت نعًتا.

، هنا فيه [32ال  ر :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): -تعالى-قال

ومن آياته السفن  -واهلل أعلم-نعت؟ منعوت أم نعت؟ المنعوت، والمعنى
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 الجواري. 

مؤمن خيٌر من مشرك، هنا واضح المحذوف المنعوت، ولعبٌد مؤمن ولعبٌد 

خيٌر من عبٍد مشرك، طيب، وتقول العرب: سألت فالًنا، سألت زيًدا فوجدته 

رجاًل، وهل كان يظن أن زيًدا امرأة!! طيب، ما المعنى؟ طبًعا وجد زيًدا الرجل، 

جاًل ال امرأة، ال، هنا أوجده امرأة!! لكن ال يريد هذا الظاهر، ال يريد أنه وجده ر

نعت محذوف، يعني سألت زيًدا فوجدته رجاًل كريًما مثاًل، وجدته رجاًل شهًما، 

 وهكذا.

، هنا النعت، طيب، ما النعت «ا صالة لمنفرد  ملف الصف»ويف الحديث: 

المحذوف؟ صحيحة أم كاملة؟ صحيحة، إن قلنا: النعت المحذوف صحيحة، 

لة، وإن قلنا: كاملة، فهي صحيحة، ولكنها ليست فصالة المنفرد خلف الصف باط

كاملة، خالٌف بين الفقهاء، هذا خالف مشهور بين الفقهاء الختالفهم يف النعت 

 المحذوف كيف يكون تقديره، فكٌل قدره بما يره األنسب لظواهر األدلة الشرعية.

يتكلم على أبواب  طيب، ندخل اآلن يف باب التوكيد، ما زال ابن مالك

وابع يف النحو، وأبواب التوابع كما ذكرناها من قبل أربعة؛ وهي: النعت، الت

 والتوكيد، والعطف، والبدل، أما النعت فانتهينا منه، واآلن نبدأ بالباب الثاين من

 أبواب التوابع، وهو 

 باب التوكيد
باب التوكيد يف األلفية يف أربعة عشر بيًتا، قال  وقد عقد ابن مالك

 :فيها

للَدابالل.520 ُد أد    النَّْفسا َأو َبللالَعْينا ااْسلل

 

لللللللَدا  ؤ َّ ْير  َ لللللللاَبَق المد
 َملللللللَع َ لللللللما

للللق  إاَّْ َ باَعلللل .521  ٌَْفعد َمللللا با  َواْجَمْع د

 

عَّباَعلللللا  لللللْن مد ُد لللللَدا  َ 
 َملللللا َللللللْيَس َواحا

للالَ .522 
للمد لا َو ا للي ال  

للْر فا للالًّ اْة د  َو د

 

ْيرا مد َصللللالَ  
للللما ْيَعلللل  باالاَّ   الَعللللا َجما
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َلللهْ .523 للَق َفاعا ُد َ ا َأْ َالل  َ   َواْسللَعْعَملد

 

َْلللَق النَّافاَللللهْ  
لللي العَّ  اْيلللدا ما

َُّ فا لللْن َعللل
 ما

ٌَْجَمَعللللا.524  وا با للللدد للللَق َأ َّ  َوَبْعللللَد  د

 

َمَعللللللا  َُّ جد لللللل للللللْيَن  د
 َجْمَعللللللاَء َأْجَمعا

لللْيء َأْجَملللعد .525  َا لللَق َقلللْد َ  وََّ  د  َودد

 

َمللللللعد   َُّ جد لللللل لللللل ََّ  د  َجْمَعللللللاءد َأْجَمعد

بالللق.526  للل ر  قد ُد ْيلللدد َمنْ
لللْد َ   ا  َوإاَّْ  دفا

 

ق   الَمنْلللعد َ لللما
 َوَعلللْن ندَحلللاةا الَبْصلللَرةا

لللالَ .527 
ََنًّلللى َو ا لللي مد

 َواْغلللَن باُالَعلللا فا

 

 َعلللللللْن َوْهَّا َفْعلللللللالََء َوَوْهَّا َأْفَعلللللللالَ  

لللق.528  عَّصا ْيَر المد
لللما لللدا الاَّ  َوإاَّْ  دؤ  

 

للللقباللللالنَّْفسا َوالَعللللْينا َفَبْعللللَد ا  نَْفصا  لمد

َوا باَملللا.529  لللدد ْفلللعا َوَأ َّ  َعنَْيلللتد َةا الرَّ

 

َما َوالَ ْيللللللدد َلللللللْن  دلَعَ َمللللللا  للللللَ اهد
 سا

للي.530  َا للي  َ 
للَن العَّ  اْيللدا َلْفظا

 َوَمللا ما

 

للللي  جا للللي اْدرد
جا َرا  َ َ  لاللللَك اْدرد للللرَّ َُ  مد

لللق.531  عَّصا ْير  مد
لللْد َلْفلللَظ َ لللما عا  َواَ  د

 

ْفللللظا ا  للللقإااَّ َمللللَع اللَّ صا  ود
ْ  باللللها َا  لَّلللل

للالَ .532  وفد َغْيللَر َمللا َ َحصَّ للرد ا الحد ََ  َ لل

 

ُْ َوَ َبَللللللللى   بالللللللها َجلللللللَ اِب َ لللللللنََع

َا  َقلدا اْنَفَصلق.533  ْفعا الَّ ْاَمَر الرَّ  َومد

 

ْير  ا ََّصللللللق 
للللللقَّ َ للللللما لللللْد باللللللها  د  َأ  

يًدا، التوكيد والتأكيد، فالتوكيد من وكد يوكد توك ف َا ه  باب الع  يد،  د ال: 

والتأكيد من أكد يؤكد تأكيًدا، وهما بمعنى واحد، فقيل: األصل فيهما الواو وكد، 

والهمزة بدٌل من الواو، وقيل العكس: أي األصل أكد تأكيًدا، والواو بدل من 

 الهمزة.

وقيل: هما أصالن أكد ووكد، وهذا القول الثالث هو أظهر األقوال؛ ألن 

ُيقال: أكد يؤكد تأكيًدا، فهو مؤِكد ومؤَكد، وكذلك الفعلين يتصرفان تصرًفا تاًما، 

وكد يوكد توكيًدا، فهو موَكد وموِكد، وهكذا، وأفصح هذه اللغات التوكيد، وهو 

 .[91النحق:] (گ ڳ): -تعالى-الوارد يف القرآن الكريم يف قوله

والمراد بالتوكيد هنا باب التوكيد، وهو تابٌع ُيذكر تقريًرا لمتبوعه؛ لرفع 

 ال التجوز أو السهو، سيأيت بياٌن لمعناه أكثر، وهذا التوكيد نوعان:احتم

ويكون بتكرار المؤكد؛ نحو جاء محمٌد محمٌد، أو جاء جاء     يِد لفظي:
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 محمد، أو جاء محمٌد جاء محمٌد. 

التوكيد المعنوي، ويكون بألفاٍظ معينة، وهي النفس والعين،  والن   الَاين:

 امة، وأجمع وإخوانه.وكال وكلتا، وكل وجميع وع

فهذا المراد بالتوكيد هنا، وُيسمونه التوكيد النحوي، وقد يستعمل النحويون 

التوكيد بالمعنى اللغوي، يعني بمعنى التقوية والتقرير، أي أن الغرض والفائدة من 

هذا الشيء هو تأكيد المعنى وتقويته وتقريره، وهذا كثيٌر جًدا عند النحويين، 

 عمالين.فنفرق بين االست

باب التأكيد المراد به التأكيد النحوي، وهما الضربان أو النوعان المذكوران: 

اللفظي والمعنوي، أما التوكيد بكونه غرًضا وفائدة من الكالم، من األسلوب، من 

اللفظ، فهذا معنًى لغوي، المتكلم قد يقصد من كالمه أن يوكد المعنى، كما قالوا 

 ( الغرض منها التوكيد.مثاًل يف حروف التوكيد، )إن

إن، وأن، والم االبتداء، كقولك: إن محمًدا قائم، ولمحمد قائم،   ما قال ا يف: 

ما الغرض والفائدة من هذه الحروف؟ قالوا: التأكيد، يعني تأكيد المعنى السابق 

قبل دخولها، فإن محمًدا قائم، الكالم قبل إن ماذا كان؟ كان: محمٌد قائم، طيب، 

 ين محمٌد قائم، وإن محمًدا قائم؟ما الفرق ب

من حيث المعنى اإلجمالي ال فرق، وهو إسناد القيام إلى محمد، إًذا إن هنا ما 

فائدهتا؟ ما لها فائدة يف الكالم؟ ال، فائدهتا التأكيد، ما معنى التأكيد؟ يعني ال تأيت 

 بمعنًى جديد يسمونه معنى مؤسس، ال تأيت بمعنًى جديد، ولكن تؤكد المعنى

 المعروف قبل اإلتيان هبا، هذا هو التأكيد، والتأكيد معنًى يقصد إليه المتكلم كثيًرا.

وكقول النحويين أيًضا يف الحروف الزائدة، إن الغرض من زيادهتا التوكيد، 

نحو: كفى باهلل شهيًدا، وكقولك: ما جاءين من رجل، أصل العبارة: كفى اهلل 
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 الزائد لماذا زيد؟! زيد لمعنى التأكيد. شهيًدا، وما جاءين رجٌل، وهذا الحرف

وكما يقول النحويون أيًضا مثاًل يف المفعول المطلق غير الموصوف وال 

المضاف، وال الدال على العدد، إنه لغرض التوكيد، نحو: ضربته ضرًبا، وكلم اهلل 

موسى تكليًما، ما الغرض والفائدة من المفعول المطلق يف نحو كلم اهلل موسى 

 ا؟! التأكيد، كلم اهلل موسى، كلمه ماذا؟تكليمً 

تكليًما، أكيد تكليًما كلمه، فتكليًما لم تأتِّ بمعنًى زائٍد؛ ألن المعنى المفهوم 

منها مفهوٌم من قوله كلم، وإنما جيء به للتأكيد، وهذا المعنى من أهم المعاين التي 

 يقصد إليها المتكلم وهي التأكيد.

ا مَ إهنا تأيت  ال  يف النعت والحال والعميي ،    ل َّ:و ما    ل النح   َّ أ ا 

مؤسسة، وتأيت مؤكدة، تأيت مؤسسًة لمعنًى جديٍد، وتأيت مؤكدًة لمعنًى سابق، فتأيت 

مؤسسًة لمعنًى جديد كقولك: جاء محمٌد الخائف، عرفت أين سأصفه بالخائف 

ذا نعت قبل أن أقول الخائف؟! إًذا كلمة الخائف أسست عندي معنًى جديًدا، ه

 مؤسس، ما تعرف معناه حتى ُيلفظ به.

وكقولك: جاء محمٌد خائًفا، وكقولك: جاء عشرون ماذا؟ ما تدري، حتى آيت 

بالتمييز، فأقول: جاء عشرون رجاًل، إًذا فالنعت والتمييز والحال هنا جاءت لمعنًى 

ن جديد، لمعنًى مؤسس، وقد تأيت هذه الثالثة للتأكيد، كأن تقول مثاًل: جاء م

الخائفين محمٌد الخائف، الخائف هنا للتأكيد، وكأن تقول: ابتسم محمٌد ضاحًكا، 

 وكقولك: جاء من الرجال عشرون رجاًل.

رجاًل؟!! نحن نعرف أنه رجل، ال، هذا  قد    ل هَا ل  ، لماةا ن  ل:

ۀ ۀ ): للتوكيد، وهذا معنًى يقصد إليه أفصح الفصحاء؛ قال

أكيد شهًرا من إفراد الشهور، لكن ، [36الع بة:] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ
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 هذا معنى يقصد إليه المتكلم الفصيح. 

ا المراد بالع  يد يف هَا الباب ه  الع  يد النح  ؛ أ : التوكيد اللفظي أو  إة 

التوكيد المعنوي، وهو تابٌع، الغرض منه تقرير المؤكد لرفع احتمال التجوز أو 

 ذا الباب قسمان نوعان:السهو، قلنا قبل قليل: إن التوكيد النحوي ه

 وسيأيت يف آخر هذا الباب. الع  يد اللفظي:

رفت بااسع صاء والععبع، وهي على   معينة عد
والع  يد المعن  : و ُ َّ بٌلفاظ 

  ربين؛ الع  يد المعن   على  ربين:

 ما يدل على إرادة الحقيقة، ويكون بلفظين: النفس والعين. الارب ا ول: -

التوكيد المعنوي ما يدل على اإلحاطة والشمول، ويكون  من الارب الَاين: -

 بستة ألفاظ: كلتا، وكال، وكل، وجميٌع، وعامة، وأجمع، وإخوانه.

 :ويف الضرب األول، وهو ما يدل على إرادة الحقيقة، يقول ابن مالك

للللَدا ُد أد    باللللالنَّْفسا َأو َبللللالَعْينا ااْسلللل

 

لللللللَدا  ؤ َّ ْير  َ لللللللاَبَق المد
 َملللللللَع َ لللللللما

للللللللق  إاَّْ َ باَعلللللللل   ٌَْفعد َمللللللللا با  َواْجَمْع د

 

عَّباَعلللللا  لللللْن مد ُد لللللَدا  َ 
 َملللللا َللللللْيَس َواحا

يقول: االسم يؤكد بالنفس أو بالعين أو هبما، إذا ُأريد الحقيقة من الكالم،  

نحو: جاء محمٌد نفسه، أو جاء محمٌد عينه، أو جاء محمٌد نفسه عينه، إذا ُأريد دفع 

الكالم، يعني أن تدفع توهم إرادة مضاٍف محذوف  توهم غير الحقيقة من هذا

مثاًل، ال تفهم من جاء محمٌد يعني جاء خربه، أو جاء رسوله، أو جاء عطاؤه، أو 

جاء شره، وهذا يستعمله الناس، يقولون: جاء محمد، يعني جاء خربه أنه مات 

 مثاًل، ونحو ذلك.

يس هذا القلم بل هو القلم نفسه؛ رًدا على من قال: ل ونح  ةلك ق لك:

المطلوب، وقولك: بل هو القلم نفسه يعني هو القلم، وليس قلًما ُيشبهه، أو لست 
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أمزح معك، هذا التأكيد، يدل على إرادة الحقيقة من الكالم؛ ألن الكالم قد ُيخَرج 

 من حقيقته إلى معاين أخرى.

لهذا الضرب من التوكيد حكمين يف البيتين  وقد ذكر ابن مالك

 الحكم األول يف قوله:  السابقين:

ْير   َمعَ  َدا َ اَبَق  َ ما ؤ َّ  المد

أي يجب يف هذا التوكيد يف النفس والعين، أن ُيضاف لفظ النفس، ولفظ العين 

إلى ضميٍر يطابق المؤكد ويعود إليه، كاألمثلة السابقة، جاء محمٌد نفسه، جاءت 

 هنٌد نفسها، وهكذا.

وعينه جميلٌة، أو لقد أزهقت نفًسا بخالف قولك مثاًل: نفس محمٍد كريمٌة، 

بريئًة، أو كحل محمٌد عينه، فكل ذلك ليس من التوكيد؛ لعدم إرادة التوكيد، أو 

 عدم إضافته إلى الضمير.

 والحكم الثاين للتوكيد بالنفس والعين الذي ذكره ابن مالك يف قوله: 

للللللللق  إاَّْ َ باَعلللللللل  ٌَْفعد َمللللللللا با  َواْجَمْع د

 

لللللَدا    عَّباَعلللللا َملللللا َللللللْيَس َواحا لللللْن مد ُد  َ 

يقول: إذا أردت أن توكد بالنفس أو بالعين ما ليس واحًدا، أي أن تؤكد المثنى  

أو الجمع، فإنك تجمع النفس والعين يف هذا األسلوب، أسلوب التوكيد على 

 أفُعل فقط، يعني ال تثنيهما وال تجمعهما على غير أفُعل.

جاء الرجال أنفسهم، وال  مَم  :فإةا أردَ الع  يد، فإنك    ل يف    يد ال

تقول: جاء الرجال نفوسهم؛ ألن النفس والعين يف باب التوكيد ال ُيجمعان إال 

على أفُعل، جاء الرجال أنفسهم، وجاء النساء أنفسهن، وال تقول: نفوسهن، ويف 

 التثنية تقول يف الجمع: جاء المحمدان أنفسهما، وجاءت الهندان أنفسهما.

باتفاق، وأما يف التثنية: فإن بعض النحويين ُيجوز على قلة أن أما يف الجمع ف
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تقول: جاء المحمدان نفساهما، أو جاء المحمدان نفُسهما، يعني إذا أردنا أن  

نجمل الكالم يف ذلك نقول: إذا أكدت بالنفس والعين المفرد، فليس لك يف النفس 

 سها عينها.والعين إال اإلفراد، جاء محمٌد نفسه عينه، وجاءت هند نف

وإذا أكدت بالنفس والعين المجموع، فليس لك إال أن تجمع النفس والعين 

على أفُعل، جاء المحمدون أنفسهم، وجاءت الهندات أنفسهن، وإذا أكدت 

المثنى، فاألفصح أن تجمع النفس والعين أيًضا على أفُعل، تقول: جاء المحمدان 

قلة أن تقول: نفساهما أو أنفسهما، وجاءت الهندان أنفسهما، ويجوز على 

نفسهما، ثم اختلفوا يعني يف هذا القليل أيهما أحسن، نفساهما أو نفسهما على 

 خالٍف بين النحويين.

لكنهم متفقون على أنه ال يجوز إال على قلة، يعني إذا كان اإلنسان يتكلم 

قل  ابتداًء فينبغي أن يقول: جاء المحمدان أنفسهما، ولو ُسئلت عن الحكم، تقول:

جاء المحمدان أنفسهما، ولو كنت تصحح مثاًل تفعل ذلك، لكن لو قال قائٌل آخر 

شاعر أو ناثر، أو كتب كاتٌب آخر: جاء المحمدان نفساهما، اشرتيت السيارتين 

 نفسيهما، أو اشرتيت سيارتين نفسهما!

هذا إنما يجوز يف اللغة على قلة عند بعض النحويين،  هنا ما  دخطيء،    ل:

لو أنت ابتدأت وتكلمت أو ُسئلت، فينبغي أن تأخذ بالمتفق على صحته، لكن 

فهذا هو الضرب األول من التوكيد المعنوي، وهو التوكيد الذي ُيراد به الداللة 

 على إرادة الحقيقة.

طيب، الضرب الثاين من التوكيد المعنوي هو ما يدل على إرادة اإلحاطة 

 والشمول:

لللل للللْر فاللللي ال   للللالًّ اْة د للللالَ َو د
 مد لا َو ا

 

ْيرا مد َصللللالَ  
للللما ْيَعلللل  باالاَّ   الَعللللا َجما

َللللللهْ   للللَق َفاعا ُد َ ا َأْ َاللللل  َ   َواْسللللَعْعَملد

 

َْلللَق النَّافاَللللهْ  
لللي العَّ  اْيلللدا ما

َُّ فا لللْن َعللل
 ما

 



 

 
e 

g h 

f  241 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ٌَْجَمَعلللللللا وا با لللللللدد لللللللَق َأ َّ  َوَبْعلللللللَد  د

 

َمَعللللللا  َُّ جد لللللل للللللْيَن  د
 َجْمَعللللللاَء َأْجَمعا

لللللليْ   َا للللللَق َقللللللْد َ  وََّ  د  ء َأْجَمللللللعد َودد

 

َمللللللعد   َُّ جد لللللل لللللل ََّ  د  َجْمَعللللللاءد َأْجَمعد

باللللللق  لللللل ر  قد ُد ْيللللللدد َمنْ
للللللْد َ   ا  َوإاَّْ  دفا

 

ق   الَمنْلللعد َ لللما
 َوَعلللْن ندَحلللاةا الَبْصلللَرةا

لللللالَ  
ََنًّلللللى َو ا لللللي مد

 َواْغلللللَن باُالَعلللللا فا

 

 َعلللللللْن َوْهَّا َفْعلللللللالََء َوَوْهَّا َأْفَعلللللللالَ  

لللللللق  عَّصا ْيَر المد
لللللللما لللللللدا الاَّ  َوإاَّْ  دؤ  

 

للللق  نَْفصا  باللللالنَّْفسا َوالَعللللْينا َفَبْعللللَد المد

َوا باَمللللللا  للللللدد ْفللللللعا َوَأ َّ  َعنَْيللللللتد َةا الرَّ

 

َما َوالَ ْيللللللدد َلللللللْن  دلَعَ َمللللللا  للللللَ اهد
 سا

كل ذلك يف الضرب الثاين من التوكيد المعنوي، وهو ما يدل على إرادة  

ت، وقبل ذلك اإلحاطة والشمول، فهي عدة ألفاظ ذكرها ابن مالك يف هذه األبيا

 نقول يف قول ابن مالك:

رْ  َو دالًّ   اْة د

كاًل مختوم بالتنوين، والتنوين كما تعرفون نوٌن ساكنة، إًذا فهذه الكلمة 

مختومة بساكن، اذكر: فعل أمر مبدوٌء هبمزة وصل، وهمزة الوصل ما بعدها 

نوين ساكن، وهي تسقط يف درج الكالم، فمعنى ذلك أنه سيلتقي عندنا ساكنان: الت

 يف كالً، والذال يف اذكر بعد حذف همزة الوصل.

والتخلص من التقاء الساكنين يكون يف األصل بالكسر، وهذا جائٌز هنا، فتكسر 

التنوين، التنوين هو نوٌن ساكنة، هذه النون الساكنة اكسرها، وكاٍل اذكر، ويجوز 

بعدها اذكر هذا التخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ نظًرا إلى أن فعل األمر 

مضموم العين، فلك حينئٍذ أن تتخلص بالضم، فتقول: وكالٌ اذكر، وهذا الحكم يف 

 كل ما يشابه ذلك.

 يف أول ةلك:   يب، قال ابن مالك

للللالَ 
للللمد لا َو ا للللي ال  

للللْر فا للللالًّ اْة د  َو د

 

ْيرا مد َصللللالَ  
للللما ْيَعلللل  باالاَّ   الَعللللا َجما
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التوكيد المعنوي، التي ُيراد هبا  فذكر يف هذا البيت أربعة ألفاظ من ألفاظ 

الداللة على اإلحاطة والشمول، وهي كل وكال وكلتا وجميع، وكان األفضل أن 

يجمع ابن مالك بين كٍل وجميع، وال يفصل بينهما، إال أن ضرورة الشعر اقتضت 

 ذلك.

 أما كٌل وجميٌع فيؤكد هبما ما كان ذا أجزاء، ماذا يؤكد هبما؟ ال يؤكد هبما إال ما

كان ذا أجزاء، كقولك: جاء الركب كله أو جميعه، وجاءت القبيلة كلها أو 

جميعها، وجاء الرجال كلهم أو جميعهم، وجاءت الهندات كلهن أو جميعهن، 

 وال تقول: جاء زيٌد كله، لماذا؟

ألن زيًدا ليس ذا أجزاء، زيد أجزاء أو مجزأ؟ له أجزاء؟ ال، ليس له أجزاء، 

بين الجزء والبعض، ونعيد ذلك بسرعة، فنقول: المجزأ أو وسبق أن شرحنا الفرق 

الجزء المجزأ هو الذي يتكون من أشياء مستقلة بنفسها كالجيش، الجيش يتكون 

من ماذا؟! من رجل، ورجل، ورجل، ورجل إلى آخره، الرجل هذا مستقل بنفسه، 

يش فتأخذ رجل وتضم إليه أمثاله فيكونون الجيش، إًذا كل جزء من أجزاء الج

 مستقل بنفسه، فإذا ضممت إليه مثله ومثله ومثله كون الكل.

الجزء هو الذي إذا انضاف إليه أمثاله كونوا  ف منا ا َّ، فيمُن أَّ ن  ل:

الكل، الجزء لو أضفت إليه أمثاله رجل ورجل ورجل كونوا الجيش، أما البعض 

اإلنسان أو المبعض هو الذي يتكون من أبعاٍض ال تستقل بنفسها كاإلنسان، 

يتكون من يدين ورجلين، ورأس، وظهر، وبطن.. إلى آخره، لكن اليد، هل اليد 

 تستقل بنفسها؟! ال تستقل بنفسها.

الجزء هو الذي إذا انضاف إليه مثله ال يكون الكل، لو أتيت بعشرين يد، هل 

ق تكون إنساًنا؟! البعض لو انضاف إليه مثله يد، يد، يد، ال تكون إنساًنا، هذا الفر

بين الجزء والبعض؛ فلهذا اإلنسان ُمبعض، وال نقول: مجزأ، هذا اصطالح 
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عندهم؛ فلهذا ما ُيقال: جاء زيٌد كله، وُيقال: جاء الجيش كله، وجاء الطالب 

 كلهم، ونحو ذلك.

وال يجوز أن تقول جاء زيٌد كله، ال يجوز نحوًيا، طيب،   يب، ن  ل:

ه، إذا أردت اإلشارة إلى شدة سمنه مثاًل أو وبالغًيا؟ قد يجوز أن تقول جاء زيٌد كل

نحو ذلك، فهذه أمور بالغية قد يخرج الكالم إليها، ال إشكال فيها، لكن عندما 

 تريد الحكم النحوي فال تقول ذلك.

إًذا فكل وجميع يؤكد هبما ما كان ذا أجزاء، وأما كال وكلتا فكال يؤكد هبا 

ا، واشرتيت المنزلين كليهما، وأما كلتا المثنى المذكر، تقول: جاء الزيدان كالهم

فيؤكد هبا المثنى المؤنث، تقول: جاء الهندان كلتاهما، واشرتيت الدارين كلتيهما، 

ثم ذكر ابن مالك يف آخر هذا البيت حكًما يتعلق هبذه األلفاظ األربعة التي ذكرها، 

 فقال:

ْيرا  ما  مد َصالَ  باالاَّ

ٍر يطابق المؤكد كما مثَّلنا؛ جاء الركب كله، أي: أنه ال بدَّ من إضافتها إلى ضمي

وجاء الطالبان كالهما، فعلى ذلك لو قلنا مثاًل: جاء الرجال جميعهم، فجميعهم 

توكيٌد معنوي، ولو قلنا مثاًل: جاء الرجال جميًعا، فجميًعا ليس توكيًدا لعدم 

 إضافته إلى الضمير، بل ينقلب إلى حال ويختلف المعنى.

إن قلت جاء الرجال جميعهم فتوكيد، وإن قلت جاء الرجال  يف النح  ن  ل:

جميًعا فحال، هذا من حيث الصناعة النحوية واألحكام النحوية، أما المعنى 

الدقيق فال بدَّ أن ُينظر إليه، هل أنت تريد أن تؤكد فتقول: جاء الرجال جميعهم، أم 

يجوز هكذا على  تريد أن تبين حالتهم، فتقول: جاء الرجال جميًعا، يعني ال

اإلطالق، هو يجوز نحوًيا، نعم يجوز نحوًيا، لكن من حيث المعنى الذي تريد، 
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 هل جاءوا مجتمعين؟ تريد أن تقول: جاءوا مجتمعين، فتقول: جاءوا جميًعا. 

أو غرضك أن تبين لنا أنه لم يتخلف أحٌد منهم؟! فتقول: جاء الرجال 

سلوبان جائزين نحوًيا، طيب، ثم بعد جميعهم، فهناك فرق يف المعنى، وإن كان األ

 :ذلك قال ابن مالك

َلللللهْ  للللَق َفاعا ُد َ ا َأْ َالللل  َ   َواْسللللَعْعَملد

 

َْلللَق النَّافاَللللهْ  
لللي العَّ  اْيلللدا ما

َُّ فا لللْن َعللل
 ما

 قالوا؟ فماذا فاعلة، وزن على عمَّ  الفعل من استعملوا العرب إن: يقول 

ة؛ حاطة والشمول، وأصل عامة فاعلة، ل على اإلالدا التوكيد على للداللة عامَّ

ة، طيب، لماذا لف ابن مالك  عاممة، ثم حدث بين الميمين إدغام، فصارت عامَّ

 كل هذه اللفة؟!

 فقال:

َ ا َق  َأْ َا  َواْسَعْعَملد ُد َلهْ  َ  نْ  َفاعا َُّ  ما   َع

كان يمكن أن يختصر كل ذلك، ويقول: واستعملوا عامة، ولكن ما صرح 

؟ هي  بكلمة عامة، وإنما ، ما فاعلة من عمَّ قال: واستعملوا أيًضا ككٍل فاعلة من عمَّ

عامة، لماذا ما قال عامة؟ ألن عامة فيها اجتماع ساكنين، عامة، األلف ساكنة 

والميم ساكنة، والساكنان ال يلتقيان يف حشو الشعر، يف حشو الشعر ال يجوز مطلًقا 

 أن يجتمع ساكنان.

 يلتقيا ساكنان إال يف مواضع، من هذه المواضع بخالف النثر، النثر األصل أال

يف هناية الكالم، يعني شهر ساكنان، مسلمين ساكنان، وكذلك لو كان قبل الساكنين 

حرف مد، مثل: ضالين، يجتمع ساكنان، ويف مواضع قليلة قد يجتمع الساكنان يف 

شعر يعتمد على النثر، أما يف الشعر فال يجتمع الساكنان أبًدا يف حشو الشعر؛ ألن ال

 الوزن، والوزن لو اجتمع فيه ساكنان يف الحشو انكسر مباشرة يف السمع.
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 ؟(00:54:06@)  الب:

نعم، هذا األمر فقط يعني وزن، بخالف آخر الشعر، آخر الشعر قد يجتمع فيه 

 ساكنان، لو قلت مثاًل يف آخر الشعر مسلمين، اجتمع ساكنان.

بمعنى كل، وتستعمل استعمالها، أي: أنه طيب، وعامة المستعملة يف التوكيد 

يؤكد هبا ذو األجزاء مضافًة إلى ضميره، نحو: جاء القوم عامتهم، أي: كلهم، وجاء 

القبيلة عامتها، أي: كلها، وجاء المحمدون عامتهم، وجاء الهندات عامتهم، هذا 

ة معنى كلمة عامة هنا يف التوكيد، وإن كان بعض العامة اآلن يستعمل كلمة عام

لألكثر، فيقول: جاءت عامة الناس، عامة الناس يقولون، مع أن كلمة عامة يف 

التوكيد ُيراد هبا اإلحاطة والشمول ككل، وإنما تقول: أكثر الناس، أغلب الناس، 

 وهكذا.

 طيب، وقول ابن مالك يف آخر البيت:

ََْق   النَّافاَلهْ  ما

عمَّ يف التوكيد، يعني ما معنى هذه العبارة؟ واستعملوا أيًضا كل فاعلة من 

استعملوا عامة يف التوكيد مثل النافلة، النافلة الزائدة، قيل: المراد بالنافلة هنا 

الزائدة؛ ألن كلمة عامة قلت من ذكرها من النحويين يف ألفاظ التوكيد، فكأن ابن 

 مالك يعني زادها على أكثر النحويين.

كالتاء يف نافلة الزمة، وهذا هو وقيل: إن المراد بذلك أن التاء يف عامة الزم، 

األظهر؛ ألن التاء تاء التأنيث لها مواضع ومعاين، أشهر هذه المواضع وأهمها أن 

تأيت فرًقا بين المذكر والمؤنث، تقول: قائمٌة وقائم، وجالسٌة وجالس، وعالمٌة 

وعالم، معنى ذلك أهنا ليست الزمة للكلمة، قد تقول: قائم، وتقول: قائمة، ليست 

 زمة، قد ُتحذف التاء.ال
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لكن هناك كلمات ال ُتبنى وال ُتستعمل إال بالتاء، فنقول: إن التاء حينئٍذ الزمة،  

ال يمكن أن تسقط عنها، مثل: رحمة، ما تقول: رحم، مثل: عامة، ما تقول: عام، 

جاء القوم عامهم!! ما ُيستعمل هذا، فهذا هو القول الثاين، وهو األظهر يف المراد 

 مالك: بقول ابن

ََْق   النَّافاَلهْ  ما

 : ُ بعد ةلك قال ابن مالك

ٌَْجَمَعلللللللا وا با لللللللدد لللللللَق َأ َّ  َوَبْعلللللللَد  د

 

َمَعللللللا  َُّ جد لللللل للللللْيَن  د
 َجْمَعللللللاَء َأْجَمعا

للللللْيء َأْجَمللللللعد   َا للللللَق َقللللللْد َ  وََّ  د  َودد

 

َمللللللعد   َُّ جد لللللل لللللل ََّ  د  َجْمَعللللللاءد َأْجَمعد

معنوي الدال على يف هذين البيتين يذكر أيًضا لفًظا من ألفاظ التوكيد ال 

اإلحاطة والشمول، وهو أجمع وتثنيته وجمعه، ويف التأنيث: جمعاء، ويف التثنية: 

 أجمعان وجمعاوان، ويف الجمع أجمعون وُجمع.

أن األكثر يف اللغة عند التوكيد بأجمع وفروعه، أن تأيت  طيب، فذكر

ءت القبيلة بعد كل، أن تأيت بعد التأكيد بكل، نحو: جاء الجيش كله أجمع، وجا

كلها جمعاء، وجاء الرجال كلهم أجمعون، وجاءت النساء كلهن ُجمع، ومن ذلك 

 .[30الحَر:] (ېئ ېئ ېئ ىئ): -تعالى-قوله

وتأخير أجمع بعد كل واجب، يعني إذا أتيت بأجمع يجب أن تجعلها بعد كل، 

وال يجوز أن تقدمها على كل، هذا هو المسموع يف اللغة، ما تقول: جاء الرجال 

معون كلهم، ويجوز أن تؤكد بأجمع وفروعه من دون كل، وهو أقل من التوكيد أج

هبا بعد كل، نحو: جاء الجيش أجمع، والقبيلة جمعاء، والرجال أجمعون، والنساء 

 ُجمع.

ک ک ک )، [82ُ:] (مح جخ): -تعالى-ومن ذلك قوله
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ڄ ڄ ڄ )، [95-94ال عراء:] (گ گ ڳ گ گ

، ومن [40َّ:الدما] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)، [9النحق:] (ڃ

 ذلك قول الراجز:

ا  ليعنلللللللي  نلللللللت صلللللللبي ا مر لللللللع 

 

  حملنلللللي اللللللَلفاء حللللل ا  أ علللللع 

 إةا بُيللللللللللت قبلعنللللللللللي أربعللللللللللا 

 

ا  للللللت الللللدهر أبُللللي أجمعللللا   إة 

ننظر للفظ، ننظر للمعنى، الذلفاء هي المرأة التي أنفها صغير، وهو مما  

لت الدهر أبكي أجمع، ُيستحسن يف المرأة، ولم يقل: كله أجمع، وإنما قال: إًذا ظل

طيب، ويف ادعاء كون التوكيد بأجمع وفروعه دون كٍل قلياًل، يف هذا االدعاء نظر، 

فقد جاء يف القرآن والكالم الفصيح التوكيد بأجمع وفروعه دون كل، يف مواضع 

 عدة.

وقد كُثر التوكيد بأجمعين غير تابٍع " حعى قال أب  حياَّ يف البحر المحي :

ن الكريم، فكان ذلك ُحجٌة على ابن مالك يف زعمه أن التأكيد لكلهم يف القرآ

، وذكرنا بعض اآليات، وهناك آياٌت ُأخر أيًضا عدة لم نذكرها جاء "بأجمعين قليل

 التوكيد فيها بأجمعين من دون التوكيد بكل.

طيب، وهناك ما ُيسمى بتوابع أجمع، فإن بعضهم إذا أراد المبالغة بالتأكيد يأيت 

بألفاٍظ تشاهبها، وهي أكتع وأبتع وأبصع، وكلها بمعنى أجمع، فيقولون  بعد أجمع

مثاًل: جاء الجيش أجمع أكتع أبصع أبتع، كلها بمعنًى واحد، نعم، تأيت هبا أو 

ببعضها، وهذا يسمى من اإلتباع، كلمات ما لها معاين، فقط هي يعني كلمات 

 يأتون هبا مشاهبة يف اللفظ لمجرد التأكيد فقط.

 : ُ بعد ةلك قال ابن مالك  يب،

باللللللق لللللل ر  قد ُد ْيللللللدد َمنْ
للللللْد َ   ا  َوإاَّْ  دفا

 

ق   الَمنْلللعد َ لللما
 َوَعلللْن ندَحلللاةا الَبْصلللَرةا
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لللللالَ  
ََنًّلللللى َو ا لللللي مد

 َواْغلللللَن باُالَعلللللا فا

 

 َعلللللللْن َوْهَّا َفْعلللللللالََء َوَوْهَّا َأْفَعلللللللالَ  

وهو قوله:  هذان بيتان، وكان األحسن بابن مالك أن يقدم البيت الثاين منهما، 

وأغنى بكلتا، أن يقدمه على ما قبله، لماذا؟ لكي يتصل كالمه على ألفاظ التوكيد، 

فإذا انتهى من ذكر ألفاظ التوكيد ينتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض أحكام التوكيد 

 المعنوي.

وقد جاء هذا البيت مقدًما على البيت الذي قبله يف بعض النسخ النادرة 

 :لأللفية، المهم قوله

لللللالَ 
ََنًّلللللى َو ا لللللي مد

 َواْغلللللَن باُالَعلللللا فا

 

 َعلللللللْن َوْهَّا َفْعلللللللالََء َوَوْهَّا َأْفَعلللللللالَ  

يقول: إن المثنى كما سبق ال يؤكد إال بالنفس أو العين أو كال وكلتا، نحو:  

جاء المحمدان أنفسهما أو كالهما، وجاءت الهندان أنفسهما أو كلتاهما، ومذهب 

ر ذلك، المثنى ال يؤكد بغير ذلك، يعني ال يؤكد إال البصريين أن المثنى ال يؤكد بغي

 بالنفس أو بالعين أو كال أو كلتا.

جاء الجيشان أجمعان، وال جاءت القبيلتان جمعاوان، لماذا؟  فال    ل:

استغناًء بكال وكلتا عنهما، كال وكلتا يف تأكيد المثنى أغنيا عن أجمع أفعل، وعن 

 ن مالك أيًضا يف هذا البيت، فقال:جمعاء فعالء، وهذا الذي اختاره اب

ََنًّى فاي باُالَعا َواْغنَ  الَ  مد
 َو ا

اغنى هبما يف التوكيد عن ماذا؟ عن وزن فعالء جمعاء، ووزن أفعل أجمع، 

يعني أجمع وجمعاء ما تأيت يف توكيد المثنى، وأجاز الكوفيون واألخفش ما منعه 

، وجاءت القبيلتان البصريون، فتقول على مذهبهم: جاء الجيشان أجمعان

 جمعاوان، ويعوذهما السماع، إال أهنم جوزوا ذلك قياًسا.

 : يب،  ُ قال ابن مالك.. بق قال ابن مالك
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باللللللق لللللل ر  قد ُد ْيللللللدد َمنْ
للللللْد َ   ا  َوإاَّْ  دفا

 

ق   الَمنْلللعد َ لللما
 َوَعلللْن ندَحلللاةا الَبْصلللَرةا

جوازه ال  ذكر يف هذا البيت حكم توكيد النكرة، فتوكيد المعرفة متفٌق على 

إشكال يف ذلك، المعرفة معروفة وواضحة فتؤكدها، أنت تؤكد شيًئا واضًحا بيَّنًا 

تؤكده، أما الشيء الغامض يحتاج إلى نعت، يحتاج إلى أمر يوضحه ويبينه، وال 

 يحتاج إلى أمر يؤكده، هو غامض، كيف تؤكد الغامض؟!

ا، ه  ف   المع نى السابق  ؤ ده،  يب، العٌ يد  ما عرفنا ا  ٌ ي بمعن ى جد د 

المعنى السابق ه  غامض، نُرة غامض  يف  ؤ ده؟ فالنُرة  حعاج إلى أمر  

   ح ا و بين ا، وا  حعاج إلى  ٌ يد؛ فل َا امعلف ا يف    يد النُرة على  ال ة 

 أق ال:

عدم الجواز مطلًقا، ال يجوز سواٌء أكانت النكرة محدودة لها  ال  ل ا ول:

كيوم وشهر وسنة، أم كانت غير محدودة أي ليس لها بداية وهناية  بداية وهناية،

واضحة محددة، كزمن ووقت وومدة، هذه ألفاظ نكرة وليست محدودة، وهذا هو 

 قول البصريين بعدم الجواز.

 الجواز مطلًقا، وهذا قول بعض الكوفيين. ال  ل الَاين:

ت شهًرا كله، جوازه إن كانت النكرة محدودًة، نحو: صم ال  ل الَالث:

ومشيت يوًما أجمع، وانتظرتك أسبوًعا كله، وهذا هو قول األخفش وأكثر 

الكوفيين، وهو اختيار ابن مالك، لماذا قلنا إن هذا القول هو قول ابن مالك، ولم 

 نقل إن قوله هو القول الثاين الجواز مطلًقا؟!

 ألنه قال يف البيت، ونصَّ يف البيت على اإلفادة، قال:

ْد  َوإاَّْ  ْيدد   دفا
ُد ر   َ   ا  َمنْ

والنكرة متى تفيد؟ إذا كانت محدودة، إذا كانت محدودة أفادت هذه الفائدة 
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المحددة، والقول الثالث هو القول الراجح؛ لمجيئه يف السماع، ومن ذلك قول  

 الشاعر:

 لُنلللللله  للللللاقه أَّ قيللللللق ةا رجللللللِب 

 

 .   لللا ليلللت علللدة حللل ل   لللله رجلللبد

جمياًل وجيًدا، فقال: ليت السنة كلها رجب، يا  قالوا: هذا رجب، وكان الوقت 

ليت عدة حوٍل ُكله رجل، فكله: نعت لحول، وحوٌل: نكرة، ومن ذلك قول الراجز 

 السابق:

ا  ليعنللللللي  نلللللللت صلللللللبي ا مر لللللللع 

 

  حملنلللللي اللللللَلفاء حللللل ا  أ علللللع. 

 حواًل: نكرة، أكتع فأكد النكرة، ومن ذلك قول الراجز: 

ا أجمعا  قد سرَ البُرة   م 

 رت البكرة أي أخرجت صوًتا يوًما أجمعا.س

فهذا ما يتعلق بتوكيد النكرة، يبقى لنا بيتان يف التوكيد المعنوي، نجعلهما مع 

 ونختم الدرس. -إن شاء اهلل تعالى-بقية األبيات إلى الدرس القادم

 واهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

 ¹ 
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 رس الرابع والثمانونالد

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 -أما بعد:وأصحابه أجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم يف هذه الليلة الطيبة؛ 

عمائٍة ليلة اإلثنين )الخامس من شهر ربيٍع اآلخر من سنة ثالٍث وثالثين وأرب

بحمد اهلل -وألف( يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض؛ لنعقد

عليه رحمة -الدرس )الرابع والثمانين( من دروس شرح ألفية ابن مالك -وتوفيقه

 .-اهلل

وكنا قد تكلمنا يف الدرس الماضي على باب النعت، وكدنا أن ننتهي منه إال أنه 

باقية نذكرها يف أول هذا الدرس قبل أن نبدأ بالباب  بقي فيه ُصبابٌة قليلة، وبقيةٌ 

 التالي؛ وهو باب التوكيد.

بقي فيه مسألٌة واحدة، وهي أن النعت قد يكون للمضاف، وقد يكون 

للمضاف إليه، لو جاءت كلمة، أو لو جاء مركٌب إضايفٌ مكوٌن من مضاٍف ومضاٍف 

اف أو للمضاف إليه، إليه، ثم جئت بالنعت، فيجوز أن يكون هذا النعت للمض

 ويجوز أن يكون ألحدهما، والذي يحكم كل ذلك هو المعنى.

: جاء عبد اهلل المسكين، فالمسكين نعٌت للمضاف أم للمضاف  فإةا قلنا مَال 
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إليه؟ للمضاف، وعلى ذلك نرفع فنقول: جاء عبد اهلل المسكيُن، ولو قلنا: هذا  

ف، للمسجد، فنقول: هذا مسجد مسجد القرية الجميل، لكان الجميل نعًتا للمضا

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): القرية الجميل، ومن ذلك قوله
 ، األيمن: نعت، فهل هو للمضاف جانب أم للمضاف إليه الطور؟[52مر ُ:]

هو للمضاف؛ ألن األيمن نعٌت للجانب، وليس للطور الجبل،  الَ اب:

ومن ذلك  ،(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)وعلى ذلك جاءت اآلية: 

 (ڦ ڄ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ): قوله
، التي: نعت، فهل هو نعٌت لرب أم لهذه البلدة؟ الجواب: نعٌت [91النمق:]

، طبًعا لتوافقهما يف التذكير الذي، ولو كان نعًتا للبلدة لكان ُيقال: َربَّ  ،للمضاف

 إنما ُأمرت أن أعبد رب هذه القرية التي حرمها.

: هلل الخالق، لكان جاء عبد ا ف َه أم ر  عحُُ في ا المعنى، ول  قلنا مَال 

الخالق صفًة للمضاف العبد أو للمضاف إليه اهلل؟ هلل، وعلى ذلك نقول: جاء عبد 

اهلل الخالِق، ولو قلنا: هذا مسجد القرية الجميلة، لكانت الجميلة نعًتا للقرية، ومن 

، الهون نعٌت [17فصلت:] (ې ې ې ې): -تعالى-ذلك قوله

ه؟ الجواب: للمضاف إليه؛ للتوافق يف للصاعقة المضاف أم للعذاب المضاف إلي

 .(ې ې ې ې)التذكير، فجاءت اآلية: 

هذه  و َ ه أَّ  ُ َّ النعت    ما من حيث اللفظ، ومن ةلك أَّ    ل:

مدرسة القرية الجميلة، الجميلة نعٌت للقرية المضاف إليه أم للمدرسة المضاف؟ 

ة المعنى، قد تقول: هذه من حيث المعنى يجوز األمران، إًذا ال حاكم هنا إال معرف

مدرسة القرية الجميلُة، فتجعلها نعًتا للمدرسة، أو تقول: هذه مدرسة القرية 

 الجميلِة، فتجعلها وصًفا ونعًتا للمضاف إليه.



 

 
e 

g h 

f  253 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 (ڭ ڭ ڭ ے ے ۓ ۓ): ونحو ذلك قوله
، هو الغفور: مبتدأ وخرب، الودود: خربٌ ثاٍن، ذو العرش: خربٌ [15-14البروج:]

قال: المجيد، المجيد هل هو خربٌ رابع لهو يعني هو المجيد؟ أم  ثالث لهو، ثم

نعٌت للعرش؟ من حيث المعنى الوجهان جائزان، فإن جعلته خربًا رابًعا لهو، 

قلت: المجيُد، هو الغفور الودود ذو العرش المجيُد، أي: هو المجيُد، وإن جعلت 

مجيد بالرفع والمجيِد المجيد نعًتا للعرش، كنت تقول: ذو العرِش المجيِد، وال

 بالجر، قراءتان سبعيتان يف اآلية، وهذا توجيههما.

 (ېئ ېئ ېئ ىئ): طيب، ونحو ذلك قوله

، العظيم نعٌت، فهل هو نعٌت للمضاف اسم؟ أم نعٌت للمضاف إليه [74ال اقعة:]

الرب؟ الجواب: من حيث المعنى يجوز الوجهان؛ ألهنما يوصفان بالعظمة. 

 (ېئ ېئ ېئ ىئ)ل: إن العظيم يف هذه اآلية طيب، وهل يمكن أن نقو

 . إنه نعٌت للكاف يف ربك؟ الكاف عائدة إلى النبي

قلنا: العظيم يصح أن يكون صفًة للمضاف اسم، أي: االسم العظيم، ويصح 

أن يكون نعًتا للرب، فهل يصح أن يكون نعًتا للمضاف إليه الثاين الكاف؟ 

 ال يجوز أن ُينعت. الجواب: ال؛ ألن الضمير ال ُينعت، الضمير

 (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ): ونحو ذلك قوله
، هذه قراءة السبعة بل العشرة، ذو، فذو: نعت، نعٌت للمضاف [27الرحمن:]

الوجه، أم نعٌت للمضاف إليه الرب؟ الجواب: نعٌت للمضاف الوجه؛ ألن مرفوع 

فصار مرفوًعا مثله، ويبقى وجه ربك ذو الجالِل، ومن حيث المعنى يجوز أن 

ون ذو الجالل نعًتا للمضاف إليه الرب، وعلى ذلك كان ُيقال يف الكالم: ويبقى يك

 وجه ربك ذي الجالل واإلكرام، وهذه قراءٌة شاذة يف اآلية.
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 : جاء بعض الطالب، ثم أردت أن تنعتهم باالجتهاد، كنت   يب، ول  قلنا مَال 

ن؟ يعني تقول: جاء بعض الطالب المجتهدين، أم جاء بعض الطالب المجتهدو

تجعل النعت للطالب المضاف إليه، أم تجعل النعت للمضاف البعض؟ 

فالجواب: من حيث المعنى الوجهان جائزان يف نحو هذا المثال، يجوز أن تقول: 

جاء بعض الطالب المجتهدين، نعٌت للطالب، وجاء بعض الطالب المجتهدون 

 نعٌت للبعض.

لطالب المجتهدين بالجر، جاء بعض ا والمعنى الدقيق  خعلف؛ فإةا قلت:

كان معنى الكالم جاء بعٌض من الطالب المجتهدين، هؤالء الطالب المجتهدون 

جاء بعضهم، ولو رفعت: جاء بعض الطالب المجتهدون لكان المعنى جاء 

البعض المجتهد من الطالب، يعني الطالب جاء بعضهم المجتهد، فهناك فرق 

عنى التفصيل، أما المعنى اإلجمالي دقيق من حيث المعنى، لكنه فرٌق يف الم

 فمتقارب.

: جاء طالب علٍم مجتهدون، فمجتهدون هنا نعٌت  بخالف ق لك مَال 

للمضاف الطالب فرتفع، وال يصح أن يكون نعًتا للمضاف إليه العلم؛ ألن العلم ال 

 ُينعت بأنه مجتهدون.

ات، لو طيب، ونحو ذلك العدد المضاف إلى تمييزه، كثالثة طالب، وسبع بقر

قلت مثاًل: جاء ثالُث طالٍب مجتهدون أو مجتهدين؟ هل نجعل النعت للعدد 

ثالثة، أم نجعل النعت للمعدود التمييز؟ الجواب: من حيث المعنى الوجهان 

جائزان؛ ألن الثالثة هم الطالب، والطالب هم الثالثة، فالعدد والمعدود يف 

 لطالب، والطالب هم الثالثة.حقيقتهما شيٌء واحد، ثالثة طالب، الثالثة هم ا

فمن حيث المعنى يجوز أن تجعل النعت أليهما، لكن من حيث االستعمال، 

يعني العرب ماذا تفعل يف هذا االستعمال بالذات؟ يعني العدد المضاف إلى 
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تمييزه، األغلب عند العرب، األغلب يف االستعمال العربي أن يكون النعت 

الثة طالٍب مجتهدين، ويجوز على قلة أن تقول: للمعدود، للتمييز، فتقول: جاء ث

 جاء ثالثة طالٍب مجتهدون.

وتقول: عندي سبع بقراٍت سماٍن، نعٌت للمضاف إليه البقرات، ويجوز أن 

ى ى ائ )تقول: عندي سبع بقراٍت سماٌن نعٌت للسبع، ومن ذلك قوله تعالى: 

لو ، فجعل السمان نعًتا للبقرات المضاف إليه، و[43  سف:] (ائ ەئ

جعله نعًتا للعدد لجاز ذلك يف الكالم على قلة، فتقول: إين أرى سبع بقراٍت سماًنا، 

 هذا من حيث االستعمال.

فُيقال فيه ما قيل يف المثال السابق، فإذا قلت: عندي سبق  أما من حيث المعنى:

بقراٍت سماٍن، فالمعنى عندي سبٌع من البقرات السمان، يعني الكالم يدور عن 

السمان، البقرات السمان عندي سٌب منهن، وإذا جعلت النعت للعدد:  البقرات

عندي سبع بقراٍت سماٌن، فالمعنى عندي سبٌع سماٌن من البقرات، إذا الكالم على 

 البقرات، البقرات عندي منهن سبٌع سمان.

 هذه بعض التمرينات السريعة، سنمر هبا بسرعة على باب النعت، قال الشاعر:

 رجللللق  حلللل  ن   بُيللللت ومللللا بدُللللى

 

 عللللللى ربعلللللين مسلللللل ب  وبلللللالي. 

رجٍل حزيٍن: نعت ومنعوت، هذا منعوت لمفرد، طيب  ال اهد هنا بسرعة؟ 

مسلوٍب وبالي؟ هذا نعٌت متعدد لمنعوٍت متعدٍد معنًى ال لفًظا، ربعين: هذا متعدد 

معنًى، ربعين: يعني ربع وربع، لكن من حيث اللفظ كلمة أو كلمتان؟ كلمة، فأتبع 

 ى ربعين مسلوٍب وبالي.عل

، هنا حذف النعت أم المنعوت؟ [5البينة:] (ہ ہ ہ): -تعالى-قال

وذلك دين الملة القيمة، إًذا ما الذي  -واهلل أعلم-قال المفسرون: معنى اآلية
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ڱ ڱ ں ): -تعالى-ُحذف؟ المنعوت، وقلنا: هذا كثيٌر جًدا يف الكالم، قال 

عوت؟ ُحذف النعت، يعني تدمر ، هنا حذف نعت أم من[25ا ح اف:] (ں ڻ

 كل شيٍء ُأمرت بتدميره.

، إًذا ما [25ا ح اف:] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ): ولهذا قال

ُدمرت المساكن؛ ألهنا ما ُأمرت بتدميرها، وهكذا قلنا العربي يفهم كالمهم، يفهم 

الكالم حتى ولو كان فيه حذف، وأما األعجمي الذي ال يفهم اللغة العربية فتأيت 

 كثيرة؛ فلهذا قد يقول: كل شيء يعني كل شيء، هذا ظاهر اآلية. منه مصائب

لكن اآلية جاءت على لغة العرب، فيجب وجوًبا أن ُتفهم على مقتضى كالم 

العرب، وال ُيقال إن هذا إخراٌج لها عن مقتضى الظاهر، ال، بل ُيقال: هذا هو 

فهم كما كانت الظاهر؛ ألن الظاهر هو أن تأخذ بكالم العرب لفًظا ومعنًى، فت

 العرب تفهم لغتها، وهكذا.

، [68المائدة:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): طيب، قال

ما المحذوف؟ النعت أو المنعوت؟ النعت، يعني لستم على شيٍء صحيٍح، أو 

 شيٍء مقبوٍل، هم على شيء، هم على دين.

 طيب، قال الشاعر:

 رجلللال ال لللد الملللٌم ل إنلللا بحاجلللة  

 

 .إلللللى قللللادة   بنللللي و للللعب   دعمللللر 

إلى قادٍة تبني، هنا النعت بجملة، قادٍة: منعوت، وتبني: نعت، لكن نعٌت  

 بالجملة الفعلية، وشعٍب ُيعمر: شعٍب منعوت، وُيعمر: جملة فعلية وقت نعًتا.

، هنا فيه [32ال  ر :] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): -تعالى-قال

ومن آياته السفن  -واهلل أعلم-نعت؟ منعوت أم نعت؟ المنعوت، والمعنى
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 لجواري.ا

ولعبٌد مؤمن خيٌر من مشرك، هنا واضح المحذوف المنعوت، ولعبٌد مؤمن 

خيٌر من عبٍد مشرك، طيب، وتقول العرب: سألت فالًنا، سألت زيًدا فوجدته 

رجاًل، وهل كان يظن أن زيد امرأة!! طيب، ما المعنى؟ طبًعا وجد زيًدا الرجل، 

يد أنه وجده رجاًل ال امرأة، ال، هنا أوجده امرأة!! لكن ال يريد هذا الظاهر، ال ير

نعت محذوف، يعني سألت زيًدا فوجدته رجاًل كريًما مثاًل، وجدته رجاًل شهًما، 

 وهكذا.

، هنا النعت، طيب، ما النعت «ا صالة لمنفرد  ملف الصف»ويف الحديث: 

المحذوف؟ صحيحة أم كاملة؟ صحيحة، إن قلنا: النعت المحذوف صحيحة، 

خلف الصف باطلة، وإن قلنا: كاملة، فهي صحيحة، ولكنها ليست  فصالة المنفرد

كاملة، خالٌف بين الفقهاء، هذا خالف مشهور بين الفقهاء الختالفهم يف النعت 

 المحذوف كيف يكون تقديره، فكٌل قدره بما يره األنسب لظواهر األدلة الشرعية.

على أبواب يتكلم  طيب، ندخل اآلن يف باب التوكيد، ما زال ابن مالك

التوابع يف النحو، وأبواب التوابع كما ذكرناها من قبل أربعة؛ وهي: النعت، 

والتوكيد، والعطف، والبدل، أما النعت فانتهينا منه، واآلن نبدأ بالباب الثاين من 

 أبواب التوابع، وهو باب التوكيد.

باب الع  يد يف ا لفية يف أربعة ع ر بيع ا، قال  وقد ع د ابن مالك

 :في ا

للللَدا ُد أد    باللللالنَّْفسا َأو َبللللالَعْينا ااْسلللل

 

لللللللَدا  ؤ َّ ْير  َ لللللللاَبَق المد
 َملللللللَع َ لللللللما

للللللللق  إاَّْ َ باَعلللللللل   ٌَْفعد َمللللللللا با  َواْجَمْع د

 

عَّباَعلللللا  لللللْن مد ُد لللللَدا  َ 
 َملللللا َللللللْيَس َواحا

للللالَ  
للللمد لا َو ا للللي ال  

للللْر فا للللالًّ اْة د  َو د

 

ْيرا مد َصللللالَ  
للللما ْيَعلللل  باالاَّ   الَعللللا َجما

َللللللهْ   للللَق َفاعا ُد َ ا َأْ َاللللل  َ   َواْسللللَعْعَملد

 

َْلللَق النَّافاَللللهْ  
لللي العَّ  اْيلللدا ما

َُّ فا لللْن َعللل
 ما
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ٌَْجَمَعلللللللا  وا با لللللللدد لللللللَق َأ َّ  َوَبْعلللللللَد  د

 

َمَعللللللا  َُّ جد لللللل للللللْيَن  د
 َجْمَعللللللاَء َأْجَمعا

للللللْيء َأْجَمللللللعد   َا للللللَق َقللللللْد َ  وََّ  د  َودد

 

َمللللللعد   َُّ جد لللللل لللللل ََّ  د  َجْمَعللللللاءد َأْجَمعد

باللللللقَوإاَّْ  د   لللللل ر  قد ُد ْيللللللدد َمنْ
للللللْد َ   ا  فا

 

ق   الَمنْلللعد َ لللما
 َوَعلللْن ندَحلللاةا الَبْصلللَرةا

لللللالَ  
ََنًّلللللى َو ا لللللي مد

 َواْغلللللَن باُالَعلللللا فا

 

 َعلللللللْن َوْهَّا َفْعلللللللالََء َوَوْهَّا َأْفَعلللللللالَ  

لللللللق  عَّصا ْيَر المد
لللللللما لللللللدا الاَّ  َوإاَّْ  دؤ  

 

للللق  نَْفصا  باللللالنَّْفسا َوالَعللللْينا َفَبْعللللَد المد

َوا باَمللللللاَعنَْيللللللتد ةَ   للللللدد ْفللللللعا َوَأ َّ  ا الرَّ

 

َما َوالَ ْيللللللدد َلللللللْن  دلَعَ َمللللللا  للللللَ اهد
 سا

للللي  َا للللي  َ 
للللَن العَّ  اْيللللدا َلْفظا

 َوَمللللا ما

 

للللي  جا للللي اْدرد
جا َرا  َ َ  لاللللَك اْدرد للللرَّ َُ  مد

للللللق  عَّصا ْير  مد
للللللْد َلْفللللللَظ َ للللللما عا  َواَ  د

 

للللق  صا  ود
ْ  باللللها َا ْفللللظا الَّلللل  إااَّ َمللللَع اللَّ

وفد   للللرد ا الحد ََ للللالَ  َ لللل  َغْيللللَر َمللللا َ َحصَّ

 

ُْ َوَ َبَللللللللى   بالللللللها َجلللللللَ اِب َ لللللللنََع

َا  َقلللدا اْنَفَصلللق  ْفلللعا الَّللل ْالللَمَر الرَّ  َومد

 

ْير  ا ََّصللللللق 
للللللقَّ َ للللللما لللللْد باللللللها  د  َأ  

التوكيد والتأكيد، فالتوكيد من وكد يوكد توكيًدا،  ف َا ه  باب الع  يد،  د ال: 

عنى واحد، فقيل: األصل فيهما الواو وكد، والتأكيد من أكد يؤكد تأكيًدا، وهما بم

والهمزة بدٌل من الواو، وقيل العكس: أي األصل أكد تأكيًدا، والواو بدل من 

 الهمزة.

وقيل: هما أصالن أكد ووكد، وهذا القول الثالث هو أظهر األقوال؛ ألن 

وكذلك الفعلين يتصرفان تصرًفا تاًما، ُيقال: أكد يؤكد تأكيًدا، فهو مؤِكد ومؤَكد، 

وكد يوكد توكيًدا، فهو موَكد وموِكد، وهكذا، وأفصح هذه اللغات التوكيد، وهو 

 .[91النحق:] (گ ڳ): -تعالى-الوارد يف القرآن الكريم يف قوله

والمراد بالتوكيد هنا باب التوكيد، وهو تابٌع ُيذكر تقريًرا لمتبوعه؛ لرفع 

 ، وهذا التوكيد نوعان:احتمال التجوز أو السهو، سيأيت بياٌن لمعناه أكثر

ويكون بتكرار المؤكد؛ نحو جاء محمٌد محمٌد، أو جاء جاء     يِد لفظي:

 محمد، أو جاء محمٌد جاء محمٌد.
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التوكيد المعنوي، ويكون بألفاٍظ معينة، وهي النفس والعين،  والن   الَاين:

 وكال وكلتا، وكل وجميع وعامة، وأجمع وإخوانه.

ا، وُيسمونه التوكيد النحوي، وقد يستعمل النحويون فهذا المراد بالتوكيد هن

التوكيد بالمعنى اللغوي، يعني بمعنى التقوية والتقرير، أي أن الغرض والفائدة من 

هذا الشيء هو تأكيد المعنى وتقويته وتقريره، وهذا كثيٌر جًدا عند النحويين، 

 فنفرق بين االستعمالين.

  ، وهما الارباَّ أو الن عاَّ المَ  راَّ:باب العٌ يد المراد به العٌ يد النح 

اللفظي والمعنوي، أما التوكيد بكونه غرًضا وفائدة من الكالم، من األسلوب، من 

اللفظ، فهذا معنًى لغوي، المتكلم قد يقصد من كالمه أن يوكد المعنى، كما قالوا 

 مثاًل يف حروف التوكيد، )إن( الغرض منها التوكيد.

ن، والم االبتداء، كقولك: إن محمًدا قائم، ولمحمد قائم، إن، وأ  ما قال ا يف: 

ما الغرض والفائدة من هذه الحروف؟ قالوا: التأكيد، يعني تأكيد المعنى السابق 

قبل دخولها، فإن محمًدا قائم، الكالم قبل إن ماذا كان؟ كان: محمٌد قائم، طيب، 

 ما الفرق بين محمٌد قائم، وإن محمًدا قائم؟

نى اإلجمالي ال فرق، وهو إسناد القيام إلى محمد، إًذا إن هنا ما من حيث المع

فائدهتا؟ ما لها فائدة يف الكالم؟ ال، فائدهتا التأكيد، ما معنى التأكيد؟ يعني ال تأيت 

بمعنًى جديد يسمونه معنى مؤسس، ال تأيت بمعنًى جديد، ولكن تؤكد المعنى 

 التأكيد معنًى يقصد إليه المتكلم كثيًرا.المعروف قبل اإلتيان هبا، هذا هو التأكيد، و

وكقول النحويين أيًضا يف الحروف الزائدة، إن الغرض من زيادهتا التوكيد، 

نحو: كفى باهلل شهيًدا، وكقولك: ما جاءين من رجل، أصل العبارة: كفى اهلل 

 شهيًدا، وما جاءين رجٌل، وهذا الحرف الزائد لماذا زيد؟! زيد لمعنى التأكيد.
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يقول النحويون أيًضا مثاًل يف المفعول المطلق غير الموصوف وال  وكما 

المضاف، وال الدال على العدد، إنه لغرض التوكيد، نحو: ضربته ضرًبا، وكلم اهلل 

موسى تكليًما، ما الغرض والفائدة من المفعول المطلق يف نحو كلم اهلل موسى 

 تكليًما؟! التأكيد، كلم اهلل موسى، كلمه ماذا؟

ًما، أكيد تكليًما كلمه، فتكليًما لم تأيت بمعنًى زائد؛ ألن المعنى المفهوم تكلي

منها مفهوٌم من قوله كلم، وإنما جيء به للتأكيد، وهذا المعنى من أهم المعاين التي 

 يقصد إليها المتكلم وهي التأكيد.

ا مَال  يف النعت والحال والعميي ،    ل َّ: يت إهنا تأ و ما    ل النح   َّ أ ا 

مؤسسة، وتأيت مؤكدة، تأيت مؤسسًة لمعنًى جديد، وتأيت مؤكدًة لمعنًى سابق، فتأيت 

مؤسسًة لمعنًى جديد كقولك: جاء محمٌد الخائف، عرفت أين سأصفه بالخائف 

قبل أن أقول الخائف؟! إًذا كلمة الخائف أسست عندي معنًى جديًدا، هذا نعت 

 مؤسس، ما تعرف معناه حتى ُيلفظ به.

ك: جاء محمٌد خائًفا، وكقولك: جاء عشرون ماذا؟ ما تدري، حتى آيت وكقول

بالتمييز، فأقول: جاء عشرون رجاًل، إًذا فالنعت والتمييز والحال هنا جاءت لمعنًى 

جديد، لمعنًى مؤسس، وقد تأيت هذه الثالثة للتأكيد، كأن تقول مثاًل: جاء من 

كأن تقول: ابتسم محمٌد ضاحًكا، الخائفين محمٌد الخائف، الخائف هنا للتأكيد، و

 وكقولك: جاء من الرجال عشرون رجاًل.

رجاًل؟!! نحن نعرف أنه رجل، ال، هذا  قد    ل هَا ل  ، لماةا ن  ل:

ۀ ۀ ): للتوكيد، وهذا معنًى يقصد إليه أفصح الفصحاء؛ قال

، أكيد شهًرا من إفراد الشهور، لكن [36الع بة:] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 إليه المتكلم الفصيح.هذا معنى يقصد 
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ا المراد بالع  يد يف هَا الباب ه  الع  يد النح  ؛ أ : الع  يد اللفظي أو  إة 

الع  يد المعن  ، وه   ابِع، ال ر  منه   ر ر المؤ د لرفع احعمال العَ ه أو 

 الس  ، قلنا قبق قليق: إَّ الع  يد النح   هَا الباب قسماَّ ن عاَّ:

  آخر هذا الباب.وسيأيت يف الع  يد اللفظي:

رفت بااسع صاء والععبع، وهي على  والع  يد المعن  :  معينة عد
و ُ َّ بٌلفاظ 

  ربين؛ الع  يد المعن   على  ربين:

 ما يدل على إرادة الحقيقة، ويكون بلفظين: النفس والعين. الارب ا ول: -

يكون من التوكيد المعنوي ما يدل على اإلحاطة والشمول، و الارب الَاين: -

 بستة ألفاظ: كلتا، وكال، وكل، وجميٌع، وعامة، وأجمع، وإخوانه.

 :ويف الارب ا ول، وه  ما  دل على إرادة الح ي ة،    ل ابن مالك

للللَدا ُد أد    باللللالنَّْفسا َأو َبللللالَعْينا ااْسلللل

 

لللللللَدا  ؤ َّ ْير  َ لللللللاَبَق المد
 َملللللللَع َ لللللللما

للللللللق  إاَّْ َ باَعلللللللل   ٌَْفعد َمللللللللا با  َواْجَمْع د

 

عَّباَعلللللاَملللللا   لللللْن مد ُد لللللَدا  َ 
 َللللللْيَس َواحا

يقول: االسم يؤكد بالنفس أو بالعين أو هبما، إذا ُأريد الحقيقة من الكالم،  

نحو: جاء محمٌد نفسه، أو جاء محمٌد عينه، أو جاء محمٌد نفسه عينه، إذا ُأريد دفع 

توهم غير الحقيقة من هذا الكالم، يعني أن تدفع توهم إرادة مضاٍف محذوف 

ثاًل، ال تفهم من جاء محمٌد يعني جاء خربه، أو جاء رسوله، أو جاء عطاؤه، أو م

جاء شره، وهذا يستعمله الناس، يقولون: جاء محمد، يعني جاء خربه أنه مات 

 مثاًل، ونحو ذلك.

بل هو القلم نفسه؛ رًدا على من قال: ليس هذا القلم  ونح  ةلك ق لك:

يعني هو القلم، وليس قلًما ُيشبهه، أو لست المطلوب، وقولك: بل هو القلم نفسه 

أمزح معك، هذا التأكيد، يدل على إرادة الحقيقة من الكالم؛ ألن الكالم قد ُيخرج 



 

 
e 

g h 

f  262 
 شرح ألفية ابن مالك

 من حقيقته إلى معاين أخرى. 

ل َا الارب من الع  يد حُمين يف البيعين  وقد ة ر ابن مالك

 الساب ين: الحُُ ا ول يف ق له: 

ْير   َمعَ  َداال َ اَبَق  َ ما ؤ َّ  مد

أي يجب يف هذا التوكيد يف النفس والعين، أن ُيضاف لفظ النفس، ولفظ العين 

إلى ضميٍر يطابق المؤكد ويعود إليه، كاألمثلة السابقة، جاء محمٌد نفسه، جاءت 

 هنٌد نفسها، وهكذا.

: نفس محمٍد كريمٌة، وعينه جميلٌة، أو لقد أزهقت نفًسا  بخالف ق لك مَال 

محمٌد عينه، فكل ذلك ليس من التوكيد؛ لعدم إرادة التوكيد، أو  بريئًة، أو كحل

 عدم إضافته إلى الضمير.

 والحُُ الَاين للع  يد بالنفس والعين الَ  ة ره ابن مالك يف ق له: 

للللللللق  إاَّْ َ باَعلللللللل  ٌَْفعد َمللللللللا با  َواْجَمْع د

 

عَّباَعلللللا  لللللْن مد ُد لللللَدا  َ 
 َملللللا َللللللْيَس َواحا

لنفس أو بالعين ما ليس واحًدا، أي أن تؤكد المثنى يقول: إذا أردت أن توكد با 

أو الجمع، فإنك تجمع النفس والعين يف هذا األسلوب، أسلوب التوكيد على 

 أفُعل فقط، يعني ال تثنيهما وال تجمعهما على غير أفُعل.

جاء الرجال أنفسهم، وال  فإةا أردَ الع  يد، فإنك    ل يف    يد المَم  :

نفوسهم؛ ألن النفس والعين يف باب التوكيد ال ُيجمعان إال تقول: جاء الرجال 

على أفُعل، جاء الرجال أنفسهم، وجاء النساء أنفسهن، وال تقول: نفوسهن، ويف 

 التثنية تقول يف الجمع: جاء المحمدان أنفسهما، وجاءت الهندان أنفسهما.

على قلة أن  فإن بعض النحويين ُيجوز أما يف الَمع فبا فاق، وأما يف العَنية:

تقول: جاء المحمدان نفساهما، أو جاء المحمدان نفُسهما، يعني إذا أردنا أن 
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نجمل الكالم يف ذلك نقول: إذا أكدت بالنفس والعين المفرد، فليس لك يف النفس 

 والعين إال اإلفراد، جاء محمٌد نفسه عينه، وجاءت هند نفسها عينها.

س لك إال أن تجمع النفس والعين وإذا أكدت بالنفس والعين المجموع، فلي

على أفُعل، جاء المحمدون أنفسهم، وجاءت الهندات أنفسهن، وإذا أكدت 

المثنى، فاألفصح أن تجمع النفس والعين أيًضا على أفُعل، تقول: جاء المحمدان 

أنفسهما، وجاءت الهندان أنفسهما، ويجوز على قلة أن تقول: نفساهما أو 

يف هذا القليل أيهما أحسن، نفساهما أو نفسهما على  نفسهما، ثم اختلفوا يعني

 خالٍف بين النحويين.

لكنهم متفقون على أنه ال يجوز إال على قلة، يعني إذا كان اإلنسان يتكلم 

ابتداًء فينبغي أن يقول: جاء المحمدان أنفسهما، ولو ُسئلت عن الحكم، تقول: قل 

عل ذلك، لكن لو قال قائٌل آخر جاء المحمدان أنفسهما، ولو كنت تصحح مثاًل تف

شاعر أو ناثر، أو كتب كاتٌب آخر: جاء المحمدان نفساهما، اشرتيت السيارتين 

 نفسيهما، أو اشرتيت سيارتين نفسهما!

هذا إنما يجوز يف اللغة على قلة عند بعض النحويين،  هنا ما  دخطيء،    ل:

المتفق على صحته، لكن لو أنت ابتدأت وتكلمت أو ُسئلت، فينبغي أن تأخذ ب

فهذا هو الضرب األول من التوكيد المعنوي، وهو التوكيد الذي ُيراد به الداللة 

 على إرادة الحقيقة.

 يب، الارب الَاين من الع  يد المعن   ه  ما  دل على إرادة اإلحا ة 

 وال م ل:

للللالَ 
للللمد لا َو ا للللي ال  

للللْر فا للللالًّ اْة د  َو د

 

ْيرا   للللما ْيَعلللل  باالاَّ  مد َصللللالَ   الَعللللا َجما

َللللللهْ   للللَق َفاعا ُد َ ا َأْ َاللللل  َ   َواْسللللَعْعَملد

 

َْلللَق النَّافاَللللهْ  
لللي العَّ  اْيلللدا ما

َُّ فا لللْن َعللل
 ما

ٌَْجَمَعلللللللا  وا با لللللللدد لللللللَق َأ َّ  َوَبْعلللللللَد  د

 

َمَعللللللا  َُّ جد لللللل للللللْيَن  د
 َجْمَعللللللاَء َأْجَمعا
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للللللْيء َأْجَمللللللعد   َا للللللَق َقللللللْد َ  وََّ  د  َودد

 

َمللللللعد   َُّ جد لللللل لللللل ََّ  د  َجْمَعللللللاءد َأْجَمعد

باللللللق  لللللل ر  قد ُد ْيللللللدد َمنْ
للللللْد َ   ا  َوإاَّْ  دفا

 

ق   الَمنْلللعد َ لللما
 َوَعلللْن ندَحلللاةا الَبْصلللَرةا

لللللالَ  
ََنًّلللللى َو ا لللللي مد

 َواْغلللللَن باُالَعلللللا فا

 

 َعلللللللْن َوْهَّا َفْعلللللللالََء َوَوْهَّا َأْفَعلللللللالَ  

لللللللق  عَّصا ْيَر المد
لللللللما لللللللدا الاَّ  َوإاَّْ  دؤ  

 

للللق  نَْفصا  باللللالنَّْفسا َوالَعللللْينا َفَبْعللللَد المد

َوا باَمللللللا  للللللدد ْفللللللعا َوَأ َّ  َعنَْيللللللتد َةا الرَّ

 

َما َوالَ ْيللللللدد َلللللللْن  دلَعَ َمللللللا  للللللَ اهد
 سا

كل ذلك يف الضرب الثاين من التوكيد المعنوي، وهو ما يدل على إرادة  

اإلحاطة والشمول، فهي عدة ألفاظ ذكرها ابن مالك يف هذه األبيات، وقبل ذلك 

 نقول يف قول ابن مالك:

 رْ اْة د  َو دالًّ 

كاًل مختوم بالتنوين، والتنوين كما تعرفون نوٌن ساكنة، إًذا فهذه الكلمة 

مختومة بساكن، اذكر: فعل أمر مبدوٌء هبمزة وصل، وهمزة الوصل ما بعدها 

ساكن، وهي تسقط يف درج الكالم، فمعنى ذلك أنه سيلتقي عندنا ساكنان: التنوين 

 .يف كالً، والذال يف اذكر بعد حذف همزة الوصل

والتخلص من التقاء الساكنين يكون يف األصل بالكسر، وهذا جائٌز هنا، فتكسر 

التنوين، التنوين هو نوٌن ساكنة، هذه النون الساكنة اكسرها، وكاٍل اذكر، ويجوز 

هذا التخلص من التقاء الساكنين بالضم؛ نظًرا إلى أن فعل األمر بعدها اذكر 

ضم، فتقول: وكالٌ اذكر، وهذا الحكم يف مضموم العين، فلك حينئٍذ أن تتخلص بال

 كل ما يشابه ذلك.

 يف أول ذلك:  طيب، قال ابن مالك

للللالَ 
للللمد لا َو ا للللي ال  

للللْر فا للللالًّ اْة د  َو د

 

ْيرا مد َصللللالَ  
للللما ْيَعلللل  باالاَّ   الَعللللا َجما

فذكر يف هذا البيت أربعة ألفاظ من ألفاظ التوكيد المعنوي، التي ُيراد هبا  
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حاطة والشمول، وهي كل وكال وكلتا وجميع، وكان األفضل أن الداللة على اإل

يجمع ابن مالك بين كٍل وجميع، وال يفصل بينهما، إال أن ضرورة الشعر اقتضت 

 ذلك.

أما كٌل وجميٌع فيؤكد هبما ما كان ذا أجزاء، ماذا يؤكد هبما؟ ال يؤكد هبما إال ما 

جاءت القبيلة كلها أو كان ذا أجزاء، كقولك: جاء الركب كله أو جميعه، و

جميعها، وجاء الرجال كلهم أو جميعهم، وجاءت الهندات كلهن أو جميعهن، 

 وال تقول: جاء زيٌد كله، لماذا؟

ألن زيًدا ليس ذا أجزاء، زيد أجزاء أو مجزأ؟ له أجزاء؟ ال، ليس له أجزاء، 

أ أو وسبق أن شرحنا الفرق بين الجزء والبعض، ونعيد ذلك بسرعة، فنقول: المجز

الجزء المجزأ هو الذي يتكون من أشياء مستقلة بنفسها كالجيش، الجيش يتكون 

من ماذا؟! من رجل، ورجل، ورجل، ورجل إلى آخره، الرجل هذا مستقل بنفسه، 

فتأخذ رجل وتضم إليه أمثاله فيكونون الجيش، إًذا كل جزء من أجزاء الجيش 

 كون الكل. مستقل بنفسه، فإذا ضممت إليه مثله ومثله ومثله

فهمنا اآلن، فيمكن أن نقول: الجزء هو الذي إذا انضاف إليه أمثاله كونوا 

الكل، الجزء لو أضفت إليه أمثاله رجل ورجل ورجل كونوا الجيش، أما البعض 

أو المبعض هو الذي يتكون من أبعاٍض ال تستقل بنفسها كاإلنسان، اإلنسان 

. إلى آخره، لكن اليد، هل اليد يتكون من يدين ورجلين، ورأس، وظهر، وبطن.

 تستقل بنفسها؟! ال تستقل بنفسها.

الجزء هو الذي إذا انضاف إليه مثله ال يكون الكل، لو أتيت بعشرين يد، هل 

تكون إنساًنا؟! البعض لو انضاف إليه مثله يد، يد، يد، ال تكون إنساًنا، هذا الفرق 

ول: مجزأ، هذا اصطالح بين الجزء والبعض؛ فلهذا اإلنسان ُمبعض، وال نق

عندهم؛ فلهذا ما ُيقال: جاء زيٌد كله، وُيقال: جاء الجيش كله، وجاء الطالب 
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 كلهم، ونحو ذلك. 

طيب، نقول: وال يجوز أن تقول جاء زيٌد كله، ال يجوز نحوًيا، طيب، 

وبالغًيا؟ قد يجوز أن تقول جاء زيٌد كله، إذا أردت اإلشارة إلى شدة سمنه مثاًل أو 

لك، فهذه أمور بالغية قد يخرج الكالم إليها، ال إشكال فيها، لكن عندنا نحو ذ

 تريد الحكم النحوي فال تقول ذلك.

إًذا فكل وجميع يؤكد هبما ما كان ذا أجزاء، وأما كال وكلتا فكال يؤكد هبا 

المثنى المذكر، تقول: جاء الزيدان كالهما، واشرتيت المنزلين كليهما، وأما كلتا 

المثنى المؤنث، تقول: جاء الهندان كلتاهما، واشرتيت الدارين كلتيهما،  فيؤكد هبا

ثم ذكر ابن مالك يف آخر هذا البيت حكًما يتعلق هبذه األلفاظ األربعة التي ذكرها، 

 فقال:

ْيرا  ما  مد َصالَ  باالاَّ

أي: أنه ال بدَّ من إضافتها إلى ضميٍر يطابق المؤكد كما مثَّلنا؛ جاء الركب كله، 

ء الطالبان كالهما، فعلى ذلك لو قلنا مثاًل: جاء الرجال جميعهم، فجميعهم وجا

توكيٌد معنوي، ولو قلنا مثاًل: جاء الرجال جميًعا، فجميًعا ليس توكيًدا لعدم 

 إضافته إلى الضمير، بل ينقلب إلى حال ويختلف المعنى.

لرجال يف النحو نقول: إن قلت جاء الرجال جميعهم فتوكيد، وإن قلت جاء ا

جميًعا فحال، هذا من حيث الصناعة النحوية واألحكام النحوية، أما المعنى 

الدقيق فال بدَّ أن ُينظر إليه، هل أنت تريد أن تؤكد فتقول: جاء الرجال جميعهم، أم 

تريد أن تبين حالتهم، فتقول: جاء الرجال جميًعا، يعني ال يجوز هكذا على 

ز نحوًيا، لكن من حيث المعنى الذي تريد، اإلطالق، هو يجوز نحوًيا، نعم يجو

 هل جاءوا مجتمعين؟ تريد أن تقول: جاءوا مجتمعين، فتقول: جاءوا جميًعا.
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أو غرضك أن تبين لنا أنه لم يتخلف أحٌد منهم؟! فتقول: جاء الرجال 

جميعهم، فهناك فرق يف المعنى، وإن كان األسلوبان جائزين نحوًيا، طيب، ثم بعد 

 :مالكذلك قال ابن 

َلللللهْ  للللَق َفاعا ُد َ ا َأْ َالللل  َ   َواْسللللَعْعَملد

 

َْلللَق النَّافاَللللهْ  
لللي العَّ  اْيلللدا ما

َُّ فا لللْن َعللل
 ما

 قالوا؟ فماذا فاعلة، وزن على عمَّ  الفعل من استعملوا العرب إن: يقول 

ة؛ داللة على التوكيد الدال على اإلحاطة والشمول، وأصل عامة فاعلة، لل عامَّ

ة، طيب، لماذا لف ابن مالك عاممة، ثم حدث ب ين الميمين إدغام، فصارت عامَّ

 كل هذه اللفة؟!

 فقال:

َ ا َق  َأْ َا  َواْسَعْعَملد ُد َلهْ  َ  نْ  َفاعا َُّ  ما   َع

واستعملوا عامة، ولكن ما صرح   اَّ  مُن أَّ  خعصر  ق ةلك، و   ل:

، ما فا ؟ هي بكلمة عامة، وإنما قال: واستعملوا أيًضا ككٍل فاعلة من عمَّ علة من عمَّ

عامة، لماذا ما قال عامة؟ ألن عامة فيها اجتماع ساكنين، عامة، األلف ساكنة 

والميم ساكنة، والساكنان ال يلتقيان يف حشو الشعر، يف حشو الشعر ال يجوز مطلًقا 

 أن يجتمع ساكنان.

بخالف النثر، النثر األصل أال يلتقيا ساكنان إال يف مواضع، من هذه المواضع 

هناية الكالم، يعني شهر ساكنان، مسلمين ساكنان، وكذلك لو كان قبل الساكنين  يف

حرف مد، مثل: ضالين، يجتمع ساكنان، ويف مواضع قليلة قد يجتمع الساكنان يف 

النثر، أما يف الشعر فال يجتمع الساكنان أبًدا يف حشو الشعر؛ ألن الشعر يعتمد على 

 يف الحشو انكسر مباشرة يف السمع. الوزن، والوزن لو اجتمع فيه ساكنان

 ؟(00:54:06@)  الب:
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نعم، هذا األمر فقط يعني وزن، بخالف آخر الشعر، آخر الشعر قد يجتمع فيه  

 ساكنان، لو قلت مثاًل يف آخر الشعر مسلمين، اجتمع ساكنان.

طيب، وعامة المستعملة يف التوكيد بمعنى كل، وتستعمل استعمالها، أي: أنه 

و األجزاء مضافًة إلى ضميره، نحو: جاء القول عامتهم، أي: كلهم، يؤكد هبا ذ

وجاء القبيلة عامتها، أي: كلها، وجاء المحمدون عامتهم، وجاء الهندات عامتهم، 

هذا معنى كلمة عامة هنا يف التوكيد، وإن كان بعض العامة اآلن يستعمل كلمة عامة 

ولون، مع أن كلمة عامة يف لألكثر، فيقول: جاءت عامة الناس، عامة الناس يق

التوكيد ُيراد هبا اإلحاطة والشمول ككل، وإنما تقول: أكثر الناس، أغلب الناس، 

 وهكذا.

 طيب، وقول ابن مالك يف آخر البيت:

ََْق   النَّافاَلهْ  ما

ما معنى هذه العبارة؟ واستعملوا أيًضا كل فاعلة من عمَّ يف التوكيد، يعني 

مثل النافلة، النافلة الزائدة، قيل: المراد بالنافلة هنا استعملوا عامة يف التوكيد 

الزائدة؛ ألن كلمة عامة قلت من ذكرها من النحويين يف ألفاظ التوكيد، فكأن ابن 

 مالك يعني زادها على أكثر النحويين.

وقيل: إن المراد بذلك أن التاء يف عامة الزم، كالتاء يف نافلة الزمة، وهذا هو 

ء تاء التأنيث لها مواضع ومعاين، أشهر هذه المواضع وأهمها أن األظهر؛ ألن التا

تأيت فرًقا بين المذكر والمؤنث، تقول: قائمٌة وقائم، وجالسٌة وجالس، وعالمٌة 

وعالم، معنى ذلك أهنا ليست الزمة للكلمة، قد تقول: قائم، وتقول: قائمة، ليست 

 الزمة، قد ُتحذف التاء.

إن التاء حينئٍذ الزمة،    دسععمق إا بالعاء، فن  ل:لُن هناَ  لماَ ا  دبنى وا
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ال يمكن أن تسقط عنها، مثل: رحمة، ما تقول: رحم، مثل: عامة، ما تقول: عام، 

جاء القوم عامهم!! ما ُيستعمل هذا، فهذا هو القول الثاين، وهو األظهر يف المراد 

 بقول ابن مالك:

ََْق   النَّافاَلهْ  ما

 :الك ُ بعد ةلك قال ابن م

ٌَْجَمَعلللللللا وا با لللللللدد لللللللَق َأ َّ  َوَبْعلللللللَد  د

 

َمَعللللللا  َُّ جد لللللل للللللْيَن  د
 َجْمَعللللللاَء َأْجَمعا

للللللْيء َأْجَمللللللعد   َا للللللَق َقللللللْد َ  وََّ  د  َودد

 

َمللللللعد   َُّ جد لللللل لللللل ََّ  د  َجْمَعللللللاءد َأْجَمعد

يف هذين البيتين يذكر أيًضا لفًظا من ألفاظ التوكيد المعنوي الدال على  

ته وجمعه، ويف التأنيث: جمعاء، ويف التثنية: اإلحاطة والشمول، وهو أجمع وتثني

 أجمعان وجمعاوان، ويف الجمع أجمعون وُجمع.

أن األكثر يف اللغة عند التوكيد بأجمع وفروعه، أن تأيت  طيب، فذكر

بعد كل، أن تأيت بعد التأكيد بكل، نحو: جاء الجيش كله أجمع، وجاءت القبيلة 

وجاءت النساء كلهن ُجمع، ومن ذلك  كلها جمعاء، وجاء الرجال كلهم أجمعون،

 .[30الحَر:] (ېئ ېئ ېئ ىئ): -تعالى-قوله

وتأخير أجمع بعد كل واجب، يعني إذا أتيت بأجمع يجب أن تجعلها بعد كل، 

وال يجوز أن تقدمها على كل، هذا هو المسموع يف اللغة، ما تقول: جاء الرجال 

، وهو أقل من التوكيد أجمعون كلهم، ويجوز أن تؤكد بأجمع وفروعه من دون كل

هبا بعد كل، نحو: جاء الجيش أجمع، والقبيلة جمعاء، والرجال أجمعون، والنساء 

 ُجمع.

ک ک ک )، [82ُ:] (مح جخ): -تعالى-ومن ذلك قوله

ڄ ڄ ڄ )، [95-94ال عراء:] (گ گ ڳ گ گ
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، ومن [40الدماَّ:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)، [9النحق:] (ڃ 

 ذلك قول الراجز:

 اليعنلللللللي  نلللللللت صلللللللبي ا مر لللللللع  

 

  حملنلللللي اللللللَلفاء حللللل ا  أ علللللع. 

 إةا بُيللللللللللت قبلعنللللللللللي أربعللللللللللا 

 

ا  للللللت الللللدهر أبُللللي أجمعللللا.   إة 

ننظر للفظ، ننظر للمعنى، الذلفاء هي المرأة التي أنفها صغير، وهو مما  

ُيستحسن يف المرأة، ولم يقل: كله أجمع، وإنما قال: إًذا ظللت الدهر أبكي أجمع، 

د بأجمع وفروعه دون كٍل قلياًل، يف هذا االدعاء نظر، طيب، ويف ادعاء كون التوكي

فقد جاء يف القرآن والكالم الفصيح التوكيد بأجمع وفروعه دون كل، يف مواضع 

 عدة.

وقد كُثر التوكيد بأجمعين غير تابٍع " حعى قال أب  حياَّ يف البحر المحي :

أن التأكيد  لكلهم يف القرآن الكريم، فكان ذلك ُحجٌة على ابن مالك يف زعمه

، وذكرنا بعض اآليات، وهناك آياٌت ُأخر أيًضا عدة لم نذكرها جاء "بأجمعين قليل

 التوكيد فيها بأجمعين من دون التوكيد بكل.

طيب، وهناك ما ُيسمى بتوابع أجمع، فإن بعضهم إذا أراد المبالغة بالتأكيد يأيت 

بمعنى أجمع، فيقولون  بعد أجمع بألفاٍظ تشاهبها، وهي أكتع وأبتع وأبصع، وكلها

مثاًل: جاء الجيش أجمع أكتع أبصع أبتع، كلها بمعنًى واحد، نعم، تأيت هبا أو 

ببعضها، وهذا يسمى من اإلتباع، كلمات ما لها معاين، فقط هي يعني كلمات 

 يأتون هبا مشاهبة يف اللفظ لمجرد التأكيد فقط.

 : يب،  ُ بعد ةلك قال ابن مالك

للللللْد َ   ا  باللللللقَوإاَّْ  دفا لللللل ر  قد ُد  ْيللللللدد َمنْ

 

ق   الَمنْلللعد َ لللما
 َوَعلللْن ندَحلللاةا الَبْصلللَرةا

لللللالَ  
ََنًّلللللى َو ا لللللي مد

 َواْغلللللَن باُالَعلللللا فا

 

 َعلللللللْن َوْهَّا َفْعلللللللالََء َوَوْهَّا َأْفَعلللللللالَ  
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هذان بيتان، وكان األحسن بابن مالك أن يقدم البيت الثاين منهما، وهو قوله: 

لماذا؟ لكي يتصل كالمه على ألفاظ التوكيد،  وأغنى بكلتا، أن يقدمه على ما قبله،

فإذا انتهى من ذكر ألفاظ التوكيد ينتقل بعد ذلك إلى ذكر بعض أحكام التوكيد 

 المعنوي.

وقد جاء هذا البيت مقدًما على البيت الذي قبله يف بعض النسخ النادرة 

 :لأللفية، المهم قوله

لللللالَ 
ََنًّلللللى َو ا لللللي مد

 َواْغلللللَن باُالَعلللللا فا

 

 َوْهَّا َفْعلللللللالََء َوَوْهَّا َأْفَعلللللللالَ َعلللللللْن  

يقول: إن المثنى كما سبق ال يؤكد إال بالنفس أو العين أو كال وكلتا، نحو:  

جاء المحمدان أنفسهما أو كالهما، وجاءت الهندان أنفسهما أو كلتاهما، ومذهب 

إال البصريين أن المثنى ال يؤكد بغير ذلك، المثنى ال يؤكد بغير ذلك، يعني ال يؤكد 

 بالنفس أو بالعين أو كال أو كلتا.

فال تقول: جاء الجيشان أجمعان، وال جاءت القبيلتان جمعاوان، لماذا؟ 

استغناًء بكال وكلتا عنهما، كال وكلتا يف تأكيد المثنى أغنيا عن أجمع أفعل، وعن 

 جمعاء فعالء، وهذا الذي اختاره ابن مالك أيًضا يف هذا البيت، فقال:

ََنًّى فاي لَعاباُا  َواْغنَ  الَ  مد
 َو ا

اغنى هبما يف التوكيد عن ماذا؟ عن وزن فعالء جمعاء، ووزن أفعل أجمع، 

يعني أجمع وجمعاء ما تأيت يف توكيد المثنى، وأجاز الكوفيون واألخفش ما منعه 

البصريون، فتقول على مذهبهم: جاء الجيشان أجمعان، وجاءت القبيلتان 

 ال أهنم جوزوا ذلك قياًسا.جمعاوان، ويعوذهما السماع، إ

 : يب،  ُ قال ابن مالك.. بق قال ابن مالك

باللللللق لللللل ر  قد ُد ْيللللللدد َمنْ
للللللْد َ   ا  َوإاَّْ  دفا

 

ق   الَمنْلللعد َ لللما
 َوَعلللْن ندَحلللاةا الَبْصلللَرةا
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ذكر يف هذا البيت حكم توكيد النكرة، فتوكيد المعرفة متفٌق على جوازه ال  

فتؤكدها، أنت تؤكد شيًئا واضًحا بيَّنًا  إشكال يف ذلك، المعرفة معروفة وواضحة

تؤكده، أما الشيء الغامض يحتاج إلى نعت، يحتاج إلى أمر يوضحه ويبينه، وال 

 يحتاج إلى أمر يؤكده، هو غامض، كيف تؤكد الغامض؟!

العٌ يد  ما عرفنا ا  ٌ ي بمعن ى جد د، ه  ف   المعنى السابق  ؤ ده،  يب، 

رة غامض  يف  ؤ ده؟ فالنُرة  حعاج إلى أمر  المعنى السابق ه  غامض، نُ

   ح ا و بين ا، وا  حعاج إلى  ٌ يد؛ فل َا امعلف ا يف    يد النُرة على  ال ة 

 أق ال:

عدم الجواز مطلًقا، ال يجوز سواٌء أكانت النكرة محدودة لها  ال  ل ا ول:

بداية وهناية بداية وهناية، كيوم وشهر وسنة، أم كانت غير محدودة أي ليس لها 

واضحة محددة، كزمن ووقت وومدة، هذه ألفاظ نكرة وليست محدودة، وهذا هو 

 قول البصريين بعدم الجواز.

 الجواز مطلًقا، وهذا قول بعض الكوفيين. ال  ل الَاين:

جوازه إن كانت النكرة محدودًة، نحو: صمت شهًرا كله،  ال  ل الَالث:

كله، وهذا هو قول األخفش وأكثر  ومشيت يوًما أجمع، وانتظرتك أسبوًعا

الكوفيين، وهو اختيار ابن مالك، لماذا قلنا إن هذا القول هو قول ابن مالك، ولم 

 نقل إن قوله هو القول الثاين الجواز مطلًقا؟!

 ألنه قال يف البيت، ونصَّ يف البيت على اإلفادة، قال:

ْد  َوإاَّْ  ْيدد   دفا
ُد ر   َ   ا  َمنْ

ذا كانت محدودة، إذا كانت محدودة أفادت هذه الفائدة والنكرة متى تفيد؟ إ

المحددة، والقول الثالث هو القول الراجح؛ لمجيئه يف السماع، ومن ذلك قول 
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 الشاعر:

 لُنلللللله  للللللاقه أَّ قيللللللق ةا رجللللللِب 

 

 .   لللا ليلللت علللدة حللل ل   لللله رجلللبد

قالوا: هذا رجب، وكان الوقت جمياًل وجيًدا، فقال: ليت السنة كلها رجب، يا  

ت عدة حوٍل ُكله رجل، فكله: نعت لحول، وحوٌل: نكرة، ومن ذلك قول الراجز لي

 السابق:

ا  ليعنللللللي  نلللللللت صلللللللبي ا مر لللللللع 

 

  حملنلللللي اللللللَلفاء حللللل ا  أ علللللع. 

 حواًل: نكرة، أكتع فأكد النكرة، ومن ذلك قول الراجز: 

ا أجمعا  قد سرَ البُرة   م 

 سرت البكرة أي أخرجت صوًتا يوًما أجمعا.

تعلق بتوكيد النكرة، يبقى لنا بيتان يف التوكيد المعنوي، نجعلهما مع فهذا ما ي

 ونختم الدرس. -إن شاء اهلل تعالى-بقية األبيات إلى الدرس القادم

 واهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

 ¹ 
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 الدرس اخلامس والثمانون 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا بسُ اهلل الرحمن الرحيُ، 

 محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

اإلثنين الثاين عشر من شهر ربيٍع اآلخر من سنة ثالٍث وثالثين وأربعمائٍة وألف، 

اجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه ونحن يف جامع الر

، -عليه رحمة اهلل-الدرس الخامس والثمانين من دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك

 .باب الع  يدعلى  -يا إخوان-وال زال الكالم موصواًل 

يف ألفيته عقده يف أربعة عشر بيًتا،  باب التوكيد ذكرنا أّن ابن مالك

رس الماضي ثمانية أبيات، فيبقى من هذه األبيات ستة أبياٍت نشرحها شرحنا يف الد

إْن شاء اهلل تعالى يف هذا الدرس، ونبدأ الدرس كالمعتاد بقراءة األبيات التي 

 سنشرحها إْن شاء اهلل.

 يف آمر باب الع  يد: قال ابن مالك  

لللللللللدا  َوإاَّْ  ْيرَ   دؤ   لللللللللما لللللللللق الاَّ عَّصا  المد

 

للللق َفَبْعللللَد  َوالَعللللْينا  باللللالنَّْفسا  نَْفصا  المد

ْفلللللللعا  َةا َعنَْيلللللللتد   َوا الرَّ لللللللدد  باَملللللللا َوَأ َّ

 

َما لللللللَ اهد
  دلَعَ َملللللللا َللللللللنْ  َوالَ ْيلللللللدد  سا

للللللنَ  َوَمللللللا  للللللي   العَّ  اْيللللللدا  ما
للللللي َلْفظا َا  َ 

 

َرا   لللللرَّ َُ لللللي َ َ  لالللللَك  مد جا لللللي اْدرد جا  اْدرد
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لللللللْد  َواَ  عا ْير   َلْفلللللللظَ   د لللللللق َ لللللللما عَّصا  مد

 

ْفلللللظا  َملللللعَ  إااَّ  َا  اللَّ لللللقالَّللللل صا  ود
 ْ  بالللللها

ا  ََ وفد  َ للللل لللللرد لللللالَ  َغْيلللللرَ  الحد  َملللللا َ َحصَّ

 

ُْ  َجللللللللَ اِب  باللللللللها   َوَ َبَلللللللللى َ للللللللنََع

ْاللللَمرَ   َا  َقللللدا اْنَفَصللللق َومد ْفللللعا الَّلللل  الرَّ

 

للللللْد  للللللقَّ  باللللللها  َأ   ْير    د  ا ََّصللللللق َ للللللما

أما البيتان األوالن من هذه األبيات فهي تابعٌة للتوكيد المعنوي، الذي بدأنا  

لدرس الماضي فنكمل الكالم على التوكيد المعنوي بشرح هذين بشرحه يف ا

 : البيتين، قال فيهما

للللللللدا  َوإاَّْ  ْيرَ   دؤ   للللللللما للللللللق الاَّ عَّصا  المد

 

لللللق َفَبْعلللللَد  َوالَعلللللْينا  بالللللالنَّْفسا  نَْفصا  المد

ْفلللللللعا  َةا َعنَْيلللللللتد   َوا الرَّ لللللللدد  باَملللللللا َوَأ َّ

 

َما لللللللَ اهد
  دلَعَ َملللللللا َللللللللنْ  َوالَ ْيلللللللدد  سا

ذين البيتين توكيد الضمير توكيًدا معنوًيا، كيف يؤكد الضمير يف ه ذَكر 

توكيًدا معنوًيا؟ فذكر أّن ضمير الرفع المتصل إذا أكدته بالنفس أو بالعين فال ُبدَّ من 

فاصٍل بينهما، أي ال ُبدَّ من فاصل بين ضمير الرفع المتصل وبين التوكيد المعنوي 

ل نعني أي فاصل: إما بتوكيٍد لفظٍي أي لفظ النفس والعين، وعندما نقول: فاص

المراد اآلن أْن نؤكد  فَهبت، ةهبت أنت نفسكبضميٍر منفصل أو غيره، نحو: 

، فال تقل: ذهبت نفسك، بل ال بُدَّ  اء المخا بالضمير المتصل وهو تاء الفاعل 

 من فاصل بين الضمير ضمير الرفع المتصل وبين لفظ النفس والعين.

، وسنعرف عند الكالم ةهبت أنت نفسك نفصق، فع  ل: ٌَّْ  فصق بامير  م 

يف هذا المثال من التوكيد اللفظي، فإذا قلت:  أنتعلى التوكيد اللفظي أّن قولك 

، فالتاء حينئٍذ ُأِكد توكيًدا لفظًيا بأنت، وتوكيًدا معنوًيا بالنفس، ةهبت أنت نفسك

، : ةهب ه  نفسه، وال ُيقال: ذهبوا أنفسهم، وتقولةهب ا هُ أنفس ُوتقول: 

 .واةهب ا أنعُ أعينُُ، واةهب أنت عينك

توكيٌد لواو الجماعة وهو  فٌنفس ُ، ةهب ا الي م أنفس ُأْن تقول:  ومن ةلك:
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، ةهبت إلي ُ نفسكضمير رفٍع متصل، وحدث الفاصل بظرف الزمان، أو تقول:  

، أو توكيٌد لتاء الفاعل، وقد فصل بينهم بشبه الجملة الجار والمجرور فنفسك

ا أنتتقول:  ا أنفسُُ، ففصلت بالحال، وتقول: اةهب مسرع  ، اةهب ا جميع 

 ففصلت بالحال.

 وهَا ه  ق ل ابن مالك: 

لللللللللدا  َوإاَّْ  ْيرَ   دؤ   لللللللللما لللللللللق الاَّ عَّصا  المد

 

لللللق َفَبْعلللللَد  َوالَعلللللْينا  بالللللالنَّْفسا  نَْفصا  المد

ْفلللعا  َةا َعنَْيلللتد     .......................الرَّ

 

 

المتصل للرفع ضمير الرفع المتصل إذا أكدته بالنفس أو العين  يعني الضمير 

فال ُبدَّ من فاصل، وما سوى ذلك يجوز لك يف توكيده توكيًدا معنوًيا الفصل وعدم 

يعني إذا كان المؤكد ضمير رفٍع متصاًل،  ماةا نر د ب  لنا: س   ةلك؟الفصل، 

 وإذا كان التوكيد بالنفس أو العين.

ليس ضمير رفٍع متصاًل، أو كان التوكيد بغير النفس والعين، فإذا كان المؤكد 

، فالمؤكد هنا ضمير أ رمعك نفسكفلك الفصل ولك عدم الفصل، كأْن تقول: 

جائز، أو  أ رمعك نفسك، أو ال تفصل أ رمعك أنت نفسكنصب، فلك أْن تفصل: 

، ضميٌر منفصل، وليس ضمير رفٍع متصاًل  أنا، فالمؤكد أنا نفسي س  يتقول: 

 وهكذا.أنت نفسك مائف فيجوز أْن تفصل ويجوز أال تفصل، وكأْن تقول: 

ا، ةهب اوكذلك لو قلنا:  : التوكيد  ل ُ: ضمير رفٍع متصل، ةهب ا  ل ُ جميع 

، أو ال تفصل ةهب ا هُ  ل ُليس بالنفس والعين ولكن بكل، فيجوز أْن تفصل 

توكيد المعنوي تبًعا لكالم ، بذلك نكون قد انتهينا من الكالم على الةهب ا  ل ُ

ولعق ما ، فنتبع ذلك ببعض المسائل المتعلقة بالتوكيد المعنوي، ابن مالك

 سعسٌل عنه  ٌ ي يف مسٌلة  من هَه المسائق:
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لم يرد التوكيد بلفظ العين والنفس يف القرآن الكريم قطًعا،  فن  ل: مسٌلة:

 يف آيتين، آيتان يعني ُيحتمل يعني لم يرد يف آيٍة بصورٍة قطعية، ولكنه جاء محتماًل 

 و دحعمق أا  ُ َّ من ةلك:أْن تكون من التوكيد بالنفس، 

 (ڃ ڃ چ) :قوله ا  ة ا ولى: -
 يف ا  ة ق اَّ:، [228الب رة:]

أّن معناها واهلل أعلم والمطلقات يرتبصن أنفسهن، فالباء  ال  ل ا ول: -

لت: المؤكد هنا نون النسوة ضمير حرف جٍر زائد داخٌل على لفظ التوكيد، فإْن ق

رفٍع متصل، ولفظ التوكيد النفس، فال ُبدَّ من فاصل، وقد حدث الفاصل بحرف 

 الجر الزائد.

أّن الباء هنا حرف جٍر أصلي على بابه ومعناها  وال  ل الَاين يف ا  ة: -

بصن السببية، معنى حرف الجر هنا السببية ومعنى اآلية واهلل أعلم: والمطلقات يرت

من أجل أنفسهن، يعني من أجل مصلحتهن حتى يتبين الحمل وغير الحمل 

 وهكذا.

فهذه اآلية األولى التي تحتمل التوكيد بالنفس، واآلية األخرى التي تحتمل 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ )التوكيد بالنفس: قوله تعالى: 

 ق اَّ: يف ا  ة (ڇ)يف قوله: ، [44  نس:] (ٹ

ٌل به مقدم ليظلمون، والمعنى حينئٍذ واهلل أعلم: ولكن أنه مفعو ال  ل ا ول: -

 النَّاس يظلمون أنفسهم، ثم قِدم المفعول به.

أّن أنفسهم هنا توكيٌد للفظ النَّاس، ومعنى اآلية حينئٍذ: ولكن  وال  ل الَاين: -

النَّاس يظلمون؛ ألّن التوكيد تقوية للمعنى وال يدخل معنًى جديًدا، ولكن النَّاس 

ن يعني على إرادة أو على عدم إرادة المفعول به، المفعول به أحياًنا ال تريد يظلمو



 

 
e 

g h 

f  278 
 شرح ألفية ابن مالك

، أنت ال تريد أْن تذكر محمِد الحمد هلل  ٌ ق و  ربأْن تذكره، كأْن تقول:  

المفعول به يأكل ماذا ويشرب ماذا، مع أّن هذان فعالن متعديان، لكن ال تريد أْن 

 ذا.وهك محمِد  ٌ ق و  ربتذكر المفعول به 

وربما يقوي أّن أنفسهم توكيد وأّن المفعول به غير مقصوٍد ذكره 

أي: ولكن كانوا ، [76ال مرف:] (ٺ ٿ ٿ ٿ) :قوله

هنا ضمير رفع، وليس ضمير  هُ ،(ٺ ٿ ٿ ٿ)الظالمين، فهم يف اآلية 

ولُن على قياس قولك:  ،(ٺ ٿ ٿ ٿ)نصب، ولو كانت اآلية هذه 

ولُن  ان ا إ اهُ فعول به، لكان ُيقال: ، ثم قدم الم ان ا  ظلم َّ أنفس ُ

، ثم ُقدم المفعول به، ولكن  ان ا الظالمين إ اهُ أنفس ُ، يعني ولكن الظالمين

 هذه اآلية ال تحتمل المفعول به.

فلو حملنا اآلية األولى عليها لقوى ذلك كون أنفسهم توكيًدا، ولكن يبقى أّن 

 قطعًيا. القول بأّن أنفسهم توكيد يبقى محتماًل وليس

 مسٌلِة أمر :

أما التوكيد بكال وكلتا فلم يرد يف القرآن الكريم ال قطعًيا وال محتماًل، مع أّن 

 كال وكلتا وردتا يف القرآن، ولكن ال على أسلوب التوكيد.

گ گ )وأما التوكيد بكٍل فقد جاء يف عدة آيات، كقوله تعالى:  مسٌلِة:

، [36 س:] (ہ ھ ھ ھ ھ)، [123ه د:] (ڳ ڳ

 ، طبًعا جاء بالرفع والنصب والجر.[33الع بة:] (ٹ ٹ ڤ ڤ)

فقد جاء يف القرآن الكريم يف عدة آيات، ذكرت يف  بٌجمعوأما التوكيد  مسٌلِة:

الدرس الماضي منها أربع آيات عندما تكلمنا على اشرتاط بعض النحويين أْن 
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من  بٌجمعالتوكيد يكون التوكيد بأجمع بعد التوكيد بكل، كما ذَكر ابن مالك، وأّن 

: إّن هذا ال ُيشرتط، بل التوكيد وقال بعض النح  ينقليل،  بُقدون التوكيد 

 وحدها جائٌز كثير، وذكرنا حينذاك عدة شواهد من القرآن وغيره. بٌجمع

قوله  -ما ذكرنا من قبل-ومن اآليات أيًضا التي جاء فيها التوكيد بأجمع سوى

پ ) ، وقوله:[93  سف:] (ې ې ى)تعالى: 

 .[92الحَر:] (پ پ

فلم يردا يف القرآن، وهما يف  بَميع  وبعامة  أما التوكيد بجميٍع التوكيد  مسٌلة:

 كالم العرب قليل، ومن ذلك قول الشاعر:

ََ َحللللللللللللللي  َمللللللللللللللْ اََّْ  للللللللللللللَدا
 فا

 

 وَهْمللللللللللللللللللللَداَّْ  َجملللللللللللللللللللليع ُ

قليل، وكذلك التوكيد بعامة وهما بمعنًى،  -كما قلنا من قبل-فالتوكيد بجميعٍ  

، جاء ال  م جميع ُنقول: وهما سواٌء معنًى واستعمااًل، فيجوز لك أْن تقول: أو 

ا، وجاء ال  م على التوكيد، ويجوز أْن تقول:  وجاء ال  م عامع ُ جاء ال  م جميع 

 على النصب بالحالية. عامة  

وهنا نستدرك على معلومٍة ذكرناها يف الدرس الماضي يف التوكيد بعامة عندما  

(، فذكرنا أّن التوكيد بعامة ذكره عند النحويين قليل، مَق النافلةلك: )قال ابن ما

وممن ذَكر التوكيد بعامة يعني ممن ذكر أّن كلمة عامة من ألفاظ التوكيد المعنوي 

 من ألفاظ التوكيد المعنوي بمعنى جميع. عامةسيبويه نصَّ أّن 

، فهو م جميع ُجاء ال  ، معناه: جاء ال  م عامع ُ وعلى ةلك  ُ َّ ق لنا:

من ألفاظ التوكيد المعنوي وتبعه على ذلك ابن مالك، وبعض النحويين واللغويين 

كأبي العباس المربد يرى أّن لفظة عامة ليست من ألفاظ التوكيد المعنوي، ولكنها 

، وكذلك لو جاء ال  م أ َرهُمعناه:  جاء ال  م عامع ُبمعنى األكثر، فإذا قلت: 



 

 
e 

g h 

f  280 
 شرح ألفية ابن مالك

، يعني جميعهم، جاء عامة ال  م، عند سيبويه وابن مالك مجاء عامة ال  قلنا:  

 وعند المربد جاء عامة القوم، أي أكثرهم.

فما إعراب عامة يف ق لك: فعلى قول المربد أّن معنى عامة أكثر وليس جميع، 

يكون بداًل ال توكيًدا، بدل بعٍض من كل، يكون من بدل جاء ال  م عامع ُ؟ 

 ألفاظ التوكيد. البعض من الكل وال يكون من

م كان لفظ التوكيد بعد المؤكد، وهذه هي الجادة يف كالم  مسٌلِة: يف كل ما تقدَّ

وهكذا، فهل يجوز أْن تقدم لفظ  جاء محمِد نفسه، وجاء ال  م  ل ُالعرب تقول: 

، جاء ه ِد نفسه، وجاء  ق ال  م تريدجاء نفس ه د  التوكيد على المؤكد، فتقول: 

 هكذا؟و وجاء جميع ال  م

أما ألفاظ التوكيد المعنوي سوى النفس والعين، يعني ألفاظ  فالَ اب:

، فهذه ال  ق وجميع وعامة و ال و لعاالتوكيد الدالة على اإلحاطة والشمول 

، جاء ال  م  ل ُ وجاء  ق ال  مخالف يف جواز تأخرها وتقدمها، فتقول: 

ا يف القرآن ا لكريم ويف الحديث ويف كالم واألمثلة على ذلك والشواهد كثيرٌة جدًّ

العرب قديًما وحديًثا، فال حاجة لالستشهاد عليها، وإنَّما الكالم على التوكيد 

 بالنفس والعين.

إّن التوكيد بالنفس والعين لم يرد عند العرب إال مؤخًرا، تقول:  فيد ال يف ةلك: 

ا عينه، جاء ه ِد نفسه ز بعض النحويين قيا ورأ ت محمد  ًسا تقديمه وهكذا، وجوَّ

ا  على المؤكد، كالفارسي أبي علي وغيره، وهذا األسلوب استعمله كثيرون جدًّ

كسيبويه وَمن بعده، كلهم يستعمل هذا األسلوب، قلنا: وابن مالك نص على 

 جوازه يف كتبه.

تريد التوكيد وهكذا، وبعض  جاء محمِد نفسه أو جاء نفس محمدفتقول: 



 

 
e 

g h 

f  281 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

لى المؤكد يحتجون على ذلك المجوزين لتقديم النفس والعين ع

يقولون: المعنى ثم ، [7العُا ر:] (ۀ ۀ ہ ہ): بقوله

 لرتوهنا اليقين عينه، ويف هذا االستدالل نظر واهلل أعلم.

أّن العين هنا ليست من ألفاظ التوكيد، وليس  فإَّّ ا قرب والظاهر يف ا  ة:

رأ ت الحقيقة، كقولك: المعنى ثم لرتون اليقين عينه، وإنَّما المراد بالعين هنا 

، فلهذا يقسمون اليقين إلى ح ي ة ا مر، رأ ت أو ح الي ين، رأ ت أبين الي ين

 مراتب، أو يجعلون اليقين على مراتب.

 .[26:20@] الطالب:

يجعلون اليقين على مراتب منها: حق اليقين وعين اليقين، معنى ذلك:  ال يخ:

 أهنا مراتب مختلفة وليس شيًئا واحًدا.

ن قال: إّن عين اليقين من ألفاظ التوكيد، قال: عين اليقين بمعنى اليقين؛ ومَ 

، المعنى العام ال نفسه جاء محمد أو جاء محمِد ألّن المعنى يختلف تقول: 

يختلف وإنَّما فقط تؤكد، وَمن قال: إّن المراد بالعين هنا الحقيقة، فحقيقة الشيء 

ليقين، بل هو بعض اليقين، هل كل ليست الشيء نفسه، يعني أوضح اليقين ليس ا

 اليقين واضًحا تمام الوضوح أو بعضه أوضح من بعض؟ بعضه أوضح من بعد.

 إًذا أوضح اليقين ليس اليقين، ولكنه بعض اليقين.

كما -فإذا كان األمر هكذا فليس المعنى يف اآلية على التوكيد، وعلى كل حال

، وإنَّما النظر فقط يف االستدالل هبذه أجاز كثيٌر من النحويين المسألة قياًسا -قلنا

 اآلية، واهلل أعلم.

 .[27:51-27:50@] الطالب:

م لفظ التوكيد وقع اإلعراب عليه، وصار مضاًفا والمؤكد  ال يخ: إذا تقدَّ
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، فعٌل جاء  ق ال  مفعٌل وفاعٌل وتوكيد، لكن جاء ال  م  ل ُ مضاٌف إليه، تقول:  

والمعنى على التوكيد، التوكيد هنا مأخوذ من  وفاعٌل مضاٌف والقوم مضاٌف إليه،

 المعنى.

 .[28:35-28:30@] الطالب:

، يعني أهنم كلهم جاءوا جاء جميع ال  منعم، المعنى على التوكيد  ال يخ:

، ما الفرق بين جاء جميع جاء جميع ال  مفالمعنى على التوكيد، يعني قولك: 

التفصيلي يختلف، المعنى  القوم وجاء القوم؟ المعنى العام واحد، المعنى

 جاء ال  م،هنا نص على عدم تخلف أحًدا منهم، لكن  جاء جميع ال  مالتفصيلي 

معناه العام أهنم جاءوا، لكن ليس نًصا يف عدم تخلف أحٌد منه، قد يتخلف أحد 

، يعني جاء مثاًل أكثرهم وال أهمهم، أو الذي جاء ال  مأنت تقول:  [29:16@]

أهنم جاءوا  جاء ال  مالمعاين، ولكن ظاهر الكالم يف  جاء يكفي تحتمل هذه

 جميًعا.

ا، جاءوا جميع ُفإذا قلت:  فهذا  جاء جميع ال  م، أو قلت: جاءوا جميع 

نص، فالفرق يف المعنى التفصيلي ليس يف المعنى اإلجمالي، فهو على معنى 

ة حرف التوكيد، وإعراب الباء حينئٍذ كيف يكون؟ تعرب كإعراب الحروف الزائد

 جٍر زائد، وحرف الجر الزائد ال يغير اإلعراب والمعنى، وإنَّما يغير اللفظ فقط.

 (ڃ چ)يف اآلية على أنه توكيد،  أنفس نكيف نعرب  فعلى ةلك:
: توكيٌد أنفس ن،  عربصن أنفس نكإعراب يرتبصن أنفسهن، لكن  [228الب رة:]

وأنفس ن ئد، : حرف جٍر زافالباء ،(ڃ چ)لنون النسوة مرفوع، وأما 

 : توكيٌد لنون النسوة يف محل رفع، أو نقول: مرفوٌع محاًل مجروٌر لفًظا.أنفس

جاٌر ومجرور، وإنَّما يبقى على اإلعراب السابق،  (چ)يعني ال نقول: 
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 اإلعراب ال يتغير بحرف الجر الزائد، وقد نبهنا على ذلك مراًرا.

ا، وجسنا ما الفرق بين ق لنا: مسٌلِة: ؟ أما أجمع َّ، وجسنا جميعنا جسنا جميع 

من ألفاظ التوكيد المعنوي،  فٌجمع َّ وجميعنا وجسنا جميعنا جسنا أجمع َّ

جسنا وأما قولك: جسنا  لنا، يعني كأنك قلت: جسنا فالكالم حينئٍذ على التوكيد، 

ا  ا، فَميع  حال؛ ألّن لفظ التوكيد المعنوي ال ُبدَّ أْن يكون فيه  -كما سبق-هناجميع 

ا حال  ٌجمع َّ، أو مقدر جميع ُ إما ظاهر ضمير:  حال بمعنى جئنا جسنا جميع 

 مجتمعين، يعني جئنا يف هذه الحالة.

احينئٍذ يتضح فالفرق من حيث المعنى: يعني جئنا يف هذه الحالة،  ، فَسنا جميع 

جئنا ونحن مجتمعون، يعني أتينا مًعا، أتينا مع بعض، أتينا جميًعا مع بعض، لكن 

، يعني كلنا جاء وحضر اآلن، لكن ربما بعضنا جاء جسنا جميعناأو  َّجسنا أجمع 

قبل بعض، بعضنا جاء اآلن، وبعضنا جاء قبل نصف ساعة، وبعضنا جاء قبل ربع 

 ساعة، لكن النتيجة أننا جئنا أجمعون، هذا معنى الداللة على الشمول واإلحاطة.

 .[32:56-32:54@] الطالب:

امع  ال، أما الفرق بين  ال يخ: فهذا فيه كالم لثعلب وهو ُيضَعف، يعني  ا وجميع 

افيه شيٌء من الضعف، لكن  تدل على االجتماع عموًما بمعنى مجتمعين،  جميع 

ا، وكذلك جسنا مَعمعين معناها األصلي اللغوي وهي الداللة على المعية أننا  مع 

 جئنا مًعا.

 .[33:24@] الطالب:

اال اإلعراب نعم، إعراب  ال يخ: ال إذا انتصبت ونونت حا مع  حال،  جسنا مع 

األصل أنه ظرف زمان أو مكان،  معفهو ظرف،  جست مع ه دلكن إذا أضيفت 

ظرف مكان، فإذا نونت جئنا مًعا  جست مع ه دظرف زمان،  جست مع الصباو
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 صارت حااًل بمعنى جئنا جميًعا. 

توكيد هذا  جسنا أجمع َّ؟ جسنا أجمعينهل يجوز أْن نقول:  فإَّْ قال قائق:

اتوكيٌد مرفوع،  وجسنا جميعنامرفوع؛ ألنه توكيٌد للفاعل،  حال انتصب،  جسنا جميع 

: ال، أجمع ال يأيت حااًل، فليس مثل الَ ابعلى الحالية؟  جسنا أجمعينهل نقول: 

 : مر ن جميع

أّن األصل يف ألفاظ التوكيد أهنا معارف على نية مضاٍف إليه  :ا ول -

 بمعنى جميعهم. عينفٌجمع َّ وأجممحذوف، 

، أجمع َّلو كان تابًعا لمرفوع لقيل:  أجمعين: أّن وا مر الَاين وه  أو ح -

، [30الحَر:] (ېئ ېئ ېئ ىئ)كاآليات الذي ذكرناها من قبل 

، ويف الحديث [95-94ال عراء:] (گ گ ڳ ک ک ک گ گ)

، فهذا يدل على أهنا من ألفاظ التوكيد من « من ا أجمع َّ: » قال

 وليست حااًل تلزم النصب. التوابع،

من ألفاظ التوكيد المعنوي؟  ةاَهل كلمة  مسٌلِة أميرة يف الع  يد المعن  :

جاء (، يقولون: ةاَفإّن بعض النَّاس اليوم يستعملها من ألفاظ التوكيد المعنوي )

، وبالعامية يقولوهنا بلفٍظ آخر ه  ةا ه؟ يقول: : أه  فالَّ، وإذا قيلمحمِد ةا ه

: أّن هذا لم ُيسمع من كالم فالَ ابذاًتا من ألفاظ التوكيد المعنوي، فيجعلون 

 العرب، هذا ما يتعلَّق بالتوكيد المعنوي

إلى  هذا كله فيما يتعلَّق بالتوكيد المعنوي، واآلن ننتقل مع ابن مالك

ه ابن مالك بأربعة أبيات يف آخر هذا  الكالم على التوكيد اللفظي الذي خصَّ

 يقول: الباب وفيها 

لللللنَ  َوَملللللا لللللي   العَّ  اْيلللللدا  ما
لللللي َلْفظا َا  َ 

 

َرا   لللللرَّ َُ لللللي َ َ  لالللللَك  مد جا لللللي اْدرد جا  اْدرد
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لللللللْد  َواَ  عا ْير   َلْفلللللللظَ   د لللللللق َ لللللللما عَّصا  مد

 

ْفلللللظا  َملللللعَ  إااَّ  لللللق اللَّ صا  ود
ْ  بالللللها َا  الَّللللل

ا  ََ وفد  َ للللل لللللرد لللللالَ  َغْيلللللرَ  الحد  َملللللا َ َحصَّ

 

ُْ  َجللللللللَ اِب  باللللللللها   َوَ َبَلللللللللى َ للللللللنََع

ْاللللَمرَ   َا  َقللللدا اْنَفَصللللق َومد ْفللللعا الَّلللل  الرَّ

 

للللللْد  للللللقَّ  باللللللها  َأ   ْير    د  ا ََّصللللللق َ للللللما

 ابتدأ كالمه على التوكيد اللفظي بتعريفه والتمثيل له، فقال:  

نَ  َوَما ي   العَّ  اْيدا  ما
ي َلْفظا َا  َ 

 

َرا   رَّ َُ   مد

ف فيد ال يف  عر إًذا فالتوكيد اللفظي هو ما يجيء مكرًرا من اللفظ األول،  

ةهب ةهب محمد، وةهب محمِد : هو تكرير اللفظ السابق، نحو: الع  يد اللفظي

، ومثَّل ابن مالك على ذلك محمِد، وةهب محمِد ةهب محمِد، وةهبت ةهبت

يبقوله: ) جا ي اْدرد
جا َك اْدرد

ي(، )َ َ  لا جا ي اْدرد
جا ( هل هو خطاٌب للمؤنث فنثبت اْدرد

خطاٌب للمذكر فال نثبت ياء  ياء المخاطبة وأصله ادرجي ادرجي، أم هو

المخاطبة، وأصله: ادرج ادرج؟ الوجهان محتمالن، ولكن الذي يف نسخ ]األلفية[ 

يإثبات الياء ) جا ي اْدرد
جا ا جاءت بحذف الياء، وهذا كأنه اْدرد (، إال يف نسٍخ قليلٍة جدًّ

 اجتهاد من الكاتب.

ۉ ۉ ې ې ې ): قوله -ومن التوكيد اللفظي وهو كثير

ا الَانية، [22-21الفَر:] (ائ ەئ ەئ ى ائ ې ى ا الَانية وصف   فد  

، «فنُاح ا با ِق با ِق با ق: » توكيٌد لفظي، ومن ذلك قوله

« با ِق »الثانية: توكيٌد أول للخرب، و« با ِق »خرب، و«: وبا ِق »مبتدأ، «: فنُاح ا»

 الثالثة: توكيٌد آخر للخرب.

يه التوكيد اللفظي التوكيد غاية ما يصل إل قال بعض النح  ين  الدماميني:

بتكراره مرتين، يعني يكون مرتين مع المؤكد ثالث مرات، هذا أقصى ما ُسمع عن 

العرب، وإْن كان القياس ال يمنع أْن تزيد على ذلك إذا رأيت المعنى محتاًجا إلى 
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 ذلك. 

 ومن ذلك قول الشاعر:

لللللاةد باَبْ َلعالللللي ََ ٌَْ َن إاَللللللى َأْ لللللَن النَّ  َفللللل

 

َا َأَ للل للل ََّ اْحلللباسا اْحلللباسا َأَ لللا َا الالحا د  ا

 فأكد مرتين، ومن ذلك قول الشاعر: 

ُ    لللللُ ُ   علللللال ا  ل لللللاه علللللال  مفع لللللر 

 

للللللا  ل للللللاه وجاهللللللق  جاهللللللق    مرهوق 

توكيد، وقال ربيعة بن  وجاهق الَانيةتوكيد،  عالُ الَانيةفالظاهر من البيت: أّن  

 مقرون:

 و رجلللل   للللدن  َمللللن أملللل َ أملللل َ

 

لللللللللليَ  عا  اسلللللللللعَابا مللللللللللل د ه وإَّْ دد

واألمثلة ، [36المؤمن َّ:] (ۇ ۇ ۆ ۆ): ومن ذلك قوله 

على ذلك والشواهد كثيرة، وقولنا يف التعريف للتوكيد اللفظي: هو تكرير اللفظ 

السابق، سواٌء كان هذا التكرير لفًظا ومعنى كاألمثلة السابقة، أو كان معنًى ال لفًظا 

: توكيٌد للخرب وليس خربًا وقمن، : هو الخربفَد رِ ، أنا به جد ِر قمنكقولك: 

 آخر.

، ويف الفعل: محمِد ناجِح ناجحفالتوكيد اللفظي على ذلك يكون يف االسم، 

، وشبه  َهبت ةهبت، والجملة: ا ا أر د، والحرف: كقولك: نَح نَح محمِد 

، ويكون يف المعرفة، ويكون يف النكرة بال  محمِد يف البيت يف البيتالجملة: 

، الخالف يف توكيد [21الفَر:] (ۉ ۉ ې ې ې ې): خالف، كقوله

 النكرة توكيًدا معنوًيا كما سبق، أما يف التوكيد اللفظي ال خالف.

 : ُ بعد ةلك    ل ابن مالك

لللللللْد  َواَ  عا ْير   َلْفلللللللظَ   د لللللللق َ لللللللما عَّصا  مد

 

ْفلللللظا  َملللللعَ  إااَّ  لللللق اللَّ صا  ود
ْ  بالللللها َا  الَّللللل
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ًدا لفظًيا، فيجب تكرير ما اتصل يقول: إذا أردت توكيد الضمير المتصل توكي

، فأردت أْن تؤكد التاء توكيًدا لفظًيا بضميٍر متصل، تريد أْن ةهبتمعه، فإذا قلت: 

ةهبت تؤكد التاء بتاء، فيجب أْن تكرر مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد، فتقول: 

، وهذا واضح، مررَ بُك، وال تقول: ةهبت، مررَ بك بك، هَا  عابك  عابك

 ْن ُينبه عليه.لكن وجب أ

 : ُ قال ابن مالك

ا ََ وفد  َ للللل لللللرد لللللالَ  َغْيلللللرَ  الحد  َملللللا َ َحصَّ

 

ُْ  َجللللللللَ اِب  باللللللللها   َوَ َبَلللللللللى َ للللللللنََع

: إذا أدرت توكيد الحرف توكيًدا لفظًيا، فيجب أْن تكرر ما اتصل يقول 

وفد به، يقول: ) رد ا الحد ََ ( يعني: الحروف حكمها حكم الضمير المتصل، إذا َ 

حرًفا توكيًدا لفظًيا فيجب أْن تكرر ما اتصل به، هذا معنى قول ابن أردت أْن تؤكد 

وفد مالك: ) رد ا الحد ََ ا ناجِح (، فإذا أردت أْن تؤكد إّن يف قولك: َ  ، فيجب أْن إَّّ ه د 

ا ناجِح تقول:  ا إَّّ ه د  ا ناجِح ، فتكرر إّن وما اتصل هبا، وال تقول: إَّّ ه د  ، إَّّ إَّّ ه د 

، محمِد يف البيت يف البيت، فإذا أردت أْن تكرر يف، فتقول: محمِد يف البيتوتقول: 

 .، هذا معنى كالم ابن مالكمحمِد يف يف البيتوال تقول: 

 وشذَّ عن ذلك قول الشاعر: 

للللللللُ ملللللللا للللللللُ  إَّّ إَّّ الُلللللللر ُ  حد

 

  للللللَر ن َمللللللن أجللللللاَرهد قللللللد  لللللليما

فكرر إّن ولم يكرر ما اتصل هبا، وُيستثنى من الحروف حروف الجواب،  

الحروف التي ُيجاب هبا، فإذا أردت أْن تؤكدها توكيًدا لفظًيا فال يجب فيها ذلك، 

 والمراد بحروف الَ اب:يجوز أْن تكررها وحدها، وأْن تكرر معها ما شئت، 

 ، ونحو ذلك من حروف الجواب. نعُ وا وبلى وأجق وإ 

: أجق، ل، أو تقو: ا، اأو تقول: نعُ، نعُ، تقولهق جاء محمد؟ فإذا قيل: 
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 ونحو ذلك. إ ، إ ، أو تقول:أجق،  

 ومن ذلك قول جميل لبثينة وهو جميل بن عبد اهلل بن معمر العذري قال:

 إن لللللللا بَنلللللللة ا ا أبللللللل و بحلللللللب

 

للللا وع لللل دا  إن للللا أمللللََ علللللّي م ا   

 أسير( مع أنه ذَكر ذلك يف الشعر، والشعر ا أب و بحبكالم شعراء، يقول: ) 

قون بين حروف الجواب وغيرها السمع،  كالًما عند العرب، والذي جعلهم يفرِّ

 فإّن السمع جاء بتكرير حروف الجواب دون غيرها إال ما ذكرنا شذوذه قبل قليل.

 المه على الع  يد اللفظي ومعه  خعُ  المه على   ُ  خعُ ابن مالك

 باب الع  يد ب  له: 

ْاللللَمرَ  َا  َقللللدا اْنَفَصللللق َومد ْفللللعا الَّلللل   الرَّ

 

للللللْد  للللللقَّ  ها بالللللل َأ   ْير    د  ا ََّصللللللق َ للللللما

يقول: يجوز أْن تؤكد بالضمير المنفصل كل ضميٍر متصل، سواٌء كان ضمير  

كما  أنا وأنت وه  رفع أم ضمير نصب أم ضمير جر، ضمير الرفع المنفصل وهو

  مت أنا، نعرف ذلك، لكن أْن تؤكد به كل ضميٍر متصل، سواٌء كان ضمير رفع 

، التوكيد: قمت أنت، العاء، والمؤكد أناالتوكيد  أنا قمت، أو قمت أنت، أو قام ه 

 .العاء، والمؤكد أنت

الذي يقولون فيه:  فاعق قام، والمؤكد: الضمير المسترت ه  قام ه ، الع  يد:

ضميٌر مسترت تقديره هو، فهو الظاهرة ليست هي الفاعل؛ ألّن الضمير هنا مسترت 

ولكن هذا الظاهر توكيٌد للضمير المسترت والمسترت ال يربز، المسترت ليس له لفظ، 

الواقع فاعاًل، هذا يف ضمير الرفع وكذلك تؤكد بضمير الرفع المنفصل ضمير 

 أ رمعك أنت، وأ رمعه ه ، ومحمِد أ رمني أنا.النصب المتصل، تقول: 

؛ للكاف ألّن ضمير الرفع  فٌنت، أ رمعك أنتفإذا قلت: 
ٌ

نقول: توكيٌد لفظي

أْن تؤكد به كل الضمائر المتصلة، فهو من ألفاظ التوكيد يجوز  أنتالمنفصل 
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 اللفظي.

 .[50:44@] الطالب:

 نعم، سيأيت، سيأيت، ال تستعجل. ال يخ:

، مررَ بك أنت، ومررَ به ه ، ومحمِد مر بي أناوكذلك يف الجر، تقول: 

وهكذا، نقول: يجوز أْن تؤكد بالضمير بضمير الرفع المنفصل كل ضميٍر متصل، 

وال يجب، يجوز أي يجوز وجٌه آخر، يجوز هذا أْن تؤكد الضمير المتصل يجوز 

بضمير الرفع المنفصل، ويجوز أْن تؤكد ضمير النصب المتصل بضمير نصٍب 

 منفصل.

  الُاف أ رمعك إ اَ، وأ رمعه إ اه، أ رمعك إ اَ،فتقول حينئٍذ: 
ٌ

توكيٌد لفظي

 للكاف، هذا مذهب الكوفيين واخت إ اَ
ٌ

اره ابن مالك، وهو الظاهر توكيٌد لفظي

بدل، وليس من  إ اَواألقرب، وأما البصريون فإهنم يرون يف هذا المثال أّن 

 التوكيد اللفظي.

 إًذا يجوز هذا ويجوز هذا.

، ثم قمتأْن تؤكده بضميٍر مثله،  قمت و َ ه وجِه  الِث ة رناها من قبق:

قمت، ر المتصل، تقول: تؤكد التاء بتاء، فحينئٍذ يجب أْن تعيد ما اتصل بالضمي

، قمَت قمَت.  قمت،  َ ه، قمتد قمتد

 :خنتم الكالم على التوكيد اللفظي بذكر بعض املسائل أيًضا 

يجوز يف التوكيد اللفظي للجملة إذا كان التوكيد اللفظي جملًة،  فن  ل: مسٌلِة:

ڀ )، وهو األكثر يف كالم العرب، كقوله تعالى:  ُفيجوز أْن يقرتن بحرف العطف 

 ل (ڀ ٺ)، [4،5النبٌ:] (ٺ ٺ ٿ ٺ ٺ
ٌ

ڀ )األخرى: توكيٌد لفظي
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 هنا نقول: حرف عطٍف دخل على التوكيد. :(ٿ)األولى، و (ٺ 

الثانية  (ک گ گ) ،(گ ڳ ڳ ڳ ک گ گ گ)ومن ذلك قوله تعالى: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)توكيٌد لألولى، ومن ذلك قوله تعالى: 

توكيد اللفظي للجملة أال تأيت معها ويجوز يف ال، [17،18اانفطار:] (ہ

 بحرف عطف، هذا هو األصل من حيث القياس.

لكن يف السماع هو األقل، يعني األكثر يف السماع أّن تأيت الجملة المؤكد هبا 

هذا هو القليل وإْن كان هو األصل هو القياس،  بَُ، وأال تأيت مقرتنًة بَُمقرتنًة 

ومن ذلك ، [5،6ال رو:] (ٴۇ ۋ ۋۈ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ) ومن ذلك قوله تعالى:

ا، واهلل  غ وَّ : » قوله ا، واهلل  غ وَّ قر    واهلل  غ وَّ قر   

ا  «.قر   

، فما زال «أا و  ادة ال ور، أا و  ادة ال ور» ومن ةلك الحد ث الم   ر:

يكررها، ويجب عدم العاطف عند اإليهام، لو أوقع العاطف يف إيهام فيجب حذفه 

ا ه؛ ألّن كل ما يسبب اللبس يجب دفعه، كقولك: وعدم اإلتيان ب  ربت ه د 

ا، اوأنت تريد التأكيد فقط تأكيد األمر  ربت ه د  ا  ربت ه د   .،  ربت ه د 

افلو قلت:  ا،  ُ،  ربت ه د  ألوهم ذلك أنك ضربته مرتين بينهما   ربت ه د 

 ربت ول: مهلة، وأنت ال تريد ذلك، تريد أنك ضربته ولكن أْن تؤكد المعنى، فتق

ا ا  ربت ه د   .ه د 

ا، واهلل  غ وَّ : » قوله فإَّْ قال قائق: واهلل  غ وَّ قر   

ا  بجملة بعاطف أم بغير عاطف؟ بغير عاطف، والواو هذه «قر   
ٌ

، هذا توكيٌد لفظي

ڀ )واو القسم وليست الواو العاطفة، وقال بعض النحويين: إّن نحو قوله تعالى: 
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ليس من التوكيد اللفظي لوجود العاطف، ، [4،5النبٌ:] (ٺ ٺ ٿ ٺ ٺ

بل هو من أسلوب العطف، هذا من أسلوب العطف وليس من أسلوب التوكيد 

 عند بعض النحويين.

لكن أكثر النحويين يجعلون ذلك من باب التوكيد أخًذا بالمعنى، فإّن ظاهر 

 ٺڀ ٺ )اآليات واهلل أعلم أّن المراد هبا التأكيد، وليس المراد هبا العطف، 

ليس المعنى أهنم سيعلمون، ثم بعد مدة سيعلمون مرًة أخرى، وإنَّما  ،(ٺ ٺ ٿ

 المعنى واهلل أعلم لمراده تأكيد األمر.

إذا كان المؤكد ضميًرا منفصاًل، وأردت أْن تؤكده تأكيًدا لفظًيا،  مسٌلة أمر :

 ، فتؤكدأنا ناجحفإنك تكرره وحده، يعني ال يجب أْن تكرر معه شيًئا، تقول: 

لُ أَر ، وتقول: إ اَ إ اَ نعبد، وتقول: أنت أنت أمي، وتقول: أنا أنا ناجحفتقول: 

 .إا إ اه إ اه

إذا كان المؤكد ضمير رفٍع متصاًل، هذه المعلومة سبقت من قبل، اآلن  مسٌلة:

فقط نريد أْن ننسقها وأْن نعرضها بطريقٍة أخرى، إذا كان المؤكد ضمير رفٍع 

وكيًدا لفظًيا، يجوز أْن تؤكده بضمير رفٍع منفصل، فتقول: متصاًل، فكيف تؤكده ت

 (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ)، ومن ذلك قوله تعالى: قمت أنا

ڭ ڭ )، [91ا نعام:] (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ)، [54ا نبياء:]

، ويجوز أْن يؤكد بضمير رفٍع متصل، [35الب رة:] (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 .قمت قمتفيجب حينئٍذ أْن تكرر ما اتصل به، فتقول: 

، فيجوز أْن تؤكده  ٌ رمعكإذا كان المؤكد ضمير نصٍب متصاًل،  مسٌلة:

أ رمعك بضمير نصٍب متصل، فيجب حينئٍذ أْن تكرر معه ما اتصل به، نحو: 

، ويجوز أْن أ رمعك أنت، ويجوز أْن تؤكده بضمير رفٍع منفصل، فتقول: أ رمعك
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 أ رمعك إ اَلة ، وهذه المسأأ رمعك إ اَتؤكده بضمير نصٍب منفصل، فتقول:  

توكيد، والبصريون يرون أنه  إ اَقلنا فيها خالف، الكوفيون وابن مالك يرون أّن 

 بدل، واألقرب يف ذلك أنه توكيد.

، فيجوز أْن تؤكده  مررَ بكإذا كان المؤكد ضمير جٍر متصاًل  :مسٌلة

، ويجوز أْن مررَ بك بكبضمير جٍر متصل، فيجب أّن تكرر ما اتصل به، فتقول: 

، كل ذلك شرحناه لكن فقط مررَ بك أنتتؤكده بضمير رفٍع منفصل، فتقول: 

 اآلن نحاول أْن نرتب هذه المسائل.

  حعمق أمر ن:مسٌلة: نح  ق لنا: أ رمعك أ رمعك، 

من توكيد الجملة، يعني أردت أْن تؤكد جملة  أ رمعك الَانيةأْن تكون  -

 .أ رمعك أ رمعكفقلت:  أ رمعك

من تأكيد الضمير المتصل بضميٍر متصل، فوجب أْن تكرر  ويجوز أْن تكون -

 ، وهذا يعود إلى نية المتكلم.أ رمعك أ رمعكمع الضمير المتصل ما اتصل معه، 

 .[01:02:17-01:02:15@] الطالب:

يف فرق يف المعنى التفصيلي أنت أردت أْن تؤكد الجملة أم أردت أْن  ال يخ:

 تؤكد الضمير فقط.

ا أمر ن:مررَ بك، مررَ بك بك،  : نح  ق لك:مسٌلة   حعمق أ ا 

أْن يكون من توكيد شبه الجملة، يعني قصدت أْن تؤكد الجار والمجرور  -

 مًعا.

ويحتمل أْن يكون من توكيد الضمير المتصل، يعني أردت أْن تؤكد الضمير  -

 المتصل وحده، لكن وجب حينئٍذ أْن تكرر معه ما اتصل به.
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 ومن ذلك قول الشاعر: 

 ليلللللللللك عليلللللللللك مععملللللللللد  ع

 

 وإين إليك إليك قلد وج لت وج لي

عند تكرير االسم الظاهر، التوكيد اللفظي يعتمد على التكرير، عند  مسٌلة: 

تكرير االسم الظاهر يجوز أْن تعيده بلفظه، ويجوز أْن تعيده بضميره كل ذلك يف 

االتوكيد اللفظي، فيجوز أْن تقول:  ا، أ رمت ه د  : ْن تقول، ويجوز أأ رمت ه د 

ا أ رمعه ا ناجِح ، وهذا من التوكيد اللفظي، وتقول: أ رمت ه د  ا إَّ ه د  ، أو إَّّ ه د 

ا إنه ناجِح تقول:  ا الَ  ، وكلما طال كان التكرير أفضل، كقولك: إَّ ه د  إَّّ ه د 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )، قال تعالى:  رغب يف العخرج بع فق إنه ناجح

 .[49الروم:] (ېئ ىئ

، ماذا [117المائدة:] (ې ې ې ېى)تعالى:  نحو قوله مسٌلة:

أْن يكون ضمير  أنتيجوز يف  ،(ې ې ې)يف نحو اآلية؟  أنتيجوز يف 

فصل، فال محل له من اإلعراب، وأْن يكون توكيًدا لفظًيا، فهو يف محل رفع، وأما 

 فيَ ه يف )أنعُ(  ال ة أوجه:، [64ا نبياء:] (ڈ ژ ژ)يف قوله تعالى: 

 فصل، فال محل له من اإلعراب. أْن يكون ضمير -

 وأْن يكون توكيًدا لفظًيا لكاف المخاطب. -

 وأْن يكون مبتدًأ والظالمون خربه، وهذا الوجه الثالث وهو أضعفها. -

 (ھ ھ ھ ھ)ليس من التوكيد اللفظي نحو قوله:  مسٌلة:
وذلك  بل كل واحدٍة ترجع لما قبلها، ،(ې ې ى)وقوله: ، [13الرحمن:]

أي لمن  ،(ې ې ى)يذكر معنًى من المعاين، ثم يقول:  أّن اهلل

 يكذب هبذا المعنى المذكور، يبقى الكالم على إعراب التوكيد اللفظي، واهلل أعلم.

 وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد.
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 الدرس السادس والثمانون
 

 بسُ اهلل الرحمن الرحيُ، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا

 أما بعد: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

فحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الُمباركة ليلة اإلثنين التاسع عشر من شهر 

ربيٍع اآلخر من سنة ثالث وثالثين وأربعمائٍة وألف، لنعقد يف جامع الراجح بحي 

ن الجزيرة يف مدينة الرياض الدرس السادس والثمانين من دروس شرح ألفية اب

باب ، وقد كان الكالم يف الدرس الماضي يا إخوان على -عليه رحمة اهلل-مالك

 ، وانتهينا منه بحمد اهلل.الع  يد

بقية فيه بقية ُنذكر فيها فقط بإعراب التوكيد اللفظي؛ فالتوكيد اللفظي بجميع 

حمِد محمِد "أنواعه تابٌع للمؤكد فإذا قلت مثاًل:   ف:  "جاء مد

 فعٌل ماض. جاَء:

 فاعٌل ل )جاء(. مِد:مح

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة. محمِد الَانية: 
ٌ

 نقول توكيٌد لفظي

حمد"فلو قلت:   ف:  "جاء جاء مد

 فعل ماضي مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب. جاء ا ولى:

 .: محمدوفاعله
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 ل)جاء( األولى مبني على الفتح ال محل له من  وجاء الَانية:
ٌ

توكيٌد لفظي

 وليس له فاعل. اإلعراب

ليس لها فاعل؛ ألنه لم يؤتى هبا هنا على أهنا فعٌل ماٍض، وإنما  وجاء الَانية:

 للفعل الماضي.
ٌ

 جيء هبا هنا على أهنا توكيٌد لفظي

حمِد، جاَء محمِد "ولو قلت:   ف: "جاَء مد

 : فعٌل ماٍض.جاءَ  

 فاعله، ثم نقول: ومحمِد:

 ل :الَانية "جاء محمِد "و
ٌ

 األولى. "اء محمِد ج"توكيٌد لفظي

 للمؤكد.
ٌ

 وهكذا ُيعرب التوكيد اللفظي، توكيٌد لفظي

أما درس الليلة فهو )باب العطف(، والعطف هو التابُع الثالث؛ ألننا مازلنا 

نتكلُم على التوابع، وهي النعت والتوكيد وانتهينا منهما، والعطف نتكلم عليه من 

 اآلن، وأخيرًا البدل.

ى العطف يف بابين، عقد للعطف بابين يف عل وقد تكلم ابن مالك

األلفية، الباب األول سماه )العطف(، ويف بعض النُسخ القليلة اسم هذا الباب 

 انقسام العطف إلى:  )عطف البيان(، وهو يف ستة أبيات يف البيت األول ذكر

 عطف بياَّ.-

 عطف نسق.-

 ويف األبيات الخمسة الباقية تكلم على: )عطف البيان(.

ب الثاين سماه: )عطف النسق( أي العطُف بحروف الجر، ويف هذا الباب والبا

خمسٌة وعشرون بيًتا؛ فمجموع األبيات يف البابين، أي مجموع األبيات يف موضوع 
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العطف على ذلك واحٌد وثالثون بيًتا، واآلن نشرع بحمد اهلل وتوفيقه يف شرح  

 ، قال ابن مالك: الباب األول من بابي العطف، ونقرأ ما قاله ابن مالك

 العطف
و َبَيللاَّ  َأو َنَسللْق .534 للا ةد  َللَعْطللفد إامَّ

 

 َوالَ للللَر د ا ََّ َبَيللللاَّد َمللللا َسللللَبْق  

للَفةْ .535   َ للاباِع  للْبهد الص 
و الَبَيللاَّا َد  َفلل

 

 

 

لللللَفهْ  َُ ا نْ  مد
ْيَ لللللةد الَ ْصلللللدا بالللللها  َح ا

لا .536  َفلللللاقا ا َوَّ لللللْن وا
َينْلللللهد ما

ٌَولا  َف

 

َفللاقا   للْن وا لا النَّْعللتد َولالللي َمللا ما  ا َوَّ

للللللَرْ نا .537  َُّ نَ  مد
ُد َنللللللاَّا  َفَ للللللْد َ 

 

َفْينا   َعلللللللللرَّ  مد
ُد َنلللللللللاَّا  َ َملللللللللا َ 

للللللَر .538    د
يَّللللللة 

 َوَصللللللالاَح  لاَبَدلا

 

لللَرا  لللالَمد َ ْعمد لللي َغْيلللرا َنْحللل ا َ لللا غد
 فا

لللرا   .539  ُْ  َوَنْحللل ا باْ لللر  َ لللاباعا الَب

 

لللللللي  ْبلللللللَدَل باالَمْر ا  َوَللللللللْيَس َأَّْ  د

فهذا الباب كما قرأنا وذكرنا من قبل سماه ابن مالك: )باب العطف( ويف بعض  

النُسخ القليلة جاء اسمه: باب عطف البيان وهذا أنسب؛ ألن أغلب األبيات تكلم 

فيها ابن مالٍك على )عطف البيان( إال البيت األول الذي ذكر فيه أن العطف ينقسم 

 : ٍك إلى عطف بيان وعطف نسق، قال ابن مال

و َبَيللللاَّ  َأو َنَسللللْق  للللا ةد  َللَعْطللللفد إامَّ

 

 َوالَ للللَر د ا ََّ َبَيللللاَّد َمللللا َسللللَبْق  

 أن العطف ضربان:  ذكر 

 األول: عطف البيان.-

والثاين: عطُف نسق: وهو العطف بحروف العطف وسيأيت الكالم عليه إن -

أي «: َّد َما َسَبْق َوالَ َر د ا ََّ َبَيا»شاء اهلل يف الباب القادم، وقول ابن مالك: 

الغرُض يف هذا الباب بيان النوع السابق من نوعي العطف وهو: )عطف البيان(، 

فباقي األبيات سُيبين فيها الكالم على )عطف البيان(؛ فلهذا قال ابن مالك بعد 

 ذلك: 
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للللَفهْ   َ للللاباِع  للللْبهد الص 
و الَبَيللللاَّا َد  َفلللل

 

لللللَفهْ   َُ ا نْ  مد
ْيَ لللللةد الَ ْصلللللدا بالللللها  َح ا

عطف البيان بأنه تابٌع ُيشبه الصفة: أي ُيشبه النعت،  ف ابن مالكفعرًّ  

ُيشبه النعت يف ماذا؟ يف أنه يوضح متبوعه إن كان معرفة، وُيخصصه إن كان نكرة 

ألن هذه فائدة النعت كما ذكرنا ذلك يف باب النعت، النعت: فائدُته إيضاح متبوعه 

ْيَ ةد الَ ْصدا »قول ابن مالك:  إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة، وهذا هو َح ا

َفهْ  َُ ا نْ  مد
 «.باها

 أي المقصود. ال صد: 

حقيقة المقصود: حقيقة المقصود بالمتبوع، حقيقة المتبوع، حقيقة القصد، 

حقيقة المقصود منُكشفة، منكشفٌة بماذا؟ ُمنكشفٌة به: يعني ُمنكشفٌة بعطف البيان، 

نكشفٌة بلفظ عطف البيان، وهذا هو الفرق يعني ُمنكشفٌة بنفس عطف البيان: أي مُ 

 بين عطف البيان والصفة النعت؛ فالنعت الصفة كيف ُتبين المتبوع الموصوف؟ 

ُتبينُه بما فيها من وصف، الصفة ُتبين الموصوف بما فيها من وصف، كما قال 

ُا َما باها اْعَعَلْق »ابن مالك:  ها َأو َوْس فظها هي التي ، فليست الكلمُة بذاهتا بل«باَ ْسما

ُتبين المتبوع وإنما ُتبين المتبوع بما فيها من وصف؛ أما عطُف البيان فال، عطف 

، "ُمحمد"البيان هو نفسه هو نفسه ُيبين المتبوع؛ ألن عطف البيان جامد، ذات ك

ذات؛ بخالف النعت الصفة فال يكون كما درسنا إال بوصف، إال  "حديد"ذات ك

 :بوصف من الوصاف الُمشتقة، ك

 خائف. اسُ الفاعق:

 مضروب. أو المفع ل:

 حسن، وهكذا. أو الصفة المد ب ة:

فإذا جاء اسٌم جامٌد كأنه نعٌت للمتبوع، كأنه نعٌت للمتبوع بأن وضحه وبيَّنه 
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 فهو عطُف بيان؛ ولذا ُيسمونه عطف البيان ألنه ُيبين المتبوع. 

البيان هو النعُت  ولذا يقول كثيٌر من النحويين عن عطف البيان يقولون: عطف

بالجامد، نحُن يف النعت قلنا: إن النعت ال يكون إال بالوصف أو ما يؤول بالوصف 

أو ما فيه معنى الوصف، أما عطُف البيان فهو النعُت بالجامد؛ كل ذلك يف تعريف 

)عطف البيان( ولم ننتهي إلى اآلن، سنتكلم يف تعريف )عطف البيان(، عطف 

  البيان كأن تقول مثاًل:

مر" مر"، ثم ُقلُت: "أحبد أبا حفن  "، "أحبد أبا حفن  عد لماذا قلُت:  ،"عد

مر مر؟ لكي ُأبيَّن وُأوضح أبا حفص، إًذا فقولنا: عد ، ُمبيٌن وموضٌح للمتبوع، ُمبيٌن عد

مر"وموضٌح للمتبوع وهذه فائدُة النعت إال أن اإليضاح هنا جاء باسٍم جامد  ، "عد

مر"  ُل على وصف.: تدُل على جامد ما تد"عد

ولهذا ُيعرف النحويون )عطف البيان( بقولهم: هو التابُع الجامُد الذي ُيشبه 

النعت، هو التابُع الجامُد الذي ُيشبه النعت يف إيضاح متبوعه إن كان معرفة، 

وتخصيصه إن كان نكرة وعدم استقالله، هو التابُع الجامُد الذي ُيشبه النعت يف 

 ، وتخصيصه إن كان نكرة وعدم استقالله.إيضاح متبوعه إن كان معرفة

ومن أمثلته وشواهده قول الراجز عبد اهلل بن كيسبة عندما جاء إلى ُعمر ابن 

وطلب منه ناقة من نوق الصدقة؛ ألن ناقته كانت مريضة فقال له  ◙الخطاب

 ، فقال عبد اهلل: "ال أرى يف ناقتك مرًضا": ◙ُعمر

 أقسلللللُ بلللللاهلل أبللللل  حفلللللن عملللللر

 

 .ن ن لللللب وا دبلللللرملللللا مسللللل ا مللللل 

 .فاغفر له الل ُ إَّ  اَّ فَر 

( وتأكد من األمر فوجد أن 00:15:12@سأل عنه ) ◙ثم إن ُعمر 

 ناقته مريضة فأعطاه ناقًة ُأخرى.
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مر"فقوله:  مر" ،"أقسُ باهلل أب  حفن  عد هنا عطُف بيان؛ ألنه موضٌح  "عد

لمة تدُل على ذات، وُمبيٌن لقوله أبي حفص، ولكنه توضيٌح بنفس الكلمة؛ ألن الك

، ال بوصٍف من أوصاِف أبي "أبي حفص"فوضح بذات ُعمر الُمراد بقوله: 

 حفص.

، التابُع الجامُد ماذا ُيخرج؟ ُيخرج النعت؛ ألن "التابع الجامدُ "وقولهم: 

 النعت كما عرفنا ال يكون إال بالوصف الُمشتق أو ما يف معناه.

معب عه إَّ  اَّ معرفة و خصيصه  الَ   د به النعت يف إ ااو"ومرج ب  ل ُ: 

، مرج الع  يد، وعطفد النسق، فالع  يد وعطف النسق ا    حاَّ "إَّ  اَّ نُرة

 معب ع ما، الع  يد عرفنا فائد ه، وفائد ه على ن عين: 

 إما رفع المَاه وإرادة الح ي ة.-

 وإما الدالة على ال م ل واإلحا ة.-

 وع وإنما يعطُف عليه آخر.وأما عطف النسق فواضح أنه ال يوضح المتب

وقولهم يف األخير: وعدم استقالله، وعدم استقالله ُيخرُج البدل؛ ألن البدل 

يف حقيقته ُمستقٌل بالكالم، وسيأيت بيان أوسع لذلك عند الفرق بين عطف البيان 

من ُجملة المتبوع، يعني هو والمتبوع من ُجملٍة واحدة،  فعطفد البياَّوالبدل، 

 كالنعت.

بدل منه  البدل،وأما  ملِة أمر ، فالبدل والمد سع ِق  نه من جد فالبدل يف ح ي عه مد

ملعاَّ، وسيٌ ي بياَِّ لَلك إَّ  اء اهلل، ومن م ا ع عطف البياَّ، من م ا ع  جد

 عطف البياَّ: 

جمع "الثاين من االسم واللقب والُكنية إذا اجتمعت نحو:  الم  ع ا ول:-

َماَّد ةو الن ر نال رآَّ الُر ُ أب  بُر  الصد قد   ف: ،"وعد
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 عطُف بيان. :لصد قا 

 عطُف بيان. وةو الن ر ن:

العلُم إذا ُأخر عن نعته، العلُم إذا ُأخر عن نعته، يعني ُقدم  :الم  ع الَاين -

َع دد محمِد "النعت وُأخر المنعوت، وكان المنعوت علًما، كقولنا:   ."جاء المد

َع دد   فعلق وفاعل. :جاء المد

 يان.عطف ب محمِد:

َيمين، وال يخد ابن باه"وكقولك:  ُد ابن عد ، وذكرنا ذلك يف "قال بَلك العال

 باب النعت، ومن مواضع عطف البيان: 

االسم الجامد الُمعرُف ب)أل( إذا جاء بعد اسم اإلشارة،  الم  ع الَالث:-

أ رم هَا "االسم الجامُد الُمعرُف ب)أل( إذا قع بعد اسم إشارة، كقولك: 

 :"الرجق

 فعٌل وفاعل.  رم:أ

 مفعوٌل به. هَا:

ق:  عطُف بيان. الرجد

 ."مَ  لك المَلة"وكقولك:  -

 .[2الب رة:] (ٻ ٻ پپ پپ ٻ)قال تعالى:  -

 . [9اإلسراء:] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)وقال:  -

  :(ٻ ٻ پپ پپ ٻ)

 مبتدأ. :ةلك
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:  ؟عطُف بياٍن منه، ولم يأت لخرب، أين الخرب والُعابد

ُجملٌة اسمية مبدوءة ب)ال( النافية  ،[2الب رة:] (پپٻ پپ ) الخبر يف ق له:

 للجنس.

أ رم "بخالف الوصف الُمعرِف ب)أل( إذا وقع بعد اسِم إشارة، كقولك: 

َع د  ، ف:"هَا المد

َع د: هذا وصف ُمعرٌف ب)أل( وقع بعد اسم إشارة فيكون إعرابُه نعًتا،  المد

البيان يف حقيقتهما شيٌء  نعًتا وهذا يدخُل يف التعريف، نقول إن النعت وعطف

واحد، إال أن النعت نعٌت بالوصف، وعطُف البيان نعٌت بالجامد؛ فهذه من أشهر 

شيًئا من أحكام عطف  -عليه رحمة اهلل-مواضع عطف البيان، ثم ذكر ابن مالك

 البيان، فقال: 

لا  َفللللللللاقا ا َوَّ للللللللْن وا
َينْللللللللهد ما

ٌَولا  َف

 

لا النَّْعللتد   َفللاقا ا َوَّ للْن وا
 َولاللي َمللا ما

لللللللللَرْ نا   َُّ نَ  مد
ُد َنلللللللللاَّا  َفَ لللللللللْد َ 

 

َفْينا   َعلللللللللرَّ  مد
ُد َنلللللللللاَّا  َ َملللللللللا َ 

ألن عطف البيان كما سبق يف التعريف يف حقيقتُه نعٌت ولكنه نعٌت بالجامد،  

أخَذ ُحكم النعت، فيلزُم يف عطف البيان أن يوافق متبوعه يف كل شيء، كالنعت: أي 

ويتبعُه يف التعريف أو التنكير، ويتبعُه يف  النعت الحقيقي؛ فيتبعُه يف اإلعراب،

 التذكير أو التأنيث، ويتبعُه يف اإلفراد أو التثنيِة أو الجمع.

لا »وهذا هو قول ابن مالك:  َفاقا ا َوَّ ْن وا
َينْهد ما

ٌَولا ، أولِه هذا الُحكم وهو «َف

لا النَّْعتد َولاي»موافقة األول،  َفاقا ا َوَّ ْن وا
وليت النعت من موافقة يعني ما أ ،«َما ما

األول: أي من موافقة المتبوع، فالنعت وعطُف البيان يف هذا الُحكم سواء؛ هذا ُكله 

ال خالف فيه إال كون عطف البيان نكرة فهذه المسألة فيها خالف، فلهذا نص 

 عليها ابُن مالك، فقال: 
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لللللللللَرْ نا   َُّ نَ  مد
ُد َنلللللللللاَّا  َفَ لللللللللْد َ 

 

َفْينا   َعلللللللللرَّ  مد
ُد َنلللللللللاَّا  َ َملللللللللا َ 

فوقوع عطف البيان ومتبوعه ُمعرفين ال خالف فيه، كما يكونان ُمعرفين وإنما  

الخالُف بين النحويين يف وقوع عطف البيان ومتبوعه نكرتين، فذهب البصريون 

إن عطف البيان ال يكون إال "إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين، قالوا: 

ن النحويين كالفارسي وابن جني، ، وذهب الكوفيون وجماعٌة م"يف المعارف

والزمخشري، وابن عصفور وابن مالك إلى جواز ذلك، وهؤالء الُعلماء الذين 

 ذكرناهم من ُمحققي النحويين، وقولهم هو الراجح.

واستدلوا على ذلك بعدة شواهد؛ قبل أن نذكر هذه الشواهد نستدل لصحة 

ان ذلك؟ نعم، ألننا قررنا قولهم بالقياس، فالقياس يدُل على صحة قولهم، كيف ك

من قبل كما قرر النحويون أن عطف البيان كالنعت يف الحقيقة فأخذ ُحكمه، فقياًسا 

ينبغي أن يأخذ ُحكمه أيًضا يف ذلك، وكما أن النعت يقع يف المعارف ويقع يف 

، وجاءين  الِب مَع ِد "النكرات نقول:  َع دد فقياُس ذلك  ،"جاءين الطالبد المد

ا يف عطف البيان؛ فالمعارف كما ذكرنا لذلك عدة أمثلة يف المواضع أن يقع أيًض 

 وغيرها.

ٴۇ ۋ ): ووقوعه يف النكرات استشهدوا عليه بشواهد منها قوله

ٴۇ ۋ ۋ ۅ )، [35الن ر:] (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 .(ۅ

بار ة  "ق له   هذا نعت؛ ألنه وصف.  :"مد

ن؟ الزيتون ذات أم : زيتون، تعرفون الزيتو" َرة  ه ع نة"، "ه ع نة  "وقوله 

وصف؟ ذات؛ إًذا فهو اسٌم جامد، ولكنه وصف الشجرة ونعتها بأهنا زيتونة، إًذا 

 فقد وصف بالجامد، فنقول: إن زيتونٍة حينئٍذ عطُف بيان؛ وهذا يف النكرات.
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، من ماٍء: الماُء [16إبراهيُ:] (ھ ھ ے ے)ومن ذلك قوله تعالى: 

يخرُج من الُجرح وهذا السائل الذي  معروف، صديٍد: الصديد هو السائل الذي

يخرُج من الُجرح ذاٌت أم وصف؟ ذات، فوصف الماء بذات، فيكون حينئٍذ من 

وإن كان على وزن فعيل، وفعيٌل قد  صد د: يعني ،(ھ ے ے)عطف البيان، 

تأيت يف األوصاف كما يف صيغ الُمبالغة وكما يف الصفة الُمشبهة، نعم قد تأيت يف 

س كل فعيٍل وصًفا حتى يحمل الوصف، لو قلت: كريم، األوصاف ولكن لي

 شريف، عظيم، سريع؛ هذه أوصاف. 

 يعني يعمل الكرم.  ر ُ:-

 يعمل الشرف.  ر ف:-

يعمل الُسرعة، يفعل؛ فهذه أوصاف، لكن لو قلت حديد وصٌف أم  سر ع:-

 ذات؟ ذات، وكذلك صديد، طيب.

يف اآلية ، [95المائدة:] (ۈئ ېئ ېئ ېئ): ومن ذلك أيًضا: قوله

على اإلضافة،  ،(ۈئ ېئ ېئ ېئ)قراءتان سبعيتان يف سورة المائدة، 

عطف بيان من كفارة؛ : " عامد مسا ين" هنا (ۈئ ېئ ېئ ېئ): واألخرى

 فهو عطف بيان. (ېئ ېئ)ألنه وصف الكفارة أي وضحها وبينها بقوله: 

أما الفر قد ا ول البصر  َّ الَ ن منع ا عطف البياَّ يف النُراَ فإن ُ 

  َّ نح  هَه ا  اَ على أحد أمر ن:  دخرج

 :وسيأيت بعد قليل أن ُكل عطف بيان، على أنه بدل ا عطفد بياَّ ا ول ،

 يجوز أن يكون بدل كٍل من ُكل إال يف موضع، إما أن ُيخرجوه على أنه بدل.

  ففي نحو قوله على أنه نعِت بالَامد المؤول بالمد عقوإما أن يخرجوه ،
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ي ُيسقى من ماٍء كريه، أو قبيح أو ٌمر ونحو ، يعن(ھ ھ ے ے)تعالى:  

 ذلك. 

 هذا الباب بقوله:  ثم يختم ابن مالك 

لللللللللَر    د
يَّلللللللللة 

 َوَصلللللللللالاَح  لاَبَدلا

 

لللَرا  لللالَمد َ ْعمد لللي َغْيلللرا َنْحللل ا َ لللا غد
 فا

للللللرا     ُْ  َوَنْحلللللل ا باْ للللللر  َ للللللاباعا الَب

 

للللللي  ْبللللللَدَل باالَمْر ا  َوَلللللللْيَس َأَّْ  د

 نعم. 

 .(00:30:29@)  الب:

سؤالُك ينبغي أن يكون هبذه الطريقة: هل للكوفيين أصوٌل تخالُف  ال يخ:

أصول البصريين؟ والجواُب: نعم، ألن النحو أول ما نشأ نشأ يف البصرة، تعلمون 

أن العرب يف جاهليتهم كانوا يتكلمون بسليقتهم، وعندما خرجوا من جزيرهتم 

فمنذ أن خرجوا من جزيرة  لنشر اإلسالم أول ما خرجوا خرجوا إلى العراق؛

العرب أول ما خرجوا من جزيرة العرب توقفوا وبنوا مدينة؛ لتكون أقرب مدينة 

إلى جزيرة العرب وتكون قاعدة لالنطالق بعد ذلك إلى ما هو أبعد عن جزيرة 

 ."البصرة"العرب، وهذه المدينة هي 

رب وهي فالبصرة: هي أول مدينة أنشأت بعد خروج الُمسلمين من جزيرة الع

أقرب الُمدن إلى جزيرة العرب؛ فلهذا البصرة يف ذلك الوقت كانت ُكلها من قبائل 

العرب الفصيحة المعروفة، وقد خطوها أي جعلوها خطًطا أقساًما لكل قبيلٍة منها 

ُخطة أو جزء أو حي أو نحو ذلك، ثم صارت قاعدة بعد ذلك النطالق الُمسلمين 

 لفتح ما ورائها.

تمام بالنحو بعد أن بدأ خروج اللحن والخطأ يف الكالم يف وقت وفيها نشأ االه

، لكن كان اهتماًما واضح يف عهد ◙يعني بدأ االهتمام به من بداية عهد ُعمر
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هو  ◙، على يد تابعٍي جليل من أصحاب علي بن أبي طالٍب ◙علي

 أبو األسود الدؤلي، ثم بعد ذلك انتقل إلى تالميذه وتالميذهم ثم الجيل التالي

 وهم شيوخ سيبويه، ثم الجيل الثالث سيبويه.

وبعد مائة سنة من خروج النحو يف البصرة ُأنشأت الكوفة بعد ذلك، والكوفة 

ا من بغداد اآلن، ونشأ فيها  أبعد من البصرة عن جزيرة العرب، وهي قريبٌة جدًّ

النحو بعد ذلك، وكان أكثر أهل الكوفة من أهل الرأي؛ ولهذا أكثرهم على مذهب 

أبي حنيفة يف ذلك الوقت، وكان اهتمامهم بالرأي والقياس أكثر من اهتمامهم 

 بالرواية والسماع والحديث.

ولهذا الُمحدثون تقوى عندهم رواية البصريين وتضُعف عندهم روايات 

الكوفيين؛ ألهنم يهتمون بالرأي أكثر من اهتمامهم بالسماع والرواية، وأكثرهم 

 من الجنود، أي ليس من طلبة العلم والعلماء وأهليهم.كانوا من أهل الُجند يعني 

والعلماء الذين كانوا يف الكوفة حينذاك كان أكثرهم من ُمعلمي األُمراء 

والرؤساء والُجند ونحو ذلك، حتى ُأنشأت بعد ذلك بغداد غيُر بعيدٍة عنها فانتقل 

إلى اليوم،  هؤالء الجند تبًعا لخليفتهم إلى بغداد؛ فضُعف بعد ذلك شأن الكوفة

فاليوم ما تكاد تسمع عن الكوفة، إنما هي قريٌة صغيرة يف العراق اآلن؛ بخالف 

 البصرة التي مازالت ُمنُذ أنشأت إلى اليوم من أعظم ُمدن العراق.

فبعد أن نشأ النحو يف الكوفة كان لهم بعض األصول التي خالفوا فيها 

البصريون ال يأخذون إال من البصريين، من أشهرها: األخذ عن أعراب العراق، و

أعراب جزيرة العرب، ومن أشهرها أهنا الكوفة يقيسون على القليل، وأهل البصرة 

 ال يقيسون إال على الكثير؛ نعود إلى موضوعنا.
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 : قال ابن مالك 

لللللللللَر    د
يَّلللللللللة 

 َوَصلللللللللالاَح  لاَبَدلا

 

لللَرا  لللالَمد َ ْعمد لللي َغْيلللرا َنْحللل ا َ لللا غد
 فا

للللللرا   َوَنْحلللللل ا باْ للللللر  َ للللللابا   ُْ  عا الَب

 

للللللي  ْبللللللَدَل باالَمْر ا  َوَلللللللْيَس َأَّْ  د

كل ما جاز أن ُيعرب عطف بيان جاز جواًزا نحوًيا أن ُيعرب بدل كٍل من كل،  

  دَر »وهذا قوله: 
يَّة 
أي ُيرى عطف البيان صالًحا للبدلية، يعني ، «َوَصالاَح  لاَبَدلا

ا نحوًيا أن ُيعرب بدل كٍل من صالًحا أن ُيعرب بداًل، فكل عطف بيان يجوز جوازً 

مر"ُكل نحو:  مر أبا حفن"، "أحبد أبا حفن  عد أحبد الفاروق أبا "، "أحبد عد

َد إلى عاصمة السع د ة الر ا "، "حفن  ."سافر

َد إلى الر ا  عاصمة "هذا منعوت ُأخر عن نعته، األصل:  الر ا : سافر

َد إلى"، عاصمة: نعت، ثم قدمنا النعت: "السع د ة عاصمة السع د ة  سافر

 ."الر ا ا 

 تقول: 

حمِد "-  أيًضا من تقديم النعت على المنعوت. "جاء الفا قد مد

 ."جاء الرئيسد ه ِد "و-

َ عد فالَِّ "و-  ."قال المد

 ."قال بَلك ال يخد الن و ِ "وتقول: -

حد ين ابن حَر"و- ، كُل ذلك يجوز فيه جواًزا نحوًيا أن "قال بَلك إمام المد

 أن يكون بدل كٍل من ُكٍل.يكون عطف بيان و

إًذا فُكل عطف بيان يجوز أن يكون بدل كٍل من ُكل وال ُيستثنى من ذلك إال 

مسألٍة واحدة، يدُخل فيها صوٌر متعددة، فُيستثنى من ذلك ما إذا لم يجز تكرار 
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العامل مع المتبوع، ُيستثنى من ذلك إذا ما لم يجز تكرار العامل مع المتبوع، 

ال يكون إال عطف بيان، وال يكون بداًل وبالمثال يتضح المقال، فإذا  فالتابع حينئذٍ 

مر"قلنا مثاًل:   ."أدحبد أبا حفن  عد

 ُيحب. العامق:

:  مفعول به. أبا حفن 

مر: ، ": تابع، هل يجوز أن تكرر العامل قبل التابع فتقول عد أحبد أبا حفن 

مر ، مع التابع، فتقول: "ُأحب"أم ال يجوز؟ هل يجوز أن ُتكرر العامل  "أحبد عد

مر" يجوز لماذا ال  -أنتم عرب تكلموا!-، أم ال يجوز؟"أحبد أبا حفن، أحبد عد

مر"يجوز؟ لماذا ال يجوز أن تقول:  ؟ ال يجوز أن تقول "أحبد أبا حفن أحبد عد

 ذلك؟!

 (. 00:39:24@)  الب:

ا" لماذا؟ ألست تقول: ال يخ: ا أ رمتد ه د  خالص طيب هو ؟! "أ رمتد ه د 

، تكرار اللفظ "فس األمر، واآلن هو هذا األمر نفُسُه إال أن أحُب زيًدا، أحُب زيًدان

؛ تكرارُه بالمعنى دون اللفظ، هو شيٌء "وأحُب أبا حفٍص أحُب ُعمر"والمعنى، 

واحد، فتكرار العامل هنا مع التابع جائز، جائز؟ إًذا فيجوز لك يف التابع أن تجعله 

 ، أن تجعلُه عطف بيان وأن تجعله بداًل.عطف بيان، وأن تجعلُه بداًل 

أن تجعلُه بداًل إذا كان المقصود بالكالم تكرار العامل: أي إذا كان الُمراد:  

مر" ، ويقولون: إذا كان الُمراد طرُح المتبوع، يعني إذا "أحبد أبا حفن  أدحبد عد

أحبد أبا حفن  "كان الكالم إذا كان نيُة الكالم على طرح المتبوع، يعني قولك: 

مر  تريد ُحب ُعمر هذا هو البدل. "عد

أما عطف البيان فهو كالنعت فليس الكالم على تكرار العامل وإنما الكالم 
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، ثم بينت أبا حفٍص هذا بقولك ُعمر، كما لو "أحبد أبا حفن"على أنك تقول:  

الكريم هذا بدل أو نعت؟ نعت، أردت أن  ،"أحبد أبا حفن  الُر ُ"ُقلت: 

، ثم وصفته بأنه الكريم؛ فإذا أردت هذا المعنى بقولك: "أحبد أبا حفن"ل: تقو

 "ُعمر"، ثم بينته ووضحته بقولك: "أحُب أبا حفص"، أردت أن تقول: "ُعمر"

فهذا عطُف بيان، وسنُكرر يف هذه المسألة حتى تفهموها إن شاء اهلل؛ ألهنا أهُم ما 

 يف الباب.

حمِد قام مالِد أم"فإذا قلنا:  بيَّنت خالد ووضحتُه بأنه  "خالٌد أخوه"، " همد

أخوه، وخالد هو أخوه بدل أم عطُف بيان؟ ننظر هل الكالم على تكرار العامل؟ 

هل يجوز أن ُتكرر العامل كرر العامل؟ هل يجوز أن تقول: ُمحمٌد قام خالٌد، 

 محمٌد قام أخوه؟ 

خالٌد هل هذا جائزة ال إشكال يف ذلك لكن ُمحمٌد قام  "محمٌد قام أخوه"

جائز؟ ليس بجائز، ال يجوز، ال يجوز لماذا ال يجوز؟ ألنك أخربت عن ُمحمد بأنه 

قام خالد، يعني أخربت عن ُمحمٍد بُجملة فعلية ليس فيها رابط، والجملُة الفعلية 

 أو الُجملة إذا وقعت خرًبا فالبد فيها من رابط يربطها بالُمبتدأ.

حمد قام مالد، "العامل لكان الُمراد: فلو جعلت الكالم على نية تكرار  مد

فهذا فاسد؛ إًذا ال يكون أخوه بداًل بل هو عطُف بيان، اآلن نفرق  "محمِد قام أم ه

بين عطف البيان والبدل من حيُث اإلعراب، من حيُث المعنى سيأيت ما الفرق بين 

 البدل وعطف البيان من حيُث المعنى؟

 (.00:43:46@)  الب:

 النعت ال يكون إال بالوصف، ال يكون إال بالوصف الُمشتق.كيف ال  ال يخ:

 (.00: 43:51@)  الب:
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كيف أخوه جملة، أخوه ُمضاف وُمضاف إليه ليس جملة، جملة اسمية  ال يخ:

 مبتدأ وخرب، وفعلية: فعل وفاعل.

، رجل اسمُه الحارث تعلم حتى صار شيًخا، "يا شيُخ الحارُث "أما لو ُقلنا: 

، كما لو ناديت مثاًل إنسان اسمه ُمحمد وهو شيٌخ "شيُخ الحارُث  يا"ناده، تقول: 

ماذا تقول له؟ يا شيُخ محمد، أما هذا اسمه الحارث ماذا تقول له؟ يا شيُخ 

الحارُث، يا شيُخ؛ هذه ُمنادى مبني على الضم ألنه نكرٌة مقصودة، والنكرُة 

عني مقصود، مقصود المقصودة يف النداء من المعارف كما سبق ذلك يف المعارف ي

 يعني ُمعين ُمحدد، هو معرفة.

هل التابع هنا على نية تكرار العامل؟ هل الكالم على  "يا شيُخ الحارث"

قولك: يا شيُخ، يا الحارُث، هل يجوز أن تقول: يا الشيُخ يا الحارُث، يجوز أن 

يا تقول ذلك؟ يجوز أن ُتدخل )يا( على ما فيه )أل( يف النداء؟ ما حدث ما قال 

، هنا ال "يا شيُخ الحارُث "شيُخ حارُث، لو قال يا شيُخ حارُث ماشي، وإنما قال: 

يجوز أن يكون الحارُث بداًل؛ ألن العامل ال يجوز أن ُيكرر مع التابع وإنما 

الحارُث عطُف بيان، لماذا عطُف بيان؟ ألنه ليس على نية تكرار العامل، أين 

 العامل يف يا شيُخ؟ 

ادى، أين العامل؟ حرف النداء: يا شيُخ، الحارُث هل العامل هذا ُمن ال يخ:

أحبد أبا "حرف النداء ُيمكن أن تكرره يف التابع؟ ما ُيمكن إًذا عطُف بيان، بخالف 

مر أحبد أبا حفن، أحبد "، يجوز أن ُتكرر العامل وهو الفعل، "حفن  أحبد عد

مر  هنا يجوز وهنا ال يجوز. "عد

 (.00: 46:20@)  الب:

 ال يجوز. خ:ال ي
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 ( 00: 46:22@)  الب: 

ال، أنت قصدت هبذه قصدت أن ُتبين الشيخ هذا أنه الحارث، يا شيُخ،  ال يخ:

 ا "ثم أردت أن ُتبينه من هو؟ فقلت الحارث وهذا عطف بيان بينت قولك: 

 بأنه الحارث، عطُف بيان. " يخ

:  "ة العميمي   ا أسعا"، أو " ا ال يخد الن و د " ومَقد ةلك ما ل  قلت مَال 

 ." ا أسعاة العميمي  "أستاذك اسمه التميمي، أردت أن تناديه فقلت: 

:  هذا منادى مبني على الضم؛ ألنه نكرٌة مقصودة.  ا أسعاةد

: عطُف بيان؛ ألنك أردت شخصه بذلك هو عطُف بيان، والعامل هنا  العميميد

 ال يجوز أن ُيكرر مع التابع.

حمد"لو قلنا:   ا الرجل اسمه محمد، قلت: يا شيُخ محمد، ، هذ" ا  يخد مد

،  ا محمد"هنا بدل أو عطُف بيان، ألنه يجوز أن تقول:  إلى اآلن تمام؛  " ا  يخد

، فماذا يكون محمُد؟ " ا  يخد محمدد أمبرين بَُا و َا"فإذا قلنا يف هذه الُجملة: 

بكذا  يا شيُخ محمٌد أخربين"ال، يكون بداًل وال يكون عطف بيان، فإن ُقلت: 

، فهو عطُف بيان، نعم، هذه قواعد "يا شيُخ محمًدا أخربين بكذا وكذا"، أو "وكذا

 أنتم تعلموهنا لكن فقط طبقوها.

أنت تريد أن ُمحمد بدل؟ تقول: نعم، أريد أنه بدل،  " ا  يخد محمد"إذا قلنا: 

، أم يا البدل على نية تكرار العامل، كرر العامل ماذا تقول يف نداء ُمحمد، يا ُمحمدُ 

؛ إًذا فإذا أردت أنه بدل يجب أن تقول: يا " ا محمدد "محمٌد، أم يا ُمحمًدا؟ تقول: 

؛ ألن البدل على نية تكرار "يا شيُخ يا محمد"شيُخ محمُد؛ ألنك أردت أن تقول: 

العامل، فإن قلت: ال، ال أريد أنه بدل على نية تكرار العامل وإنما أردت أنه عطف 

 ن أصفه، أن أنعته، أن أوضحُه بأنه ُمحمد، أنه ماذا؟بيان، يعني أردت أ
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عطُف بيان، وعطف البيان يف حقيقته، يف حقيقته ماذا؟ عطف البيان يف حقيقته 

ماذا؟ عطُف البيان؟ صفة نعت؛ هذا الذي شرحناه يف أول الدرس، عطُف البيان يف 

نادى المبني حقيقته نعت ويأخُذ أحكام النعت، وكيف تنعُت الُمنادى المبني؟ الم

عموًما، لو ناديت مثاًل: يا خالُد، ثم وصفتُه بالكرم ماذا تقول؟ هذا سيأيت يف باب 

 النداء هذا ما درسناه إلى اآلن.

ُد ": تقول َُ "أو  " ا مالدد الُر  ، يجوز الوجهان، يجوز أن " ا مالدد الُر 

ُد "ُتراعي اللفظ؛ ألنه مبني على الضم تقول:  أن تراعي  ، ويجوز" ا مالدد الُر 

 ا "المحل؛ ألن الُمنادى يف أصله مفعوٌل به أدعو ُمحمًدا، أدعو خالًدا فتقول: 

 َُ ، يجوز الوجهان، وستأيت الشواهد على ذلك إن شاء اهلل يف باب "مالدد الُر 

 النداء.

فإذا كان النعت يجوز فيه إذا وقع نعًتا لمبنٍي لمنادًى مبني؛ يجوز فيه الرفع 

ان أيًضا يجوز فيه الوجهان الرفُع والنصب، الرفع ليست بناء والنصب فعطُف البي

 على الضم.

، فُمحمٌد عطُف بيان تابٌع للفظ "يا شيُخ محمدٌ "ماذا نقول؟  الرفع فعند رفعه-

 الُمنادى.

عطُف بيان تابٌع لمحل الُمنادى؛  "يا شيُخ محمًدا" وعند النصب ن  ل:-

 صورة ابن مالك يف قوله: وأشار إلى ذلك ابن مالك، أشار إلى هذه ال

لللللللللَر    د
يَّلللللللللة 

 َوَصلللللللللالاَح  لاَبَدلا

 

لللَرا  لللالَمد َ ْعمد لللي َغْيلللرا َنْحللل ا َ لللا غد
 فا

 "عمَر يعمرُ "، "عمَر بيته"بالفتح  "َعِمر يعمرُ "يعمر: ُيقال يف الفعل منه  

بالضم، اللغتان فصيحتان يف الفعل، وأما يف االسم يف العلم؛  "عُمر يعمرُ "بالفتح، و

المد  عمرا"بالفتح على األكثر يعمَر، والُمراُد هبذا المثال: فإنه  ، أن يعمَر اسم " ا غد
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المد  عمر"هذا الغالم، فكيف ُتناديه؟ تقول:    ." ا غد

المد  عمرد "، أو " ا غالم  عمرَ "تقول:  " عمرَ "وكيف تضبط  ، فإن " ا غد

رف النداء يف النية جعلته بداًل؟ فليس لك فيه إال البناُء على الضم؛ ألن العامل ح

المد  عمرد "ُمكرر، فتقول:  ، يعمُر حينئٍذ مبني " ا غالمد  ا  عمرد "، كأنك قلت: " ا غد

 على الضم.

وإن كان عطف بيان جاز لك فيه الرفُع ما نقول: الضم، جاز لك فيه الرفُع 

 والنصب.

( وال ننون ألنه 00:53:05@يا غالُم يعمَر تعال )" فعند النصب ن  ل:-

يا ُغالُم يعمَر "ع من الصرف؛ ألنه علٌم على وزن الفعل، ممنو

 (.00:53:05@)"تعال

المد  عمرد  عال" وعند الرفع ن  ل:- المد  عمرد "، إًذا " ا غد هنا يعمُر  " ا غد

صورة واحدة؛ ألنه ممنوٌع من الصرف، فقد يكون بداًل على نية تكرار العامل، وقد 

 يكون عطف بيان على نية التوضيح.

ُرمد الطالب ف د  "ا ُقلت: وإذ هذا الرجل الذي أكرم الطالب فهًد  ،"جاء المد

ا"جاء، فتقول عنه:  ُرمد الطالبا ف د   : "جاء المد

 : فعُل ماٍض.جاء

: ُرمد فاعل وهو اسم فاعٍل يعمل عمل فعله، اسم الفاعل إذا كان ب)ال(  المد

 فيجوز أن يعمل عمل فعله ُمطلًقا، فلك فيه حينئٍذ الوجهان: 

ا"أن ُتعمله عمل الفعل فتنصب مفعوله؛ فتقول: - ُرمد الطالَب ف د   ."جاَء المد

ُرما الطالبا ف د  "ويجوز أن ُتضيفه إلى معموله فتقول: - هذا  "جاء المد
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 شرحناه يف باب اسم الفاعل وإعماله.

ا"أي إذا أعملته إعمال الفعل فقلت:  فإَّ نصبت: ُرمد الطالب ف د   "جاء المد

هًدا أن يكون بداًل وأن يكون عطف بيان، أن يكون عطف بيان على أنه جاز لك يف ف

ُرمد الطالب"توضيٌح للطالب:  من الطالب هذا؟ أردت أن تبينه تقول:  "جاء المد

َع د"كما لو ُقلت:  "فهًدا" ُرمد الطالب المد ويجوز أن يكون بداًل على  "جاء المد

ُرمد الط": نية تكرار العامل كأنك تقول اجاء المد ُرمد ف د  ال إشكال  "الَب جاء المد

 يف ذلك وإنما اإلشكاُل يف اإلضافة.

ُرمد الطالبا ف د  "إذا أضفت إلى معموله فقلت:  ، الُمكرم هنا "جاء المد

وصف، وقد أضفته إلى معموله الُمكرُم الطالِب؛ فصارت إضافًة لفظية، اإلضافة 

وال يجوز ذلك إال يف  "لِب الُمكرُم الطا"اللفظية يجوز أن ُتجامع )أل( فتقول: 

 مواضع درسناها يف باب )اإلضافة(.

ْ َعَفلللرْ   مد
َالللافا ا اْلمد ََ  َوَوْصلللقد َأْل باللل

 

للَعرْ   ْعللدا اْل َّ ََ ََّللاَّا َ اْل للَلْت بااْل صا  إاَّْ ود

إًذا فُمجامعة اإلضافة اللفظية ل)أل( جائزة إذا كان الُمضاُف إليه فيه )أل(، أو  

لم يكن الُمضاُف إليه كذلك؛ فاإلضافُة غيُر جائزة كما يف ُمضاًفا لما فيه )أل(، وإذا 

م ه د  "العلم؛ فال يجوز أن تقول:  ُرد جاء "باإلضافة وإنما تقول:  "جاء المد

ا ُرمد ه د  ُرمد الطالبا "أما ، "المد ُرما "فهذا جائز ال إشكال  "جاء المد المد

 أضفنا إلى ما فيه )أل( جائز. "الطالبا 

، وهل "فهد"الب؟ تكون عطف بيان، بينا الطالب بأنه ماذا تكون للط "ف د  "

بداًل؟ ال يجوز ألن البدل على نية تكرار العامل كأنك ُقلت:  "فهدٍ "يجوز أن يكون 

ُرمد ف د  " ُرما الطالب، جاء المد ، فأضفت إلى ما ليس فيه )أل( وهذا ال "جاء المد

ه ُيجيز اإلضافة يجوز، ال يجوز إال على مذهب الفراء الذي درسناه حينذاك أن
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اللفظية إلى العلم ب)أل( وهذا هو قول ابن مالك عندما بيَّن الموضع الثاين الذي  

 يمتنع فيه البدل، فقال: 

للللللرا    ُْ  َوَنْحلللللل ا باْ للللللر  َ للللللاباعا الَب

 

للللللي  ْبللللللَدَل باالَمْر ا  َوَلللللللْيَس َأَّْ  د

 ُيشير إلى قول الشاعر وهو المرار األسدي قال:   

للللللرا   أنللللللا ابللللللن العللللللارَ البَ  ُْ 

 

لللا  باْ لللر    بلللهد وق ع   عليللله الطيلللر  رقد

يفتخُر أن أباه جرح هذا الفارس البطل بشر ابن عمر حتى جعل الطير ترتقُب  

را   باْ ر  "موته، فقال:  ُْ  :"أنا ابن العارَ الَب

 ُمبتدأ. أنا:

 خرب. ابن:

: َا  "العارَ البُر   "ُمضاٌف إليه، ثم أضاف التارك إلى البكري،  ابن العار

َد "إضافٌة لفظية ب)أل( وهي إضافٌة جائزة ألن الُمضاف إليه فيه )أل(  العار

 البُر   ب ر  "وإنما الكالم يف بشٍر  "البُرا   
َا ما عالقُة بشٍر بالتارك؟ عطُف  "العار

بيان، وال يجوز أن يكون بداًل؛ ألنه لو كان بداًل لكان على نية تكرار العامل وكان 

َا ب ر  أنا ابن ا"التقدير   ، وهذا ال يجوز."لعارَ البُر   العار

ي»وأشار بقوله:  ْبَدَل باالَمْر ا إلى تجويز الفراء )أل( يف اإلضافة ، «َوَلْيَس َأَّْ  د

ُرما ه د  "اللفظية إلى العلم؛ فالفراء يجيز أن نقول:  فتأيت ب)أل( مع  "أنا المد

يكون بداًل، وهذا المذهب  اإلضافة اللفظية إلى العلم، فعلى قوله يجوز يف بشٍر أن

 ليس مرضًيا عند النحويين، بعد ذلك ُننبه على أمرين:

 :كما يجُب كوُن التابع يف مواضع عطف بيان ال بداًل؛ فيجُب  العنبيه ا ول

أن يكون بداًل ال عطف بيان يف مواضع، هناك مواضع يجب أن يكون التابع فيها 

 بداًل وال يجوز أن يكون عطف بيان منها: 
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كما سبق قبل قليل، فإذا ُقلت:  "يا شيُخ محمُد أخربين بكذا وكذا"  لنا:ق -

فبنيت على الضم فُمحمُد ال يكون إال بداًل على نية يا شيُخ يا  " ا  يخد محمدد "

 فهو عطُف بيان وال يجوز أن يكون بداًل. " ا  يخد محمِد "ُمحمُد، ولو قلت: 

ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)تعالى:  ومن ةلك ق له -

ٿ ٿ ٿ )؟ "ُهمزة"ماذا تكون الذي ل "الَ "، [2:1ال م ة] (ڤ

  ؟(ٹ ٹ ٹ ڤ ٿ ٹ

 .(00:61:27@)  الب:

كيف هل يكون نعًتا؟ هل يجوز أن يكون الذي نعًتا ل ُهمزة؟ ال،  ال يخ:

الختالفهما يف التعريف والتنكير، ف ُهمزة نكرة والذي معرفة ال يكون نعًتا، هل 

ُحكم النعت يجب أن يوافق كما ُقلنا إًذا ال يكون عطف بيان؟ عطُف البيان يف 

يجوز أن يكون عطف بيان إًذا فال يكون إال بدل ألن البدل ال ُتشرتط فيه الُمتابعة 

كما سيأيت، ال ُتشرتط يف الُمتابعة يف التعريف والتنكير، وال التذكير والتأنيث، وال 

 اإلفراد والجمع ال ُيشرتط فيه الُمتابعة.

 (ې ى ى ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)الى: ومن ذلك قوله تع -

 .[15:16العلق]

:  بدل ألهنا نكرة، والناصية معرفة. فناصية 

، [15سبٌ:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ)ومن ذلك قوله تعالى:  -

ما عالقة جنتان بآيٌة؟ ليس عطف بيان؛ ألن جنتان ُمثنى، وآية ُمفرد وإنما هو 

 بدل... إلى آخره؛ هذا التنبيه األول.

  بعد أن ذكرنا أن ُكل عطف بيان يجوز جواًزا  المد ُ: العنبيه الَاين وه
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نحوًيا، أن يكون بدل كٍل من ُكل إال يف هذا الموضع الواحد الذي ذكرناه وذكرنا  

صوًرا له نقول: ما الفرق إًذا بين عطُف البيان والبدل؟ كل عطِف بيان يجوز جواًزا 

نى بين عطف البيان نحوًيا أن يكون بدل كٍل من ُكل فما الفرُق من حيُث المع

 : هناك أكثر من فرق نتوقف عند فرقين فقط: ن  لوالبدل؟ هذا الذي يُهمنا، 

o :أن عطف البيان نعٌت  -وهو الذي أشرنا إليه من قبل-الفرقد ا ول

للمتبوع ولكنه نعٌت بالجامد؛ فهو حينئٍذ بقيُة المتبوع ومن ُجملته أليس الوصف 

م؟! الوصف من الموصوف؛ فهو من بقية من الموصوف؟! أليس الكرم من الكري

حمِد الُر ُ"الموصوف ومن ُجملته فإذا ُقلت يف النعت:  ، فهذه ُجملة "جاء مد

 واحدة، فعُل وفاعل ثم وصفته بالكرم.

حمِد "وكذلك يف عطف البيان، لو قلت:  حمِد "صفه بجامد؟  "جاء مد جاء مد

، أخي "أمي جاء محمِد "، أخي ليس وصًفا وإنما جامد أخوك جامد، "أمي

عطُف بيان من نفس الُجملة، بخالف البدل فالبدل كما ُقلنا على نية تكرار العامل، 

 فهو من ُجملٍة أُخرى.

وأردت أن أخي بداًل، وأردت أن أخي بدل  "جاء محمِد أمي"فإذا ُقلت: 

، ثم حذفت جاء األخرى، "جاء محمد جاء أمي"فكأنك ُقلت الكالم على تقدير 

الحقيقة ُجملتان، فالبدل من ُجملة والُمبدل منه من ُجملٍة أخرى يف إًذا فُهما يف 

 تقدير الكالم ونيته، وطبق ذلك على ما شئت...

مر"لو قلنا:  هنا يجوز جواًزا نحوًيا أن يكون ُعمر  "ر ي اهلل عن أبي حفن  عد

عطَف بيان؛ فهو نعٌت وموضٌح ألبي حفص، ويجوز أن يكون بداًل فهو على تكرار 

، هذا الفرق "رضي اهلل عن أبي حفص، رضي اهلل عن ُعمر"ل كأنك ُقلت: العام

 األول وذكرناه من قبل.
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o :فالبدل هو المقصوُد  الفرقد الَاين وه  ا هُ  نه من حيثد المعنى

بالكالم، والُمبدل منه ليس مقصوًدا بالكالم وإنما ُيذكُر توطئًة وتمهيًدا فقط؛ إًذا 

دل وهو الذي قبله المتبوع غيُر مقصود إًذا فبرتكيب فالبدل هو المقصود، والُمب

البدل يف أسلوب البدل عندنا تابع بدل ومتبوع، ُمبدل منه أُيهما المقصود األول أو 

الثاين؟ الثاين البدل، واألول ليس مقصوًدا بالكالم يعني ليس هو المقصود األول 

 بالكالم وإنما ُيذكر فقط توطئًة وتمهيًدا للكالم.

فإن المقصود بالكالم هو المتبوع أي األول أي  طفد البياَّ فبعُس ةلكوأما ع

المعطوف عليه، وأما الثاين وهو التابع: أي عطُف البيان فهو تكملة فقط تكملة 

لتوضيحه وتبينه، إًذا فاألول هو المقصود بالكالم ويأيت الثاين فقط لتكملته 

 وهذا أهُم ما يف الباب. وتوضيحه ووصفه بجامد، وهذه أمثلٌة تطبيقيُة لذلك،

َع دد محمِد " لو قلنا: النحويون يقولون: يجوز لك يف ُمحمد أن ، "جاء المد

يكون بداًل أو عطف بيان، البد أن نفهم هذه المسألة، وأنا كررُت عليكم كثيًرا ما 

الُمراد بالجواز النحوي؛ يجوز جواًزا نحوًيا أما من حيُث المعنى ال، المعنى 

ا ُتريد؟ ُتريد هذا فيجب أن ُتعرب هكذا، أم ُتريد هذا المعنى يختلف أنت ماذ

فيجب أن ُتعرب اإلعراب الثاين، وال يجوز أن ُتعرب األول بحسب المعنى، 

 فالمعنى يعوُد إلى البالغة شيء آخر.

حمِد "طيب ماذا ُتريد أنت بقولك:  "فجاء الُمجتهُد محمدٌ " َع دد مد ؟ "المد

جاء "؟ أنت أردت أن ُتخربين بأنه "جاء محمدٌ "هل كان المقصود أن تقول لي 

هذا يكون هذا المقصود؟ أنت أردت أن ُتخربين بأن الذي جاء من؟  "محمد

َع دد محمد"ُمحمد، فهو بدل وقولك: الُمجتهد يف  ، فقط توطئة له، أن "جاء المد

( إلى الكالم 00:68:44@أردت أن تنبه على أنه ُمجتهد ُتثني عليه كذا؛ فقد )

( باألمثلة شيًئا يعني يكون 00:68:52@مقصودك أن ُتعلمني بأنه ُمحمد،)لكن 
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 مثال أوضح من الذي قبله. 

أم أردت أن ُتخربين أن الذي جاء هو الُمجتهد وليس الكسول مثاًل أو غيره، 

أردت أن ُتخربين بـأن الذي جاء الُمجتهد، انتبه جاءك الُمجتهد، ثم كأنك يعني 

ضح له، الُمجتهدون كثيرون مثاًل يف هذا الفصل أو يف هذه رأيت أن الُمجتهد لم يت

جاء "المدرسة؛ فأردت أن توضحه وأن ُتبينه من هو الُمجتهد هذا، فقلت: 

َع دد محمِد  أليس هناك فرًقا بين المعنيين؟ نعم، هناك فرق ففي األول بدل،  "المد

 ويف الثاين عطُف بيان ألنه صار كالنعت.

يت مركوًبا سيارًة، سيارًة بدل أم عطُف بيان؟ حسب ومثل ذلك إذا ُقلت: اشرت

المعنى، هل أردت أن ُتخربين أنك اشرتيت سيارة فهذا بدل، ُثم قلت: مركوًبا فقط 

ُتبين يعني أنه شيء ُيستعمل يف الركوب، لكن الغرض من كالمك أن ُتخربين بأنك 

 اشرتيت سيارة.

؟ شيء يحمُلك اشرتيت أم أردت أن ُتخربين أنك اشرتيت مركوًبا الحمد هلل

مركوًبا؛ فأخربتني أنك اشرتيت مركوًبا الحمد هلل، ثم أردت أن توضح ما 

المركوب؟ فرس أو ماذا أو سيارة؟ فقلت: سيارًة نعم، فيكون حينئٍذ عطف بيان 

 كأنك قلت: اشرتيت مركوًبا سريًعا مركوًبا جيًدا.

حمِد "لو قلت:  حمِد  سافر"، جاءك إنسان وقال: "سافر أمي مد ، أو "أمي مد

سافر أمي ": ، أنت ماذا تقصد بذلك؟ إذا ُقلت"سافر أمي محمِد "قلت إلنسان: 

يا أخي أهاًل  -حياك اهلل-، إن كان الُمخاطب يعرف أن الُمسافر أخوك؛"محمِد 

وهو عندك يعرف أنُه ُمسافر  -وسهاًل تذهب إن شاء اهلل وتعود بالسالمة من السفر

حمِد "له؟ تقول: أخوك ثم سافر ماذا تقول  سافر "عندما أقول:  "سافر أمي مد

 هل أفدته بما ُيريد بالذي يريد أن يعرفه؟ أم أخربته عن شيٍء يعرفه؟  "أمي
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لُيخرب  -طبًعا اإلنسان ما يتكلم–إًذا ما جاء المقصود به الكالم، أنت لم.... 

ل: ( نحُن يف المسجد، ما نقو00:71:35@اآلخر بشيٍء يعرفُه، ما إن ُقلت )

؛ فهذا كالم ال فائدة منه، إال إذا أردت أن تبني عليه شيء "نحن يف المسجد اآلن"

، ولكنك ذكرت أخي قبل ذلك "سافر ُمحمدٌ "آخر، وإنما أردت أن تقول له: 

، "سافر أخي"يعني هذا الذي رأيته أخي هذا فتوطئة للكالم  "سافر أخي"توطئة 

 دل هو المقصود، والمقصود هذا بدل.لكن المقصود محمٌد، إًذا فُمحمٌد حينئٍذ ب

أم أن هذا الُمخاطب ال يعرُف هذا الُمسافر؟ ال يعرُف أنه أخوك، يعرف أنه 

، أخربته اآلن بشيٍء يجهله؟ نعم، "سافر أمي"سافر لكن ال يدري من هو فقلت: 

أخربته بشيٍء يجهُله إًذا فمقصودك أن ُتخربُه بأن الذي سافر أخوك  "سافر أمي"

فيكون  "سافر أخي ُمحمدٌ "، ثم أردت أن ُتبين أخوك هذا من؟ ف"يسافر أم"

عطف بيان، كأنك ُقلت: سافر أخي الُمسمى بُمحمد، فُهناك فرٌق من حيُث المعنى 

 وإن كان دقيًقا.

حمِد أمي" وعُسد ةلك ل  قدلت: سافر أمي "المثال السابق:  "سافر مد

حمِد  حمِد أمي"وأما هذا المثال: ف "مد ي بدل أم عطُف بيان؟ أخ "سافر مد

بحسب المعنى، فإن كان الُمخاطب يعلُم أن هذا ُمحمد يعرف أن اسمُه ُمحمد، 

، أخربتُه بشيٍء يجهله بالمقصود "لكن ما يعرف عالقتُه بك فُقلت له: سافر ُمحمد

الذي ُتريد أن توصلُه إليه، ال هو يعرف أنه ُمحمد، وال يحُصل المقصود حتى 

، أن ُتخربُه بأنه أخوك فهو بدل، ألن أخي هو المقصود "يسافر محمِد أم"تقول: 

 بالكالم.

أما إذا كان ال يعرف هذا الُمخاطب ال يعرف هذا الُمسافر ما اسُمه وال ما 

؛ هنا أفدته شيًئا ال يعرُفه أوصلت إليه "سافر ُمحمدٌ "عالقته ال يعرف فلو قلت: 

 خوك.، ثم وصفت ُمحمٌد هذا بأنه أ"سافر ُمحمدٌ "المقصود 
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عرفُتم  "أحبد عليًّا"( علي، 00:74:29@خليها هنا خالد)-وإةا قدلت لُُ: 

المقصود؟ يختلف أن بعضكم ربما عرف وبعضُكم ما عرف حسب الُمخاطب، أنا 

، اآلن عرفتموه جميًعا، لكن بعُضكم عرفُه بقولي: "أحبد عليًّا أبا الحسنين"ُأريد 

 ."ينأبا الحسن"، وبعضُكم عرفُه بقول: "عليًّا"

خا ب عَرَف أَّ الم ص د عرف الم ص د ب  لي: ، عرف "عليًّا" فإَّ  اَّ المد

عرفُه؛ إًذا وصلُه المقصود فالمقصود عليًّا،  "عليًّا، أحُب عليًّا"المقصود من قولي: 

 فأبا الحسنين فقط تكملة له، تكملة فهو عطف بيان، وصفتُه بأنه أبو الحسنين.

وصل المقصود؛  "أبا الحسنين"المقصود،  لم يصل "أحبد عليًّا"فإن ُقلت: 

فالمقصود بالكالم أبا الحسنين فهو بدل، واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا 

 محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

 ¹ 
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 الدرس السابع والثمانون 
 

بسُ اهلل الرحمن الرحيُ، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا 

 أما بعد: على آله وأصحابه أجمعين، محمد و

حياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الُمباركة الليلة الطيبة ليلة اإلثنين السادس 

والعشرين من شهر ربيٍع اآلخر من سنة ثالث وثالثين وأربعمائٍة وألف، يف جامع 

الراجح يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السابع 

، وقبل أن نبدأ بدرس -عليه رحمة اهلل-والثمانين من دروس شرح ألفية ابن مالك

 الليلة نستكمُل شيًئا من الدرس السابق الذي كان يف باب عطف البيان.

فنحُن ختمنا الباب بالكالم على الفرق بين عطف البيان والبدل، وذكرنا أن 

الثاين، الفرق الثاين هو الفرُق  أهم الفروق فرقين وتوقفنا يف أثناء الكالم على الفرق

المعنوي، الفرُق يف المعنى بين عطف البيان والبدل فإن المعنى يف البدل على أن 

يكون البدل أي التابع هو المقصود بالكالم، وأما الُمبدُل منه وهو المتبوع فإنه 

ان فهو ليس مقصوًدا بالكالم وإنما ُيذكُر تمهيًدا وتوطئًة، وأما المعنى يف عطف البي

 بعكس ذلك، فالمقصود بالكالم هو المتبوع: أي المعطوُف عليه، أي األول.

فإنه ليس المقصود بالكالم وإنما ُيذكُر كتكملٍة  وأما العابع وه  عطفد البياَّ:

وكنعٍت بالجامد للمتبوع الذي قبله، وذكرنا عدة أمثلة على ذلك المثال واحد 

جاء ا سعاةد "البدل، فلو قلت مثاًل: ولكن المعنى يختلف من عطف البيان إلى 

، مجموعة من الطالب جالسون يف الفصل أو يف القاعة ثم قال أحدهم "محمِد 
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فُمحمٌد من حيُث الُحكم النحوي كما ُقلنا: يجوز  "جاء ا سعاةد محمِد "لزمالئه:  

 أن يكون بداًل ويجوز أن يكون عطف بيان والمعنى يختلف.

؛ فانتبهوا، كفوا عن "جاء ا سعاة"م أن يقول: فإن كان مقصوده هبذا الكال

الكالم، استعدوا للدرس؛ فهو ُيريد أن ُينبههم بأن الذي جاء األستاذ وليس طالًبا، 

، خالص يفهمون مقصوده، "جاء ا سعاة"إًذا فمقصوُده يتحقق بماذا؟ بقوله: 

 يعني انتبهوا جاء األستاذ فاستعدوا للدرس.

حمِد جاء ا "ثم ُيكمل فيقول:  ، محمٌد هنا صارت كالبيان "سعاة مد

والتوضيح لألستاذ من األستاذ؟ ُمحمد، فُمحمد صارت توضيًحا وتبينًا صارت 

 كالنعت، نعت األستاذ ووصفُه بأنه ُمحمد فعلى هذا يكون ُمحمٌد عطف بيان.

وأما إذا ُقلنا: إن ُمحمٌد يف هذا المثال بدل؛ فإن المعنى يختلف، فإن هؤالء 

الذين يف القاعة ال يُهمهم أي أستاذ وإنما يُهمهم أستاٌذ بعينه وهو ُمحمد، الُطالب 

بحيُث لو جاءهم أستاٌذ آخر لم يهتموا به، يعني لم يستعدوا للدرس، ولم يتحفظوا 

 جاء"يف كالمهم، ال يهمهم إال هذا األستاذ محمد، فإذا قال لهم هذا الطالب: 

ذا الُمتكلم أن ُيخربهم بأنه جاءهم األستاذ هل تم المقصود الذي ُيريده ه "ا سعاةد 

 ؛ ألنه ال يُهمهم أي أستاذ."جاء ا سعاة"ُمحمد؟ ال يتم، 

حمد"وإنما يتم مقصوده عندما يقول:  أي ُيخربهم بأن الذي جاء هو  "مد

حمد" ، فُمحمد حينئٍذ هو المقصود بالكالم فيكون بداًل؛ ألن البدل: هو "مد

جاء "فإن ما ذكرُه فقط تمهيًدا وتوطئًة  "ا سعاة"ه: المقصود بالكالم، وأما قولُ 

حمِد  حمد"، فمقصوده ال يتم وال ُيعرف إال بقوله: "ا سعاة مد  فهذا بدل. "مد

حمِد "وذكرنا على ذلك أيًضا أمثلًة أخرى كقولهم مثاًل:  محمٌد  "جاء أمي مد

ى يختلف من يجوز أن يكون بداًل، وأن يكون عطف بيان جواًزا نحوًيا إال أن المعن
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فإذا كان الُمخاطب الذي ُتخاطبه ، "جاء أمي محمِد "البدل إلى عطف البيان، 

يعرف أن هذا الجائي أحد ، يعرف أن الجائي أخوك "جاء أمي" وقلت له:

أم  "أمي"أخوتك ولكنه يجهل اسمه، فمتى يتم مقصودك بالكالم بقولك: 

حمد"بقولك:  بدل؛ ألن المقصود ال  ؟ محمد، إًذا ما إعراب ُمحمد حينئٍذ؟"مد

 يتم إال بُمحمد.

وأما قولك أخي جاء أخي فهذا توطئة وتمهيد لمحمد، وإن كان الُمخاطب ال 

يعرف هذا الجائي، ال يعرف عالقته بك فُقلت له: جاء أخي؛ فعرف شيًئا لم يكن 

يعرفه من قبل وصله المقصود بالكالم، أن ُتخربه أن الذي جاء أخوك وليس رجاًل 

 ."جاء أمي"أخاك  آخر ليس

ثم أردت أن ُتبين وأن تحدد وأن توضح وأن ُتكمل قولك أخي من هو فقلت: 

حمد" فصار محمد هنا كالنعت كالتوضيح ألخي، لكن المعنى  "جاء أمي مد

 ، وهكذا."جاء أمي"المقصود بالكالم جاء يف قولك: 

جاء "عكس المثال السابق،  "جاء محمِد أمي"وعكس ذلك لو قلت: 

ما إعراب أخي؟ يجوز نحوًيا أن يكون بداًل وأن يكون عطف بيان  "أميمحمِد 

باختالف المعنى، فإن كان الُمخاطب يعلم أن هذا الجائي اسمه محمد لكنه ال 

، هو يعرف أن الجائي محمد فهل "جاء محمد"يعرف العالقة بينه وبينك فقل: 

 تم المقصود حينئٍذ؟ ال.

؛ فأخي حينئٍذ بدل ألنه "ء محمٌد أخيجا"متى يتم المقصود؟ عندما تقول: 

المقصود بالكالم، وإذا كان الُمخاطب ال يعرف من هذا ما يعرف اسمه وال يعرف 

عرف أن الجائي محمد، ثم وضحته وكملته  "جاء محمِد "عالقته بك، فقلت: 

 ولكنه نعٌت بالجامد. "جاء أمي محمِد " "محمدٌ "بأن نعته بقولك: 
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قال هَا ال  ل  يخد اإلسالم ابن "يرة كقولك مثاًل: وذكرنا على ذلك أمثلٌة كث 

ابن تيمية يجوز نحوًيا أن يكون بداًل وأن يكون عطف بيان باختالف ، " يمية

فهم  "قال ةلك  يخ اإلسالم"المعنى، فمثاًل عندنا يف ُمجتمعنا مثاًل إذا ُقلت: 

ا على ابن تيمية، المقصود، ُعرف أن الُمراد ابن تيمية؛ ألننا ُنطلق شيخ اإلسالم هن

 وصل المقصود أو ما وصل المقصود؟ وصل. "قاله  يخ اإلسالم"فإذا قلت: 

فابن تيمية تكملة لما قبله أو هو  "قاله  يخ اإلسالم ابن  يمية"فإذا قلت:  

المقصود بالكالم؟ تكملة ألن المعنى ُفهم بقوله: قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 ن ما قبلها.يكون عطف بيان، يعني كلمة ُتبي

وال اتضح من شيُخ اإلسالم هذا يف ُمجتمع  "قاله  يخد اإلسالم"وإذا قلت: 

مثاًل يعني ُيطلق شيُخ اإلسالم على ابن تيمية، وعلى ابن حجر، وعلى يعني عدد 

قاله  يخد اإلسالم ابن "من ُعلماء اإلسالم أيًضا ُلقب بشيخ اإلسالم، فإذا ُقلت: 

كالم؟ بابن تيمية إًذا ابن تيمية بدل هو المقصود متى يتم مقصودك بال " يمية

 بالكالم، أما شيُخ اإلسالم فُذكر توطئًة وتمهيًدا للكالم.

واألمثلُة على ذلك كثيرُة جًدا؛ فمعنى ذلك أن قول النحويين يف مواضع كثيرة 

يف أبواب النحو إنه يجوز لك كذا وكذا، يجوز الرفُع والنصب، يجوز أن يكون 

كون مفعواًل ألجله وأن يكون مفعواًل ُمطلًقا؛ هذا من التجويز النحوي، حااًل وأن ي

ال يعني أن كل ذلك يجوز على معنًى واحد، وإنما المعنى أنه يجوز جواًزا نحوًيا 

على اختالف المعنى؛ فعلى كل معنى ال يجوز إال إعراًبا واحًدا، وتدقيق المعاين 

 ليس من عمل النحوي:

الُمفسر يف القرآن؛ فالمفسر هو الذي ُيدقق المعنى، ثم إما أن يكون من عمل -

 يختار اإلعراب الُمناسب.
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 وإما يعود إلى البالغة واألدب.-

أو يعود إلى الُمتكلم نفسه، أنت ماذا تقصد بكالمك؟ تقصُد كذا فاإلعراب -

كذا، تقصُد كذا فاإلعراُب كذا، فإن لم يتبين قصُدك كلمة، ُجملة ُكتبت مثاًل أو 

 نقول: يجوز أن يكون كذا ويجوز أن يكون كذا. رويت

يف كتابه العظيم  وقد ذكر شيُخ مشايخنا ُمحمد عبد الخالق ُعظيمة 

]دراسات ألسلوب القرآن الكريم[ أربعين شاهًدا من القرآن الكريم يجوز فيها 

 عطُف البيان والبدل على ما ذكرناه قبل قليل.

كثيرٍة من قبل، وأشرنا إليه اآلن وسنشير  والتجويز النحوي أشرنا إليه يف أبواٍب 

إليه يف الُمستقبل للتنبيه على هذه المسألة الُمهمة التي نشأت بسبب الفصل بين 

 العلوم، لكن ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لها.

ھ ھ ھ ): فمثاًل يقول النحوي والُمعرب يف نحو قوله

ھ ھ ھ ھ )، ما إعراب صدًقا وعداًل؟ [115ا نعام:] (ھ ےے

قالوا: يجوز أن يكون حااًل، ويجوز أن يكون مفعواًل ُمطلًقا مصدًرا،  ،(ےے

ويجوز أن يكون مفعواًل له، أي مفعواًل من أجله؛ كذا يقول الُمعرب والنحوي 

 والمعنى يختلف، ال تجوز على معنًى واحد بل لكل إعراب معنًى واحد.

: أي "ة ربك صادقًة عادلةتمت كلم"فإذا ُقلنا: إهنا حال فالمعنى حينئٍذ  -

 حالة كوهنا صادقًة عادلة.

ا وعدا  "وإن ُقلنا: إن  - مفعوٌل ُمطلق فيكون المعنى تمت كلمة ربك  "صدق 

 تمام صدٍق وعدل.

وتمت كلمة ربك من أجل "وإذا ُقلنا: إنه مفعوٌل من أجله فالمعنى:  -
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 ."الصدق والعدل 

هو قريب من نزع  يعني-وجوزوا أيًضا فيها وجًها رابًعا نحوًيا وهو -

تمييز، وجوزوا فيها أن تكون تمييًزا،  (ھ ھ ھ ھ ےے) -الخافض

وتمت "والتمييز كما تعرفون على معنى مِن، فيكون معنى اآلية إذا ُقلنا إهنا تمييز: 

 ."كلمة ربك من جهة الصدق والعدل

ولهذا التشاُبه الدقيق الذي ذكرناه وحاولنا أن ُنبين الفرق بين معنييه: بين 

عطف البيان والبدل رأى بعُضهم قلة جدوى هذا الباب باب عطف البيان يف 

النحو، ودعا بعُضهم إلى إلغائه، وبعُضهم أنكره، وبالغ يف ذلك بعض المتأخرين 

 حتى قالوا: إن إثباته لغو ال فائدة منه؛ ألنه هو البدل.

الرضي يف ]شرح  وبعض المع دمين أ ار إلى  يء  من ةلك ومن هؤاء:

كافية[ ]الكافية[ البن الحاجب أشهر وأعظم شروحها شرح الرضي على ال

وأنا إلى اآلن لم يظهر لي فرٌق جلي بين بدل الُكل من الُكل، وبين "الكافية، قال: 

عطف البيان، بل ال أرى عطف البيان إال البدل كما هو ظاهُر كالم سيبويه فإنه لم 

 يذكر عطف البيان.

ما "   قبق الر ي مع دم يف ال رَّ الرابع قال:وقال أب  جعفر  النحاْ وه

علمت من أحٍد فرًقا بينهما أي البدل وعطف البيان إال ابن كيسان، إال ابن كيسان 

 من علماء بغداد الذين جمعوا بين المذهبين البصري والكويف.

قلُت: بل فرق بينهما وذكرهما جماهير النحويين قديًما وحديًثا، وليس األمر 

الرضي بأن سيبويه لم يذكر عطف البيان، بل سيبويه ذكر عطف البيان كما ذكرُه 

ونص عليه، وذكر الفرق بين معناه ومعنى البدل، وليس األمر كما قاله أبو جعفٍر 

النحاس من أنه لم ُيفرق بينهما إال ابن كيسان، بل فرق بينهما جماهير النحويين 
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 قديًما وحديًثا.

ف من هذا الباب باب عطف البيان من تيسير ويرى بعُض الُمحدثين أن التخفُ 

النحو وتقليل أبوابه، والتيسير يف الحقيقة ال يجوز أن يكون على حساب المعنى، 

قد يكون على حساب إيصال الُحكم إلى الُمتعلمين، واختصار القواعد بما ال 

 يمس األحكام والمعاين.

ألحد؛ ألن هذه لغة  أما إذا كنا سنحذُف أحكاًما تمُس المعاين فهذا ال يحُق 

العرب وليست لغة فالن وفالن لكي يحذف منها ما يشاء، وإنما التيسير له حدود 

مضبوطة ومعروفة، ومازال الُعلماء منُذ القدم يؤلفون يف تيسير النحو، والُكتب 

الُمختصرة يف النحو، ويتساهلون يف قواعد يف صوِغ قواعده بما يوصل المعنى 

 والُحكم إلى الُمتعلم.

ولذا نرى أهل المعاين وعلماء البالغة واألدب يذكرون عطف البيان ويحفلون 

به وُيفرقون بينه وبين البدل من حيُث المعنى وال يحفلون بُمجرد التشابه اللفظي 

 بينهما، نعم.

حمِد أمي" على عطف البيان وعلى البدل اللفُظ واحد ولكن المعنى  "جاء مد

للغة ُمتشاهبة اللفظ ُمختلفُة المعنى واإلعراب؛ يختلف، وهناك أشياُء كثيرة يف ا

 لعلنا نختُم الكالم على عطف البيان بذكر بعض الشواهد التي تحتاُج إلى تنبيه.

آل ] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ): فمن ذلك مثاًل قولهُ 

ڻ )هل يصح أن نقول إن مقام إبراهيم عطُف بيان من آياٌت بينات: ، [97عمراَّ:

بدل؟  "مقاُم إبراهيم"ينها وخصصها بقوله: هذا كلمٌة عامة، ُثم ب (ڻ ڻ

 نعم، ال إشكال يف ذلك، لكن هل يصح أن يكون عطف بيان؟ 

ال يصح، ألننا ُقلنا: إن عطف البيان كالنعت يف األحكام يجب أن يوافق 
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المتبوع يف كل شيء: يف اإلعراب، ويف التذكير والتأنيث، ويف التعريف والتنكير،  

ې )جمع، و [99الب رة:] (ھ ےے)لجمع، ويف اإلفراد والتثنية وا

معرفة،  (ې ې)نكرة، و (ھ ےے)ُمفرد،  [125الب رة:] (ې

فال يجوز يف ذلك أن يكون عطف بيان وإنما يكون بداًل، ويجوز أن يكون خرب 

مبتدأ محذوف، أو خربًا لمبتدأ محذوف؛ يعني آياٌت بينات هي مقام إبراهيم، أو 

 ، نعم.آياٌت بينات منها مقاُم إبراهيم

عطف بيان؛  وال مخ ر  أب  ال اسُ صاحب ]الُ اف[ أعرب م ام إبراهيُ:

فأخذ ذلك عليه النحويون كابن هشام يف ]ُمغني اللبيب[، ابن هشام يف ]ُمغني 

اللبيب[ وضع باًبا كاماًل عن األشياء التي يدُخل منها االعرتاُض على الُمعرب 

 منها: 

أبواب النحو، وذكر أمثلًة على ذلك  عدم التنبه إلى الشروط الخاصة ببعض -

منها هذا المثال، أعرهبا عطف بيان ولم يتنبه إلى شرط عطف البيان من كونه تجُب 

 موافقته للمتبوع، طيب.

 (ٻ پ ٱ ٻ ٻ ٻ)يف سورة النبأ:  ونحو ذلك قوله

هل يصح أن نقول إن حدائق عطُف بيان على مفاًزا؟ الجواب: ال، ألن ، [32النبٌ:]

مع ومفاًزا مفرد، وحدائق: اسم ذات، الحديقة الحدائق اسم ذات، حدائق ج

والمفاز: أي الفوز معنى مصدر وهذا أيًضا من عدم التوافق البد أن يتوافق يف كل 

 شيء نعم.

 (.00:25:14@)  الب:

مفاًزا: أي فوًزا، هذا مصدر ُمفرد، فاز يفوز فوًزا مفاًزا، نعم، فهذه  ال يخ:

ن قبل أن ندخل يف درسنا الجديد وهو الكالم على باب تكملة لباب عطف البيا
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 عطف النسق.

النفس يف هذا الباب فعقدُه يف ستٍة  )باب عطف النسق( مد ابن مالٍك 

بقراءة ما نرجو أن نشرحه يف هذا  -إن شاء اهلل تعالى-وعشرين بيًتا نبدأ الدرس

 : الدرس، قال

قِ 
َ
س

َّ
 الن

ُ
ف

ْ
ط

َ
 ع

ْعبع  .540  مد
 َعْطلفد النََّسلْق َ ال  باَحْرف 

 

َد َوَ نَللاء  َمللْن َصللَدْق   للْن بالل د  َ اْمصد

َُّ َفللا.541  لل ْطَلَ لل  باللَ او   د  َفللالَعْطفد مد

 

للللْدِق َوَوَفللللا  يللللك صا  َحعَّللللى َأَم أو َ فا

 َوَأْ َبَعْت َلْفَظ  َفَحْسلبد َبلق َواَ .542 

 

لللْن َ لللالَ  
ؤ لُا ُْ َ ْبلللدد اْملللرد لللْن َ َلللل

 َلُا

 

 

َ ل فاْعطاْف باَ او  .543  َساباَ   َأو اَحا

 

َ افاَ للل   َب  مد
َصلللاحا ُا َأو مد للل ُْ لللي الحد

 فا

َا  اَ .544  ْن باَ ا َعْطلَف الَّل  َواْمصد

 

ا َواْبناللي  ََ للهد َ اْصللَطفَّ هلل للي َمْعبد عد
ْ نا   د

 

 

لعَّْر اْيلللللبا باا  َصلللللالا .545
 َوالَفلللللاءد لا

 

َصلللللللللالا   لعَّْر اْيلللللللللبا بااْنفا
َُّ لا للللللللل  َو د

ْن با .546   َفاء  َعْطَف َما َللْيَس َواْمصد

 

للَلهْ   للهد الص    اْسللَعَ رَّ َأنَّ
َا للَله َعَلللى الَّلل  صا

، يف البيت -إن شاء اهلل تعالى-فهذه سبعُة أبيات لعلنا نشرُحها يف هذا الدرس 

: قسم أحرف ويف البيعين الَاين والَالثتعريف عطف النسق،  : ذكرا ول

 العطف من حيث تشريُكها يف المعنى واللفظ.

من البيت الرابع إلى البيت السابع عشر ذكر  يف أربعة ع ر بيع اثم بعد ذلك 

 حروف العطف، ومعنى كل حرف، واألحكام التي يختُص هبا كُل حرف.

أي من البيت الثامن عشر إلى البيت السادس  ويف ا بياَ الَمانية ا ميرة:

بيًتا  ن مالكوالعشرين ذكر أحكام عطف النسق؛ فنستعيُن باهلل ونبدأ مع اب

 يف أول األبيات: بيًتا، قال

ْعبلللع  َعْطلللفد النََّسلللْق   مد
 َ لللال  باَحلللْرف 

 

َد َوَ نَلللاء  َملللْن َصلللَدْق   لللْن باللل د  َ اْمصد
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عطف النسق: بأنه التابُع الذي يكون بينه وبين متبوعه  فعرف ابن مالك 

وبين  حرٌف من حروف النسق التي سيذُكرها فيما بعد والتابع الذي يكون بينه

َد َوَ نَاء  َمْن »متبوعه حرٌف من حروف النسق، ثم مثَّل لذلك بقوله:  ْن با د اْمصد

َد َوَ نَاء  »، «َصَدْق  ْن با د  «.اْمصد

 معطوف.فَناِء: 

 معطوٌف عليه.وود: 

 : حرف العطف.وال او

 إًذا أسلوب العطف يتكون من ثالثة أركان: 

 المعطوف عليه: وهو المتبوع.-

 وحرُف العطف.-

 والمعطوف وهو التابع.-

وُسمي عطف النسق عطف النسق؛ ألن المعطوف والمعطوف عليه يف 

اإلعراب متساويان فكأهنما على نسٍق واحد، وُيسمى أيًضا: العطف بالحرف، ثم 

 : بعد ذلك يقول ابن مالك

َُّ َفللللا  لللل ْطَلَ لللل  باللللَ او   د  َفللللالَعْطفد مد

 

لللللْدِق َوَوَفلللللا  يلللللك صا  َحعَّلللللى َأَم أو َ فا

 

 

 َوَأْ َبَعلللللْت َلْفَظللللل  َفَحْسلللللبد َبلللللق

 

للْن َ للالَ  
ؤ لُا ُْ َ ْبللدد اْمللرد للْن َ َللل

 َواَ َلُا

أحرف العطف كم؟ أحرف العطف تسعُة أحرف، وقد قسمها ابُن  

يف هذين البيتين بحسب تشريكهما يف المعنى واللفظ قسمين، قسمها  مالك

 بحسب ذلك قسمين:

 :ُد ا ول يف المعنى واللفظ، أي تجعُل  أحرف العطف التي ُتشركُ  ال س
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ا:المعطوف مثل المعطوف عليه ُمطلًقا طل   : يف المعنىأي يف المعنى واللفظ،  ، مد

أي يف اإلعراب، وهي ستُة أحرف:  واللفظ:أي معناه كمعنى المعطوف عليه، 

 )ال او، والفاء، و دُ، وأو، وحعى، وأم(.

يٍد المعطوف عليه يف ، فعمرٌو المعطوف مثل ز"جاء ه ِد وعمروِ "كقولك: 

أيًضا مثلُه فعل المجيء  "عمروِ "فعل المجيء، و "زيدٌ "المعنى، يف المعنى؛ ف

فُهما يف المعنى سواء كالهما فعل المجيء، ومثلُه يف اللفظ: أي يف اإلعراب؛ فهو 

 كذلك. "جاء ه ِد  ُ عمرِ "، "جاء ه ِد فعمرِ "مرفوٌع وزيٌد مرفوٌع، ونحو: 

، هنا أيًضا فيه تشريك يف "جاء ه ِد أو عمروِ "، "عمروِ  جاء ه ِد أو": وقولك

اللفظ والمعنى، يف اللفظ واضح، ويف المعنى أنك نسبت الفعل إليهما على حِد 

جاء "، وتقول: "جاء ه ِد أو عمرِ "السواء، نسبت الفعل إليهما على حد السواء، 

َد  َاجد حعى المد ا َد "، "الحد َاجد حعى المد ا  :"جاء الحد

 نا حرف جر كما سيأيت.ه حعى:

: َاجد  يف اللفظ مرفوعان ويف المعنى كالهما فعل المجيء. والمد اةد  الحد

كت بين زيٍد  :"أه ِد حار أم عمرود "وتقول:  أم هنا حرُف عطف، وقد شرَّ

وعمٍر يف تساوي اإلسناد إليهما، فهي أيًضا ُتشرك يف اللفظ والمعنى، فهذه األحرف 

 ُك المعطوف مع المعطوف عليه يف اللفظ والمعنى.الستة من أحرف العطف ُتشر

 :هي أحرف العطف التي ُتشرُك يف اللفظ دون المعنى، أي  وال سُ الَاين

تجعُل المعطوف كالمعطوف عليه يف اللفظ: أي يف اإلعراب، طيب والمعنى؟ ال، 

، ال تجعلُه مثلُه يف المعنى بل تجعلُه عكسُه كما سيأيت وهي ثالثُة أحرف وهي: )ال

 ."جاء ه ِد ا عمروِ "وبل، والحرُف لكن( نحو: 

 فعل وفاعل. جاء ه ِد:



 

 
e 

g h 

f  332 
 شرح ألفية ابن مالك

 ا حرُف عطٍف ونفٍي.هن ا: 

 معطوٌف على زيٌد مرفوٌع مثله. عمرِو:

فحرف العطف شرك المعطوف مع المعطوف عليه يف اللفظ يف اإلعراب، لكن 

المعنى لما قبله والمعنى: ال، لم يجعلُه مثلُه يف المعنى، فحرُف العطف )ال( ُيثبُت 

 وينفيِه عما بعدُه )ال( عمرٌو فشرك يف اللفظ دون المعنى. "جاء ه ِد "

ا"وتقول:  ا بق ه د   :"ا  دُرم عمر 

 ال ناهية. :ا  دُرم

 فعل ُمضارع مجزوم، والفاعل مسترتٌ وجوًبا تقديُره أنت. :و دُرم

ا  ."ال ُتكرم عمًرا"مفعوٌل به منصوب  :عمر 

 اٍب واستدراك.حرُف عطٍف وإضر :بق

ا  زيًدا معطوٌف على عمًرا منصوٌب مثلُه. :بق ه د 

إًذا فالحرُف )بل( شرك المعطوف مع المعطوف عليه يف اللفظ يف اإلعراب، 

وأما يف المعنى فلم يجعله مثلُه يف المعنى بل جعلُه عكسُه يف المعنى، فالحرُف 

ده؟ لما بعده، وينفيه عما قبله )بل( ُيثبُت المعنى، ُيثبُت الُحكم لما قبلُه أو لما بع

 يعني عكس )ال(.

ا"وكذلك )لكن( تقول:  ا لُن ه د  ، الكالُم يف ذلك كالكالم "ا  دُرم عمر 

على )بل( إال أن لكن حرُف عطٍف واستدراك؛ فهذا هو معنى قول ابن مالك يف 

ْطَلَ  »البيتين اللذين قرأناهما قال:  امد "ماذا يعني بقوله:  «َفالَعْطفد مد ؟ أي يف "طل  

َُّ َفا َحعَّى َأَم أو»، اللفظ والمعنى ْطَلَ   باَ او   د هذه ستُة أحرف ذكرها  «َفالَعْطفد مد

، وَفاء ، »وحذف حرف العطِف من بينها، وأصل الكالم:  َُّ ، و د ْطَلَ   باَ او  َفالَعْطفد مد
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ورة ثم حذف حرف العطف، وحرف العطف ُيحذُف يف ضر، «وَحعَّى، وَأَم، وأو

 الشعر.

وقد ُيحذُف يف النثر إذا قصدت التعداد، إذا قصدت أن ُتعدد الشيء تعداًدا ال 

ق  دفاحة ، بر  الة ، م هة  "عطًفا؛ فلك أن تحذف حرف العطف كأن تقول:  اآلن  " د

أنت ال ُتريد أن تعطف وإنما ُتريُد أن ُتعدد وسيأيت الكالم على حذف حرف 

 العطف إن شاء اهلل.

: أي «َوَأْ َبَعْت َلْفَظ  َفَحْسبد »، «َوَأْ َبَعْت َلْفَظ  َفَحْسبد َبق َواَ َلُانْ »ثم قال: 

أي )بل، وال، ولكن( ثم حذف حرف «: َبق َواَ َلُانْ »أتبعت يف اللفظ دون المعنى 

 العطف قبل )لكن(.

ْن َ الَ »
ؤ لُا ُْ َ ْبدد اْمرد ؤ»، مثل بقوله: «َ َل ُْ َ ْبدد اْمرد  ظهر رجاًل.أي لم ي «:َل

، والطال: هو الصغير من ذوات الظلف، وأشهر ما ُيطلق عليه على «لكِْن َطالَ »

 ولد الظبي، أو البقر الوحشي.

 بعد ةلك:  ُ قال ابن مالك

َ للل  َأو َسلللاباَ   بالللَ او   فلللاْعطاْف   اَحا

 

َ افاَ للل   َب  مد
َصلللاحا ُا َأو مد للل ُْ لللي الحد

 فا

 

 

لللْن    اَ  َواْمصد
َا  باَ لللا َعْطلللَف الَّللل

 

ا َواْبناللي  ََ للهد َ اْصللَطفَّ هلل للي َمْعبد عد
ْ نا   د

بذكر أحرف العطف، سيذُكرها حرًفا حرًفا، ومع  اآلن بدأ ابن مالٍك  

ُكل حرف سُيبين معناه وُيبين األحكام التي تختُص به؛ فبدأ بالكالم على حرف 

لغة العطف )الواو( ألن )الواو( هي أم حروف العطف، فهي أكثُرها استعمااًل يف 

العرب وأكثُرها تصرًفا وأحكاًما فذكر لنا يف هذين البيتين معنى حرف العطف 

 )الواو(، وذكر لنا ُحكًما من األحكام التي تختُص هبا الواو.

 أما المعنى معنى الواو فقال فيه:
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َ للل  َأو َسلللاباَ   بالللَ او   فلللاْعطاْف    اَحا

 

ُا  فالللي  للل ُْ َب  َأو الحد َصلللاحا َ افاَ للل  مد  مد

واو العطف معناها ُمجرُد الجمع والتشريك، معناها ُمطلُق الجمع  أي أن 

والتشريك دون داللٍة على الرتتيب، ولذا ُيعطُف هبا الُمصاحب والالحق والسابق، 

، جاءا مًعا واستعملت "جاء ه ِد وعمِر معه"ُيعطُف هبا الُمصاحب كأن تقول: 

 الواو.

كان مًعا إنجاؤهم ، [15العنُب َ:] (ٱ ٻ ٻ) قال تعالى:

يف وقٍت واحد، أم أن إنجاءه كان قبل إنجاء أصحاب السفينة؟ مًعا؛ إًذا ف)الواو( 

هنا اسُتعملت يف عطف الُمصاحب على المعطوف عليه، وُعطف هبا الالحق يعني 

 ."جاء ه ِد وعمِر بعدهد "الذي جاء بعدُه يف الرتتيب يف الزمن تقول: 

ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ) قال تعالى:

هذه األشياء ُمرتتبة: زلزلة األرض، بعد ذلك إخراُج ، [1:3ال ل لة] (ڄ ڄ ڄ

األرض أثقالها، وبعد ذلك يقول اإلنسان: مالها؟ فالواو هنا اسُتعملت يف العطف 

 الالحق على ما قبله.

فعطف  [77الحج:] (ڳ ڳ) (0044:17@قال تعالى: )

جاء ه ِد "ابق تقول: الالحق على ما قبله، وُيعطُف هبا السابق، ُيعطُف هبا الس

هناك مانع؟ ال مانع، معنى ذلك أن الواو ُتستعمل يف هذا المعنى وال  "وعمِر قبله

 ."جاء ه ِد وعمِر قبله"ُتنافيه، 

، لفظ [3ال  ر :] (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ) :قال

فعطف  ،(ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) اهلل (ٻ پ) الجاللة فاعل يوحي،

 يًئا قبله إًذا عطف السابق.شيًئا قبلُه أو شيًئا بعده؟ ش  على النبي
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پ ) : ُيخاطب النبي ،(ڳ) :وقال

 ، نعم عطف عليه[7ا ح اب:] (پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ

 .أنبياء قبلُه 

عن [7ال صن:] (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) :وقال

طيب  ،(ڄ ڄ ڄ) سنرد إليك موسى ،(ڦ ڦ ڄ) أم موسى،

بعد الرد؟ قبل الرد هل ُجعل مرساًل قبل الرد أم بعد الرد؟ ُجعل مرساًل قبل الرد أم 

متى رجع إلى ُأمه  ،(ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ) كيف؟ رده متى رده؟

وأعرتف بأهنا أُمُه وتبين األمور وظهرت الحقائق؟ ألن األول فقط هو عاد إليه 

 إلرضاعه، نعم، طيب؛ وهذا أمٌر كثير يعني الشواهد عليها كثيرة.

آل ] (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) :قال 

 السجود.فعطف الركوع على ، [43عمراَّ:

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) حكايًة عن الُكفار الُمنكرين للبعث: قال 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ) ،[37المؤمن َّ:] (ۅ ۉ ۉ ې ې

طيب أُيهما أسبق اآلن؟ الموت أم الحياة؟ الحياة، وبعد ذلك يموتون،  ،(ې

فإن قال قائل: طيب لماذا ال تكون اآلية على ظاهرها؟ والمقصود يعني نموت ثم 

فما يصُلح هذا  ،(ٹ ڤ ڤ) ث، هم منكرون للبعثبعد ذلك نحيا للبع

 األمر، نعم.

طيب هذه آيات وأما كالُم العرب فكثيٌر على ذلك، ومن ذلك قول حسان ابن 

 : ◙ثابت

 ب اليلللقد ملللن ُ جعفلللِر وابلللن أمللله

 

عخيللللرد    علللللِي ومللللن ُ أحمللللد المد
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الب اليقد من ُ »ُيثني على...يمدح الُمسلمين الُمهاجرين واألنصار، قال:  

 هو ابن أم جعفر، فماذا يكون  «وابن أمه عليب »جعفر بن أبي طالب «: جعفرِ 
ُّ

علي

وابن أمه عليد ومن ُ »له؟ يكون أخاه ابن أمه، ابن أمه ابن أمك ماذا يكون لك؟! 

عخيرد  ( تم ترتيب، ال 00:48:46@، فعطف بالواو، فدل ذلك على )«أحمد المد

، فدل ذلك على  النبييتقدم جعفر على علي، وال يتقدم علٍي على 

 أن الواو عند العرب ال تدُل على الرتتيب، طيب. 

سلم َّ على د ن صد  نا والنبي"وقال آخر:  - ، والواو ليست "فملعدنا أننا مد

 للرتتيب.

انتبهوا سأتلَوا آيتين ُمتشاهبتين يف ذكر األقوام ومع ذلك  وقال-

ې ې ى ى ائ ) :جاء الرتتيُب مختلًفا من آيٍة إلى ُأخرى: قال

 .[13ُ:] (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ائ ەئ ەئ وئ

ې  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ) يف اآلية األُخرى: وقال

 (00:50:07@،)[12:14ق] (ى ائ ائ ەئ ې ې ې ى

 اآليتين لكن واضح أن الرتتيب ليس مقصوًدا والواو ال تُدل عليه.

بخالف أحرِف العطف الُمقتضية الرتتيب، وهي )الفاء وًثم( فإنك ال تقول: 

ما يأيت ألن الفاء  "جاء ه ِد  ُ عمِر قبله"، ويأيت وال تقول: "ه ِد فعمِر قبله جاء"

وُثم يدالن على الرتتيب، وقولك قبلُه ُيناقض هذه الداللة فهذا جمٌع بين 

 "جاء زيٌد وعمٌر قبله"متناقضين، أما )الواو( فهي ال تدُل على الرتتيب، وقولك: 

 ال مانع منه لعدم وجود التناُقض.

، ألنه لو كانت هناك قرينة أو دليل فال "جاء ه ِد وعمروِ "ب وكذا لو ُقلت: طي

شك أن الُحكم للدليل وللقرينة، كأن تقول: ومع قبله بعدُه، طيب ولو لم تأيت 
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جاء "من جاء من الضيوف يا ولدي؟  "جاء ه ِد وعمروِ "بقرينٍة أو دليل؟ فقلت: 

دما يقول هذا الكالم أيًضا ال دليل ، عن"عمي محمد وخالي زيٌد وعبد اهلل وجارنا

فيه، ال داللة فيه وال اقتضاء على الرتتيب، قد يكونون على الرتتيب، وقد يكون 

 بعضهم قد جاء قبل بعض.

هذا من حيُث االقتضاُء والداللة الواجبة يعني )الواو( ال تقتضي ذلك اقتضاًء 

من حيُث الُمتبادُر وكثرة أي ال توجبُه إيجاًبا ال تُدل عليه داللًة واجبة، وأما 

االستعمال يف الُمرتتبات، فاألكثُر والُمرتتُب فيها كما ذكر ابن مالٍك يف التسهيل أن 

 تكون للمعية أي الُمصاحبة يف األكثر، ثم للرتتيب، ثم لعكس الرتتيب قلياًل.

الُمتبادر واألكثر يف االستعمال يف الُمرتتبات يف األشياء التي بينها ترتيب، 

ُمتبادر واألكثر يف )الواو( أن ُتستعمل وأن تكون للُمصاحبة والمعية، يعني أن فال

يكون ما بعدها ُمصاحًبا لما قبلها يف الفعل، هذا ُمتبادر منها وأكثر استعماالهتا، بعد 

 ذلك أن تكون لالحق يعني دلت على الرتتيب.

رد وفصيح واالستعمال الثالث: أن تكون لعكس الرتتيب؛ وهذا قليل ولكنه وا

 وبليغ وال إشكال فيه.

 عني هَا الَ  سمعناه من العرب والَ  جاءنا يف الُالم الفصيح من ال رآَّ 

 وغيره أ َر ما جاءَ فيه )ال او(:

صاحبة والمعية. -  للمد

 بعد ةلك من حيثد الَُرة للعر يب. -

 بعد ةلك لعُس العر يب. -

ا وكل ذلك فصيٌح ووارد وال إشكال فيه، وهذا كثيٌر  ا يف الكالم، وكثيٌر جدًّ جدًّ

 يف أحوال الناس، يف العلوم وغير العلوم هذا االستعمال، االستعمال.
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 : الباب )باب اإليمان( مثاًل؛ إذا ُفتح الباب نحن اآلن بعد الصالة   عني مَال 

وننتظر اإلقامة وعندما حلت اإلقامة ُفتح الباب ماذا يتبادر لنا أنه اإلمام، لكن قد 

اإلمام، قد يدخل يعني أحد وصاه اإلمام أو أحد مثاًل من كبار الجماعة  يكون غير

 أو كذا ما يف أي إشكال؛ فهذا معنى الُمتبادر واألكثر.

: لنا مَال  هد وارِد وفصيح: فإةا قد وليس هناك دليٌل أو  "جاء ه ِد وعمروِ " وعُسد

عني أهنما أن زيًدا قرينة فاألكثر أن )الواو( حينئٍذ تُدل على المعية والُمصاحبة، ي

وعمًرا قد فعال المجيء مًعا، ويجوز أن يكون أحدهما قبل اآلخر، وإذا قال قائل 

مررُت بمكة والمدينة فإن لم يكن ثمة دليٌل وال قرينة فاألكثر والُمتبادر من كالمه 

 أنه مر بمكة قبل المدينة.

 ،[26الحد د:] (ڦ ڦ ڄ ڄ): ومن ذلك قولهُ 

هذا  (ڦ ڦ ڄ ڄ)م للرتتيب، أم لعكس الرتتيب؟ )الواو( هنا للمعية أ

 للرتتيب وهذا كثير، فهذا بياٌن لالستعمال ولما تقتضيه )الواو(.

هناك أشياء ُمتعاطفة بالواو لكن ليس بينها ترتيب يف  أما ما ا  ر يب فيه:

الواقع، فهذه ال تكون الواو معها إال لُمطلق الجمع والتشريك، وال تُدخل يف هذا 

أصاًل، ال تدُخل يف هذا الخالف أصاًل إذا كانت )الواو( ليست داخلة  الخالف

 على أشياء ُيقصد هبا الرتتيب.

-: هنا ال ُيتصور أصاًل يف  «ال مسد ال مر آ عاَّ من آ اَ اهلل» الحد ث مَال 

المعنى أن يكون هناك ترتيٌب بينهما أو عدُم ترتيُب بينهما؛ وإنما الُمراد هو ُمطلق 

 شريك بين هذين المذكورين.الجمع والت

ڎ ڎ  ڍ ڍ ڌ ڌ)ومن ذلك قوله تعالى: -

يعني الُمراد نسبة السجود إلى النجم والشجر، وال ُيقصد ، [6الرحمن:] (ڈ
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 هنا ترتيب أن أحدهما يسبُق اآلخر أو ال يسبق اآلخر يف السجود.

عر باَ العي بين ا  ر يب:قلنا:   قليل  إذا كان الُحكم قبل ا م ر العي يف المد

)الواو( ال تقتضي الرتتيب: يعني ال تُدل على داللة واجبة، لكن األكثر يف 

 االستعمال أن تكون للمعية، ثم للرتتيب، ثم عكس الرتتيب.

ال ُيقصد يف المعنى أهنا ُترتب أو ال ُترتب  :أما ا  ياء العي ليس بين ا  ر يب

 ا لُمطلق الجمع والتشريك.فهذه ال تدُخل يف الخالف أصاًل يعني أن )الواو( قطعً 

-: ا  د د الرحال إا إلى  ال ة مساجد: المسَد الحرام، » ومن ةلك مَال 

، الواو هنا ليس فيها أصاًل ترتيب، وإنما «ومسَد  هَا، والمسَد ا قصى

 لُمجرد جمعها وتشريكها يف الُحكم.

 ، وهكذا."الَُبد وال يبةد والنميمةد مصاِل مَم مة"وتقول: -

على أن الواو لُمطلق الجمع والتشريك دون داللٍة  سيبويه وقد نص

على الرتتيب يف كتابه يف ثالثة عشر موضًعا، وكون )الواو( لُمطلق الجمع 

والتشريك وال تقتضي الرتتيب يعني ال تُدل عليه داللًة واجبة هذا هو قول 

ن، وعليه الجماهير، وهو قول جماهير النحويين هو قول البصريين، وأكثر الكوفيي

الُمحققون من الُمتأخرين، وهو قول جمهور األصوليين والفقهاء بل نقل بعُضهم 

 الفارسي اتفاق النحويين عليه.
ًّ

 كأبي علي

وقال بعُض الكوفيين: إن )الواو( تدُل على الرتتيب وتقتضيه، وهذا من 

األقوال الضعيفة يف النحو، الخالفات قد تكون قوية، وقد تكون متوسطة، وقد 

تكون ضعيفة فهذا من األقوال الضعيفة يف النحو؛ فلهذا يف ُكتب أصول النحو ُيذكُر 

 هذا القول مثااًل على األقوال النحوية الضعيفة.
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 وا دلة على  عفه  َيرة من ا:  

أن هناك من الُمتعاطفات ب)الواو( ما ال ترتيب بينها أصاًل يعني ال ُيقصد  -

 تيب أم لغير الرتتيب كما ذكرنا قبل قليل.بينها الرتتيب لكي نقول: هي للرت

ومن أدلة ضعف هذا القول: أهنا لو كانت تُدل على الرتتيب لما صح أن  -

 بل يكون هذا من التناُقض، وهو جائز. "جاء ه ِد وعمرِو قبله"ُيقال: 

ومن األدلة على ضعفه: أن هناك أدلًة كثيرًة جاءت من المسموع الفصيح،  -

السابق على الالحق وذكرنا عدة شواهد قبل قليل من الُقرآن  و)الواو( قد عطفت

 الكريم، ومن كالم العرب فال ُنعيُد ذلك.

، سأل [158الب رة:] (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ) وروي أنه لما نزلت:

بأيهما نبدأ يا رسول اهلل؟ فسألوه مع كوهنم من فصحاء   الصحابُة رسول اهلل

ة الشك أهنم من ُفصحاء العرب، العرب، الصحابة العرب، العرب من الصحاب

ويفهمون العربية، فلو كانت )الواو( تقتضي الرتتيب لما سألوه؛ فعندما سألوه دل 

 ذلك على أهنا ال تقتضي الرتتيب أي ال تُدل عليه داللًة واجبة.

فهذا هو الكالم على معنى )الواو( ليبقى بعد ذلك الكالم على الُحكم الخاص 

 حرف العطف )الواو( يف قوله: الذي ذكرُه ابن مالٍك ل

ْ ناللي   اَ  د
َا للْن باَ للا َعْطللَف الَّلل  َواْمصد

 

ا َواْبنالللللي  ََ لللللهد َ اْصلللللَطفَّ هللللل  َمْعبد عد

قلنا هو أم أحرف العطف وأكثُرها استعمااًل، وأكثُرها  حرفد العطف ال او: 

أحكاًما، ويختُص بأحكاٍم كثيرة، ونكتفي بما اكتفى به ابن مالك من هذا الُحكم 

هو أن )الواو( اختصت من بين حروف العطف بأهنا تعطُف على ما ال ُيكتفى به، و

هو الحرُف الوحيد الذي ُيعطُف به على ما ال ُيكتفى به، كاألفعال التي تدُل على 

 الُمشاركة وتكون من أكثر من طرف.
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امعصُ ه ِد "وكما يدُل على البينية، البينية تكون بين شيئين كقولك: 

 ."وعمروِ 

ال ُيكتفى به  "زيدٌ "هذا فعٌل وفاعل، ومع ذلك فالمعطوف عليه  صُ ه ِد:امع

فالبد من معطوٍف عليه، فحينئٍذ ال يكون العاطف إال )الواو( هذا من خصائص 

 )الواو( اختصت بأن ُيعطف هبا على ما ال ُيكتفى به.

 لم يجز. "امعصُ ه ِد "فلو ُقلت: -

 لم يجز. أيًضا "امعصُ ه ِد  ُ عمروِ "ولو ُقلت: -

 ."اصطف هَا وابني"ومثُل ذلك مثاُل ابن مالك -

فار"، و"  ارَ ه ِد وعمرو"وقولك: - ُد  ."  ا ق المسلم َّ وال

 ومن ذلك قول الشاعر:

  عاقلللللللللب الليلللللللللقد والن لللللللللار

 

 والعملللللللللرد وللللللللللى وا إد لللللللللارد  

ُُ الَ  ة رهد ابن مالك مما  خعند به )ال او( واهلل أعلُ .ف َا الَ   ..هَا الحد

 اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلى

 

 ¹ 
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 الدرس الثامن والثمانون
 

بسُ اهلل الرحمن الرحيُ، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا 

 أما بعد: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

الليلة الُمباركة  السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل وبياكم يف هذه

ليلة اإلثنين السابع عشر من شهر ُجمادى األولى، من سنة ثالث وثالثين 

وأربعمائٍة وألف يف جامع الراجح بحي الجزيرة يف مدينة الرياض لنعقد بحمد اهلل 

عليه رحمة اهلل -وتوفيقه الدرس الثامن والثمانين من دروس شرح ألفية ابن مالك

 ذ الدرس الماضي على )عطف النسق(.، والزال الكالم من-تعالى

وقد قرأنا األبيات يف الدرس الماضي وشرحنا منها ما تيسر، وتكلمنا على 

تعريف عطف النسق، وتكلمنا على تقسيم حروف العطف من حيُث تشريُكها يف 

بذكر حروف العطف وبيان  المعنى واللفظ، ثم بدأ بعد ذلك ابن مالك

 م على )الواو( فذكر معناه وهو ُمجرد التشريك.معانيها، وأحكامها؛ فبدأ بالكال

 -إن شاء اهلل تعالى-وبقي الكالُم على ُحكٍم خاٍص من أحكامه، سنبدُأ الليلة

إن شاء اهلل -ببيانه، ويف أول الدرس كالُمعتاد سنقرأ من ألفية ابن مالك ما سنشرُحهُ 

د أن شرحنا يف باب العطف بع -عليه رحمة اهلل تعالى-، فقال ابن مالك-تعالى

 :البيت األول، والثاين، والثالث، والرابع؛ فقال

َ لللل  َأو َسللللاباَ    فللللاْعطاْف باللللَ او  اَحا

 

َ افاَ للل   َب  مد
َصلللاحا ُا َأو مد للل ُْ لللي الحد

 فا
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ْ ناللي   اَ  د
َا للْن باَ للا َعْطللَف الَّلل  َواْمصد

 

ا َواْبناللللي  ََ للللهد َ اْصللللَطفَّ هلللل  َمْعبد عد

لعَّْر اْيلللللللللبا باا 
   َصلللللللللالا َوالَفلللللللللاءد لا

 

َصللللللللالا   لعَّْر اْيللللللللبا بااْنفا
َُّ لا لللللللل  َو د

لللْن باَفلللاء  َعْطلللَف َملللا َللللْيَس    َواْمصد

 

لَلةْ   لهد الص    اْسلَعَ رَّ َأنَّ
َا َله َعَللى الَّل  صا

 َبْعَاللللا باَحعَّللللى اْعطاللللْف َعَلللللى.547 

 

  َ للالَ  
َا لل َّد إااَّ َغاَ للَة الَّلل ُد للَق َواَ َ    د

َ هْ  َوَأْم باَ ا اْعطاْف إاْ رَ .548   َهْم ا العَّْس ا

 

ْ نَيللللهْ    َأَ  مد
 َأو َهْمللللَ ة  َعللللْن َلْفللللظا

لللللَفتا الَ ْملللللَ ةد إاَّْ .549  َبَملللللا حد  َورد

 

لللنْ   فاَ ا أما َْ  َ لللاََّ َمَفلللا الَمْعنَلللى باَحللل

َطلللا   َوباَمْعنَلللى َبلللق َوَفلللْت .550 
 َوبااْن ا

 

َْ باللللها َمَلللللْت   ي للللَد للللا قد مَّ
 إاَّْ َ للللكد ما

 :ها إن شاء اهلل تعالى يف أولها يقولفهذه األبيات التي سنشرُح  

َ للل  َأو َسلللاباَ    فلللاْعطاْف بالللَ او  اَحا

 

َ افاَ للل   َب  مد
َصلللاحا ُا َأو مد للل ُْ لللي الحد

 فا

ْ نالي    اَ  د
َا ْن باَ ا َعْطَف الَّ  َواْمصد

 

ا َواْبناللللي  ََ للللهد َ اْصللللَطفَّ هلللل  َمْعبد عد

جرد التشريك، وشرحنا فبيَّن يف البيت األول معنى حرف العطف الواو وهو مُ  

ذلك يف الدرس الماضي، وذكرنا الخالف يف اقتضاء )واو( العطف الرتتيب، وأن 

 الصواب يف ذلك أهنا ال تقتضي الرتتيب وذكرنا األدلة على ذلك.

يف البيت الثاين ُحكًما من أحكام )واو( العطف التي تختُص هبا  وذكر

 دون سائر حروف العطف فقال: 

ْن باَ ا ْ نالي َواْمصد   اَ  د
َا  َعْطَف الَّ

 

ا َواْبناللللي  ََ للللهد َ اْصللللَطفَّ هلللل  َمْعبد عد

ف)الواو( من حروف العطف لها أحكاٌم تختُص هبا وهي أحكاٌم متعددة إال   

اكتفى بُحكٍم واحد من هذه األحكام ذكرُه يف هذا البيت وهو  أن ابن مالك

هو الحرف الوحيد من  أن حرف العطف )الواو( ُيعطُف به على ما ال ُيكتفى به،

 حروف العطف الذي ُيعطُف به على ما ال ُيكتفى به.
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الذي ال ُيكتفى به: كاألفعال التي ال تكون من طرٍف واحد، وكالبينية، نحو:  

، فإنما قبل )الواو( "امعصُ ه ِد وعمروِ "، وإذا قلت: "امعصُ ه ِد وعمروِ "

به؛ ألن هذا الفعل ال يكون إال ال يكتفي المعنى به، ال يتُم المعنى  "امعصُ ه ِد "

فإذا أردت أن تعطف على هذا الذي ال ُيكتفى  "امعصُ ه ِد "من طرفين فأكثر 

فلو  "امعصُ ه ِد وعمرو"فإنك ال تعطُف إال بحرف العطف )الواو( فتقول: 

، أو "امعصُ ه ِد فعمروِ "فقط لما تم المعنى، ولو قلت:  "امعصُ ه ِد "ُقلت: 

 أيًضا لم يصح ذلك. "امعصُ ه ِد  ُ عمروِ "

فإنك ال تقول:  "جلستد بين ه د  وعمر  "ومثالُه أيًضا يف البينية أن تقول: 

ال يتُم المعنى بذلك فالبد أن تعطف؛ فإذا أردت أن تعطف  "جلستد بين ه د  "

على هذا الذي ال ُيكتفى به أي ال يكتفي المعنى به وال يتم فإنك تعطُف ب)الواو( 

، ومثاُل ذلك المثال الذي ذكره ابن مالك يف "ه د  وعمر  جلستد بين "فتقول: 

ا َواْبناي"البيت:  ََ   ا ق "، وتقول: "  ارَ ه ِد وعمرو"، وتقول: "َ اْصَطفَّ ه

فار ُد  ، قال الشاعر:"المسلم َّ وال

  عاقلللللللللب الليلللللللللق والن لللللللللار 

 

 والعمللللللللرد ولللللللللى واإلد للللللللار  

ألن هذا الُحكم خاٌص  فهذه المواضع ال يجوز فيها أن تعطف بغير )الواو(؛  

ب)الواو(، ومن هذا تعرف ما يقولُه أهل اللغة يف بيت امرئ القيس يف أول معلقته 

 المشهورة إذ يقول: 

 ومنل ل حبيلب   ةا لر  من قفا نبك

 

م ل بلينَ  الل ل   بسا  ا    .فَحْ ملقا  اللدَّ

 فأتى ب)الفاء( فبعُضهم بعض أهل اللغة يقول: إن الصواب أن يأيت ب)الواو(  

، "بين الدم ل فح مق"والرواية ب)الواو(؛ ولكن المشهور أن الرواية ب)الفاء( 

وأهل اللغة يقولون: المعنى يف البيت ليس على بين الدخول وحومل: يعني أنه باٍق 

 بين الدخول وحومل، ولكن المعنى بين مواضع الدخول؛ فمواضع حومل.
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لمواضع التي يف الدخول هذا مكان موضع، فيقول: أنه بقي بين هذه ا الدم ل:

ينتقل بينها، فالمواضع التي يف حومل، يعني كان ينتقل يف هذه المواضع التي يف 

 الدخول بعد ذلك انتقل إلى المواضع التي يف حومل، هذا هو المعنى، نعم.

: يعني بين "قفا نبُي من ة ر  حبيب  ومن ل  بين بس   الل اء بين الدم ل"

، وعلى ذلك فإن العطف هنا واقٌع على ما "مقم ا ع ح "مواضع الدخول؛ ف

 ُيستغنى به، ألن العاطف صار على مجموع بين مواضع الدخول، مجموع.

 فال تحتاُج إلى معطوف. ،"وقفتد بين البي َ"وأنت تقول: 

، وال تحتاُج إلى معطوف؛ ألن كلمة الناس تدل "جلستد بين الناْ"وتقول: 

 إلى معطوف. على متعدد وكذلك البيوت وال تحتاُج 

 ."جلستد بينُُ"وتقول: -

 .[9الحَراَ:] (ں ںڻ)وقال تعالى: -

فإذا جعلت التقدير على الجمع بين مواضع الدخول اكتفى الكالم وصح، ولم 

ُيحتاج إلى العطف؛ فإذا أردت أن تعطف بعد ذلك فتعطف كما تعطف على غيره، 

ثم بعد ذلك قال ب)الواو( أو ب)الفاء( أو ب)ثم( حسب المعنى الذي أردت، 

 : ابن مالك

لعَّْر اْيلللللللبا باا  َصلللللللالا 
 َوالَفلللللللاءد لا

 

َصللللللللالا   لعَّْر اْيللللللللبا بااْنفا
َُّ لا لللللللل  َو د

للْن باَفللاء  َعْطللَف َمللا َلللْيَس    َواْمصد

 

لَلةْ   لهد الص    اْسلَعَ رَّ َأنَّ
َا َله َعَللى الَّل  صا

 حرفين من أحرف العطف وهما )الفاء( و)ثم( إال ذكر يف هذين البيتين 

فصل الكالم على )الفاء( بالكالم على )ثم(، ولو أنه قدم الشطر الثاين  أنه

َُّ "يف البيت األول على الشطر األول الجتمع الكالم على )الفاء(، يعني لو قال: َو د

َصالا  لعَّْر اْيبا بااْنفا
لعَّْر اْيبا باا  َصالا "، و "لا

ْن باَفاء  "، "َوالَفاءد لا التاء لو ، "َواْمصد
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ل الكالم على )الفاء(، ولكنه فصل الكالم على )الفاء( بالكالم على )ثم(، اتص 

لعَّْر اْيبا باا  َصالا ":فقال
، فذكر أن األصل يف حرف العطف )الفاء( "َوالَفاءد لا

 أنه يُدل شيئين: 

 على العر يب.-

 وعلى ا صال المعط ف بالمعط ف به.-

 يعني أن المعطوف بعد المعطوف عليه. العر يب:

 أي ليس بينُهما فاصٌل وال ُمهلة. واا صال بين ما:

َصالا "ثم قال:  لعَّْر اْيبا بااْنفا
َُّ لا  ، وذكر أن األصل يف ثم أنه تُدل على شيئين: "َو د

 على الرتتيب.-

 وعلى انفصال المعطوف عن المعطوف عليه.-

 أي أن المعطوف بعد المعطوف عليه. على العر يب:-

 وجُد فاصٌل وُمهلٌة بين المعطوف والمعطوف عليه.أي أنه ي واانفصال:-

، وبعدُه ُمباشرة جاء ه د: المعنى أنه "جاء ه ِد فعمروِ "مثال ذلك أن تقول: 

 عمرو من دون فاصل وال ُمهلة.

، وبعد فاصٌل "جاء ه د": فالمعنى أنه "جاء ه ِد  ُ عمروِ "وإذا ُقلت: 

حريف العطف: )الفاء( و)ثم(؛ ؛ هذا هو األصل يف "جاء عمرو"وُمهلة من الوقت 

إال أنه يجب التنبيه على أمٍر قد ال يخفى عليكم، وهو أن الفاصل والُمهلة بين 

المعطوف والمعطوف عليه تكون بحسب المعطوف والمعطوف عليه كٌل بحسبه: 

أي أن الفاصل والُمهلة أمران نسبيان؛ أحياًنا قد تكون الساعة فاصلة، وأحياًنا 

فاصلة، أحياًنا يكون الشهر فاصاًل، وأحياًنا يكون الشهر غير  تكون الساعة غير
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 فاصل.

حرم ف  رد صفر"وإذا ُقلت مثاًل:  ، تأيت بالفاء لعدم وجود "مر   ر المد

الفاصل بين هذين الشهرين وإن كان المعطوف عليه ثالثين يوًما، وتقول: مضت 

طوف والمعطوف عليه سنٌة السنة األولى فالثانية، فالثالثة، مع أن الفاصل بين المع

 كاملة.

، المعنى أنه ليس بين زواجه وبين أن يولد له إال "  وج فالَّ ف لد له"وتقول: 

الفاصل الُمعتاد، يعني ُقرابة تسعة أشهر؛ فهذا الفاصل وإن كان طوياًل ال ُيعُد 

  وج "فاصاًل بين المعطوف والمعطوف عليه؛ ألنه الفاصل الُمعتاد، فإن ُقلت: 

؛ فإن األصل يف معنى هذا العبارة أن هناك فاصاًل وُمهلًة أكثر من " ُ ولد لهفالَّ 

 الُمعتاد بين زواجه والوالدة له.

فمعنى ذلك أنه قضى ، [15ال صن:] (ڃ ڃ ڃ چچ): قال

 عليه بعد الوكز ُمباشرة.

 (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې)وقال تعالى: 
األرض: يعني يخرج الربيع ُينزل الماء المطر، بعد ذلك تخضر ، [63الحج:]

والُعشب والخضرة، ما الفرق بين إنزال المطر وكون األرض ُمخضرًة بسبب 

ألن  ؛،(ۉ ې ېې)ذلك؟ أيام، ومع ذلك جاء التعبير ُهنا ب)الفاء( 

 المعنى أنه ال يكون بين إنزال المطر واخضرار األرض إال الفاصل الُمعتاد، نعم.

، إذا لم " رعنا النخيق، فس يناها، فبعناهاحر نا ا ر ، ف"وُيمكن أن تقول: 

حر نا ا ر   دُ "يكن هناك فاصل بين هذه األعمال إال الفاصل الُمعتاد، وتقول: 

إذا كان َثم فاصٌل وُمهلٌة أكثر من الُمعتاد بين هذه  "هرعنا النخيق،  ُ بعناها

 األعمال.
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فهناك  ؛"هاحر نا ا ر ،  ُ هرعنا النخيق، فس يناها فبعنا"وقد تقول:  

فاصٌل بين حرث األرض والزراعة، وليس هناك فاصل بين سقيا النخيل، وزرعها 

 وبيعها إال الفاصل الُمعتاد.

ک )، [17عبس:] (ک ک گ گ)يف كتابه الكريم:  قال

جملة أخرى، وهي أسلوب تعجب؛ فلهذا يستحسن  :(گ گ) جملة، :(ک

نية لكي يتبين معنى ثم تبدأ بالُجملة الثا ،(ک ک)بعضهم أن تقف على: 

التعُجب؛ ألنك إذا وصلت اآلية كاملة قد تذهب وتختفي مثُل هذه المعاين، خاصًة 

 عند الذين ال يتأملون وما أكثرهم اآلن.

، [17:19عبس] (ڱ ڱ ڱ ڱ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ک ک گ گ گ)

، أمور الحياة التي ُيسر لها [20عبس:] (ں ڻ ڻ)، فالتقدير بعد الخلق

ڻ ۀ ) ، نعم الموت يف العادة بعيد عن الوالدة،[21س:عب] (ڻ ۀ) ُمتباعدة،

ڻ )أما اإلقبار فإنه يكون يف العادة بعد الموت بغير فاصل،  [21عبس:] (ۀ

، هناك فاصل بين أن ُيقرب اإلنسان [21:22عبس] (ہ ہ ہ ھ ۀ ۀ ہ

 وبين النشر يف العادة.

 پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ): وقال
، [55:51ل اقعةا] (ٹ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ

العطف هنا جاء بالفاء؛ فعندما يتأمل اإلنسان يعلم أن هناك نكتًة بالغية يف اإلتيان 

 بالفاء.

من  [52-51ال اقعة:] (پ پ پ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)

وهذا الشجر الذي من زقوم طيب أو غير طيب؟ ال يكاد  (پ پ ڀ ڀ)ماذا؟ 
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م؛ ما يفكرون أهنم يأكلون لبيان شدة جوعهم وعطشه يستسيُغه اإلنسان، ومع ذلك

من شدة جوعهم  (ڀ ٺ ٺ)وال ما ُيفكرون يرتددون، يصربون، اصرب؛ ال، 

أيًضا مع أنه ماء حميم  (ٺ ٿ ٿ ٿ)سُيبادرون إلى اآلكل، ثم ُشرب 

يسقط منه جلود وجوههم، ومع ذلك من شدة عطشهم ُيبادرون إلى ذلك من دون 

 (ٹ ٹٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) أي فاصل بين األكل والُشرب،

 .[55:51ال اقعة]

الذي أعجز العرب أن يأتوا بمثله؛ عندما تتأمل فيه تجد أن  هذا كتاب اهلل

كل كلمة، وأن كل حرف، وأن كل ُجملة، وأن ُكل أسلوب ما جيء به إال لغاية 

الفصاحة والبالغة، والناس يف ذلك يتفاوتون يف تأملهم وتدبرهم، نسأل اهلل أن 

 به العظيم.يرزقنا ُحسن التدبر لكتا

ڱ ں ں  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): وقال

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ

 (ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

 تأمل يف اآلية، ويف حروف العطف التي جيء هبا.، [14:12المؤمن َّ]

 (ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ)يف سورة الُمدثر:  وقال

پ ڀ  ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ)ففي األولى أتى بالواو، ، [19:18المد ر]

، قد ال يتبين [23:18المد ر] (ٿ ٹ ٹ ٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ 

لك وجه اإلتيان بالحرف بسبٍب من األسباب، فعند ذلك ُيستحسن أن تعود إلى 

 العلماء، وإلى الُكتب لتعرف هذه النُكت البالغية التي جيء هبا من أجلها.

 قال بشار بن ُبرد: 
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  حمللللللق الظللللللاعن َّ فللللللادلَ ا  

 

نّلللي اْلَ للل 
ْخلللَعلجد َواْلَ ْللللبد ما  .َداة َ مد

 فأتى بالفاء ألن اإلدالج يكون عادًة بعد أن يتحمُل. 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ): فإن قيل بعد ذلك ُكله أرأيت قوله

أال ُيخالُف ذلك ألن اإلهالك بعد مجيء  [4ا عراف:] (ڃ ڃ ڃ ڃ چ

البأس أم قبل مجيء البأس؟ يعني ما األول السابق مجيء بأس اهلل أم اإلهالك؟ ما 

أتيهم أواًل؟ مجيء البأس، فإذا وقع هبم بأس اهلل وقع بعد ذلك اإلهالك؛ الذي ي

، [4ا عراف:] (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)ومع ذلك فاآلية تقول: 

و)الفاء( كما قلنا: تدل على الرتتيب، مع أن المجيء قبل اإلهالك ال بعده، 

 االعرتاض واضح، واضح؟ 

 ما الذي وقع أواًل يف اآلية؟ ،(ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)يقول: 

يعني بعد أن أهلكوا وتم األمر بعد  ،(ڄ ڃ)اإلهالك، وُهلكوا وانتهوا 

أنزل هبؤالء بأسه  ذلك جاء البأس هل هذا المعنى أم أن الذي وقع أن اهلل

فأهلكوا، فما الذي وقع أواًل مجيء بأس اهلل أم اإلهالك؟ البأس أواًل؛ مع أن اآلية 

وجعلت البأس فجاءت ب)الفاء( ، [4ا عراف:] (ڄ ڄ ڃ)تقول: 

 بعد اإلهالك.

: كم من قريٍة أردنا إهالكها؛ -واهلل أعلم-أن معنى اآلية فالَ اب على ةلك

فجاءها بأُسنا، يعني القرية التي ُنريد إهالُكها يجيئها بأسنا، أي قرية نريد إهالكها 

ا ماذا يحدث؟ يجيُئها بأُسنا، أي قرية نريُد إهالُكها ماذا يحدث؟ يجيئها بأُسنا، وهذ

 فصيح وشائع يف القرآن ويف كالم العرب.
ٌ

 أسلوٌب عربي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ): قال
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إذا قمنا إلى الصالة نغسل  ،(ٻ ٻ پ پ)، [6المائدة:] (پ

وجوهنا؟ إذا أردتم القيام إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم؛ فهذا المعنى معروف 

 عند العرب.

اللبيب[ يف أخر ]ُمغني  فلهذا ذكر النحويون واللغويون كابن هشام يف ]ُمغني

اللبيب[ ذكر استعماالت الفعل، يقول: الفعل له عند العرب استعماالت، وهو 

فعل واحد مثل: ذهب أو قام أو جلس؛ يستعمل على أكثر من 

 ( فالمعنى األول ُيراد به وقوع الحدث، وقوع الفعل.00:26:17@صورة)

ة الفعل كما يف هذه يعني فعلت القيام، وقد ُيراُد به إراد "قدمت"تقول: 

اآليات، وقد يرُد بمعاٍن أخرى؛ فمن أراد أن يعرف هذه فليعد إلى ]ُمغني اللبيب[ 

يف أخره، يف أخر باب من أبواب ]ُمغني اللبيب[، ومع ذلك فنختُم الكالم على 

 العطف ب)الفاء( و)ثم( بأن نقول: قد تأيت )ثم( يف موضع الفاء قلياًل.

 ومن ذلك قول الشاعر: 

د نللللي  حللللت الَعَللللاج َ لللل     الر 

 

 جلللَر  يف ا نابيلللبا  لللُ ا لللطَرْب  

  

 
: األنبوبة التي ُيصنع منها الرماح ا نابيب أي جرى يف األنابيب فاضطرب، :

ونحوها، كالقصب، كقصب الُسكر، يف أشياء معينة كقصب الُسكر، وأنواع أخرى 

هبذه األنبوبة ثم منها أيًضا يعني ُيعمل منها الرماح ونحو ذلك، فإذا أمسكت 

هززهتا، ما الذي يحُدث بعد الهز؟! االضطراب، إذا هززت األنبوب اضطرب، هل 

 هناك فرق بين الهز واالضطراب؟ ال، ال.

د ني"يقول:  د ني  حت العَاج، ": يعني األنبوبة هذه، "    الرد     الرد

جاء ، ف)ثم( هنا "جر  يف ا نابيب  ُ ا طرب": أي الهز، "جر  يف ا نابيب

 بمعنى )الفاء(؛ ألنه ال فاصل بين الهز واالضطراب.
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 :  ُ بعد ةلك    ل ابن مالك 

للْن باَفللاء  َعْطللَف َمللا َلللْيَس   َواْمصد

 

لَلةْ   لهد الص    اْسلَعَ رَّ َأنَّ
َا َله َعَللى الَّل  صا

فذكر ُحكًما من األحكام التي تختص هبا )الفاء( العاطفة، أي أنه فعل مع  

الواو(، ف)الفاء( العاطفة تختُص أيًضا بأحكام عن بقية )الفاء( ما فعل مع )

حروف العطف، ذكر ابن مالك هنا ُحكًما واحًدا تختُص به )الفاء( عن بقية حروف 

، "أن الفاء ُيعطف هبا ُجملٌة ال يصلُح أن تكون صلًة للموصول"العطف، وهو: 

 يجوز أن ُيعطف بالفاء ُجملٌة ال يصح أن تقع صلٌة للموصول.

ا ا  صح أَّ   ع صلة  للم ص ل؟  نه ليس في ا عائِد  ع د على ااسُ لماة

الم ص ل،  ربطد ا بااسُ الم ص ل؛ ف د سبق يف ااسُ الم ص ل أنه ابد له من 

 صلة، وهَه الصلة ل ا  رو :

  من شروطها أن يكون فيها ضمير يعود على االسم الموصول يسمونه

 ، أين العائد؟ الهاء."هُ جاء الذي ُأحب"العائد، تقول مثاًل: 

  :؛ ألن نجح ُمحمٌد ليس فيها "جاء الذي نجح ُمحمدٌ "وال يصح أن تقول

ضمير يعود على االسم الموصول يربطها باالسم الموصول؛ هذه العبارة خطأ ما 

 ."الذي يهزُم العدو هو البطل"تجوز، فعلى ذلك يصُح أن تقول: 

 الذي. ااسُ الم ص ل:

 يهزم العدو. صلعده:

 الخبر.هو البطل: 

هل يف هذه الصلة ضمير يعوُد إلى االسم  "يهزُم العدو"ننظر يف الصلة 

؛ إًذا "الذي"يعوُد إلى  "هو"الموصول؟ نعم، وهو فاعل يهزم، أين فاعل يهزم؟ 

فيهزم العدو فيها صلة للموصول، ُنريُد أن نعطف على الصلة، اعطف على الصلة؛ 
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و ن ر "أين المعطوف؟  ،"ر الخيَر ه  البطقالَ     مد العدو، و ن د "ستقول: 

وينشر "هل ينشر الخير فيها عائد يعود إلى الموصول؟ نعم، وهو الفاعل،  "الخير

هنا يف عائد ما يف ُمشكلة تريد تأيت ب)الواو( أو تأيت ب)الفاء(، أو تأيت ب)ثم(  "هو

 .-ما يف ُمشكلة هنا-أو بغير ذلك

، "الَ     مد العدو فعٌمن البالد ه  البطق" لكن الُمشكلة: عندما تقول مثاًل:

تأمُن البالُد فيها عائٌد يعود إلى "أين المعطوف؟ تأمن البالُد، هل هذه الُجملة: 

 فاعل؛ ما فيها. البالد:فعل،   ٌمن:االسم الموصول؟ ال، 

كيف تعطفها على الصلة؟ المعطوف لُه ُحكم المعطوف عليه، هنا قالوا: من 

من خصائص )الفاء( العاطفة أهنا تعطُف ما ال يصلُح أن يكون خصائص )الفاء(، 

 صلة على الصلة: 

للْن باَفللاء  َعْطللَف َمللا َلللْيَس   َواْمصد

 

لَلةْ   لهد الص    اْسلَعَ رَّ َأنَّ
َا َله َعَللى الَّل  صا

 يعني اعطف هبا ُجملة ال يصح أن تكون صلة على الصلة. 

د ال "وتقول أيًضا:  ناالَ ن  ن روَّ الره لة فيفسد الَ ن "، "باب أعدائد

د ال باب ": العائد )واو( الجماعة، " ن روَّ الره لة الَ ن  ن روَّ الره لة فيفسد

نا  هذا ما فيها عائد لكن ُعطفت بالفاء فصح ذلك. " فسدد ال بابد "، "أعدائد

سلمةد هي العي  عمسكد بحَاب ا فيخنسد المفسدوَّ"تقول:  العي "، "المد

 عمسكد بحَاب ا فيخنسد "، " عمسكد هي"ي، : العائد ه" عمسكد بحَاب ا

؛ هذا ما فيها عاطف، ما فيها عائد، ففي مثل هذه األمثلة ال يصُح "المفسدوَّ

الَ     مد العدو "العطُف إال ب)الفاء(، ال يصُح ب)الواو( مثاًل، فال تقول: 

سلمة هي العي  عمسكد بحَاب ا"، ال يصُح أن تقول: "و ٌمن البالد ه  البطق  المد

فسدوَّ  ، ال يصُح ذلك إال بال)الفاء( نعم."و خنس المد
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والنحويون ُيمثلون على هذه المسألة بمثاٍل مشهور ُربما تسمعونه أحياًنا وهو  

، طبًعا هذا مثال مصنوع لك أن ُتمثل "الَ   طيرد في ابد ه ِد الَبابد "قولهم: 

 بما شئت كاألمثلة السابقة التي قولناها وكغيرها.

، "الذي يطيُر فيغضُب زيدٌ ": فيها رابط هو "يطير"، أين الصلة؟ "الَ   طيرد "

ما فيها رابط لكن عطفناها على الصلة ألن العطف صار ب)الفاء(، الذباُب: الخرب؛ 

 فهذا هو الُحكم الذي تختُص به )الفاء(.

إلى حرٍف آخر من حروف العطف وهو )حتى(  ُثم ينتقُل ابن مالك

 : فيقول يف ذلك

 باَحعَّلللللى اْعطالللللْف َعَللللللىَبْعَالللللا 

 

  َ لللالَ  
َا للل َّد إااَّ َغاَ لللَة الَّللل ُد لللَق َواَ َ    د

َق  َبْعَاا باَحعَّى اْعطاْف َعَلى"  ا على  ق  "يقول:  ،" د ، وال "اعطف بحعى بعا 

؛ فذكر يف هذا البيت العطف بحرف العطف )حتى( وأنه "يكون إال غاية الذي تال

 شرطين وأهمل الثالث:ُيشرتط للعطف هبا ثالثُة شروط، ذكر 

  ،أما الشرط األول للعطف ب)حتى( فهو أن يكون المعطوُف اسًما ظاهًرا

نحرتُز بذلك عن ماذا يا إخوان؟ إذا ُقلنا: أن يكون المعطوف اسًما نحرتز بذلك 

ا"عن ما ليس اسم، وهو الُجملة، طيب  ا  اهر  ماذا نحرتز بقولنا ظاهًرا؟ عن  "اسم 

 الضمير الُمضمر، نعم.

 :"أ رمنا الاي ف حعى أ فال ُ"قولنا: ك

 فعٌل، وفاعل، ومفعوٌل به.أ رمنا الاي ف: 

معطوٌف على الضيوف منصوٌب  أ فاَل:حرُف عطف، و حعى أ فال ُ: حعى:

 وعالمة نصبه الفتحة، وهو ُمضاف وهو ُمضاٌف إليه.

 :"أ رمناهُ حعى أ فال ُ"وتقول: 
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عطفنا اسًما ظاهًرا : "أ فال ُ أ رمنا الاي ف حعى"ففي الُجملُة األولى: -

 على اسٍم ظاهر.

: عطفنا اسًما ظاهًرا على اسٍم ُمضمر؛ "أ رمناهُ حعى أ فال ُ"ويف قولنا: -

فالشرط أن يكون المعطوف اسًما ظاهًرا، وأما المعطوُف عليه فال يكوُن إال اسًما 

 ظاهًرا أو ُمضمًرا.

 ومن ذلك قول الشاعر: 

ملللللللللاة  ُد ُد حعلللللللللى ال  ق رنلللللللللا د

 

 فإنُُ لعخ  ننا حعى بنينلا ا صلاغرا  

ُد "يقول:     : فعل وفاعل، ومفعوٌل به:"ق رنا د

ُد ": فاعل، كم: مفعوٌل به، نافعل،  ق ر:  ."ق رنا 

ماة: ُد ماة:حتى: حرف عطف حعى ال ُد معطوٌف، معطوٌف على ماذا؟ على  ، ال

 ) دُ(.الضمير 

شون، أين الفاعل؟ تخشون الفعل تخ فإنُُ لعخ  ننا حعى بنينا:  خ  ننا،

 تخشوننا. )نا(، والمفعول به: )واو( الَماعة

الُملحقة بجمع  بنين:عبارة عن كلمتين:  وبنينا:حرف عطف،  حعى بنينا: حعى:

 بنين،، واإلضافة ستحذف نون الجمع: بنيناالُمذكر السالم، ُمضافة إلى )نا(، 

نون من بنين ، احذف ال"مسلمون، مسلموا العالم"ستحذف النون، كما تقول: 

وأضفها إلى )نا(، ستقول: بنِي، بنينا، إًذا بنينا معطوٌف على )نا( يف تخشوننا، 

 منصوب وعالمة نصبه )الياء( نعم.

هذا الشرط األول للمعطوف ب)حتى( أن يكون اسًما ظاهًرا، ال، المعطوف 

ال يكون إال اسًما ظاهًرا بخالف المعطوف عليه، المعطوف عليه األول، 

عليه يكون اسًما ظاهًرا وُمضمًرا، لكن المعطوف الذي تعطفه )حتى(  المعطوف
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 الذي يقع بعد )حتى( ال يكون إال اسًما ظاهًرا. 

 :أن يكون المعطوف بعًضا من المعطوف عليه، وهذا نص  ال ر د الَاين

َق  َبْعَاا باَحعَّى اْعطاْف َعَلى" عليه ابن مالك يف قوله: ا "أي : " د اعطف بحعى بعا 

؛ البد أن يكون المعطوف ما بعد )حتى( بعًضا من المعطوف عليه، " ق  على 

 بعًضا منه، جزًء منه، فرًدا منه.

َاجد حعى المد اة"نحو:   : "قدم الحد

: َاجد َم الحد
 فعٌل وفاعٌل. قدا

 حرف عطف. حعى:

:  معطوٌف على الُحجاج مرفوع وعالمة رفعه الضمة. المد اةد

ما معناها؟ )حتى( العاطفة: تدُل على الغاية أن حتى العاطفة  نسينا أَّ ن  ل:

لكن معناها )واو( العطف، معناها )الواو( يف العطف، معناها )الواو( لكن من 

َاج حعى المد اة"شروطها أن تكون غايًة، فقولك:  يعني قدم  :"قدم الحد

 والُمشاة، مع أن الُمشاة جزٌء من الُحجاج ال بأس بذلك.

 :"رأس اأ لتد السمُة حعى "وتقول: 

 فعٌل وفاعل ومفعوٌل به. أ لتد السمَُة:

معطوٌف على السمكة منصوب ، ورأس ا: حرف عطف حعى رأس ا: حعى:

 وعالمة نصبه الفتحة.

o :أن يكون المعطوف غايًة لما قبله، غاية:  ال ر  الَالث للمعط ف بحعى

يف الدنو، وقد  يعني ُيبين غايته، وهذه الغاية قد تكون غايًة يف العلو، وقد تكون غايةً 

 تكون غايًة ُمطلقة.
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ْد حعى ا نبياءد "نحو:  قد  ُ َّ غا ة يف العل ، - حرف  حعى:، "ماَ النا

: معطوف على الناس مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والغاية هنا يف وا نبياءد عطف، 

 العلو وال يف الدنو؟ يف العلو.

عفاءد "وتقول:   ْد حع"، أو "غلبه الناْ حعى الاد هنا  :"ى الصبياَّد غلبه النا

 غاية يف الدنو.

َاجد حعى المد اةد "والمثال السابق:  ، هذه غايًة يف العلو أو يف الدنو؟ "قدَم الحد

هذه يف الدنو، يعني الشك أن الحاج الراكب سيصل قبل الماشي، فإذا كان 

، الُحجاُج المشاة وصلوا، فمعنى ذلك أن غيرهم قد وصل؛ فهم أخر الُحجاج

 جاج هم الُمشاة نعم.خالص أضعف الحُ 

طل ة:- أ لتد السمُة حعى "لمجرد بيان الغاية، نحو:  وقد  ُ َّ غا ة  مد

؛ ليس هذا بيان لعلو وال لدنو "حر تد الم رعة حعى أمرها"، وتقول: "رأس ا

 هذا ُمجرد غاية، طيب هذا هو الكالم عن العطف ب)حتى(.

: )حتى( هذه الكلمة ن  لأنبه على أمر أو أمر ن أو  ال ة يف العطفا ب)حعى( ف

)حتى( تأيت على ثالثة أوجه عند البصريين، وتأيت على ثالثة أوجٍه عند الكوفيين، 

 كيف ذلك؟

o :ي )حعى( حرف جر ٌ  : كما سبق ذلك يف حروف الجر، وال يكون ما  أوا 

 بعدها إال اسًما، ال يكون ما بعدها ُجملة حينئٍذ إذا كانت حرف جر:

 ."المساءانعظر ك حعى "كقولك: 

، ف)حتى( تأيت حرف جر [5ال در:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ)وكقوله تعالى:  

 باتفاق، وهي تُجر حينئٍذ اسًما؛ ألن حروف الجر ال تُجر إال األسماء.

o : حرف ابتداء يعني حرف استئناف، ويقُع   اني ا: و ٌ ي )حعى( حرف ابعداء
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 ة:بعدها حينئٍذ الُجملة، والُجملُة األسمية والُجملُة الفعلي 

حمِد "تقول:   ، ما الذي وقع بعد حتى ُمفرد أم "وعظتد الناْ حعى بُى مد

 ُجملة؟ ُجملة؛ إًذا ف)حتى( هنا ابتدائية.

حمِد بُى" وتقول: ما الذي وقع بعد )حتى(؟ جملٌة ، "وعظتد الناْ حعى مد

اسمية، ف)حتى( هنا ابتدائية، ليست حرف جر، ومن ذلك كما سيأيت يف الكالم 

 فعل الُمضارع يف أخر األلفية يف آخر قسم يف النحو يف األلفية.على إعراب ال

ا با مس حعى أ رمه"إذا ُقلت مثاًل:  َد محمد  فإن )حتى( ال يجُب  "دع 

 النصب بعدها إال إذا كانت يف الُمستقبل.

 ."س  يك حعى أ رمك"كأن تقول: 

َُ "مثاًل:  جب فيها إذا كانت يف الُمستقبل ي "سٌةهبد إلى المدرسة حعى أ عل

النصب، وإذا كانت يف الحال، إذا كان زماهنُا الحال يجب فيها، فيجب فيما بعدها 

 الرفع فتكون حرف ابتداء، وبعدها ُجملة فعلية مبدوءة بفعل ُمضارع مرفوع.

، ما زمان الفعل "أنا جلستد أمامُُ ا َّ حعى أ رو النح "كأن تقول:  

–ف ابتداء، فإن كان الزمن يف الماضي حينئٍذ؟ الحال يجُب فيه الرفع، و)حتى( حر

جاز لك فيه النصب والرفع؛ على  -زمان الفعل الواقع بعد حتى يف الماضي

 اعتبارين.

 (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ)فلهذا قرأ يف قوله تعالى: 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ )بالضم،  (ڦ ڦ)، [214الب رة:]

ة األحزاب، و قراءتان سبعيتان، ألن الزمن ُهنا زمن الفعل ويُقص قص ،(ەئوئ

 : فعل ماضي.هل ل ا [214الب رة:] (ې)
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فهو يحكي شيًئا ماضًيا ولكنه حكاه بفعل ، [214الب رة:] (ې ې ې)

ُمضارع، فحينئٍذ يصح لك النصب على اعتبار، والرفع على اعتبار؛ وسيأيت بيان 

 يف نصب الفعل الُمضارع. -إن شاء اهلل تعالى-ذلك

ى( حينئٍذ ماذا تكون؟ تكوُن حرف ابتداء فإذا رفعت ما بعد )حتى( فإن )حت

وما بعدها ُجملة؛ فهذان الوجهان ُمتفٌق عليهما بين البصريين والكوفيين، وجهان 

 استعماالن ل)حتى(.

o : َ ا: و ٌ ي )حعى( حرف عطف  وال يكون ما بعدها إال اسٌم ظاهر دون   ال

حرف عطف، الُجملة كما سبق هنا قبل قليل، وقد أنكر الكوفيون مجيء )حتى( 

الكوفيون هم الذين أنكروا ذلك؛ قالوا )حتى( ال تأيت حرف عطف، والذين أثبتوه 

 هم البصريون، ويُدل لهم السماع، كقول الشاعر: 

 ق رنللللا ُ حّعللللى الُمللللاة فللللٌنعُ 

 

 لعخ للل ننا حعلللى بنينلللا ا صلللاغرا 

ماة"أنظر بالنصب، إًذا ماذا نقول؟   ُد ال ُيمكن أن نقول: أن )حتى(  "حعى ال

ما بعدها منصوب؛ فهذا  "حعى بنينا ا صاغرا"حرف جر؛ ألن ما بعدها منصوب: 

دليل على أن )حتى( تأيت حرف عطف، الكوفيون يخرجون مثل ذلك على تقدير 

 عامل، ُيقدرون عاماًل فعاًل.

ماة"يقول:  ُد ُد حعى ال  خ  ننا ": أي قهرناُكُم حتى قهرنا الُكماة، "ق رنا د

فيقدرون على مثل ذلك؛ لكي ُيعيدوا حتى إلى  ؛"اغراحعى  خ  َّ بنينا ا ص

 حتى التي يقع بعدها ُجملة، وهي األسلوب الثاين.

o ، اار كقولك:  ال جه الرابع ل)حعى(: أَّ  ُ َّ )حعى( حرف نصب  للمد

: هذا الوجه الرابع، وثالثة عند "جسعك حعى أدرْ"، "جئتَك حتى أدرس العلمَ "

 الكوفيين: 
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 عليه. حرف جر ُمتفق ا ول: - 

 حرف ابتداء، ُمتفق عليه. والَاين: -

عند البصريين، ولكن هَه  ال ة البصريون: أثبتوا )حتى( حرَف عطف؛  -

 حرف العطف أنكره الكوفيون.

 .. .عند الكوفيين وهو الرابع يف العد العام: أن تكون )حتى( حرف لَالثا -

 .(00:52:06@)  الب:

الثالث ُمختلف فيه، والوجه  هذا الوجه الرابع ل)حتى(، لكن الوجه ال يخ:

الرابع: ُمختلف فيه؛ فأثبت هؤالء الثالث، وأثبت هؤالء الرابع فصار مجموع ما 

 أثبته البصريون ثالثة، ومجموع ما اثبتُه الكوفيون ثالثة.

هذا كثير  "جسعك حعى أدرْ العلُ"ف)حتى( الناصبة للُمضارع كقولنا: 

 جًدا؛ أسلوب ُمطرد يف العربية.

؛ قالوا: إن )حتى( إذا ُنصب الُمضارع بعدها الُ في َّ هَا ال جه أ بتوقد 

 فإنه منصوٌب هبا، ب)حتى(؛ فيعدون )حتى( من نواصب الفعل الُمضارع.

وقالوا: إن )حتى( ال تأيت حرف نصٍب للُمضارع؛ فإذا  وأنُر ةلك البصر  َّ،

ٌب ب)أن( انتصب الُمضارُع بعدها كما يف هذا المثال قالوا: إن الُمضارع منصو

ُمقدرة، محذوفة ُمضمرة، فيكون األسلوب حينئٍذ متكوًن من )حتى( وبعدها )أن( 

لكنها ُمضمرة أي محذوفة، وبعد ذلك الفعل الُمضارع المنصوب ب)أن( 

المحذوفة، وعليه فتكون )حتى( حرف جر، تكون )حتى( حرف جر، ومجيء 

 )حتى( حرف جر هذا ُمتفٌق عليه.

 فهي ال تجُر إال االسم؛ ألن حروف الجر  و)حتى( إذا كانت حرف جر
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خاصٌة باألسماء، والذي وقع بعدها حينئٍذ اسٌم ولكنه اسٌم مؤول، االسم المؤول: 

هو االسم الذي يتكون من حرًفا مصدريَّ وفعل، واالسم المؤول يف أحكامه 

 .هَه الملح  ةد ا ولىكاالسم الصريح، االسم المؤول كاالسم الصريح؛ 

 يف الكالم على العطف ب)حتى(: أن ُيقال إن العطف  لَانيةالملح  ةد ا

 ب)حتى( لم يرد يف القرآن الكريم، وإنما جاء يف القرآن الكريم:

ة. -  )حتى( الجارَّ

 و)حتى( االبتدائية. -

و)حتى( التي ينتصُب الُمضارُع بعدها، نقول: )حتى( التي ينتصُب الُمضارُع -

ي ينتصُب الُمضارُع بعدها، أما الخالف: فبماذا بعدها، هذا ُمتفٌق عليه، )حتى( الت

 أم ينتصب ب)أن( ُمضمرة؟! ينتصب؟ هل ينتصب ب)حتى( نفسها،

 على الكالم على )حتى( العاطفة أن ُيقال: إن كل  الملح  ةد ا ميرة

)حتى( عاطفة يجوز فيها أن تكون )حتى( الجارة، ويجوز يف كثيٍر من أمثلتها أن 

 :تكون )حتى( االبتدائية

 :"أ رمنا الاي ف حعى أ فال ُ"ففي مثل قولك مثاًل: 

يجوز لك يف )حتى( أن تكون حرف عطف؛ ألن الشروط متوافرة؛ فتجعل  -

َُ "ما بعدها معطوًفا، فتقول:   ."أ رمنا الاي ف حعى أ فال 

أ رمنا الاي ف حعى "ويجوز لك أن تجعل )حتى( حرف جر؛ فتقول:  -

 ."أ فال اُ

ف ابتداء، فإذا جعلتها حرف ابتداء فالُبد أن ويجوز أن تجعل )حتى( حر -

ُ"يكون ما بعدها ُجملة؛ فالُبد أن ُتكمل:  بما يجعُلها ُجملًة إسمية،  "أ فال د
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ُ"فتقول:   ، أي حتى أطفالُهم ُمكرمون، فحذفت "أ رمنا الاي ف حعى أ فال د

الخرب لداللة الفعل عليه؛ ففي مثل هذا األسلوب تطرُد هذه األوجه من حيُث 

 الجواُز النحوي.

أما من حيُث األفضل واألكثر يف االستعمال، األكثر يف االستعمال للعرب يف -

أ رمنا "مثل ذلك أن تجعل )حتى( حرف جر؛ هذا هو األكثر يف االستعمال، 

 ."أ لتد السمَُة حعى رأس اَ "، ومثُل ذلك أن تقول: "الاي ف حعى أ فال ُ

 ." لتد السمَُة حعى رأَس اأ"لك أن تجعل )حتى( حرف عطف فتقول: -

 ."أ لتد السمُة حعى رأسا ا"ويجوز أن تجعل )حتى( حرف جر فتقول: 

أ لتد السمَُة حعى "ويجوز أن تجعل )حتى( حرف ابتداء؛ فماذا تقول؟ -

أ لتد السمُة حعى رأسد ا ": ُمبتدأ، والخرب محذوف تقديُرُه: ورأسد ا، "رأسد ا

والكثر يف االستعمال أن تجعل )حتى( حرف ، بداللة الفعل المذكور، "مٌ  ِل 

 جر؛ هذا األكثر يف االستعمال، أما المعنى يختلف يف خالفات دقيقة يف المعاين.

ال نتوسع يف ذلك ولكني سأقتصُر على فرٍق واحد وهو أن )حتى( العاطفة 

ْد "البد أن يكون ما بعدها بعًضا مما قبلها؛ لكي يصح الكالم، تقول:  ماَ النا

، الرأس من "وأ لتد السمَُة حعى رأسد ا"، واألنبياء من الناس، "نبياءحعى ا 

 السمكة؛ ماشي مقبول.

وأما )حتى( الجارة فإن ما بعدها المجرور الغاية يجوز أن تكون مما قبلها، 

ويجوز أن ال تكون مما قبلها كما ذكرنا ذلك يف الكالم على حروف الجر، عندما 

على الغاية، ك)إلى( و)حتى(، ما ُحكم الغاية  تكلمنا على حروف الجر الدالةِ 

..هل الغاية من الُمغيا، أم ليست من الُمغيا؟ .الواقعة بعد )إلى(؟ هل هي من

 فيصح أن تكون كذا، ويصح أن تكون من الغاية، ويصح أن ال تكون من الغاية.



 

 
e 

g h 

f  363 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 ."هرعتد النخيق حعى النخلةا العا رة"فيصح أن تقول مثاًل: 

هرعتد النخيق ": ؛ فقولك"هرعتد النخيق حعى الساقا "ويصح أن تقول: 

ليس لك يف )حتى( إال أن تجعلها حرف جر؛ ألن ما بعدها ليس من  "حعى الساقا 

 جنس ما قبلها، الساق ليس من النخيل، فليس لك إال أن تجعلها حرف عطف.

، فيصح أن تجعل )حتى( "هرعتد النخق حعى النخلة العا رة"أما إذا ُقلت: 

؛ ألن الغاية تكون من جنس ما قبلها، ويجوز أن تجعلها حرف عطف، حرف جر

يجوز الوجهان، فما بعد )حتى( العاطفة هو من المعطوف عليه قواًل واحًدا، وأما 

ما بعد )حتى( الجارة فهو كما بعد )إلى( الجارة فيه خالف، هل الغاية تدخل أو ال 

 تدخل؟ 

الصعده: وعرفنا الُالم و  سعنا فيه؛ الُالم على ح  روف الَر ومد

إن كان دليٌل أو قرينٌة فالبد من األخذ هبا إن دل دليل أو قرينة على أنه مما  -

 قبله أو ليس مما قبلُه يجب األخذ به.

فإن لم يكن دليٌل وال قرينة على ذلك فإن األصل: أن الغاية تكون من  -

 ألصل.الُمغيا إن كانت من جنسها؛ وإن لم تكن من جنسه فليست منُه هذا ا

: بععدك هَا "، أو تقول: "بعتد الم رعة"يف )إلى( أو يف )حتى(  فإةا قدلت مَال 

، ولم تنُُص على شيء، على أن النخلة العاشرة أو غير "النخق إلى النخلةد العا رة

داخلة يف المبيع، فالنخلة العاشرة على ذلك تدُخل أو ال تدخل يف المبيع؟ تدُخل؛ 

 س النخيل.ألن النخلة العاشرة من جن

؛ فالساق الثاين يدُخل يف "بععدك النخق إلى الساق الَاين"يا أخي إذا ُقلت: 

المبيع أو ال يدخل يف المبيع؟ ال يدُخل يف المبيع ألن الساق ليس من جنس 

النخيل؛ هذا ما يتعلق بالكالم على العطف ب)حتى(، يبقى الكالم على العطف 
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 ب)أم(. 

 : العطفد ب)أم( قال فيه ابن مالك

َ هْ   َوَأْم باَ للا اْعطاللْف إاْ للَر َهْملل ا العَّْسلل ا

 

ْ نَيللللهْ    َأَ  مد
 َأو َهْمللللَ ة  َعللللْن َلْفللللظا

لللللللَفت الَ ْملللللللَ ةد إاَّْ   َبَملللللللا حد  َورد

 

لللنْ   فاَ ا أما َْ  َ لللاََّ َمَفلللا الَمْعنَلللى باَحللل

َطللللا   َوباَمْعنَللللى َبللللق َوَفللللْت  
 َوبااْن ا

 

َْ باللللها َمَلللللْت   ي للللَد للللا قد مَّ
 إاَّْ َ للللكد ما

 م( تأيت على نوعين:)أ 

 )أم( الُمتصلة. ا ولى:-

 )أم( الُمنقطعة، والتسميُة تعود إلى المعنى. والَانية:-

عصلة: ونبدأد با ولى: - من حروف العطف، وهي التي يكون ما  وهي )أم( المد

بعدها ُمشارًكا لما قبلها يف الُحكم، الذي بعدها يكون ُمشارًكا لما قبلها يف الُحكم؛ 

روف العطف، وُيشرُط حينئٍذ أن ُتسبَق هبمزة تسوية أو هبمزة استفهام، ألهنا من ح

 )ألم( الُمتصلة متى تكون ُمتصلًة؟ إذا ُسبقت هبمزة تسوية أو هبمزة استفهام.

س اِء عند  أقمت أم "ف)أم( الُمتصلة المسبوقُة هبمزة تسوية كقولك: 

هذه )أم(، )أم(  ،"س اِء عند  أقمت أم قعدَ": يسموهنا همزة تسوية، "قعدَ

هذه حرف عطف، وهي )أم( الُمتصلة، لماذا ُقلنا: إهنا ُمتصلة؟ من حيُث المعنى 

هذه الهمزة -س اِء عليَّ )أ("واللفظ، من حيُث اللفظ ألهنا مسبوقة هبمزة التسوية: 

هنا ليست همزة استفهام؛ الكالم ال يقوم على  "أقمت أم قعدَ -همزة التسوية

 خبار.استفهام وإنما على إ

، ما "س اِء عليَّ أةهبت أم لُ  َهب"، "س اِء عليَّ أم قمت أم قعدَ"تقول: 

ك وقع دَ"هنا ليس استفهام، ُهنا إخبار تسوية، كأنك تقول:  ، "س اِء عند  قيامد

 تسوية.
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هذه )أم( التي ، [21إبراهيُ:] (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ): قال

أي  ،[21إبراهيُ:] (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)وقعت بعد همزة التسوية، 

 يستوي جزُعنا وصربُنا.

 (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)وقال تعالى: 
أي سواٌء عليهم استغفاُرك، وعدم استغفاِرك، و)أم( يف هذه اآلية ، [6المناف  َّ:]

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )مسبوقٌة هبمزة التسوية، فأين همزُة التسوية؟ 

 أين همزة التسوية يف هذه اآلية؟  ،(ٹ ٹ

ََ اسع"هي التي قبل الفعل:  ،(ٺ ٺ ٿ ٿ) الفعل  " فر

هبمزة وصل، ، "اسع فر"ما الفعل؟ الفعل وحدُه دون الهمزة، دون همزُة التسوية 

حمد"، تقول: "اسع فر"وهمزة الوصل مكسورة،  سَع فر مد
أسع فر "أو  "اا

حمد حمد"؟ "مد سع فر مد
، فإذا دخلت همزة القطع فإن همزة الوصل ستسُقط؛ "اا

 وسط الكالم، وهمزة التسوية مفتوحة ألن همزة الوصل تسُقط يف درج الكالم: يف

 ،(ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)أو مكسورة؟ مفتوحة، وقال: 

 همزة التسوية موجودة، نعم.

أي سواٌء عليهم إنذاُرهم  ،(ہ ہ ہ ہ ھ ھ): وقال تعالى

 أو إنذاُرك إياهم وعدُم إنذارك.

 .(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)وقال تعالى: 

 وقال مالُك بن نويرة: 

  مالُلل  ولسللت أبللالي بعللد ف للد 

 

  أملللللل  ي نللللللاء  أم هلللللل  ا َّ واقللللللع 

 وقال زهير بن أبي ُسلمة الُمزين:  
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 ومللللا أدر  ولسللللتد أمللللال أدر  

 

؟   أقللللللل م  آل حصلللللللن  أم نسلللللللاءد

فهذه المسبوقُة هبمزة التسوية، إذا جاءت )أم( مسبوقًة هبمزة التسوية فهي   

يَّ أقمت أم س اِء عل"ُمتصلة، حرف عطف؛ ألنه عطفت ما بعدها على ما قبلها، 

 ، عطفت قعدت على ُقمت."قعدَ

o عصلة المسب قةد ب م ة ااسعف ام وهي التي ُيريدها ابن مالك  وأما )أم( المد

ْ نَيهْ "بقوله:   َأَ  مد
؛ ألن )أم( وهمزة االستفهام بمعنى )أي( كما سيأيت، "َعْن َلْفظا

)أم( هذه  "مروِ أه ِد قام أم ع"، "أقام ه ِد أم قعد"، "أه ِد قام أم قعد"كقولك: 

ُمتصلة، وهي حرف عطف ألهنا مسبوقة هبمزة استفهام، والمعنى: ما معنى قولك: 

؟ المعنى: أُيهما قام؟ إًذا فهي ُمغنيٌة عن لفظ )أي( يعني بمعنى "أه ِد قام أم قعد"

 لفظ )أي(.

 .[27الناهعاَ:] (ژ ژ ڑ ڑ کک ک): قال

 استفهام. :(ژ ژ ڑ)

: معطوف، معطوف على ماذا؟ على "ماءالس")أم( حرف عطف، و (ڑ کک)

إلى آخره،  (ک)ثم استأنف الكالم فقال:  ،(ژ ژ ڑ ڑ کک)الضمير أنتم، 

ا"والمعنى:  ا"، المعنى على )أي( "أ ُُ أ دد مل   فالسماُء ، "أ ُُ أ دد مل  

 ،(ژ ژ ڑ ڑ کک)معطوٌف على الضمير أنتم، والمعنى ينتهي عند السماء، 

 .(ک)تأنف فقال: هنا ينتهي المعنى، ثم اس

 (ک) إًذا فالسماُء: اسٌم معطوٌف على أنتم وهبا ينتهي المعنى، وقولُه:

استئناف؛ فلهذا يستحسُن بعضهم الوقف على لفظ السماء ليتبين هذا المعنى، 

 إلى آخره.، [27:28الناهعاَ] (گ گ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)
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ألنك إذا وصلت يعني من الوقوف التي ُتبيُن المعنى؛  وهَا قلنا قبق قليق:

 اآلية ال ينتبه إليها من ال يتدبر اآليات.

 (ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ): ومن ذلك قولهُ 
، ف)أم( هنا حرف عطف، عطفت بعيد على قريب؛ ألهنا مسبوقٌة [109ا نبياء:]

 هبمزة استفهام.

 وقال زيُد ين حمل العدوي: 

 هَعلل ا مللا بعللد هارَ رقيللة  للعَا

 

 لللد  ن احللق يف أرسللاغ ا الخللدم 

 ف ملللت للطيلللف مر اعلللا فلللٌرقني 

 

 أهلللللي سلللللرَ أم علللللادين حللللللُ 

ُد "والشاهد يف قوله:   ل )أم( هنا أم ُمتصلة؛ ألهنا  "أهي سرَ أم عادين حد

لُ"مسبوقة هبمزة استفهام؛ فعطفت  عادين "على ما قبله، فعطفت قولُه:  "حد

لُ  ."سرَ"على قوله:  "حد

إاْ َر "، متى؟ "ْم باَ ا اْعطاْف َوأَ ")أم( الُمتصلة هذه بقوله:  وبيَّن ابن مالك

َ هْ  ْ نَيهْ ، َهْم ا العَّْس ا  َأَ  مد
: إًذا متى تكون )أم( "َوَأْم باَ ا اْعطاْف "، "َأو َهْمَ ة  َعْن َلْفظا

 عاطفة؟ إذا كانت ُمتصلة، ومتى تكون ُمتصلة؟ 

إذا كانت مثل همزة التسوية أو همزة االستفهام؛ ألنه سيأيت أن )أم( الُمنقطعة 

يف الحقيقة ليست من حروف العطف، وإنما ُتذكُر هنا لبيان الفرق بينها وبين )أم( 

ا يف القرآن الكريم وسنُركُز عليها  الُمتصلة، و)أم( المنقطعة كما سيأيت كثيرٌة جدًّ

وُنكثر من التمثيل لها؛ ألهنا من أهم ما يجب أن ُيتقنُه الُمفسر، وطالب العلم 

 قرآن ولعالقتها الكبيرة ببيان المعاين.الشرعي لكثرة ورودها يف ال

 ثم قال ابن مالك بعد الكالم على )أم( الًمتصلة:  

لللللللَفت الَ ْملللللللَ ةد إاَّْ  َبَملللللللا حد  َورد

 

لللنْ   فاَ ا أما َْ  َ لللاََّ َمَفلللا الَمْعنَلللى باَحللل
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نحن ذكرنا يف البيت السابق أن )أم( الُمتصلة هي التي ُتسبق هبمزة استفهام أو  

انتا )همزة التسوية، وهمزة االستفهام( ظاهرتين يف الكالم هبمزة تسوية، سواٌء ك

كاألمثلة السابقة التي ذكرناها من قبل أو كانتا محذوفتين، يعني موجودتان يف 

 الكالم ولكنهما محذوفتان.

س اِء ": أي "س اِء قمت أم قعدَ"ومثال ذلك يف همزة التسوية قولك: 

 ألهنا مسبوقة هبمزة تسويٍة محذوفة. ثم حذفت الهمزة، ف)أم( ُهنا ُمتصلة؛ "أقمت

 (ہ ہ ہ ہ ھ ھ) ومن ذلك قراءٌة شاذة للُزهري:
أي : (ہ ہ ہ ہ ھ ھ)وقراءٌة ألُبي بن كعب:  ،[10 س:]

 هبمزة واحدة ولكن ُنقلت حركتها على الساكن قبلها.

والكالُم هنا على  "ه ِد قام أم جلس" ومَال ةلك مع هم ة ااسعف ام ق لك:

يف الدرس القادم واهلل  -إن شاء اهلل-لكن الهمزة ُحذفت، وُنكملاالستفهام، و

 أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا ُمحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

 ¹ 
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 الدرس التاسع والثمانون
 

بسُ اهلل الرحمن الرحيُ، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا 

 أما بعد: ين، محمد وعلى آله وأصحابه أجمع

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الطيبة ليلة 

اإلثنين الرابع والعشرين من شهر ُجمادى األولى، من سنة ثالث وثالثين 

وأربعمائٍة وألف، ونحن يف جامع الراجح بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد 

عليه -سع والثمانين من دروس شرح ألفية ابن مالكبحمد اهلل وتوفيقه الدرس التا

 ، والزال الكالم على باب عطف النسق.-رحمة اهلل

عقد هذا الباب باب النسق يف خمسٍة  وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك

وعشرين بيًتا، وشرحنا منها تسعة أبيات، وهذه األبيات التسعة المشروحة كان فيها 

، والكالُم على تقسيم حروف العطف من حيُث الكالُم على تعريف عطف النسق

تشريُكها يف المعنى واللفظ، وفيها أيًضا بداية ذكر حروف العطف حرًفا حرًفا؛ 

فذكر )الواو( و)الفاء( و)ثم( و)حتى( ثم بدأ الكالُم على حرف العطِف )أم( 

يف هذه  -إن شاء اهلل تعالى-فشرحنا بعض كالمه يف ذلك وبقي فيه بعٌض نشرحهُ 

 ليلة.ال

ععاد ن رأد من ألفية ابن مالك ما نن    رحه إَّ  اء اهلل -ويف أول الدرْ  المد

 : يف هَا الدرْ، قال ابن مالك   - عالى

َ هْ   َوَأْم باَ للا اْعطاللْف إاْ للَر َهْملل ا العَّْسلل ا

 

ْ نَيللللهْ    َأَ  مد
 َأو َهْمللللَ ة  َعللللْن َلْفللللظا
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َفتا الَ ْمللللللللَ ةد إاَّْ   َا لللللللل َبَمللللللللا حد  َورد

 

لللنْ َ لللاََّ َمَفللل  فاَ ا أما َْ  ا الَمْعنَلللى باَحللل

َطلللللا   َوباَمْعنَلللللى َبلللللق َوَفلللللْت  
 َوبااْن ا

 

َْ باللللها َمَلللللْت   ي للللَد للللا قد مَّ
 إاَّْ َ للللكد ما

ُا .551  للل ُْ بلللاو َوَأْب ا للل  َمي لللْر َأبالللْح َقس 

 

لي  ْك َوإاْ لَراِب باَ لا َأْ َال  ندما ُد  َواْ 

بََّملللللا َعاَقَبلللللتا اللللللَ اَو إاَةا.552   َورد

 

ُْ  دللللفا ةد   اَلللل ََ  و الن ْطلللقا لاَللللْبس  َمنَْفللل

ََّاناَيلللهْ .553  لللا ال  إامَّ
َْلللقد َأو الَ ْصلللدا  َوما

 

للللا النَّاَئياللللهْ   للللا ةا  َوإامَّ للللي َنْحلللل ا إامَّ
 فا

للْن َنْفَيلل  أو َنْ َيلل  َواَ .554 
 َوَأولا لُا

 

للللللَداء  أو َأْمللللللَرا  أوا اْ َباَ لللللل  َ للللللالَ  
 نا

 اَوَبللق َ لُاللْن َبْعللَد َمْصللحد َبْي َ .555 

 

لللْن فالللي َمْرَبلللع  َبلللق َ ْيَ لللا  ُْ أ د  َ َلللل

لا .556  َُ ا َوَّ لل ُْ  حد
ََّللاَّا للق باَ للا لال  َواْن د

 

لاللي  ََ  َوا َْمللر ال
ََْبللتا للي الَخَبللرا المد

 فا

ستة أحرف من حروف العطف وهي )أم، وأو،  ذكر يف هذه األبيات 

بما يسمح به  واحًدا واحًدا -وإما، ولكن، وال، وبل( فسنتكلُم عليها إن شاء اهلل

 الوقت، وأولها كما ترون هو حرف العطف )أم(.

لنا إَّ )أم( على ن عين:  يف الدرْ الما ي بدأنا بالُالم على أم وقد

عصلة.-  )أم( المد

 و)أم( المن طعة.-

عصلة هي العي من حروف العطف،- وكيف تكون ُمتصلًة؟ تكون  )أم( المد

بلها يف الُحكم، وُيشرتُط لها أن ُتسبق ُمتصلًة ألهنا تجعُل ما بعدها ُمشارًكا لما ق

س اءد عند  أقمت أم ": هبمزة تسوية أو همزة استفهام، فسبُقها هبمزة تسوية كقولنا

 المعنى يستوي قياُمك وقعودك. :"قعدَ

أي يستوي : [21إبراهيُ:] (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)وكقوله تعالى: 

 جزُعنا وصربنا.
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توي أي يس: [10 س:] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ)وكقوله تعالى: 

 عليهم إنذارُكم إياهم، وعدم إنذاركم إياهم.

 وقول زهير بن أبي ُسلمة المزين:

 ومللللا أدر  ولسللللتد أمللللال أدر 

 

؟   أقللللللل م  آل حصلللللللن  أم نسلللللللاءد

ومثالها وهي مسبوقٌة هبمزة االستفهام وهي التي ذكرها ابن مالك بأهنا ُتغني  

نى )أٍي( االستفهامية عن )أي(، تغني عن )أٍي(؛ ألن )أم( مع همزة االستفهام بمع

 ، والمعنى أُيهما قام."أه ِد قام أم عمروِ "كقولك: 

 .[27الناهعاَ:] (ژ ژ ڑ ڑ کک)وكقوله تعالى: 

َ هْ " وابن مالك بيَّن أم الُمتصلة هذه يف قوله: ْف إاْ َر َهْم ا العَّْس ا
: "َوَأْم باَ ا اْعطا

 َأَ  مد "هذه همزة التسوية، 
: يعني همزة االستفهام، وهذا "ْ نَيهْ َأو َهْمَ ة  َعْن َلْفظا

 ُكله شرحناه يف الدرس الماضي بتفصيٍل أكثر وأمثلٍة أزيد.

  : ُ قال ابن مالك

لللللللَفت الَ ْملللللللَ ةد إاَّْ  َبَملللللللا حد  َورد

 

لللنْ   فاَ ا أما َْ  َ لللاََّ َمَفلللا الَمْعنَلللى باَحللل

يف هذا البيت أن همزة التسوية وهمزة االستفهام اللتين يأتيان قبل  يذكر 

أم( الُمتصلة ُيمكن أن ُيحذفا وُيقدرا، يمكن أن ُيحذف من الكالم فيكونان حينئًذ )

فاَ ا "مقدرتين بشرط أن يكون المعنى واضًحا وهذا قوله:  َْ إَّْ َ اََّ َمَفا الَمْعنَى باَح

نْ   ."أما

س اِء عليَّ أقمت "تريد:  "س اِء عليَّ قمت أم قعدَ"ومثال ذلك أن تقول: 

أكثر من مرة يا إخوان أن الشرط إذا كان يف وجود الشيء فإنه ، وذكرنا "أم قعدَ

ال ينايف جواز حذفه، نقول: ُيشرتط قبل )أم( المتصلة همزة تسوية أو همزة 
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استفهام، يعني ُيشرتط أن توجد، أن توجد يف اللفظ، أو أن توجد يف اللفظ  

ل على أهنا وُتحذف؛ ألن قولنا محذوفة يدل على أهنا موجودة أم غير موجودة؟ يد

موجودة كما شرحنا ذلك كثيًرا؛ ألن الحذف ال يقُع إال على الموجود، وال يقع 

على المعدوم، فرق بين الموجود والمحذوف؛ فهي موجود إال أن الموجود قد 

 يظهر، والموجود قد ال يظهر، ومع ذلك ُهما موجودان يف المسجد، نعم.

ہ ہ )هري: قراءة الز ومن ةلك: أ  من حَف هم ة العس  ة:

ہ ہ )ومن ذلك قراءٌة ُأبي بن كعب:  ،[10 س:] (ہ ہ ھ ھ

 ُيسهل الهمزة : (ہ ہ ھ ھ
ً

وقراءة ُأبي كقراءة الُزهري إال أن ُأبي

بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها، فهي همزٌة واحدة وهي همزة الفعل 

 أما همزة التسوية فمحذوفة. "أنَر  ُ"

ه ِد قام أم ")أم( الُمتصلة أن تقول:  ومثال حذف همزة االستفهام قبل

وهذا يجوز لك يف الكالم أن تحذف هذه  "أه ِد قام أم جلس؟"، ُتريد "جلس

 الهمزة.

 ومن ذلك قوُل ُعمر بن أبي ربيعة:

للا  نللت دار    لعمللرَ مللا أدر  وإَّ  د

 

 بسللللبع  رمللللين الَمللللر أم بَمللللاَّا  

  "لعمرك ما أدري أبسبٍع رمين الجمر أم بثمانِ "ُيريد:  

 ومن ذلك قول اللعين المنقري: 

ََ مللا أدر  وإاَّ  نللتد دارا للا  لَعمللرد

 

ن للرا   للَعيثد بللن ما ُ  أم  د للعيثد بللن َسلل    د

عيثد بن س ُ أم  عيث بن المن ر "يقول:    ، فحذف "لعمرَ ما أدر  أ د

 همزة االستفهام.
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 ومن ذلك قول األخطل التغلبي قال يف بيته المشهور: 

َبعَك َعيندلللَك َأم  ََ للل   َ للل  َرَأ لللَت با اسا

 

 غلللس الظللالم مللن الربللاب ميللاا   

أ َبعك "، قالوا: التقدير: " َبعك عينك أم رأ ت ب اس   "أين الشاهد؟   

يعني هل رأيت حقيقة أو كذبتك عينك؟ ويف البيت  "عينك أم رأ ت ب اس   

 تخريٌج آخر مشهور.

 ومن ذلك قول الشاعر:

للا ا  مع للر    فٌصللبحتد فللي ُ آنس 

 

اللر أ لل ين ف    للال ا مللن ربيعللة أم مد

ار"  ار"التقدير:  ،"ف ال ا: من ربيعة أم مد ، وحذفوا همزة "أمن ربيعة أم مد

حذفت  "وربما"االستفهام قبل )أم( وابن مالك يف أول هذا البيت ماذا قال؟ قال: 

الهمزة، وربما دل ذلك على أن حذف همزة التسوية، وهمزة االستفهام قليل، 

ه قليل، وُقلنا أكثر من مرة إذا قيل أن األمر جائٌز قليل فمعنى قليل، هو جائز ولكن

ذلك أنه ُيستعمُل قلياًل وال ُيكثر منه، وهذا يتبين عندما ُيكثر اإلنسان من الكالم أو 

الكتابة أو الخطبة أو نحو ذلك فننظر إن أكثر من استعمال هذا القليل؛ قلنا: ال، 

ح، أما إذا استعمل هذا األمر قلياًل، أنت خرجت اآلن عن طريقة العرب؛ ما يصلُ 

 فنقول: يجوز لك أن تستعمل ذلك قلياًل.

أن يكُتب إنساٌن كتاًبا، أو أن يكُتب طالٌب أو باحٌث رسالًة علميًة  مَالد ةلك:

مثاًل؛ فيأيت هذا االستعمال عنده مثاًل سواٌء كان طاهًرا أم طهوًرا مثاًل، سواٌء كان 

من حذف الهمزة همزة التسوية؛ سواٌء كان رجاًل أو امرأة، رجاًل أو امرأًة، فُيكثر 

سواٌء كان صغيًرا أم كبيًرا؛ فإن أكثر من ذلك كان للُمناقش أن يأخذ عليه ذلك 

 ويقول: ال، أنت خرجت اآلن عن طريقة العرب، العرب ال تحذُف الهمزة كثيًرا.

طريقة لو أنك حذفتها أحياًنا قليلة لقلنا هذا جائز قلياًل، لكن ال
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الجادة المسلوكة عند العرب التي جاءت عليها اآليُة الكريمة  (00:14:18@) 

وذكرنا كثيًرا منها الدرس الماضي، وكالم العرب، وأن همزة االستفهام، وهمزة 

ر حينئٍذ؛ فإن ُحذفت فيجوز حذفها قلياًل؛ فهذا معنى قول النحويين:  التسوية ُنَذكِّ

 ." َ ه قليال  "

َفتا الَ ْمَ ةد " وق ل ابن مالك: َا َفتا الَ ْمَ ةد "، "حد َا َبَما حد هذا ما يف نسخ  "َورد

َفت"األلفية المخطوطة:  َبَما "، وجاء يف بعض شروح اللفية المطبوعة، "حد َورد

هو لفُظ الكافية الشافية؛ ونعلُم أن الكافية  "ُأسقطت"، وقوله: "أدس طتا الَ ْمَ ةد 

شافية وشرُحها ُمحققان ومطبوعان؛ فهذا ما الشافية هي أصل األلفية، والكافية ال

يتعلق بنوع األول من نوعي )أم(، وهي )أم( الُمتصلة؛ لنتكلم بعد ذلك على النوع 

 الثاين ل)أم( وهي )أم( الُمنقطعة.

ن طعة،- وهي التي قال فيها ابن مالك  الن   الَاين من ن عي )أم( هي )أم( المد

َطا   َوباَمعْ " يف األلفية: ، متى تكون ُمنقطعًة تفي بمعنى )بل( "نَى َبق َوَفْت َوبااْن ا

 يعني بمعنى )بل( اإلضرابية؟

َْ باها َمَلْت "قال:  ي َد ا قد مَّ
، )أم( الُمتصلة قبل قليل قيدها، متى تكون "إاَّْ َ كد ما

ُمتصلًة؟ قال: إذا كانت بإثر همزة تسوية أو همزة استفهام؛ فإن لم ُتسبق هبمزة 

فهي حينئٍذ )أم( الُمنقطعة، و)أم(  -هذا القيد خال-فهام؛تسوية أو همزة است

المنقطعة هي )أم( التي بمعنى )بل( فتُدل حينئٍذ على اإلضراب وال تُدل على 

عطٍف وتشريك؛ فُيمكن أن نقول فيها: هي التي لم ُتسبق بإحدى الهمزتين: همزة 

 طعة؟ االستفهام، وهمزة التسوية ظاهرتين أو ُمقدرتين، لما ُسميت منق

ُسميت منقطعًة لوقوعها بين ُجملتين ُمستقلتين عن بعضهما؛ ولهذا ُيقدروهنا 

ب)بل( مع همزة استفهام، كيف ُتقدرها؟ ُتقدرها بأن تجعل مكاهنا )بل( مع همزة 

 استفهام.
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ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ): تنزيل كقوله

ڭ ڭڭ ۓ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

، [37:38 نس ] (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

ڱ ڱ ڱ )تأمل: هل )أم( هنا عاطفة عطفت الفعل يقولون على شيٍء قبله؟ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۓ  ے ے ۓ

ف)أم( ُهنا ُمنقطعة،  "بق أ   ل َّ افعراه"أعلم:  المعنى واهلل (ۅ ۅ ۉ

ل على العطف، وإنما تُدل بمعنى )بل( وهمزة االستفهام فتُدل على....، ال تدُ 

 على استئناف كالٍم جديد، تُدل على استئناف كالٍم جديد كبقية حروف اإلضراب.

ن طعة:- تُدل على اإلضراب دائًما؛ يعني على استئناف كالٍم جديد،  و)أم( المد

تُدل على اإلضراب دائًما، واألغلب أهنا تدل مع ذلك على االستفهام سواٌء أكان 

إنكارًيا، وقد تُدل على اإلضراب وحده دون استفهام؛ هذه القاعدة،  حقيقًيا أم كام

 نكررها ثم ُنمثل لها وُنطبقها.

)أم( المنقطعة ألهنا إضرابية تُدل على اإلضراب دائًما، يعني استئناف كالم 

جديد، طيب واألغلب فيها أن تُدل مع اإلضراب على استفهام؛ سواٌء أكان 

ستفهاًما إنكارًيا، وقد تأيت قلًيال دالًة على اإلضراب استفهاًما حقيقًيا أم كان ا

الُمجرد غير الُمقرتن باستفهام، يعني إذا دلت على إضراٍب واستفهام؛ فسُتقدر 

حينئٍذ بماذا؟ ب)بل( و)الهمزة(، وإذا دلت على إضراٍب فقط دون استفهام؛ 

 فسُتقدر بماذا؟ ب)بل( فقط، من شواهد ذلك:

إن ا إلبِق أم " رواه سيب  ه وغيره، قال أحدهُ:ق ل العرب ق ِل م   ر -

كان  "إن ا  بِق "، فبعد أن قال: "إن ا  بِق بق أهي  اءِ "، قالوا إن التقدير: " اءِ 
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يُظن أهنا إبل، ُثم تبين له أهنا ليست إباًل أضرب عن الكالم السابق واستأنف كالًما  

ها ب)بل( والهمزة، ، فقدرنا"بق أهي  اءِ "، يعني "أم  اءِ "جديًدا فقال: 

 واالستفهاُم هنا استفهاٌم حقيقي.

 (ک ک ک گ گ)يف سورة الطور:  ومن ذلك قوله

َد ولُُ البن َّ"التقدير واهلل اعلم: ، [39الط ر:] ، فهذا إضراٌب مع "بق أله البنا

 استفهام، ولكنُه استفهاٌم إنكاري.

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ): قال

)أم( هنا ليست عاطفة ، [16الرعد:] (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ

ک ک گ )وإنما هي تستأنف كالًما جديًدا فهي بمعنى )بل(، أما األولى: 

)أم( هنا إضرابية فقط، فُتقدر ب)بل(  ،(گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ

والتقدير )بل( هل تستوي الُظلمات والنور دون استفهام؛ ألن االستفهام منصوص 

 عليه )هل( وال يجتمع استفهامان كما تعرفون.

أم ماذا كنتم تعملون: ، [84النمق:] (ھ ے ے)ومن ذلك قوله تعالى: 

 يعني بل ماذا كنتم تعملون.

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )واآلية األخرى يف اآلية المذكورة: 

)أم( هنا تُدل على إضراٍب واستفهام، والتقدير: )بل( أجعلوا هلل شركاء  ،(ڻۀ

 خلقوا كخلقه.

يًرا، و)أم( يف كل سورة الطور ُمنقطعة ويف أواخر سورة الطور تكررت )أم( كث

وقد تكررت كثيًرا، فقالوا: إن )أم( يف كل سورة الطور ُمنقطعة يعني ليست ُمتصلٌة 

 عاطفة، نذكر هذه اآليات بُسرعة:
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ی ی ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ): قال

بق أ   ل َّ "، المعنى واهلل أعلم: [30-29الط ر:] (ی ی جئ حئ مئ

 ." اعر

، هذه آيٌة [32الط ر:] (ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ٱ)إلى قوله تعالى: 

ٱ ٻ ٻ )واحدة وفيها )أم( يف البداية وقبل األخير، أما التي يف البداية: 

رهُ أحالم ُ ب َا"فإضرابية مع استفهام، يعني:  ،(ٻٻ ، و)أم( الثانية: "بق أ ٌمد

، يعني "بق هُ ق ِم  اغ َّ"إضرابية فقط يعني: ، [32الط ر:] (پ پ پ پ)

يعني األسرار القرآنية؛ طبًعا السر حتى اآلن ما تبين، لكن خذوا هذا يف انظر كيف 

 الذاكرة حتى ننتهي.

 (ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ): يف اآلية التالية ثم قال
)أم( وهي أم واحدة  (ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ)اآلية التالية ، [33الط ر:]

هنا صرح ب)بل(  "ا  ؤمن َّ بق أ   ل َّ    له بق"إضرابية استفهامية: 

 ،(ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ)رابية، ف)أم( الثانية يف اآلية السابقة اإلض

 بمعنى )بل( اإلضرابية فقط دون استفهام؛ فصارت اآليتان بذلك متوازيتين.

أما )أم( التي يف أول، يف أوائل كل هذه اآليات فهي جاءت ب)أم( اإلضرابية 

ة، وإنما ُأدخلت االستفهامية، فلما جاءت )بل( إضرابية فقط لم ُتجعل يف أول اآلي

 يف وسط اآلية ووزيت باآلية التالية.

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) ،(ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ)ثم يقول تعالى: 

 "بق أمل  ا من غير  يء  بق أهُ الخال  َّ"، يعني: [35الط ر:] (ڦ

 (ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ)كالهما أيًضا إضرابية استفهامية، 
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 كذلك.[36الط ر:] 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ک ک ک گ گ گ ڑ ک ژ ڑ

ھ ھ  ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڱ

 فكلها )أم( إضرابية.، [43الط ر:] (ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

ۈ ٴۇ )عندما تفقد الطير لم ير الهدهد، قال تعالى:  ♠وُسليمان

لو أخذنا اآلية ، [20النمق:] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

ۈ )لكنه يعني...، قال:  -امًجاما أقول س–على ظاهرها كان المعنى يعني 

هو اآلن حاضر أو غائب؟ بناًء  ،[20النمق:] (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ې ې ې )على كالمه يقول: ما يرى الهدهد؛ هو ال يراه اآلن فحاضر أو غائب؟ 

كيف؟ نفس المعنى كأنه قال: هل الهدهد غائب أم غائب؟! لو كنا  ،(ې

ا ُمتصلة لتبادر لنا هذا المعنى، هل ال نفهم )أم( الُمنقطعة وظننا أن )أم( دائمً 

 الهدهد غائب أم غائب؟ 

، ثم خطر له أن الهدهد "ف ال: ما لي ا أر  ال دهد"والمعنى واهلل أعلم: 

ربما يكون مثاًل حاضًرا، ولكنه مثاًل لم يره أو سرتُه شيء أو نحو ذلك فأضرب عن 

أي:  ،(ې ې ې ې)كالمه السابق واستأنف كالًما جديًدا؛ فسأل فقال: 

 ؛ ليتثبت قبل أن يُحكم."بل أكان من الغائبين"

ف)أم( الُمنقطعة بعد ذلك ُكله )أم( المنقطعة هي التي ال ُتسبُق هبمزة تسويٍة 

وال همزة استفهام، وهي التي بمعنى )بل( الدالة على اإلضراب واالستفهام غالًبا، 

فقط وال تدُخل على  واإلضراب فقط دون استفهام قلياًل، وهي تدُخل على الُجمل



 

 
e 

g h 

f  379 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

الُمفردات؛ وهذا األمر لو ما ذكرناه كان معلوًما؛ ألننا نقول: إهنا إضرابية، ما معنى 

إضرابية؟ أي تستأنُف كالًما جديًدا يعني ُجملة جديدة، الكالم ال ُيطلق إال على 

الُجمل؛ فالُجملة حينئٍذ إما اسمية وإما فعلية، وال يكون مفرًدا، ومع ذلك ينُص 

 ه.علي

فلهذا لو وقع بعدها ما ظاهرُه أنه ُمفرد؛ لوجب أن ُنقدر معُه ما يجعلُه ُجملة، 

، "هي شاءٌ "، "إهنا إلبٌل بل أهي شاءٌ "، ُنقدر: "إنا إلبُل أم شاءٌ "كقول العرب: 

 صارت اسمية مبتدأ وخرب.

تحتمل أن تكون ، أيًضا إلى أن )أم( قد تأيت ُمحتملًة االتصال واالنقطاع ننبه

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ): لة، وتحتمل أن تكون منقطعة، كقولهُمتص

 .[80الب رة:] (ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

يمكن أن نجعل )أم( هذه ُمتصلة ألهنا مسبوقة هبمزة استفهام، والكالم -

تقولون على اهلل ما ال "يحتمل المعنى يعني يحتمل العطف، نعطف الُجملة الثانية: 

، هل اتخذتم عهًدا أم تقولون على اهلل ما ال "ًدااتخذتم عند اهلل عه"على  "تعلمون

 تعلمون؛ فهذا ُمحتمل.

-:  َ ن طعة  بمعنى اإل راب فيُ َّ المعنى حينس قل " و حعمق أَّ  ُ َّ مد

 ."أتخذتم عند اهلل عهًدا فلن ُيخلف اهلل عهده بل أتقولون على اهلل ما ال تعلمون

ها اآلن؛ )أم( الُمنقطعة من شرح )أم( الُمنقطعة هذه بعد ما شرحناها وفهمنا

هل هي من حروف العطف؟ ال، من حروف اإلضراب ليست من حروف العطف، 

طيب لماذا ذكرناها وشرحناها يف باب عطف النسق؟ للتفريق بينها وبين )أم( 

أه ِد قام أم "الُمتصلة، )أم( الُمتصلة هي التي من حروف العطف، كأن تقول: 

مرو على زيد، ثم وجب عند ذلك أن يذكروا هذه )أم( الُمتصلة عطفت ع "عمروِ 
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على النحويين دائًما يف هذا الباب فيذكرون )أم(  (00:32:29@))أم( الُمنقطعة  

 المنقطعة للتفريق بينُهما؛ فهذا ما يتعلق بحرف العطف )أم(.

  :هو )أو( فقال فيه الحرف التالي الذي ذكره ابن مالك

لللل ُْ بللللاو َوَأْب ا لللل  ُا َمي للللْر َأباللللْح َقس 

 

للي  ْك َوإاْ للَراِب باَ للا َأْ َالل  ندما ُد  َواْ لل

بََّمللللللللا َعاَقَبللللللللتا الللللللللَ اَو إاَةا   َورد

 

ا  ََ و الن ْطلللقا لاَللللْبس  َمنَْفللل  ةد
ُْ  دللللفا  َلللل

 فَ ر أَّ لحرف العطف )أو( سبعة معاين:  

 ."َمي رْ "التخيير، قال:  ا ول:-

 ."َأباْح "اإلباحة، قال:  والَاين:-

ُْ "قال: التقسيم،  والَالث:-  ."َقس 

ُا "اإلهبام، قال: والرابع:-  ."َوَأْب ا

ْك "الشك، قال:  الخامس:- ُد   ."َواْ 

 ."َوإاْ َراِب باَ ا َأْ َا  ندماي"اإلضراب، قال:  السادْ:-

بََّما َعاَقَبتا الَ اوَ "بمعنى الواو، أي لُمجرد التشريك، قال:  والسابع:-  ."َورد

سنُشير إليه، الذي يُهمنا اآلن قبل أن نبدأ  فهذه سبعُة معاٍن؛ يف بعضها خالف

بشرح هذه المعاين أن نقول: إن المعنيين األولين وهما التخيير واإلباحة ال يكونان 

إال بعد الطلب، يعني بعد كلمٍة تُدل على طلب، كاألمر والنهي، واالستفهام 

إلهبام والعرض والتحضير، وأن الشك واإلهبام هذان أيًضا معنيان، وأن الشك وا

حمد"ال يكونان إال بعد الخرب،  وهكذا، وباقي المعاين  "الناجحد ه ِد " ،"قام مد

 تأيت بعد الطلب وبعد الخرب فنتكلُم على هذه المعاين معنًى معنى.

 :هو التخيير، وقلنا: إن التخيير ال يأيت إال بعد الطلب،  المعنى ا ول قلنا
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ا فهذا هو التخيير، إذا وقعت )أو( بعد وال ُيمكن الجمُع بين ما بعد )أو( وما قبله

طلب ولم ُيمكن أن تجمع بين ما بعدها وما قبلها قيل إن معناها حينئٍذ التخيير، 

 يعني اخرت أحدهما.

ا أو أمع ا"مثاُل ذلك أن تقول:  ، يعني ال تستطيع أن تفعل "  وج هند 

طبًعا إذا أردت الشيئين، ولكن اخرت أحدهما إما أن تتزوج هنًدا أو تتزوج أحدهما 

أن تفعل، وإذا أردت أنت أن ال تفعل شيًئا من ذلك فُيمكن، لكن إذا أردت أن 

أبقَّ أو " ،"آمن أو أ فر"تفعل فليس لك إال أن تفعل واحًدا منهما، كأن تقول: 

 )أو( هذه للتخيير. ،"سافر

 :هو معنى اإلباحة، وقلنا: أيًضا هذا المعنى ال يكون إال بعد المعنى الَاين 

طلب، ولكن ُيمكن أن تجمع بين ما بعد )أو( وما قبلها؛ إذا جاءت )أو( بعد طلب، 

لكن ُيمكن أن تفعل ما قبلها فقط، وُيمكن أن تعمل ما بعدها فقط، وُيمكن أن 

 تعمل الذي قبلها والذي بعدها تجمع بينهما؛ هذه إباحة.

 دق "، " علُ النح  أو الف ه"، "جالس العلماء أو الصالحين"كقولك: 

؛ هنا تخيير أم إباحة؟ إباحة، أفهمنا الفرق اآلن بين التخيير وبين " فاحة  أو بر  الة  

 اإلباحة؟

 ما العقبة؟، [12البلد:] (ہ ہ ہ ھ ڻ ۀ ۀ ہ)قال تعالى: 

 ثم ُحذف المبتدأ (ھ ھ) هي (ہ ہ ہ ھ)، [13البلد:] (ھ ھ)

 يعني أن تُفك رقبة أو [14-13البلد:] (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ے)

ڻ ۀ )هذه إباحة أو تخيير؟  (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ ھ ے) ُتطعم،

يعني كيف تتجاوز هذه العقبة؟ كيف تتجاوز الُدنيا  (ہ ہ ہ ھ ۀ ہ

بأمان وتصل إلى اآلخرة بأمان؛ هذه العقبة كيف تتجاوُزها؟ طبًعا الجواب: 
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بعمل الصالحات؛ فهو يذكر بعض هذه األعمال الصالحة من  (@00:37:57) 

يعني أن تُفك رقبة، فك الرقبة مما  ،(ھ ھ)ل الصالحة قال: أعظم األعما

 يجعُلك تتجاوز هذه العقبة.

ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ھ ھ ے)أو ُتطعم، تطعم فقير أو مسكين أو نحو ذلك،  

تخيير أو إباحة؟ إباحة ُيمكن أن تُفك رقبة فقط، يمكن أن ُتطعم، وُيمكن  (ڭ

 أن تفعلهما.

ۈ  ۇ ۇ ۆ ۆ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) من ُتطعم؟ ،(ے ۓ) 

)أو( هنا أيًضا إباحة أو تخيير؟ إباحة، ُيكن أن ُتطعم ، [16البلد:] (ۈ ٴۇ ۋ

–هذا أو ُتطعم هذا، أو ُتطعمهما، هذه إباحة؛ سيأيت مثال ُمشابه ال أريد أن أقدمه 

 .-بما أنكم متحمسون لذلك

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ): قال

أن نفهم؟ من كان مريًضا أو به أذًى فلُه أن  ، ما معنى اآلية البد[196الب رة:] (ۈئېئ

يرتكب هذا المحذور وأن يفتدي، ما الفدية حينئٍذ التي ُيقدمها الرتكاب هذا 

المحذور؟ فدية: من صيام يصوم، أو صدقة يتصدق، أو ُنسك يذبح، )أو( هنا 

 إباحة أم تخيير؟ تخيير، وليست إباحة؛ هذا باتفاق.

 .(00:40:00@)  الب:

ا يصير كيف إباحة أو تخيير؟! يا إباحة يا تخيير ما يصير، يعني ما م ال يخ:

ُيتصور اجتماع الشيئين، يا إنك ُتجيز له الثالثة أو ُتجيز أن يفعل واحًدا منها، 

والصحيح أهنا تخيير، هذه للتخيير، قال بعُضهم: إهنا لإلباحة، ولكن الصحيح أهنا 

حينئٍذ أال ُيمكن أن نعمل هذه الثالثة؟  للتخيير، السبب يف ذلك يعني قد ُيرد فيقال
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ما ُيمكن أن أصوم وأن أتصدق، وأن أنسك: أذبح؟ ُيمكن أن تجمع بينها أو ما 

 ُيمكن؟ 

ُيمكن أن تجمع من حيث العمل، من حيُث العمل ُيمكن أن تجمع، لكن 

 الفدية تقع بماذا؟ األول؛ فالثاين والثالث ال يدخل يف الفدية؛ إًذا فلم يجتمعا يف

ُ، أو "الفدية، والكالم هنا على الفدية، يعني لو ُقلت لكم مثاًل:  حمد، صد  ا مد

ُ، أو  صدق، أو أنسك"، أنصُحك: " صدق، أو أنسك حمد، صد ؛ هذه اآلن " ا مد

)أو( للتخيير أو لإلباحة؟ هذه لإلباحة، نعم، فالبد من معرفة المعنى لمعرفة معنى 

 )أو(.

 -ارفع ص  ك-

 (00:41:40@)  الب:

 ا أمي الُر ُ،  صدق أو "بين هذه المثالين إذا ُقلت لك ناصًحا:  ال يخ:

ك، أو صق، أو  صدق ؛ اآلن ُأبيح لك أن تفعل هذه األشياء ُكلها وُيمكن أن "أنسد

تفعلها ُكلها، أو أخيُرك بين أن تفعل واحًدا فقط منها، أنا ُأبيح لك أن تفعل األشياء؛ 

 اآلية: الذي يرتكب محذوًرا ماذا يفعل؟ هذه إباحة، لكن لو قلت لك كما يف

يصوم، أو يتصدق، أو يذبح؛ الفدية تقع بماذا؟ تقع هبا أو بواحد؟ تقع بواحد، إذا 

ُصمت وقعت الفدية، بعد ذلك لو تصدقت أو ذبحت؟ خالص ما تقع الفدية 

 وقعت وانتهت، ما ُيمكن أن تشرتك يف الثالثة.

 :)ا هو معنى التقسي المعنى الَالث ل)أو م، وُيقال له التنويع، وهذا كثيٌر جدًّ

 يف )أو( التقسيم أو التنويع.

  :أو فعِق، أو حرِف "كقول النحويين، كقولهم ، ُِ  مثاًل. "الُلمة: اس

  :الماء  اهِر أو نَس"وكقول الفقهاء". 
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   :الماء  اهِر أو    ِر أو نَس"وكقول بعضهم". 

  :الناْ: مؤمِن أو  افر"كقولك". 

 قال: (ٿ ٹ ٹ ٹٹ ٺ ٿ ٿ ٿ) [:135النساء]، 

 ،(ٺ ٿ ٿ)أو هنا ليست لإلباحة وليست للتخيير، وطبًعا هنا فيه إخبار: 

يعني ما ُيمكن أن تكون لإلباحة وال للتخيير، ف)أو( هنا للتنويع، كان كذا أو كان 

 كذا.

  :[135الب رة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ)وقال تعالى ،

معنى )أو(؛ هذه اآلية اخُتلف يف واضحة، افهموا اآلية، وقد تختلفون يف تحديد 

تحديد معنى )أو(، وبعض اآليات التي سأذُكرها أيًضا اختلف المفسرون يف 

 تحديد معنى )أو( فيها، فال إشكال عندما نختلف نحن.

)أو( هنا ما معناها؟ للتخيير، يعني  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ) 

أو لو قالها  ، يصلح؟"  َّ    د  ا أو نصراني ا   عد "ُيخيرون اليهود يقول: 

نصراين مثاًل، أو ُيخير الُمتكلم أن يكون يهودًيا أو نصرانًيا؟ ما تصير تخيير، األظهر 

فيها أهنا تقسيم، وبعُضهم ُيعطيها نوًعا خاًصا ُيسميه التفصيل؛ ُيفرق بين التفصيل 

.، يعني ال داعي للدخول فيها أصاًل؛ يذُكرها .والتنويع، لكن هذه أمور دقيقة ما

 ُمتأخرين، أما المتقدمون ال ُيفصلون هذا التفصيل.بعض ال

 قال: (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ) 
 أو هنا للتنويع، والتقسيم.، [12  نس:]

  :أو( هنا بمعنى التنويع " ٌَّ وجه ه د    ءد مصباو، أو قمر"تقول( ،

والتقسيم، يعني هذا أو هذا، نحن ال ُنفرق، نحُن ال ُنفرق؛ وإن بعض الُمتأخرين 
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 قون. ُيفر

 :انعظرهد ساعة  أو "قلُت لك آمًرا: ، "انعظرهد ساعة  أو ساععين" فإذا ُقلت

، هذا تخيير أو تنويع؟ قد ُيقال تخيير وقد ُيقال تنويع، لكن لعل األقرب "ساععين

أن يكون تنويًعا، تنوع له هذا األمر، وقد يكون تخييًرا إذا كان أمًرا حقيقًيا، إذا كان 

انتظرُه ساعة أو ساعتين؛ هذا تخيير، لكن إذا ُقلت أو كما يقولُه  أمًرا حقيقًيا انتظر

الناس اآلن يعني انتظرُه ساعة أو ساعتين، فلو انتظرتُه مثاًل ُقرابة ذلك أو قرابة أو 

زدت أو نقصت يعني ليس أمًرا صريًحا، الُمراد فقط يعني أن تنوع األمر؛ هذا 

 تنويع.

  :هذا أيًضا تنويع وليس "أو ساععينسٌنعظرهد ساعة  "أو قلت، أنت قلت ،

 تخييًرا فيما يظهر.

 :ويقال له: الرتدد، الشك، وعرفنا من قبل أن الشك ال  المعنى الرابع ال ك

يكون إال بعد خرب، ويكوُن الشُك من الُمتكلم؛ ألنه سيأيت بعد قليل اإلهبام، الشك 

 .يكون من الُمتكلم؛ الُمتكلم نفسُه شاٌك ومرتدد

 قام ه ِد أو " ، إذا سألتك من قام؟ تقول:"قام ه ِد أو عمروِ ": كأن تقول

 ؛ هذا شك وتردد."عمرو

  :شٌك أو  ،" ُ انعظر هد    ل: انعظر هد ساعة  أو ساععين"وإذا ُقلت لك

 تردد.

  :وسٌب ى في ا  -إن شاء اهلل-سٌةهبد إلى مُة"وكذلك لو ُقلت لزمالئك

ا أو   مين  ."  م 

 ومن ذلك قالوا: قوله  ھ ھ ھ )أهل الكهف: عن

 فهذا من الشك والرتدد.، [19الُ ف:] (ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ
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  :)هو اإلهبام، وقلنا من قبل: إنه ال يكون إال بعد  المعنى الخامس ل)أو

خرب، واإلهبام ال يكون إال إذا كان الُمتكلُم عالًما بحقيقة األمر، والجهل من 

مر، ولكن الُمخاطب السامع هو السامع: من الُمخاطب، الُمتكلم يعلم حقيقة األ

 الذي يجهل؛ فُيريد الُمتكلم أن ُيبهم عليه.

  :ا ول ه ِد "يقول:  "من ا ول مَال  يف اامعبار؟"كأن تسأل األستاذ مثاًل

  ."األول زيٌد أو عمروٌ "، وهو يعرف، لكن ُيريُد أن ُيبهم، "أو عمروِ 

 :أنت "المسَد ما الباب المفع و من أب اب" يأيت إليك أحد فيسأل ،

، لغرٍض من األغراض أنت "الباب ا ول أو الخامس"تعرُف الباب؛ فتقول له: 

تعرف وهو ال يعرف؛ إما تريد مثاًل أن تُتعبُه، أو ُتريد أن تؤخره لقصٍد ما، أو ألي 

 غرٍض من األغراض؛ فهذا ُيسمونه إهباًما.

  ُقال: ومنه قوله :( ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ڃ ڃ ڃ ڃ )ا يقولها الرسول للُمعاندين: نعم هذ، [24سبٌ:] (ڇ

ف)أو( هنا ال ُيمكن أن تؤخذ على معنى الشك؛ ألن  ،(چ چ چ چ ڇ

هذا يؤدي إلى الُكفر، وال ُيمكن أن ُتحمل )أو( هنا على معنى التخيير أو اإلباحة، 

وإنما المعنى هنا على معنى اإلهبام يعني هو يعرف الجواب، ولكن من باب التنُزل 

 يقول له مثل ذلك. مع الخصم

  كأن تقول نحن سنتناقش الحق معي أو معك، وأنت تؤمن أن الحق معك

مثاًل، فمثل هذا األسلوب أسلوٌب صحيح فصيح ال إشكال فيه، و)أو( هنا تسمى 

 اإلهبامية.

 :)هو معنى اإلضراب، واإلضراب عرفناه: أي أن  المعنى السادْ ل)أو

جديًدا؛ فحينئٍذ يقع بعدها الُجملة أو  تكون )أو( بمعنى )بل( وتستأنُف كالًما
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الُمفرد؟ يقع بعدها الُجملة اسمية أو فعلية؛ وحينئٍذ تكون من حروف العطف أم ال 

تكون من حروف العطف؟ ال تكون من حروف العطف؛ وإنما تكون من حروف 

اإلضراب ك)بل( وما بعدها يكون كالًما ُمستأنًفا يعني تكون جملًة ُمستأنفًة 

 جديدًة.

 سع  دوَّ على ةلك على مَيء )أو( لإل راب بمعنى بق( ب  ل جر ر وه  

  دخا ب الخليفة: 

  ماةا  لر  يف عيلال قلد برملت ب لُ

 

 لللللُ أحللللن عللللد  ُ إا بعللللداد 

  لللللان ا  ملللللانين أو هادوا  مانيلللللة 

 

 لللل ا رجلللاؤَ قلللد قعللللت أواد  

 مانين أو  ان ا "هذا رجاء الشاعر وهو ُيبالغ يف ذلك، والشاهد يف قوله:   

أو ال تتحمُل شيًئا من المعاين السابقة بل هي بمعنى )بل( ويستأنُف  "هادوا  مانية  

 ":كالًما جديًدا ُحكًما جديًدا ُيخالُف الذي قبله، ال يعطفُه على الذي قبله، يقول

 ، فهي إضرابية بمعنى )بل(." ان ا  مانين بق هادوا  مانية

كتاب ]الُمحتسب[ هو كتاب ألفُه ابن وبعُضهم كابن جني يف ]الُمحتسب[، و

جني لتخريج القراءات الشاذة يعني احتسب يف وضع هذا الكتاب لتخريج قراءات 

 غاية يف الشذوذ.

 من ذلك قوله :( ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ

 (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ڭ ڭ ڭ
هذا  (ۇ) هذه قراءة الجمهور، بفتح )الواو( من )أو(:، [100-99:الب رة]

( هنا هي )الواو( العاطفة، والهمزة التي قبلها هي همزُة االستفهام، أسلوب، )أو

ا نبَهد فر ِق من ُ"وأصُل الكالم:  ُجملة مبدوءة  "أ لما"، "أ لما عاهدوا ع د 

، ثم دخلت عليها )واو( العطف فكان قياس )واو( العطف "أ لما"باستفهام، 
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 حينئٍذ أن تكون أين؟ 

أو بعد الهمزة؟ أن تكون قبل الهمزة، يعني:  يف أول الجملة يعني قبل الهمزة 

ا نبَهد فر ِق من ُ؟!" لكن األسلوب العربي يف مثل ذلك إذا  "وأ لما عاهدوا ع د 

جاءت )الواو( العاطفة على ما قبلها وبعدها همزة أن تتقدم الهمزُة عليها لقوة 

َماَأَو د "تصُدرها، لقوة تصدرها فهي أم أدوات االستفهام؛ فتتقدم الهمزة  ، إًذا "لَّ

َما"هذا المعنى كثير يف القرآن،  لَّ  يعني أكلما، و)الواو( للعطف. "َأَو د

 (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ): يف قراءٍة شاذة ألبي السمان 

ۇ ۇ )، [99الب رة:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) [100الب رة:]

فُخرج )أو( هنا على معنى اإلضراب، على معنى )بل(،  ،(ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ

ر ب  ا نا إا الفاس  َّ بق ن ا ا ع د "التقدير:  والمعنى واهلل أعلم على هذا ما  ُفد

َ   َيرة  ."اهلل مرا

  :َوإاْ َراِب باَ ا "وقول ابن مالك عندما ذكر هذا المعنى اإلضراب، قال

ي ، جعلها ُجملة ُمستقلة ولم يعطفها على ما سبق؛ الذي سبق ُمتعاطف، "َأْ َا  ندما

ُْ بٌو َوأَ "قال:  ُا َمي ْر َأباْح َقس  ْك  ْب ا ُد ، عطفها على بعض؛ فعندما وصل إلى "َوأْ 

ي"اإلضراب قال:  ، فاستأنف كالًما جديًدا؛ ألن هذا "َوإاْ َراِب باَ ا َأْ َا  ندما

المعنى فيه خالف، فأثبت هذا المعنى اإلضراب ل)أو( الكوفيون، والفارسي، 

 وابن جني يف مثل ما ذكرنا من قبل.

 اةهب إلى ه د أو د  هَا فال "نه قال: وروى الفراء عن بعض العرب أ

اةهب إلى ه د "؛ إذا كانت مكتوبة أو قرأهتا متواصلة ما يتبين المعنى، " برو الي م

اةهب إلى "لكن الُمتكلم ُيبين المعنى بنربات صوته،  "أو د  هَا فال  برو الي م

ال  برو ..د  هَا ف.اةهب إلى ه د، أو"، قال: "..أو د  هَا فال  برو الي م.ه د،
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أو أ رَ هَا فال "، ثم أضرب عن ذلك، فقال: "اةهب إلى ه د"، قال: "الي م

، وهذا االستعمال "بق ا رَ هَا فال  برو الي م"، ف)أو( هنا بمعنى " برو الي م

ا عندنا اآلن يف االستعمال، نستعمُل )أو( إضرابيًة بمعنى )بل(.  كثيٌر جدًّ

  :سافِر الي م أو مد "تقول مثاًل ، ظهرت )أو( أهنا إضرابية بمعنى " يُأنا مد

سافِر الي م أم مد يُ")بل(؟ ما ظهرت،  ، هذا المكتوب، لكن كيف نقولها يف "أنا مد

سافِر الي م...أو م يُ م يُ"النطق؟ تقول:  ، فتبين اإلضراب، إهنا النربة، نعم "أنا مد

راسة الصوت، النربة ُمهمة جًدا، ابن جني وفقهاء العربية يهتمون بذلك كثيًرا، د

 الصوت ال شك أنه يؤثر يف المعنى، لكن عند الكتابة ما تستطيع أن ُتبين كل ذلك.

  :ٌدسافر الي م"فإذا ُقلت سافر أو": ، وأقول"س  "..أو م يُ م يُ.أنا الي م مد

 ."بق مد يُ م يُ"يعني أضربت عن الكالم السابق وُقلت: 

  :فيكون إضراًبا "لس.أو أق ل لك: أج.أفعق  َا"وتقول مثاًل لزميلك ،

على ذلك، ُقلنا الكوفيون وبعض البصريون أثبتوا هذا المعنى ل)أو( ُمطلًقا، أن 

)أو( تأيت إضرابيًة بمعنى )بل( ُمطلًقا يعني يف كل األساليب إذا دل المعنى على 

 ذلك.

 ة ر هَا المعنى معنى اإل راب ل)أو( ولُنهد قيدهد ب ر ين:  سيب  ه

. أَّ  دسبق بنفي  أو-  ن ي 

 وأَّ  دعاد العامق.-

أن ُتسبق بنفٍي أو هنٍي يعني ليس يف كل أسلوب؛ ال، يف هذين األسلوبين: أن 

 ُتسبق )أو( بنهٍي أو نفٍي، وأن ُيعاد العامل، يعني أن ُيعاد العامل بعد )أو(.

ا"مثال ذلك أن تقول: - ، ف)أو( هنا يقول "ا  َهب الي م، أو ا  َهب غد 

ون معناها إضرابية ما تكون شيًئا آخر، إذا ُسبقت بنفٍي أو هنٍي إضرابية، عنده يك
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 وُكرر العامل ف)أو( حينئٍذ إضرابية. 

، فهي إضرابية يعني )بل( ما "ما ذهبُت اليوم، أو ما ذهبُت أمس"أو أن تقول: 

 ذهبُت أمس.

 (ىت يت جث مث ىث يث)انتبهوا لآلية:  ومن ذلك قوله
)أو( هنا تخييرية إباحية،  (يثىت يت جث مث ىث ))أو( هنا ، [24اإلنساَّ:]

 تنويعية، تقسيمية، نعم يف ذلك، وليست إضرابية بمعنى )بل( مع أهنا مسبوقة بنهي.

لم ُيكرر العامل، لو ُكرر العامل...لو أنت يف  (ىت يت جث مث ىث يث) 

ا"كالمك:  ا، أو ا  دطع من ُ  ف ر  ؛ ما كانت تنويعية بل كانت "ا  دطع من ُ آ م 

ا، أو ": ن الكالم السابق وبدأت بكالٍم جديدإضرابية، أضربت ع ا  دطع من ُ آ م 

ا  ."ا  دطع من ُ  ف ر 

ا أو ا  دطع من ُ "ولو قيل: "فلهذا قال سيبويه عن هذه اآلية:  ا  دطع من ُ آ م 

ا ؛ انقلب المعنى، يعني انقلب من العطف من التنويع إلى اإلضراب، " ف ر 

كالم، واإلضراب يقطع الكالم وسيأيت اإلضراب عكس العطف، العطف يصل ال

 كالٌم آخر أيًضا على هذه اآلية وهذا األسلوب.

سيأيت كالم أوسع عليها سنعود إليها بعد -المعنى السابع ل)أو( يف هذه اآلية:

 .-قليل بس ُأهني المعاين

 :أن تكون لُمجرد  المعنى السابع ل)أو( أَّ  ُ َّ بمعنى )ال او(  عني

 وهذا يكون عند أمن اللبس؛ وهذا يف قول ابن مالك:التشريك دون ترتيب، 

بََّمللللللللا َعاَقَبللللللللتا الللللللللَ اَو إاَةا  َورد

 

ا  ََ و الن ْطلللقا لاَللللْبس  َمنَْفللل  ةد
ُْ  دللللفا  َلللل

هذا المعنى مجيء )أو( بمعنى )الواو( أنكرُه البصريون وأثبتُه الكوفيون،  
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وا له بشواهد وبعض البصريون كاألخفش والجرمي، وكثيٌر من المتأخرين، واحتج

 منها قول جرير لُعمر بن عبد العزيز: 

ا  جللاء الخالفللة أو  انللت للله قللدر 

 

  مللا أ للى ربللهد م سللى علللى قللدرا  

)أو( هنا الذي يظهر منها بمعنى )الواو( يعني جاء الخالفة أو كانت له قدًرا،  

يعني يُشك أن يف شيء بقدر، وشيء بدون قدر؛ ليس هذا المعنى وإنما أراد أن 

ا": يقول ؛ ألهنا جاءته من دون طلب، فيعني كأهنا "جاء الخالفة و انت له قدر 

 جاءت بمحض القدر.

 ومن ذلك قول ُحميد بن ثوٍر الهاللي: -

للرا َخ رأ للَع ُ  قلل ِم إةا سللمع ا الصَّ

 

ْ لللراها أو سلللافاعا   ُا مد للل
َا ْل   .ملللا َبلللينا مد

لَُ:  القابض على هو  والسافع:هو الذي ألجم الفرس وأمسكها باللجام،  المد

 ناصية الُمهر، إذا لم يكن عليها لجام.

لجا م ره أو سافعا "قال:  ، يعني ما بين ُملجم ُمهرِه وسافع، بين هذا "ما بين مد

 وبين هذا.

وسبق قريًبا يف الكالم على حرف العطف )الواو( من خصائصها أنه ُيعطف هبا  

جلستد "بعد )بين(،  على ما ال ُيستغنى به؛ تذكرون، ومن ذلك إذا عطفت على ما

جلستد بين ه د أو "، "جلستد بين ه د فعمرو"ما تقول:  "بين ه د وعمرو

هنا ما يأيت إال )الواو(، و)بين( هنا جاء بعدها )أو( يعني أن أو هنا بمعنى  "عمرو

 )الواو( ومن ذلك قول امرئ القيس: 

للَ للاةد  َفَظللقَّ  ُا   د لْح ن اللللَّ ج   َبْينا  ما نْلاا  مد

 

للَ اء  َصل  لليللَف  ا قا  َأوْ  فا ََّ للَعلل ْ للر  مد
 َقللدا

ناج"الذين يطهون اللحم،  "فظق  د اة اللحُ"  : ُينضج الشواء، "من بين مد

وبعضهم يطبخ بالقدر هذا الذي أراد أن يقول، و)أو( هنا جاءت بعد )بين( إًذا فهي 
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 بمعنى )الواو(. 

َّ ما عليك نبِي أو فإ»ُأحد: "وجعلوا من ذلك الحديث المشهور حديث 

 وصديٌق  ،«صد ِق أو   يد
ٌ

الظاهر أن )أو( هنا بمعنى )الواو( يعني فإنما عليك نبي

 وشهيد، وقد ُيقال إن )أو( هنا للتنويع للتقسيم، نعم.

 ننبه على بعض ال  اهد، ومعاين )أو( في ا: 

 :-عليه وعلى نبينا الصالة والسالم-عن نبيه يونس قال

)أو( هنا بمعنى ماذا؟ قيل ، [147افاَ:الص] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ)

، "وأرسلناه إلى مائة  ألف  بق    دوَّ"إهنا بمعنى )بل( اإلضرابية، يعني: 

ما كان يعلم أهنم يزيدون وقال:  وأعرتض بعضهم على ذلك وقال يعني: اهلل

 ."بق    دوَّ"ثم استدرك على نفسه وقال:  ،"مائة ألف"

وهو كثير جًدا يف كالم العرب، وبعضهم قال: هذا على أسلوب العرب 

وأرسلناهد إلى مائةا ألف  "وبعضهم قال: إن )أو( هنا بمعنى )الواو( أي: 

، وبعضهم قال إن )أو( هنا لإلهبام، واإلهبام كما عرفنا أن يكون السامع "و   دوَّ

عارًفا لكن ُيريد أن ُيبهم، ُيبهم لغرٍض من األغراض؛ ألن اهلل يعلم عددهم وهذا 

 الث ُمتجه.قول الث

الغرض من اإلهبام حينئًذ ُيبحُث عنه، قد ُيقال: إن الغرض مثاًل اإلشارة إلى أن 

معرفة األعداد الدقيقة يف مثل هذه القصص ال ُيفيد، يعني مائة ألف أو يزيدون، أو 

 ينقصون أمور غير المهم يف القصة أشياء ألخرى انتبهوا لها، يعني قد ُيقال ذلك.

هذه اآلية قلناها قبل قليل  [184الب رة:] (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

 وتكلمنا عليها.
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ): قوله

 ، اآلية، ما معنى)أو( فيها؟ اإلباحة.[61الن ر:] (گ گ گ ڳ

يعني يتذكر أو ، [44 ه:] (ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے)قال تعالى: 

ا قيل يخشى أُيهما؟ مع بعض إًذا بمعنى )الواو(، لعله يتذكر ويخشى، هذا أشهر م

 يف )أو( هنا.

 (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ): قال
ما معنى )أو(؟ التنويع، قال بعُضهم إن معنى )أو( هنا اإلهبام؛ ألن ، [4ا عراف:]

اهلل يعلم؛ هل جاءهم البأس بياًتا أو هم قائلون لكن هذا المعنى ضعيف، هذا 

 (ڦ ڄ ڄ)، القول ضعيف؛ ألنه ال ُيراد به قرية ُمعينة وإنما يتكلم على قضية
قرية هنا طبًعا اسم نكرة يقولون جنس، اسم الجنس بمعنى الجمع، ، [4ا عراف:]

 فهذا تنويٌع للبأس. "كم من ُقرى أهلكناها فجاءها بأُسنا بياًتا أو هم قائلون"يعني: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ): قال

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ) ما جزاءهم؟ [33المائدة:] (ڌ

)أو( هنا ما معناها؟ ، [33المائدة:] (ڑ ڑ ک ک ک ک گگ

 التخيير، يعني الذين ُيفسدون يف األرض نعمل هبم واحًدا من هذه األربعة.

 (.00:70:30@)  الب:

التنويع، ال لكانت بمعنى )الواو(، يعني أي واحد يفسد يف األرض  ال يخ:

 نقتله ونصلبه وُنقطعه، وننفيه؟! كيف ننفيه بعد أن قتلناه وصلبناه؟! ال، ال أريدك

أن تشرح لي اآلية، أريد لك أن تذكر )أو( بناًء على الذي درسناه اآلن يف معاين 

 )أو( ما معناها؟ ال، تخيير؟! ال، تخيير خطأ؛ ليست تخييًرا.
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هي التنويع لكن على معنى التفصيل، هنا التنويع على معنى التفصيل، هذا   

تفصيل، التفصيل، الذي ُقلنا لك من قبل: يقال لبعضهم ُيفصل بين التنويع وال

چ چ )والمعنى واهلل أعلم كما قال ابن عباس، وكما عليه الجمهور يعني: 

إن  [33المائدة:] (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ) إن قتلوا وسرقوا، (ڎ ڈ) قتلوا

إن أخافوا ولم يقتلوا ولم يسرقوا،  ،(ک ک ک گگ) إن سرقوا (ک

 فهي للتفصيل.

، عن قلوب الذين [74الب رة:] (ڱ ں ں ڻ ڻڻ): قال

ما معنى  ،(ڱ ں ں ڻ ڻڻ)ال يخشعون لذكر اهلل، وال يخشونه، قال: 

)أو(؟ التقسيم، يعني قلوهبم كذا، إذا قلت: التقسيم معنى ذلك أن هؤالء الذي ال 

يخشعون لذكر اهلل بعضهم قلوهبم كالحجارة، وبعضهم قلوهبم أشد؛ هذا قيل به، 

لك؛ وحينئٍذ يكون المعنى إذا قلنا: أهنا للتنويع للتنويع والتقسيم والتفصيل قيل ذ

يعني الراؤون إذا ، والتقسيم يكون المعنى حينئٍذ أن هذا على ما يراه الراؤون

رأوهم رأوا أن بعضهم قلوهبم كالحجارة، وبعضهم قلوهبم أشد من ذلك، وقيل: 

ف ي "إن )أو( بمعنى )بل( على معنى التدرج وهذا أسلوب عربي، يعني: 

 ."َارة بق أ د قس ة الح

حمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.  واهلل أعلُ وصلى اهلل وسلُ على نبينا مد

 
 ¹ 
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 الدرس التسعون
 

بسُ اهلل الرحمن الرحيُ، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا 

 أما بعد: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

حياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الثانية من  وسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

ليالي ُجمادى اآلخرة، من سنة ثالث وثالثين وأربعمائٍة وألف، ونحن يف جامع 

الراجح يف مدينة الرياض؛ نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس المتم التسعين، من 

، والزال الكالم يا إخوان -عليه رحمة اهلل تعالى-دروس شرح ألفية ابن مالك

 ."عطف النسق"على باب 

عقد هذا الباب باب النسق يف خمسٍة  ذكرنا من قبل أن ابن مالك

وعشرين بيًتا، شرحنا يف الدروس السابقة ثالثة عشر بيًتا منها، وُنكمل الليلة شرح 

ما تيسر من بقية هذا الباب إن شاء اهلل تعالى، ويف البداية كالعادة سنقرأ تلك 

 شرحها يف هذه الليلة.األبيات التي نأُمل أن ن

 يف باب عطف النسق:  قال ابن مالك

ََّاناَيللللللةْ  للللللا ال  إامَّ
َْللللللقد َأو الَ ْصللللللدا  َوما

 

للللا النَّاَئياللللةْ   للللا ةا  َوإامَّ للللي َنْحلللل ا إامَّ
 فا

لللللللْن َنْفَيللللللل  أو َنْ َيللللللل  َواَ  
 َوَأولا لُا

 

لللللَداء  أو َأْملللللَرا  أوا إْ َباَ للللل  َ للللللالَ  
 نا

  َبْيَ اَوَبلللللق َ لُالللللْن َبْعلللللَد َمْصلللللحد  

 

لللْن فالللي َمْرَبلللع  َبلللق َ ْيَ لللا  ُْ أ د  َ َلللل

لا   َُ ا َوَّ للللل ُْ  حد
ََّلللللاَّا لللللق باَ لللللا لال  َواْن د

 

لاللي  ََ  َوا َْمللر ال
ََْبللتا للي الَخَبللرا المد

 فا
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للق.557  عَّصا ْيرا َرْفللع  مد
 َوإاَّْ َعَلللى َ للما

 

لق  نَْفصا ْيرا المد
لما ق باالاَّ  َعَطْفَت َفاْفصا

للا َوباللالَ .558  للق  مَّ
  َفْصللق  َ للرادْ َأو َفاصا

 

للْد   للْي  َوَ للْعَفهد اْعَع ا ُا َفا ا للي الللنَّْظ
 فا

 َوَع دد َمافاض  َلَد  َعْطف  َعَللى.559 

 

لللالَ  
عا َمللل  َقلللْد جد ْيرا َمْفلللض  اَها  َ لللما

َمل  إاْة َقلْد َأَ لى.560  نْلدا  اَها
 َوَلْيَس عا

 

ََْبَعللا  ْيحا مد
للحا َْللرا الصَّ ُا َوالنَّ للي الللنَّْظ

 فا

بقية حروف العطف؛ إذ بدأ بسردها وُيكملها يف  ه األبياتذكر يف هذ 

هذه األبيات ثم يذُكر شيًئا من األحكام الُمتعلقة بباب عطف عطف النسق، يف أول 

 : هذه األبيات قال

ََّاناَيلللللةْ  لللللا ال  إامَّ
َْلللللقد َأو الَ ْصلللللدا  َوما

 

لللا النَّاَئياللللةْ   للللا ةا  َوإامَّ لللي َنْحللل ا إامَّ
 فا

أن ذكر من قبل )أو( من حروف العطف وذكر معانيها، ثم قال هذا البيت بعد  

ََّاناَيةْ  "قال بعد ذلك ُمباشرة: ا ال  إامَّ
َْقد َأو الَ ْصدا : إن )إما( يريد أن يقول ،"َوما

مَ إما ه  وإما "، أو "  وج إما ه  وإما النائية"الثانية يف نحو هذا المثال: 

لقصُد منها: أي معناها، معناها: معنى ، إما الثانية يف مثل هذا األسلوب ا"النائية

)أو( يف معانيها المشهورة التي ذكرناها من قبل، فقد ذكرنا من قبل ل)أو( عدة 

 معاين، منها معاٍن مشهورة، ومنها معاٍن ُمختلٌف فيها.

ف)إما( مثل )أو( يف هذه المعاين المشهورة يعني أهنا تأيت ك)أو( للتخيير، 

 ، واإلهبام، واألمثلة مثل أمثلة )أو(.وللشك ولإلباحة، وللتقسيم،

مَ من "، أو تقول: "  وج إما هَه وإما أمع ا"فتأيت للتخيير كأن تقول: -

ا ا، وإما د نار   ."مالي إما درهم 

 ."جالس إما الحسن، وإما ابن سير ن"وتأيت لإلباحة كأن تقول: -

، وإما فعِق، وإما "وتأيت للتقسيم، كأن تقول: - ُِ  ."حرِف الُلمة إما اس
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، وعرفنا الفرق "جاء إما ه د، وإما عمرو"وتأيت لإلهبام والشك، كأن تقول: -

 بين الشك واإلهبام من قبل.

امعلف ا يف )إما( الَانية هَه؛ هق   فإةا عرفنا ةلك فن  ل: إَّ النح  ين

 هي من حروف العطف أم ا؟ على ق لين: 

روف العطف يروهنا من أن )إما( الثانية هذه من ح فٌ َر النح  ين  روَّ:-

حروف العطف، وقال بعُض الُمحققين من النحويين إهنا ليست من حروف 

جالس "العطف، وسبُب الخالف سبُب خالُفهم فيها: هو أهنا تلزُم )الواو(، تقول: 

، تلزُم )الواو( ومن الُمتفق عليه أن حروف العطف ال "إما الحسن، وإما ابن سير ن

 يدُخل بعضها على بعض.

إن حرف العطف يف هذا األسلوب: )إما(، و)الواو(   َر النح  ين قال ا:فٌ-

قالوا: زائدة ألن المعنى يف مثل هذا األسلوب للواو أم ل)إما(؟ المعنى ل)إما( 

 فجعلوا العطف مع المعنى.

ح  ين من النح  ين  الفارسي:- إهنا ال تكون من حروف " وقال بعضد المد

فحرُف العطف يف هذا األسلوب هو )الواو( وأما العطف؛ ألهنا مالزمٌة للواو، 

جالس ")إما( فإهنا حرٌف لهذه المعاين وليست من حروف العطف، فُيقال يف نحو: 

 ، )الواو( حرف عطف، و)إما( حرف إباحة فقط."إما الحسن وإما ابن سير ن

ُيقال:  "وإما ابن سير ن"ُيقال يف مثل ذلك:  وعلى ق ل أ َر النح  ين-

أن  -واهلل أعلم-حرُف عطٍف وإباحة، والذي يبدو و)إما(رٌف زائد، ح )ال او(

القول الثاين: هو األرجح، وهو أن )إما( ال تكون من حروف العطف لمالزمتها 

)الواو(؛ ألن يف ذلك إثباًتا لُحكٍم بال داٍع، يف ذلك إثباُت ُحكٍم ل)إما( بال داٍع وهو 

)الواو( عن العطف إخراٌج لها عن  إثباُت العطف هبا مع وجود )الواو(، وإخراُج 
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 أصلها، ففيها محذوران. 

ح  ين:- ف)الواو( بقيت على أصلها عاطفة، و)إما(  أما على ق لا بعض المد

لم يثُبت أصاًل أهنا من حروف العطف فُيثبُت لها هذا المعنى الذي جاءت له: 

 حرُف إباحة، أو حرُف تقسيم، أو غير ذلك.

ة فاختار أي القولين؟ أهنا من حروف العطف يف األلفي أما ابن مالك-

قول األكثرين، أم أهنا ليست من حروف العطف كقول بعض الُمحققين؟ عطف، 

 نعم.

 (.00:11:16@)  الب:

ا "ما هناك اجتهاٌد آخر؟ ماذا قال ابن مالك؟ قال:  ال يخ:  إامَّ
َْقد َأو الَ ْصدا َوما

ََّاناَيةْ  أي يف المعنى، يف المعنى، ولو أراد قول ؟ "يف ال صد"، ماذا يعني بقوله: "ال

، فالجمهور "ومَقد أو يف ال صد والعطف إما الَانية"الجمهور لكان يقول: 

يقولون: إن )إما( ك)أو( يف العطف والمعنى، واآلخرون يقولون: ال، هي مثل )أو( 

 يف المعنى دون العطف، نعم.

نعُ، فإَّ قيق: فإةا  انت  فعرفنا هَا الخالف وعرفنا ما  نبني عليه يف اإلعراب،

نا يف باب النسق؟  إما عند ابن مالك ليست من حروف العطف فلماةا ة رها هد

 فالَ ابد عن ةلك من أوجه:

 إما ل ج د الخالف.-

 أو لُ ن ا يف المعنى َ)أو( فنبه على ةلك من باب العنبيه.-

إلى حرف العطف اآليت وهو )لكن( الساكنة النون،  ثم انتقل بعد ذلك

وحرف العطف )ال( فهما حرفان من حروف العطف لكن بسكون النون و)ال(، 

 : قال فيهما
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لللللْن َنْفَيللللل  أو َنْ َيللللل  َواَ 
 َوَأولا لُا

 

لللللَداء  أو َأْملللللَرا  أوا إْ َباَ للللل  َ لللللالَ  
 نا

، هذه )لكن( وأما )ال( من "َوَأولا َنْفَي  أو َنْ َي  لُن"قال عن )لكن( يقول:  

: )ال( هذا الحرف يتلو النداء أو األمر أو اإلثبات؛ هذا معنى حروف العطف؟ قال

البيت، إًذا فتكلم يف هذا البيت على حرفين )لكْن( بسكون النون، وال تبدأ 

 ب)لكن(.

أما )لكْن( فُيعطُف به بعد النفي أو النهي فقط، يعني ال ُيعطُف به بعد اإلثبات، 

هنٍي، أما إذا جاء بعد اإلثبات فال )ال( يكون حرف عطف إال إذا كان بعد نفٍي أو 

 :"ما جاء ه ِد لُن عمروِ "يكون حرف عطف، مثال ذلك أن تقول: 

 هذا منفي. :"ما جاء ه ِد "

 حرُف عطف. :"لُن"

 : معطوف، هذا بعد النفي."عمروِ "

ا" ومَالهد بعد الن ي أَّ    ل: ا لُن عمر  ؛ فهي من حروف "ا  ارب ه د 

على ماذا؟ يُدل على نفي الفعل عما قبله، وإثباته لما العطف ولكن ما داللته؟ يدل 

: تثبت، ف)لكن( ينفي الفعل عما "لُن عمروِ "تنفي،  "   ل ما جاء ه ِد "بعده، 

 قبله، وُيثبته لما بعده.

وأنتم تعرفون أن )لكن( حرف استدراك؛ فعلى ذلك ماذا تقول عن )لكن( يف 

رب )لكن(؟ تقول: حرُف عطٍف ، أع"ما جاء ه ِد لُن عمروِ "مثل هذا األسلوب 

واستدراك، حرف عطف، يعني هذا عمله، واستدراك هذا معناه، كما تقول يف )لم( 

 حرُف جزٍم ونفي، وكما تقول يف )ال( الناهية: حرُف جزٍم وهني وهكذا.

( الثقيلة فهذه من أخوات )إن( ال تدخل إال على الُجمل األسمية،  أما )لكنًّ

فعلية، وال تدُخل على ُمفرد، أما الُمراد هنا ف)لكْن(  يعني ال تدُخل على ُجملةٍ 
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هذه )لكْن( ساكنة النون يأيت بعدها ُمفرد فتكون من حروف العطف؛ فإن جاء  

 بعدها ُجملة فتكون حرف ابتداء ال حرف عطف كما سيأيت.

إًذا فقلنا: عن )لكْن( إهنا تعطف بشرط أن ُتسبق بنفٍي أو هنٍي دون إثبات، 

لتها ما ذكرنا من أهنا تنفي الفعل عما قبله، وُتثبتُه لما بعدها، وُيشرتُط ومعناها ودال

لكوهنا عاطفة أن ال ُتسبق ب)الواو( هذا شرٌط معروف لكن ننُص عليه، ُيشرتط 

لكوهنا عاطفًة أن ال ُتسبق ب)الواو( فإن ُسبقت ب)الواو( فتكون )الواو( حرف 

 العطف و)لكْن( حرف استدراٍك فقط.

حمد ولُن مالد ما"نحو:  حمِد ولُن مالِد "، "جاء مد ، كيف "ما جاء مد

يكون اإلعراب يف هذا األسلوب؟ نقول: )الواو( هو حرف العطف، و)لكْن( 

 حرُف استدراك فقط، حرف استدراك.

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ): ومن ذلك قوله -

هل )لكْن( هنا حرف عطف؟ ال، حرُف العطف ، [40ا ح اب:] (وئ ۇئ

ْن( فحرُف استدراك، وعلى ذلك نقول: إن )لكْن( لم تأيت حرف )الواو( وأما )لك

 عطٍف يف القرآن الكريم، هناك سؤال؟

ما ذكرناه من اتفاق النحويين: أن حروف العطف ال يدُخل بعضها  السبب:

على بعض، كما أن حروف الجر ال يدُخل بعُضها على بعض، فال ُيمكن أن تقول 

: حرف عطف، أيهما العاطف؟ "لُنْ "و: حرف عطف، ال او: "ولُن" يف

كالهما عطفا؟ ما يصير، فاألول يبقى على أصله حرف عطف، ولكن يكون حرف 

 استدراك وهذا معنًى ثابٌت له، وأما العطف فيأيت ويزول.

أما حرُف العطف اآليت فهو )ال(، و)ال( تكون حرف عطٍف بشرط أن ُتسبق ب 

عطٍف إذا ُسبقت بنفٍي أو هنٍي عكس  نداٍء، أو أمٍر، أو إثباٍت، يعني ال تكون حرف
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 )لكْن( تكون حرف عطف إذا سبقت بنداء أو أمر أو إثبات.

، ا مالدد  عال"مثال ذلك أن تقول:  - ُا ا "، " ا محمدد  ا  الب، العل

 هذا مثالُه بعد النداء. " الب المال أفلحت

ا"ومثالُه بعد األمر أن تقول:  - ا ا مالد  حمد   ."أ رم مد

حمِد ا "اإلثبات يعني بعد الخرب اإلثبات كأن تقول: ومثاله بعد  - جاء مد

 ."مالِد 

 ُجملٌة ثابتة غير منفية.: "جاء محمِد "ف

 نقول يف إعراهبا حرُف عطٍف ونفي.ا: 

 ."أكرم محمًدا ال خالًدا"جاء محمٌد ال خالٌد معطوف، مالِد: 

بات الفعل لما وما داللة هذا الحرف؟ داللته معناه يُدل على ماذا؟ يُدل على إث

قبله، ونفيه عما بعدُه؛ فعلى ذلك يكون حرف عطٍف ونفٍي، وهو كما رأيتم عكس 

)لكْن( يف الشرط والمعنى، عكس )لكْن( يف الشرط، )لكن( ال تعطف إال بعد نفٍي 

أو هنٍي دون اإلثبات، و)ال( تكون حرف عطف إال بعد إثبات أو أمر أو نداء دون 

معنى متعاكس ف)لكْن( تنفي عما قبلها وُتثبت لما النفي والنهي، والمعنى؟ ال

 بعدها، و)ال( ُيثبُت لما قبله وينفي عما بعدُه.

وُيشرتُط أيًضا لكوهنا عاطفًة أن ال ُتسبق ب)الواو( فإن ُسبقت ب)الواو( كانت 

 )الواو( حرف العطف، وكانت )ال( حرف نفٍي فقط.

 ك؟ ن  ل:  يف نعرب مَق ةل "ما جاء محمِد وا مالِد "نح :  

 حرف عطف. ال او:

 حرُف نفي. وا:
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، [7الفا حة:] (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)ومن ذلك قوله تعالى:  

الضالين: معطوف على المغضوب، والعاطف حرف العطف: )الواو( فقط، وأما 

 )ال( فحرُف نفي.

 إلى حرف العطف ا مير وه  )بق( ف ال فيه:   ُ انع ق ابن مالك

 ْيَ اَوَبللللق َ لُاللللْن َبْعللللَد َمْصللللحد بَ 

 

للللْن فاللللي َمْرَبللللع  َبللللق َ ْيَ للللا  ُْ أ د  َ َللللل

لا   َُ ا َوَّ لللل ُْ  حد
ََّللللاَّا للللق باَ للللا لال  َواْن د

 

لالللي  ََ  َوا َْملللر ال
ََْبلللتا لللي الَخَبلللرا المد

 فا

)بل( ُيعطُف هبا بعد النفي والنهي، ك)لكْن(، وُيعطُف هبا بعد اإلثبات واألمر   

النفي والنهي، وبعد اإلثبات ك)ال( فهي أوسُع يف باب العطف، يعطُف هبا بعد 

واألمر، و)لكْن( معناها يختلف؛ فإن عطفت بعد نفٍي أو هنٍي صارت ك)لكْن(، 

صارت ك)لكْن( يف ماذا؟ يف الداللة يف داللتها على إثبات الفعل لما قبلها أو 

 بعدها، إثبات الفعل لما بعدها، ونفيه عما قبلها.

ا"نحو:  ا بق مالد  حمد  اهنا نقول: حرُف عطٍف،  :)بق(: "لُ أد رم مد : ومالد 

معطوف، وقد وقعت بعد نفٍي، فداللتها: إثباُت الفعل لما بعدها ونفيه عما قبلها 

 ك)لكن(.

ا"ومثالها بعد النهي أن تقول:  ا بق مالد  وهذا هو قول ابن ، "ا  دُرم محمد 

)لكْن( ماذا )بل( إذا وقعت بعد مصحوبي  "َوَبق َ لُاْن َبْعَد َمْصحد َبْيَ ا"مالك: 

ُيريد بمصحوبي )لكْن( النفي والنهي؛ إذا وقعت )بل( بعد مصحوبي )لكْن( فإهنا 

 تكون ك)لكْن(، )بل( ك)لكْن( بعد مصحوبيها.

ْن فاي َمْرَبع  َبق َ ْيَ ا"المثال: قال:  ُْ أ د : أي مكاٍن " لُ أ ن يف مربع  "، "َ َل

قفر الخالية من النبات ومن هي األرض ال العي اء: :"بق  ي ا"ُمربع: أي ربيع، 

 الربيع.
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وإذا عطفت )بل( بعد إثباٍت أو أمٍر، إذا عطفت بعد إثباٍت أو أمٍر فتكون حرف 

عطٍف وإضراٍب، ومعناها ينعكس، فُتثبُت الُحكم لما بعدها، فُتثبت الفعل لما 

بعدها، والذي قبلها؟ والذي قبلها ُمضرٌب عنه مسكوٌت عنه، حرف إضراب، 

ُت الحكم لما بعدها، والذي قبلها مسكوُت عنه ُمضرٌب عنه، يعني انتقل حينئٍذ ُتثب

 الكالم عنه، فال ُيثبت الفعل له وال ُينفى عنه.

حمِد بق مالِد " مَال ةلك أَّ    ل: -  هذا يف اإلثبات. ،"جاء مد

ا"ويف األمر: - ا بق مالد  ما المعنى الذي ُيريده العربي يف مثل  "أ رم محمد 

ا"هذه الُجملة:  ا بق مالد  ؟ )بل(: هنا حرف إضراب، يعني أضرب "أ رم محمد 

عن الكالم السابق لم ينفه، لم يمنع منه وإنما أضرب عنه، يعني قال: ال، أنا ال أريد 

ا"هذا الكالم، ال أريد هذا المعنى،   فالمطلوب أن ُتكرم خالًدا. "بق مالد 

َِ عنه أد رب عنه: حمد الَ  قبل ا فمسُ  الص انتقل الكالم يعني خ أما مد

عنه مالي عالقة به، ُأضرب عنه، ُتريد أن ُتكرمه، أو ال ُتكرمُه ما لي عالقة به؛ فهو 

أ رم "حرف إضراب، يعني حرف تجديد الكالم، يعني كأن مثاًل ُتريد أن تقول: 

ا ا"، ثم ُقلت: "مالد  ا بق مالد  حمد  يعني ُمحمد ما لك عالقة به، فأنت  "أ رم مد

 ت عنه.أضربت عنه وسك

يعني أن )بل( حينئٍذ ليست ك)ال(؛ ألن )بل( ليست ك)لكن( يف إثبات الُحكم 

لما بعدها ونفيه عما قبلها، )بل( أهنا حينئٍذ ُتثبت الُحكم لما بعدها، وأما الذي 

 قبلها فمسكوٌت عنه، يعني انتقل الكالم عنه.

 وهَا ه  ق ل ابن مالك:

َُ ا َوَّ  لللل ُْ  حد
ََّللللاَّا للللق باَ للللا لال  لا َواْن د

 

لاللي  ََ  َوا َْمللر ال
ََْبللتا للي الَخَبللرا المد

 فا

ان ق ب ا "يقول: )بل( إذا وقعت بعد خربٍ ُمثبت أو بعد أمر فما داللته حينئٍذ؟  
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ُُ ا ولا   يعني تنقل الُحكم من األول إلى الثاين، تنُقل الُحكم عما قبلها  "للَاين حد

ا ُنقل إليه الحكم فثبت له، إلى ما بعدها، نقلت الُحكم إلى ما بعدها، الثاين إذً 

 واألول؟ األول ُنقل منه الُحكم وُسكت عنه، ُنقل منه الُحكم وُسكت عنه.

و)بل( لم ترد حرف عطٍف يف القرآن الكريم، وهذه األحرف الثالثة: )لكن، 

وال، وبل( إنما تعطُف المفرد دون الُجملة، يعني ُيشرتط لكي تكون حرف عطف 

ملٌة؛ فإن وقع بعدها ُجملة ماذا تكون؟ تكون أحرف أن يقع بعدها ُمفرٌد ال ُج 

ابتداء، تكون حروف ابتداء استئناف، ابتداء كالم جديد، وليس حرف عطف 

 يعطف ما بعدُه على ما قبله.

حمِد لُن مالِد جاء" مَال ةلك أَّ    ل: : ُجملٌة "مالِد جاء"، "ما جاء مد

 استدراك. اسمية إًذا ف)لكْن( هنا ليست حرف عطف، ولكنها حرف

حمِد لُن جاء مالِد "ومثل ذلك أن تقول:  : جملة فعلية، ومثل "ما جاء مد

حمِد بق جاء مالِد "ذلك أن تقول:  حمِد بق مالِد "، أو تقول: "ما جاء مد ما جاء مد

جملة اسمية أو ُجملة فعلية ف)بل( حينئٍذ حرُف إضراب وابتداء، اإلضراب  "جاء

 راٍب وابتداء، وليس من حروف العطف.دائًما ندعو عليه ابتداء، حرُف إض

، [76ال مرف:] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)ومن ذلك قولُه تعالى: 

جملة مع التنبه إلى أن )لكْن( هنا اقرتنت  ،(ٿ ٿ ٿ)دخلت على قوله: 

 .(ڻ)ب)الواو( 

 (ک ک)، [166النساء:] (ک ک ک گ گ گگ)وقال تعالى: 

لة؛ فُكسرت نوهنا للتخلُص هذه )لكْن( الساكنة، التقت بالساكن يف أول لفظ الجال

فاهلل يشهُد: جملٌة اسمية،  ،(ک ک ک گ گ گگ)من التقاء الساكنين، 

ف)لكْن( حينئٍذ ال نقول: إهنا حرُف عطف، ولكن نقول: إهنا حرُف استدراٍك 
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 وابتداٍء فقط.

حمِد ا مالِد جاء"ومثال ذلك مع )ال( أن تقول مثاًل:  أو جاء "، "جاء مد

حمِد ا جاء مال  ، فال حرُف نفٍي وابتداء وليس حرف عطف."ِد مد

وهبذا يتبين لنا أن هذه األحرف ال تكون حرف عطٍف إال بشروط؛ ذكرناها من 

 قبل واآلن ُنجملها إجمااًل: 

  : أما )لُْن( فعُ َّ حرف عطف بَال ة  رو 

 كون المعطوِف مفرًدا ال ُجملة. ا ول:-

 أن ُتسبق بنفٍي أو هنٍي. وال ر د الَاين:-

 أن ال ُتسبق بالواو. وال ر د الَالث:-

يعني هذه الشروط اآلن بعد أن فهمنا الكالم عليها عرفنا أن هذه الشروط هي 

 تحصيل حاصل للشرح السابق.

  : ا ا  ُ َّ حرف عطف  إا بَال ة  رو  أما حرف العطف )ا( فٌ ا 

 كون المعطوِف مفرًدا، ال جملة. ال ر  ا ول:-

 سبق بإيجاٍب، أو إثباٍت، أو أمٍر.أن تُ  ال ر  الَاين:-

 أن ال ُتسبق بالواو. ال ر د الَالث:-

   :وأما )بق( فال  ُ َّ حرف عطف إا ب ر ين 

 كون المعطوف مفرًدا ال ُجملة. ا ول-

 أن ُتسبق بإيجاٍب أو أمر أو نفٍي أو هنٍي. وال ر  الَاين:-

رط ذلك مع )لكن( ولماذا لم ُيشرتط يف )بل( أن ال ُتسبق بالواو كما اشتُ 
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جاء "و)ال(؟ فالجواب: أن )واو( العطف ال تسبُق )بل(، وأما قول الناس اليوم:  

حمد بق ومالد ، ونحو هذا األسلوب فهو أسلوٌب مولد؛ فلهذا يقولون: )بل و( "مد

 يعني )بل( وبعدها )واو( بل و؛ ألن هذا األسلوب لم يرد.

ذكرها يف البداية ُمجملًة لحروف العطف،  إلى هنا ينتهي سرُد ابن مالك

ثم ذكرها بعد ذلك حرًفا حرًفا ُمبينًا معانيها وشيًئا من أهم أحكامها ليبقي بعد ذلك 

 أبياٌت سيذُكر فيها أحكاًما عامًة ُمختلفًة لباب العطف.

ذكر ابن مالك أن )لكن( تكون حرف عطف بعد النفي والنهي؛  ا خ    ل:

 ت؟معنى ذلك أهنا ال تكون بعد اإلثبا

حمِد لُن مالِد "أال ُيقال يف اإلثبات:   هل ُيقال هذا أو ال ُيقال هذا؟  "جاء مد

هذا فيه خالف، فالجمهور يمنعه، وهم البصريون، والكوفيون أجازوه، فأجازه 

بعضهم على أنه حرف عطف، ولم يشرتط أن ُيسبق بنفٍي أو هني، وبعضهم أجازه 

 ذوف.على أنه حرف استدراٍك وابتداء، والخرب مح

جاء زيٌد لكن لم يجيء "، أو "جاء ه ِد لُن عمرِو لُ  َيء"والتقدير: 

يعني إما أن ُتقدرها فاعاًل؛ فتكون جملة فعلية، أو مبتدًأ؛ فتكون ُجملة  "عمروٌ 

 اسمية.

ال، هذه الجملة ما ُتسمى هبذه الطريقة، عند الُجمهور ال  لُن عند الَم  ر:

حمِد لُن عمروِ "ُيقال:  ُيقال كذا؟ وإنما ُتستعمل )لكْن( حرف عطف  ال "جاء مد

 بعد النفي والنهي فقط.

من سرد حروف العطف وبيان معانيها، بعد ذلك  انتهى ابن مالك قلنا:

يف أخر هذا الباب سيذُكر بعض األحكام لباب عطف النسق؛ فيبدأ بالكالم على 

 : بيان العطف على الضمير، كيف تعطُف على الضمير؟ فقال
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للللقَوإاَّْ  عَّصا ْيرا َرْفللللع  مد
 َعَلللللى َ للللما

 

للق  نَْفصا ْيرا المد
للما للق باالاَّ  َعَطْفللَت َفاْفصا

لللا َوبالللالَ َفْصلللق  َ لللرادْ   لللق  مَّ
 َأو َفاصا

 

لللْد   لللْي  َوَ لللْعَفهد اْعَع ا ُا َفا ا لللي اللللنَّْظ
 فا

على ُحكم العطف على ضمير الرفع الُمتصل،  تكلم يف هذين البيتين  

لُمتصل، وعرفنا من قبل: أن ضمائر الرفع ُحكم العطف على ضمير الرفع ا

 الُمتصلة ما هي؟ ستة:

واو "، و"ألفد اإل نين"، و" اء المعُلُ"وهي  ممسِة  خعند بالرفع:-

خا بة"، و"الَماعة ، أحُد الطلبة جمعها يف: "ن َّ النس ة"، و" اء المد

 صح. " ا  َّ"، يقول: تجتمع يف " ا  َّ"

عُلمين" والسادْ:-  أيت للرفع وغير الرفع.وهي ت ،"ناء المد

، ثم تعطف "ةهبتد "فإذا أردت أن تعطف على ضمير رفٍع ًمتصل كأن تقول: 

حمدد ةهب"ثم تعطُف على )الواو(، أو  "ةهب ا"على )التاء(، أو  ثم تعطف  "مد

ثم تعطف على الضمير الُمسترت يف  "محمِد ةهَب "على الضمير الُمسترت، أو 

 كما ًقلنا أكثر من مرة من الضمير الُمتصل؛ ؛ ألن الضمير الُمسترت"محمٌد ذهب"

فالُحكم يف ذلك أنه يجب أن تفصل حينئٍذ بين الضمير، بين ضمير الرفع الُمتصل 

 وبين المعطوف؛ تفصل بينهما بأي فاصل، كأن تفصل بالتوكيد:

 النفس، والعين، وكل، وأجمع إلى أخره. بالع  يد المعن  :-

باب التوكيد أن الضمير إذا أردت أن تؤكدُه؛  وعرفنا يف أو بالع  يد اللفظي:-

حمِد "فإنما تؤكدُه بضمير رفٍع ُمنفصل، فتقول:  ةهبتد أنا "، البد "ةهبتد أنا ومد

 :"ومحمِد 

:  التاء فاعل. ةهبتد
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 هذا توكيد، توكيد يف محل رفع، توكيٌد للتاء يف محل رفع. وأنا: 

 حرُف عطف. وال او:

 معطوف على التاء مرفوع. محمِد:

 ."محمِد ةهب ه  وأم ه"، وتقول: "الرجالد ةهب ا هُ وأهل ُ"تقول: و

 (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ): قال
تاء المتكلم، وهي اسم كان،   مير الرفع: ،(ۆ ۈ ۈ) ،[54ا نبياء:]

 ،(ۆئ)وهي اسم كان، ثم عطف على التاء:  العاءثم عطف على  " نعُ"

ۈ ٴۇ )صل فقال: ثم فصل بينهما بالتوكيد، بالضمير الُمنف ،(ڳ)قال: 

 .(ۋ

، [35الب رة:] (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)ألبينا آدم:  وقال

  :(ۇ ۇ ۆ ۆ)

فعُل أمر، وفاعلُه مسترت وجوًبا تقديرُه أنت، ما معنى تقديرُه أنت؟ هذا  اسُن:

فقط ُمجرد تقريب للفظ، وإال قلنا: إن الضمير الُمسترت ليس له لفظ، لم تضع 

وإنما نقول: تقديرُه أنت فقط للتوضيح  العرب له لفًظا لكي تقول تقديُرُه أنت،

 والتبيين، وإال فليس له لفظ.

 المسكونة الملفوظة توكيٌد لفظي. :وأنت

يعني  "اسُن"الواو: حرف عطف، وزوجك معطوٌف على فاعل  وهوجك:

 على الضمير المسترت.

 (ڀ ڀ ڀ ٺ)عن أصحاب موسى:  قال
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ن ابوعلى ذلك، وهذا هو قول  ،(ڀ ڀ ڀ)، [24المائدة:]

 :مالك

للللق عَّصا ْيرا َرْفللللع  مد
 َوإاَّْ َعَلللللى َ للللما

 

لق  نَْفصا ْيرا المد
لما لق باالاَّ  َعَطْفَت َفاْفصا

افصل: يعني بالتوكيد، سواًء توكيًدا لفظًيا بالضمير المنفصل، أو توكيًدا معنوًيا  

قلنا: البد  "الرجال ةهب ا أنفس ُ وأهل ُ"، "ةهبتد نفسي ومحمِد "كأن تقول: 

ضمير الرفع الُمتصل والمعطوف عليه، إما بالتوكيد، وإما بأي من فاصل بين 

حمِد "فاصٍل آخر، كقولك:  ةهبتد بسرعة  "فصلت بالظرف، أو  "ةهبتد الي م ومد

حمِد "، أو "ومحمِد   ؛ ففصلت بشبه الجملة."ةهبت إلى المسَد ومد

حمِد "أو تقول: -  فصلت بماذا؟ ب)ال( النافية يكفي. "ما ةهبتد وا مد

عطف ، [148ا نعام:] (ٿ ٹ ٹ ٹ): كقوله-

 آباؤنا على )نا( الُمتكلمين، فصل ب)ال( النافية.

 ) اء(أين فاعل أكرمني؟ مسترت، و ،"محمِد أ رمني وأم ه"وتقول: -

معطوٌف على الضمير الُمسترت، وُفصل  ، و)أم ه(:المتكلم يف أكرمني: مفعوٌل به

 بينهما بالمفعول به.

وكلكم ذلك -، لو سأل سائٌل منتبه"أوادهُالرجالد أ رم ين و"تقول: 

حمِد أ رمني"فقال:  -الطالب أين نقدر الضمير الُمسترت؟ بعد الياء أم قبل  "مد

 الياء؟ 

قياًسا قبل الياء، طبًعا ما له لفظ، أي قياًسا قبل الياء، فلهذا نقول: )الياء( 

–ير لو ظهر فصلت بين الضمير الُمسترت والمعطوف عليه، ومن أدلة ذلك أن الضم

، فُتظهر "أ رم ين"فإنك ستقول: الرجال ماذا؟  -طبًعا يظهر يف التثنية والجمع

 الضمير قبل )ياء( الُمتكلم.

ومن أدلة ذلك أن األصل يف الفاعل أن يتصل بالفعل، والمفعول يتأخر عنه، 
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 هذه فقط ملحوظة سريعة. 

، [23الرعد:] (ڑ ک ک ک ک): من ذلك قوله -

هذا عطف، ومن  (ڤ) مفعوٌل به، (ۉ) فاعل، (ڑ ک ک)

 معطوف على ماذا؟ على واو الجماعة، والفاصل المفعول به.

، [91ا نعام:] (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ): وأما قوله -

أين  ،(ڄ ڃ ڃ ڃڃ) هذه واو الجماعة فاعل، (ڄ ڄ ڄ ڄ)

آباؤكم، والفاصل التوكيد،  ،(ڃ ڃ ڃڃ)المعطوف على )واو( الجماعة؟ 

ق   "الالم(، التوكيد وال، وهذا هو قول ابن مالك: وال، هذه )ال( وليست ) َأو َفاصا

ا  ، أي فاصل."مَّ

، "الرجالد ةهب ا وأهل ُ"، "ةهبتد ومحمِد "وعلى ذلك ال تقول:  -

 ."محمِد ةهب وأم ه"

لو كان العطُف على غيِر ضمير رفٍع ُمتصل هل يلزُم الفاصل؟ لو كان العطف 

اصل؟ الجواب: ال يلزم، يجوز أن تفصل على غير ضمير رفٍع ُمتصل، هل يلزُم الف

 ويجوز أن ال تفصل.

، المعطوف "ومحمِد "، المعطوف عليه: "ةهب مالِد ومحمِد "تقول:  -

، ولك أن تفصل: "ةهب مالِد ومحمِد "عليه: اسم ظاهر، فلك أن ال تفصل: 

حمِد ه  ومالِد "  ، أو تفصل بغير ذلك."ةهب مد

 ."ةهب الرجالد وأهل ُ  َلك"وتقول:  -

حمِد "لو قلنا: طيب  - ما ةهب إا "هل يلزم الفصل؟  "ما ةهب إا أنا ومد

؟ هنا عطفنا على ماذا؟ أين المعطوف عليه؟ ضمير رفع، المعطوف "أنا ومحمِد 

ما ةهب إا أنا "، لكن ضمير الرفع ُمنفصل ال يلزم الفصل، "أنا"عليه: 
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 ."ما سافر إا أنعُ وأهلُُ"، "ومحمِد 

اأ رمعهد "لو قلنا مثاًل:  - ، عطفت محمًدا على الهاء فهل يلزُم "ومحمد 

 الفصل؟ ال، هذا ضمير نصب، سواء كان ُمتصل أو منفصل.

، [38المرسالَ:] (ھ ھ ےے ۓ ۓ)ومن ذلك قوله تعالى:  -

 بال فاصل. " ُ"عطف األولين على الضمير 

ا"لو قلنا:  - ، الزم الفصل ألنك لم تعطف، و)الواو( هنا "ةهبتد ومحمد 

ومحمًدا مفعوٌل معه هنا ال يلزم؛ فلهذا ُيذكر يف باب المفعول معه؛ )واو( المعية، 

ا"أن النصب هنا ُمقدم على الرفع، تقول:  أفضل من قولك:  "ةهبتد ومحمد 

ْد "يقول:  "ذهبُت ومحمدٌ "؛ ألن "ذهبُت ومحمدٌ "  هذا ضعيف. "َوَ ْعَفهد اْعَع ا

ا"أما   اعة لكن البد من ، فهذا ال إشكال فيه من حيُث الصن"ةهبتد ومحمد 

النظر إلى المعنى هل تريد أن تعطف؟ أم تريد أن تأيت به مفعواًل معه، إن أردت أن 

ا"تأيت به مفعواًل معه تقول:  ؛ فإن أردت أن تأيت به معطوًفا "ةهبتد ومحمد 

وذكرنا الفرق بينهما بين المعنيين يف باب المفعول  "ةهبتد أنا ومحمِد "فتفصل: 

 فال ُنعيد.

ْي  َوَ ْعَفهد ": بعد ذلك ل ابن مالكوأما قو ُا َفا ا ي النَّْظ
َوباالَ َفْصق  َ راْد فا

ْد  فبعد أن قرر وجوب الفصل بين ضمير الرفع الُمتصل، وما ُيعطُف عليه ، "اْعَع ا

ذكر أنه جاء يف الكالم، ورد يف السماع العطُف على ضمير الرفع الُمتصل بال 

 د يف السماع.فاصل، هذا ورد يف السماع، نعم ور

أما يف النظم يف الشعر يف ضرورة الشعر؛ فهذا كثيٌر فاٍش، ومن ذلك قول ُعمر 

 بن أبي ربيعة: 

، ْللللتد ْهلللِر َ َ لللاَد وَ  َأْقَبَللللْت  إةْ  قد  هد

 

  نعلللللاجا الملللللال  عسلللللفَن رملللللال  
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  "، ْلتد ْهرِ  َأْقَبَلْت  إةْ  قد الفاعل هي، ، أقبلت: "أقبلت وههرِ "، "َ َ اَد  َوهد

: " نعاجا المال"عطف زُهٌر على ضمير الرفع المتصل الُمسترت بال فاصل، وزهٌر: 

 أي وطأنًّ الرمل فغاصت أرجلهن فيها.: " عسفَن رمال"، معروف

 ومن ذلك قول الراعي النُميري: -

 ع لللللّية والَيلللللاد فلّملللللا لح نلللللا

 

 دعللل ا  لللا لُعلللب واعع  نلللا لعلللامر 

: الفاعل )نا(، لح نا: "والَياد فلّما لح نا "   عطف الجياُد على )نا(  والَيادد

دون فاصل فمجيئُه يف الشعر فاٍش وكثير، وشواهدُه كثيرة، وأما مجيئُه يف النثر 

ْد "فقليل، وابن مالك يقول:   ، يعني قليٌل ضعيف."َوَ ْعَفهد اْعَع ا

َد برجق  "عن بعض العرب أنه قال:  ومن ذلك ما حكاُه سيبويه مرر

 والعدمد 
  :"س اء 

: َد  عٌل وفاعل.ف مرر

:  جاٌر ومجرور. برجق 

سواٍء هذا يف األصل مصدر بمعنى اسم الفاعل مستٍو، واسم الفاعل  س اء :

مستٍو يعمل عمل الفعل يعني البد له من فاعل، فأين فاعُله؟ فاعلُه مسترت، يعني 

: "والعدم"، فقولُه: "مسع   والعدمد "سواٍء هو مستٍو هو، يعني يستوي هو والعدُم، 

 ف، عطف على الضمير المسترت دون فاصل.هذا عط

مررُت برجٍل سواٍء هو "ولو جاء الكالم على الجادة وعلى الكثير كان يقول: 

 ."والعدمُ 

مر، »وجاء يف صحيح الُبخاري:  مر، مرجتد وأب  بُرد وعد  نتد وأب  بُر  وعد

مر ا أحصي ما سمعتد »، قال: ◙من رواية علٍي ، «دملتد وأب  بُر  وعد

مر، دملتد وأب  »يقول:   رس ل اهلل مر، مرجتد وأب  بُرد وعد  نتد وأب  بُر  وعد
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مر  «.بُر  وعد

: «:  نتد وأب  بُر، دملتد وأب  بُر» عطف أبو على وأب : هذه فاعل، دملتد

 ضمير الرفع المتصل بال فاصل، هذا يف النثر.

َد برجق  س اِء والعدم" ما يف إا ق ل العرب: -  ، هذا قليل."مرر

ديث فأنتم تعرفون، االستشهاد بالحديث واإلشكال يف ذلك، وُنمثُل أما الح

هبذا الحديث، فهذا الحديث رواه اإلمام الُبخاري يف صحيحه يف أربعة مواضع، 

مر، »بإسناٍد واحد يف جميع المواضع، جاء يف كل المواضع:   نتد وأب  بُر  وعد

مر مر، مرجتد وأب  بُر  وعد  نتد وأب  »ء يف موضع: ، ثم جا«دملتد وأب  بُرد وعد

، دملتد وأب  بُر    فماذا ُيقال يف ذلك؟ ، «بُر ، مرجتد وأب  بُرد

هذا من تصرف الرواة، الراوي ربما يرى    ال  ما قال المحد  َّ أجمع َّ:

جواز ذلك؛ هذا من تصرف الرواة، الراوي ربما يرى جواز ذلك، هذه المشكلة، 

جمي أو ال يعرف العربية؛ ال، قد يكون هذه المشكلة يعني ليس الطعن فقط أنه أع

الراوي عالًما وعارًفا بالعربية، لكنه ربما أنه يقول هذا القول من رأيه يعني هو يرى 

جواز هذا األمر؛ فُيغير بناًء على رأيه، فلهذا ال يجوز أن تؤخذ اللغة غال عن ُمحتٍج 

 ج به.به، يعني إنسان ال يستطيع أن ُيخطئ يتكلم بالسليقة؛ هذا ُيحت

أما إنسان يتكلم بعلمه حتى لو أتانا ابن مالك، ولو أتانا ابن هشام ما احتججنا 

بكالمه؛ ألنه يتكلم بعلمه، فهو يرى جواز ذلك فيقول عليه، ويرى منع ذلك فال 

 يقول عليه فليس بُحجة.

أفصح الُفصحاء، واهلل يكفي أنه   ال، طبًعا ال خالف أن النبي

بكالمهم؛ فكيف إذا كان أفصح الفصحاء يف العرب ال  من العرب؛ والعرب ُمحتٌج 

شك فليس الخالف يف كونه ُحجة أو ليس بُحجة هذا ال يخالف فيه أحد، وإنما 
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 الخالف هل هذا هو لفظه أم ال؟  

وهكذا ُيقال يف بقية ما روي عن العرب؛ أي أمر مر بعيد عن العرب وال يثُبت 

ت عن العرب ال ُيحتُج به؛ إال أن ما روي عن ال ُيحتج به: شعًرا، نثًرا، إذا لم يثب

العرب من شعٍر ونثٍر لم ُيجز أحد من الرواة روايتُه بالمعنى، ال أحد ُيجيز أن يروى 

الشعر بالمعنى مثاًل، أو المثل، أو الحكمة تروى بالمعنى؛ ال، القرآن لم ُيجز أحٌد 

 روايته بالمعنى.

واية بالمعنى؛ فلهذا ابن حجر ال أما الحديث فجماهير الُمحدثين أجازوا الر

ُتحصي يف فتح الباري قوله وهذا من تصرف الرواة؛ بشروط، بشروٍط ال ُتنجي، 

ألهنم كان تركيزهم على المعنى:  -ال ُتنجي عند النحويين طبًعا–بشروٍط ال ُتنجي

 أن يكون عارًفا بمعاين الكالم فال ُيحيل المعنى...إلى آخره.

ُيعيدوهنا إلى علم الراوي، ال ُيعيدوهنا إلى كون ولكن يبقى أنه كل شيٍء 

لو أتى راٍو وكذب، أتى  -فقط ُمجرد مثال فقط-الراوي ُحجة يعني لو أتى آٍت مثاًل 

قال النبي  َا "وقال:   أعرابي من العرب وكذب على النبي

 فهل هذا ُحجة أم ليس بُحجة؟  ؛"و َا

ُحجة ألنه من كالم هذا  يف اللُغة ُحجة، يف الدين ليس بُحجة، يف اللغة

األعرابي؛ ألن العرب ُحجة يف داخل جزيرة العرب إلى قبل..، إلى سنة )مائة 

وخمسين( ُحجة يف كالمهم ألهنم ال يلحنوا، وال ُيخطئوا يف كالمهم؛ فلهذا اتفق 

 أهل اللغة والنحو على أن العربي إذا غير البيت؛ فالبيت ُحجة وتغيير العربي ُحجة.

جد أو يعني يندر يف النحويين الُمتقدمين أن تجد منهم من ينسُب فلهذا ال ت 

البيت إلى قائله كسيبويه، سيبويه لم ينسب األبيات التي ذكرها؛ ذكر )ألف 

وخمسمائة( بيت من الشعر لم ينُسب شيًئا منها، أو نسب شيًئا قلياًل منها، قالوا: 
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شعار؛ فال يريد أن يقول السبب يف ذلك: اهنم يعلمون أن العرب غيرت يف هذه األ

قال فالن وهو ُمغير؛ بل إن النحويين وسيبويه يف مواضع كثيرة جًدا من كتابه، 

 ، ثم يأيت ببيت من الشعر: "ومن ذلك قول العرب"يقول: 

  بنلللي أسلللد هلللق  علمللل َّ بالءنلللا

 

 إةا  لللاَّ   ملللا ةا   ا لللب أ لللنعا 

ةو   ا ب إةا  اَّ   ِم "يقول:  "وسمعتد بعض العرب"قال سيبويه:  

، طيب هذا الذي قاله العربي هو الذي قاله الشاعر؟ أم تغييٌر من هذا "أ نعا

العربي؟ تغييٌر منه: حسب لغته، حسب فصاحته، لكن الذي قاله الشاعر ُحجة 

باتفاق، والذي غير إليه العربي ُحجة باتفاق؛ ألن هنا يعني مناط االحتجاج باللغة 

 وليس بالمعنى، ليس بالمعنى.

سبة ليس بالمعنى يف قصة ما ذكرُتها أو لم أذكرها أو ذكرهتا يف مكان آخر: بمنا

ا"هل يأيت "سألني أحد األخوة المشايخ قال:  ؟ صيغة ُمبالغة؟ هل "فعيق وصف 

نعم، لكنه ليس من "يأيت فعيل صيغة ُمبالغة؟ هل يأيت فعيل صيغة ُمبالغة؟ قلت: 

ُت: كصديٍق وسكيٍر، فضحك وتعجب! الصيغ القياسية الكثيرة، قال: مثُل ماذا؟ قل

 قال: كيف تجمع بين صديق وسكير؟! قلت: أنا أنظر للغة، لم أنظر إلى المعنى.

فدعونا ُنكمل يا إخوان؛ إًذا يف هذين البيتين تكلم ابن مالك على ماذا؟ على 

العطف على ضمير الرفع الُمتصل، عرفنا الُحكم، أما ضمير النصب الُمتصل ال 

 شيء؛ تعطف بفاصل وبغير فاصل وبدون شرط.ُيشرتُط فيه 

بقي ضمير الجر الُمتصل، كيف تعطف على ضمير الجر الُمتصل؟ هذا هو 

 الذي يذكرُه ابن مالك يف البيتين التاليين فيقول: 

 َوَعلل دد َمللافاض  َلللَد  َعْطللف  َعَلللى

 

للالَ  
عا َملل  َقللْد جد ْيرا َمْفللض  اَها  َ للما

َمللل  إا   نْلللدا  اَها
 ْة َقلللْد َأَ لللىَوَللللْيَس عا

 

ََْبَعللا  ْيحا مد
للحا َْللرا الصَّ ُا َوالنَّ للي الللنَّْظ

 فا
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ضمير الخفض "يتكلم عن العطف على ضمير الجر الُمتصل، أو كما قال:  

الُمتصل، الجر والخفض ُمصطلحان ُيقصُد هبما شيٌء واحد، فذكر أن أكثر 

جٍر  النحويين يوجب وُيلزم إعادة الجار مع المعطوف، إذا عطفت على ضمير

 ُمتصل البد أن ُتعيد مع المعطوف الجار؛ الذي جر الضمير الُمتصل.

َد بك وب  د  ": تقول- َد بك وه د  "، وال تقول: "مرر  ."مرر

وعلي ا " وال ُيقال:، [22المؤمن َّ:] (ڈ ژ ژ ڑ) قال تعالى:-

لك  دحمل َّ  ."والفد

 ."الُعابد لي وأمي"، وال تقول: "الُعابد لي و مي"تقول: -

ف ال ل ا " وال ُيقال:، [11فصلت:] (ې ى ى)تعالى: قال -

 ."وا ر ا 

ا:- ، "هَا  عابي وأمي" ، وال تقول:"هَا  عابي و عابد أمي"    ل أ ا 

: )ياء الُمتكلم( أردت "هَا  عابي"أين المعطوف؟  "هَا  عابي و عابد أمي"

أردت أن تعطف أخاك عليك لكن  "هَا  عابي وأمي": أن تعطف أخاك عليك

لياء( هنا ضمير جر ُمتصل البد أن ُتعيد مع المعطوف الجار، ما الذي جر )ياء( )ا

، "هَا  عابي و عابد أمي"الُمضاف كتاب البد أن ُتعيده،  ؟" عابي"الُمتكلم يف 

 ."هذا كتابي وأخي"وال تقول: 

 وال تقول:، [133الب رة:] (ې ې ى ى ائ) قال تعالى:-

 ."نعبدد إل ك وآبائك"

 : ابن مالك وهَا ه  ق ل-

 َوَعلل دد َمللافاض  َلللَد  َعْطللف  َعَلللى

 

للالَ  
عا َملل  َقللْد جد ْيرا َمْفللض  اَها  َ للما

 



 

 
e 

g h 

f  417 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

فهذا هو قول البصريين وقول الجمهور، وذهب الكوفيون إلى جواز العطف 

على ضمير الجر الُمتصل بإعادة العاطف وبعدم إعادته، واختار مذهبهم ابن 

 مالك، ونص على ذلك يف قوله: 

َمللل  إاْة َقلللْد َأَ لللى ََلللليْ  نْلللدا  اَها
 َس عا

 

ََْبَعللا  ْيحا مد
للحا َْللرا الصَّ ُا َوالنَّ للي الللنَّْظ

 فا

ا،  والدليقد على   فَ ر أَّ إعادة الَار مع المعط ف ليس عنده واجب ا وا اهم 

 ةلك  َرةد مَيسه يف النظُ، ويف النَر  ما ة ر:

 (ٹ ٹٹٿ ٿ ٿ ٹ )فمن النثر قراءة حمزة وهي قراءٌة سبعية: -
العطف هنا  ،(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ): فقراءة الجمهور، [1النساء:]

، فالعطف على اسم ظاهر، ال "اتقوا اهلل، واتقوا األرحامَ "على لفظ الجاللة، 

 فالعطف على اسم ظاهر ال إشكال فيه. "اتقوا اهلل واتقوا األرحامَ "إشكال فيه: 

ا عن فاحتج هؤالء وقالو ؛(ٿ ٹ ٹ ٹٹ)وأما على قراءة حمزة: 

به "األرحام معطوفٌة على الهاء يف )به( ومع ذلك عطف بال إعادة الجار، قال: 

 ."واألرحامِ 

اتقوا اهلل الذي تساءلون "ولو جاء الكالم على ما يوجبُه الجمهور لكان ُيقال: 

ُخرجت على غير ذلك، فليس الدليل هبا  -أقصد القراءة–، واآلية "به وباألرحامِ 

هنا  واو( واو القسم، وهلل أن ُيقسم بما شاء، أقسمقائًما، فقيل: إن )ال

االحتجاج باآلية يقويه أن معناها سيكون –باألرحام، إال أن االحتجاج باآلية يقويه 

قريًبا من معنى قراءة الجمهور، وجعلوا )الواو( واو القسم ُيبعدها عن معنى قراءة 

 الجمهور.

 لى آله وأصحابه أجمعين.واهلل أعلُ وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وع
 

¹ 
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 الدرس احلادي والتسعون
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

 أما بعد:

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبّياكم يف ليلة اإلثنين، التاسع 

وثالثين وأربعمائة وألف يف جامع  من شهر جمادى اآلخرة من سنة ثالٍث 

الدرس الحادي والتسعين  -بحمد اهلل وتوفيقه–الراجحي يف مدينة الرياض، لنعقد

 .-عليه رحمة اهلل–من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 وال زال الكالم متواصاًل على باب عطف النسق، الذي عقده ابن مالك
 م يبَق منها إال القليل.يف خمسٍة وعشرين بيًتا، وقد شرحنا أكثرها، ول

-سنبدأ بمواصلة الشرح لبيتين بدأنا بشرحهما يف الدرس الماضي، ثم نكمل

بشرح األبيات الباقية من هذا الباب، وهي أربعة أبيات،  -إن شاء اهلل تعالى

فمجموع األبيات التي سنشرحها يف هذا الدرس إن شاء اهلل تعالى ستة أبيات، نبدأ 

 يف ألفيته يف باب عطف النسق: هتا، قال ابن مالكالدرس كالمعتاد بقراء

 َوَعلللل دد َمللللافاض  َلللللَد  َعْطللللف  َعَلللللى

 

للللالَ  
عا للللا َقللللْد جد م  ْيرا َمْفللللض  اَها  َ للللما

لللللا إاْة َقلللللْد َأَ لللللى  م    اَها
نْلللللدا

 َوَللللللْيَس عا

 

ََْبَعلللا  ْيحا مد
لللحا َْلللرا الصَّ ُا َوالنَّ لللي اللللنَّْظ

 فا
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فد َمللْع َمللا عَ .561 ََ  َطَفللْت َوالَفللاءد َقللْد  دْحلل

 

  َْ  َوالللللَ اود إة اَ َلللللْبَس َوْهللللَي اْنَفللللَرَد

لللي.562  لللَ ال  َقلللْد َب ا لللق  مد
 باَعْطلللفا َعاما

 

لللللللي  ُ  ا   ا لللللللَ ْه
لللللللا لا  َمْعمد لدلللللللهد َدْفع 

نَلللا اْسلللَعباْح .563  َف َمْعبدللل    بالللَدا هد َْ  َوَحللل

 

للّح   ْعللقا َ صا ْعللَق َعَلللى الفا للَك الفا  َوَعْطفد

لبْ .564  ْعلال  َواْعطاْف َعَلى اْسُ  ا
 ها فاْعلق  فا

 

لللللْدهد َسلللللْ ال    َا ق َ 
لللللا اْسلللللَعْعما س  ُْ  َوَع

على مسألة العطف على ضمير الجر، العطف  يف البيتين األولين تكلم 

على ضمير الخفض، وهذه المسألة كنا بدأناها يف الدرس الماضي، وقلنا فيها: إن 

مع المعطوف  البصريين وتبعهم على ذلك كثير من المتأخرين أوجبوا إعادة العامل

إذا عطفت على ضمير مجرور، أو على ضمير جر، فإذا قلت: )مررت بك وبزيٍد(، 

فيجب أن تعيد العامل يف ضمير الجر وهو الباء، فتقول: )مررت بك وبزيد(، وال 

 يجوز أن تقول: )مررت بك وزيٍد(، فتعطف بغير إعادة العامل.

وألخي(، فإن كلمة أخي وكذلك يف الجر باإلضافة، لو قلت: )هذا الكتاب لي 

معطوفة على ياء المتكلم يف كتابي، وياء المتكلم ضمير جر، فيجب أيًضا أن تعيد 

الجر، سواٌء أكان حرف جر، كقولك: الكتاب لي وألخي، أو كان الجاّر مضاًفا، 

كقولك: )هذا كتابي وكتاب أخي(، فالبد من إعادة الجار، وذكرنا على ذلك أمثلة 

يف  الدرس الماضي، فهذا الذي أشار إليه ابن مالكوشواهد متعددة يف 

 قوله:

 َوَعللل دد َملللافاض  َللللَد  َعْطلللف  َعَللللى

 

للللال  عا للللا َقللللْد جد م  ْيرا َمْفللللض  اَها  َ للللما

يعني أن البصريين جعلوا ذلك واجًبا الزًما، وأما الكوفيون فإهنم ال يوجبون  

 ضمير الجر إذا ذلك، ولكنهم يقولون: إن األكثر واألحسن أن تعيد العامِل يف

عطفت عليه، ولكن هذا ليس بواجٍب وال الزم، فعلى مذهبهم األحسن واألكثر أن 

 تقول: )الكتاب لي وألخي(، ويجوز أن تقول: )الكتاب لي وأخي(.

وتقول على األكثر واألحسن يف اإلضافة: )هذا كتابي وكتاب أخي(، ويجوز 
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 عندهم أن تقول: )هذا كتابي وأخي(. 

قول الكوفيين يف ذلك، وصّرح، وهذا قوله يف البيت  الك واختار ابن م

نْدا  َوَلْيَس الثاين:  ا عا م   ، ثم دلل على أن هذا ليس بالزم بقوله:اَها

 إاْة َقلللللْد َأَ لللللى .......................

 

ََْبَعلللا  ْيحا مد
لللحا َْلللرا الصَّ ُا َوالنَّ لللي اللللنَّْظ

 فا

جر، هذا قد جاء يف النثر، يقول: عدم إعادة العامل إذا عطفت على ضمير  

وجاء يف النظم أي الشعر، فهذا يدل على جوازه، وإن كان أحدهما أحسن وأكثر 

 من اآلخر.

دالًة على قول الكوفيين وابن مالك بعدم وجوب  من ال  اهد العي جاءَ

إعادة العامل إذا عطفت على ضمير جر: قراءة حمزة، وهي قراءة سبعية يف قوله 

، فإن الجمهور، جمهور [1النساء:] (ٹ ٹٹٿ ٿ ٿ ٹ )تعالى: 

فهو عطف على  ،(ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ)القراء قرأ بنصب: واألرحاَم، 

بالجر،  (ٹٹ)لفظ الجاللة، أي واتقوا اهلل واتقوا األرحاَم، وقرأ حمزة: 

فقالوا: واألرحاِم عطف على الهاء يف قوله: به، وهو ضمير جر، بال إعادة العامل، 

ن به وباألرحام، والعرب كانت تتساءل بذلك، فتقول: أسألك يعني لم يقل: تساءلو

 باهلل والرحم.

وهذا دليل قد يتخرج على غير ما استدل به هؤالء، ولذلك أكثر من تخريج، 

من أشهرها: أن الواو على قراءة حمزة هي واو القَسم الجاّرة، اتقوا اهلل الذي 

إلى آخره، فقوله:  ،(ڤ ڤ ڤ)تساءلون به، ثم أقسم باألرحام فقال: واألرحاِم 

 ،(وئ)واألرحام قَسم، وهلل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، كقوله: 

 ، إلى آخره.[1العصر:] (ٱ) ،(ڤ)
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فهذا تخريج متجه، وال إشكال فيه، إال أن الذي قد يرجح التخريج األول 

لقراءة حمزة هو أنه أقرب إلى معنى قراءة الجمهور، تخريج قراءة حمزة على أنه 

ف على الهاء يف به أقرب إلى معنى قراءة الجمهور من التخريج اآلخر الذي عط

أبعدها كثيًرا عن معنى قراءة الجمهور، وتوافق القراءات على معنى واحد مقدم 

 على اختالفها، إال أن اختالفها ليس منكوًرا.

قد ُتخرج القراءة على معنى وحكم، والقراءة األخرى لآلية نفسها قد ُتخَرج 

 معنًى آخر وحكم، هذا وارد وال إشكال فيه. على

 ومن الشواهد على قول الكوفيين قول الشاعر:

 فللللالي م قربللللت   َ نللللا و  للللعمنا

 

 فاةهللب فمللا بللك وا  للام مللن عَللب 

)فما بك واأليام(؛ فالكاف يف بك ضمير جر، ثم عطف عليه فقال: واأليام بال   

م لكان يقول: فاذهب فما بك إعادة الجاّر )الباء(، ولو جاء على جادة الكال

 وباألياِم، وهذا شعر.

چ چ چ ): وخّرج بعضهم على ذلك بعض اآليات، كقوله 

حرف  (ڇ)، الواو يف [217الب رة:] (چ ڇ ڇ ڇ ڇ

عطف، والمسجد معطوف مجرور، مجرور على ماذا؟ قال هؤالء المستدلون على 

هو ضمير الجر، ولم و ،[15الب رة:] (وئ)الجواز: إنه عطف على الهاء يف قوله: 

 ُيعد الجار.

واآلية فيها تخريجات ُأخر، من أشهرها وأوضحها: أن المسجد الحرام عطف 

 على سبيل اهلل، أي وصٌد عن سبيل اهلل والمسجد الحرام.

ڄ ڄ ڄ ): وخّرج بعضهم أيًضا على هذا القول، قوله 
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ڃ )، أين وجه االستشهاد يف اآلية؟ [20الحَر:] (ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ا حرف عطف، َمن: اسم موصول بمعنى الذي معطوف، معطوف على هذ ،(ڃ

 ماذا؟ نعم.

 (00:13:18@) الطالب:

وَمن لستم له برازقين، عطف على معايش، والمعنى حينئٍذ: جعلنا  ال يخ:

لكم فيها معايش، وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين، كالحيوانات وغيرها، 

 يل فيه على الجواز.وهذا معنى متجه وتخريج ظاهر، وال دل

لكن االستشهاد هبذه اآلية على الجواز أهنم جعلوا )َمن( معطوفة على )كم( يف 

يعني جعلنا لكم فيها معايش، وجعلنا هذه  ،[10ا عراف:] (ڭ ڭ)قوله: 

المعايش لمن لستم له برازقين، جعلنا هذه المعايش لمن؟ لكم ولمن لستم له 

ير الجر يف قوله لكم، فهذا تخريج، ولكنه برازقين، فَمن على هذا عطف على ضم

 فالدليق إةا  طرق له ااحعمال س   به ااسعدال.ليس بالزم يف اآلية، 

 وخاصة أن التوجيهات األخرى ليست متكلفة.

ا ل ُ، ن رر هَه المسٌلة فن  ل: إذا   الم النح  ين وابن مالك، ونحن  بع 

مل(، والمسألة السابقة التي عطفت على ضمير جر، فيجب أن تعيد الجار )العا

تكلمنا عليها يف الدرس السابق كانت العطف على ضمير الرفع المتصل، كقولك: 

)جئت أنا ومحمد(، فيجب أن تفصل بين ضمير الرفع المتصل وما عطفته عليه، 

هنا يف ضمير الجر، يف ضمير الخفض، لم يشرتط النحويون أن يكون ضميًرا 

 متصاًل.

ن منفصاًل فال ُيشرتط فيه الفصل، يعني فيه فرق بين الضمير ضمير الرفع إذا كا

المتصل والضمير المنفصل، ضمير الرفع المتصل البد من الفصل، وضمير الرفع 
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 المنفصل ال ُيشرتط فيه الفصل كالظاهر.

؟ الَ اب: ألن  وماير الخفض،  مير الَر، لماةا لُ ننن على   نه معصال 

، وهذا سبق يف باب الضمائر، فضمائر الرفع تكون ضمير الجر ال يكون إال متصاًل 

متصلة، ومنفصلة، وضمائر النصب تكون متصلًة ومنفصلة، أما ضمائر الجر 

 )الخفض( فال تكون إال متصلًة، فال حاجة الشرتاط ذلك.

 :ثم قال ابن مالك 

فد َملللْع َملللا َعَطَفلللْت  ََ  َوالَفلللاءد َقلللْد  دْحللل

 

َْ َواللللللَ اود اَ َللللللْبَس َوْهلللللَي اْنَفللللل   َرَد

لللللي  لللللَ ال  َقلللللْد َب ا لللللق  مد
 باَعْطلللللفا َعاما

 

لللللللي  ُ  ا   ا لللللللَ ْه
لللللللا لا  َمْعمد لدلللللللهد َدْفع 

َف   َْ نَا باَدا َمْعبد     َوَح  اْسَعباْح  هد

على الحذف يف هذا الباب،  فهذان بيتان وشطر، تكلم فيهما ابن مالك

الحذف يف باب عطف النسق، تكلم على حذف المعطوف وحرف العطف، وتكلم 

 ى حذف المعطوف وحده، وتكلم على حذف المعطوف عليه وحده.عل

 :فنبدأ بالكالم على حذف املعطوف مع حرف العطف 

 :قد ُيحذف المعطوف مع حرف العطف، ويف ذلك يقول ابن مالك 
فد َمْع َما َعَطَفْت  ََ ، الفاء هذا حرف العطف، قد ُتحذف مع ما عطفت، َوالَفاءد َقْد  دْح

 يعني المعطوف.

فد َملللْع َملللا َعَطَفلللْت وَ  ََ  الَفلللاءد َقلللْد  دْحللل

 

 .............................َوالللللَ اود  

فيَ ه ، هذا الشرط، إة اَ َلْبَس يعني والواو كذلك قد ُتحذف مع ما عطفت،  

 أَّ  حَف المعط ف مع حرف العطف، ب ر ين ة رهما ابن مالك:

 أن يكون حرف العطف الفاء أو الواو. ا ول:

 عدم اللبس، يعني وجود الدليل على المحذوف. :لَاينوال ر  ا
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: فالحذف مع الفاء، حذف المعطوف مع الفاء هذا كثير، كقوله  

، [60الب رة:] (ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ)

عندما قيل له: اضرب بعصاك الحجر، ما الذي  ،(ڇ ڇ ڇ ڍڍ)

حدث؟ ما الذي فعل؟ انبجست؟ انفجرت وال ضرب أواًل؟ ضرب، لكن ما ذكر 

واهلل –التقدير  ،(ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ)الضرب يف اآلية، 

 : فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت.-أعلم

إًذا ُحذف المعطوف، وحرف العطف، ألن المعنى واضح، عندما قال: 

پ پ پ ): اضرب، هذا الدليل، فضرب، ومثل ذلك قوله 

، [160ا عراف:] (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ

فانبجست، فحذف حرف العطف  أي أن اضرب بعصاك الحجر فضرب

 والمعطوف عليه.

، سرابيل جمع [81النحق:] (ڃ چ چ): وقوله 

يف  يذكر ذلك  ،(ڃ چ چ)سربال، معروف، الثياب، 

أي سرابيل  ،(ڃ چ چ)تعداد النعم، نعمه على العباد، فقال: 

تقيكم الحر والربد؛ ألن الثياب سرابيل تقي الحر والربد، فعندما قال: تقي الحر، 

 ُعرف أهنا تقي الحر والربد، هذا ما يتعلق باألحكام النحوية.

نبهنا على ذلك، وننبه عليه كثيًرا ألهميته، نحن نتكلم اآلن على النحو، أما 

على البالغة، فهذا أعمق من النحو، يعني قلنا اآلن: يجوز لك أن تحذف 

  النحو.المعطوف وحرف العطف، فمعنى اآلية تقيكم الحر والربد، هذا جائز يف

طيب، ما فائدته؟ ما الغرض من الحذف هنا؟ ما البالغة التي ُأضفيت على 



 

 
e 

g h 

f  425 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

اآلية بسبب الحذف؟ هذه أشياء ُتبحث يف البالغة وهي أعمق من النحو، النحو 

الدرجة األولى، فقط تبين لك األحكام، تفصل لك بين الخطأ والصواب، أما 

ذف، فهذا جواز نحوي، أما البالغة فهي فوق ذلك، وكل ما قيل فيه يجوز الح

البالغة فهي تبين ما الغرض من الحذف، لماذا ُحذف هنا ولم ُيحذف هناك؟ 

 وهكذا.

: أنه ُنص على الحر؛ ألن الخطاب كان للعرب، وبالدهم  ف د   ال هنا مَال 

 حارة، فهذا أظهر يف بيان النعمة، وقد يقال غير ذلك.

ليحان، طليحان: مثنى طليح، راكب الناقة ط ومن   اهد الحَف ق ل العرب:

والطليح هو الضعيف، كأنه قال: راكب الناقة ضعيفان، على تقدير: راكب الناقة 

 والناقة ضعيفان، ولكنه حذف الناقة وحرف العطف، لداللة قوله: راكب الناقة.

 ومن ذلك قول النابغة الذبياين:

ا  فمللا  للاَّ بللين الخيللر للل  جللاء سللالم 

 

َلللللللر  إا ليلللللللال  قال   ئلللللللقد أبللللللل  حد

يقول ذلك للنعمان بن الحارث الغساين، يقول: فما كان بين الخير لو جاء  

سالًما أبو ُحجٍر يعني النعمان، إال لياٍل قالئل، فما كان بين الخير وماذا؟ وبيني، 

 فما كان بين الخير وبيني، فحذف حرف العطف وما عطف.

 فهذا ما يتعلق بحذف حرف العطف والمعطوف.

ويف  للحَف: أَّ  دحَف المعط ف وحده دوَّ حرف العطف،الص رة الَانية 

 هذا يقول ابن مالك:

َْ  َوْهيَ   اْنَفَرَد

لللللي لللللَ ال  َقلللللْد َب ا لللللق  مد
 باَعْطلللللفا َعاما

 

لللللللي  ُ  ا   ا لللللللَ ْه
لللللللا لا  َمْعمد لدلللللللهد َدْفع 
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 :فالمعط ف  دحَف ب ر ينوهي يعني الواو انفردت هبذا الحكم،  

 و.أن يكون حرف العطف الوا ال ر  ا ول:

أن يكون عاماًل محذوًفا بقي معموله، وعرفنا المراد  وال ر  الَاين:

بالمعمول، معموله: يعني مرفوعه أو منصوبه أو مجروره، هذا هو المعمول، أو 

مجزومه، الذي عمل فيه، عمل فيه الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، ولذلك 

 أساليب قد تكون مضطردة، من ذلك قول الراجز:

اعلفع للللللللا    بن للللللللا ومللللللللاء  بللللللللارد 

 

 حعللللللى  لللللللعت همالللللللة  عيناهلللللللا 

يعني دابته، أنه اهتم هبا وأّكلها وسقاها وأكثر من ذلك حتى دمعت عيناها من  

كثرة األكل والشرب، علفتها تبنًا وماًء بارًدا، علفتها يعني أعطيتها علًفا، علفتها 

ماًء معطوف، هل تبنًا، التبن علف، ماشي، علفتها تبنًا وماًء، الواو حرف عطف، و

هو معطوف على التبن؟ لو كان معطوًفا على التبن، فهو يقول: علفتها تبنًا، فهل 

علفها ماًء؟ هل الماء من العلف لكي يعلفها ماًء؟ يعني هل المعنى هنا يجيز أن 

 يكون الماء معطوًفا على التبن؟ الجواب: ال.

الماء، ولكن تقدير الكالم على وجود معطوف محذوف هو الذي نصب 

والتقدير: علفتها تبنًا وسقيتها ماًء، فالعطف حينئٍذ من عطف الجمل، عطف جملة 

 )سقيتها ماًء( على جملة )علفتها تبنًا(.

 ومن ذلك قول الشاعر:

للللللا  إةا مللللللا ال انيللللللاَ بللللللرهَّ   م 

 

 وهجَللللللن الح اجللللللب والعيلللللل ََّ  

زججن الحواجب، التزجيج، تزجيج الحواجب يعني تضييقها وتصغيرها،  

ذا إنما يكون للحواجب، وال يكون للعيون، العين ال ُتزجج، وإنما ُتكحل، إًذا وه

ال يصح من حيث المعنى أن نعطف العيون على الحواجب؛ ألهنا ال تشرتك معها 
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يف العامل، يف التزجيج، وإنما على محذوف هو عامل يف العيون، والتقدير: 

، ولم يعطف مفرًدا وزججن الحوجب وكّحلن العيون، فعطف جملة على جملة

 )العيون( على مفرد )الحواجب(، لمنع المعنى من ذلك.

، يعني [9الح ر:] (ې ې ى ى): ومن ذلك قوله 

ما معنى تبوءوا؟ سكنوا، التبوء  ،(ې ې ى ى) :◙األنصار 

، يعني المدينة )طيبة( سكنوها وأقاموا (ې ې ى)هو السكنى واإلقامة، 

يمان معطوف على الدار هل اإل ،(ۀ)ماشي،  ،(ې ې ى)فيها، 

ٌء؟  فهو أيًضا متبوَّ

من حيث المعنى ال، لكن هناك عامل محذوف هو الناصب  الَ اب:

لإليمان، تقدره معمواًل مناسًبا، يقدرونه على نحو: والذين تبوءوا الدار وآثروا 

اإليمان، فهو عطف جملة على جملة، ال عطف مفرد على مفرد، لمنع المعنى من 

 ذلك.

جمهور النحويين، إن العطف هنا عطف جمل، وهناك معطوف هذا قول 

 -كما عرفنا–محذوف هو الناصب لهذا المعمول، والسبب الذي دعاهم إلى ذلك 

 هو مراعاة ظاهر المعنى.

 ويف هَه المسٌلة يف مَق هَا ا سل ب مالف على  ال ة أق ال: ال  ل ا ول:

ن هناك معطوًفا محذوًفا هو هو قول جمهور النحويين الذي ذكرناه قبل قليل، أ

 الناصب أو هو العامل يف المذكور.

قال به بعض النحويين والبالغيين، قالوا: إن الواو يف مثل هذا  وال  ل الَاين:

األسلوب عطفْت مفرًدا على مفرٍد، فالعيون معطوفة على الحواجب، واإليمان 

ع هنا حدث يف معطوف على الدار، والماء معطوف على التبن، والتصرف والتوس
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 العامل األول، وهو قوله: علفتها، توسعوا يف هذا العامل بما يسمى التضمين. 

مر بكم أكثر من مرة، من مشاهير مسائل النحو والبالغة، التضمين: العامين 

 أن ُتضمن عاماًل أو تضمن كلمة معنى كلمة أخرى، فتعاملها معاملة هذه الكلمة.

يف التبن والماء، كنحو: أعطيتها تبنًا وماًء، أو  فعّلفتها ضّمنها معنى كلمة تعمل

أطعمتها تبنًا وماًء، والطعام ُيطلق على المأكول، وُيطلق على المشروب يف اللغة 

، عندما [249الب رة:] (ٺ ٺ ٺ)ويف النصوص الشرعية، كقوله تعالى: 

 مروا بالنهر؛ أي فمن لم يشرب منه.

طف عطف مفردات، والتصرف ويف قوله: )زججن الحواجب والعيوَن(، الع

صار يف العامل األول بالتضمين، ضّمن زججن كلمة حّسّن مثاًل، أو جّملن، حّسنَّ 

 الحواجب والعيون، ونحو ذلك.

، التبّوء هنا ُيضمن [9الح ر:] (ې ې ى ى)وكذلك يف اآلية: 

 معنى كلمٍة تصل إلى الدار واإليمان، فهذا هو القول الثاين.

 سٌلة، أو يف هَا ا سل ب:ال  ل الَالث يف الم

قالوا: إن العطف عطف مفردات، والتوسع كان يف المعطوف، ففي قوله: 

)عّلفتها تبنًا وماًء(، الماء معطوف على التبن، إال أنه توسع يف الماء مجاًزا فشبهه 

بما ُيعلف، كأنه جعل الماء شيًئا ُيعَلف، شبه الماء ألنه مما ُيطعم فشبهه بالعلف، 

 فتها تبنًا وماًء(.فقال: )علّ 

 وكذلك )زججن الحواجب والعيون(، توسع يف العيون، فشبهها بما ُيزجج.

، توسع يف اإليمان فشبهه بشيء [9الح ر:] (ې ې ى ى)

 ُيسكن ويقام فيه.
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القول الثالث قوٌل للبالغيين، قريب من التضمين؛ ألنه يقوم على معنى 

والقول الثالث كان التوسع يف  بالغي، إال أن التضمين كان يف العامل األول،

 المعطوف نفسه.

والقوالن الثاين والثالث وجيهان؛ ألهنما أنسب للمعنى من القول األول، 

والقول األول هو أقرب إلى ظاهر الكالم، فهذه هي الصورة الثانية للحذف: وهو 

 حذف المعطوف وحده.

هو حذف المعطوف عليه وحده؛ أن تحذف  الص رة الَالَة للعطف:

نَا اْسَعباْح المعطوف عليه وحده، ويف هذا قال ابن مالك:  َف َمْعبد    باَدا هد َْ ، َوَح

فيجوز حذف المعطوف بشرط عدم اللبس، أو بشرط وجود دليٍل عليه، طبًعا 

أ  محَوف يف وجود الدليل على المعطوف هذا شرط للحذف عموًما يف اللغة، 

مالك على هذا الشرط وهو وجود ، وقد نص ابن الل ة ف ر ه وج د الدليق عليه

ف َمْعبد    باَداالدليل على المعطوف يف قوله: )بدا(  َْ ، يعني معطوف ظاهر يف َوَح

 المعنى.

وحذف المعطوف عليه ال يكون إال بعد الواو والفاء، مثال ذلك لو قيل لك 

 مثاًل: )أضربَت زيًدا؟(، فتقول يف الجواب: )نعم، وعمًروا(، التقدير: نعم، ضربت

زيًدا وعمًروا، فحذفت المعطوف عليه، فهذا أسلوب مضطرد، ومن ذلك قول 

العرب لمن قال لهم: )مرحًبا(، فإهنم قد يقولون يف جواب ذلك: )وبك، وأهاًل 

وسهاًل(، إذا قيل لهم: مرحًبا، يجيبون بإجابات متعددة، من ذلك أن يقولوا: 

  وسهاًل.)وبك، وأهاًل وسهاًل(، والتقدير: ومرحًبا بك وأهاًل 

)وبك وأهاًل(، قوله: وأهاًل، هذا معطوف، معطوف على ماذا يف قوله: وبك 

وأهاًل؟ معطوف على مرحًبا المحذوفة، يعني: ومرحًبا بك وأهاًل، فقوله: وأهاًل 

 معطوفة على مرحًبا المحذوفة، والدليل: قول المبتدئ: مرحًبا.



 

 
e 

g h 

f  430 
 شرح ألفية ابن مالك

الواو األولى هذه ما هي؟ أما الواو األولى يف قوله: )وبك وأهاًل وسهاًل(،  

)وبك(، هذه الواو حرف عطف، لكن عطفت جملة على جملة، عطفت جملة 

المتكلم على جملة المخاطِب، المخاطِب إذا قال لك: مرحًبا، أنت تقول: وبك 

وأهاًل وسهاًل، عطفت كالمك على كالمه، إًذا فالواو األولى عاطفة، لكن عطفت 

ى جملة المخاطِب، والواو الثانية: )وبك جملة على جملة، جملة المتكلم عل

وأهاًل(، هي وجه االستشهاد، عطفت وأهاًل على مرحًبا المحذوفة يف كالم 

 المتكلم، ومرحًبا بك وأهاًل.

والواو الثالثة: )وسهاًل(، هذه معطوفة على أهاًل، ما فيها إشكال، عطف مفرد 

 على مفرد.

مصدران، األهل، أهل اإلنسان، وقول العرب: )أهاًل وسهاًل( هما اسمان، ال 

أقاربه األدنون، والسهل: المكان السهل، وإعراهبا مفعوٌل به لفعل محذوف، 

 فقولهم: أهاًل، يعني قدمت أهاًل، يعني أتيت أهلك، وسهاًل: يعني وطئت سهاًل.

: بعض النحويين ُيمثل لحذف المعطوف عليه بنحو قوله 

مزة استفهام، ، اآلية مبدوءة هب[5ال مرف:] (گ گ ڳ ڳ)

وبعد همزة االستفهام حرف العطف )الفاء(، قال: التقدير: أنمهلكم فنضرب 

الفاء هذه عاطفة، عطفت ماذا على ماذا؟ قال:  ،(گ)عنكم الذكر صفًحا، 

المعطوف عليه محذوف، يدل عليه المعنى، يعني أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر 

 صفًحا.

ا  ،[9سبٌ:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)وكقوله تعالى:  وهذا أسلوب كثير جدًّ

الفاء عطفت ماذا  ،(ٿ ٿ)يف القرآن وكالم العرب، أفلم، همزة وبعده الفاء، 

على ماذا؟ طبًعا عطفت ما بعدها، لكن عطفته على ماذا؟ قال هؤالء: عطفته على 
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معطوف عليه محذوف مفهوم من المعنى، وتقديره: أعموا فلم يروا إلى ما بين 

 ، أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم؟أيديهم؟ أعموا من العمى

ويف اآليتين األخيرتين، هذا األسلوب، خالف مشهور بين النحويين، فما 

ذكرناه اآلن على مذهب الزمخشري، وهو خالف مذهب سيبويه والجمهور، 

 .-إن شاء اهلل تعالى-الذي سيأيت

 :فهذه ثالث صور للحذف ذكرها ابن مالك 

 :وف مع حرف العطف.حذف المعط الص رة ا ولى 

 :حذف المعطوف وحده. والَانية 

 :حذف المعطوف عليه. والَالَة 

 ب يت ص رة رابعة لُ  َ رها ابن مالك: وهي حَف حرف العطف وحده،

 يف آخر الباب. -إن شاء اهلل-وسيأيت الكالم على هذه الصورة

   خاتًما أبياته يف هذا الباب، قال: ثم قال ابن مالك

..................................... 

 

للّح   ْعللقا َ صا ْعللَق َعَلللى الفا للَك الفا  َوَعْطفد

ْعللال   
للْبها فاْعللق  فا  َواْعطاللْف َعَلللى اْسللُ  ا

 

للللْدهد َسللللْ ال    َا ق َ 
َسلللل  اْسللللَعْعما ُْ  َوَع

تكلم يف هذه األشطر الثالثة على عطف الفعل على االسم، وعطف االسم  

أن تعطف اسًما على اسٍم، هذا هو  على الفعل، وذكر ذلك ألن األصل يف العطف

األصل واألكثر وجادة الكالم، تقول: )جاء زيٌد وعمًروا، أكِرم زيًدا أو عمًروا(، 

ولكن العطف أوسع من ذلك، فقد تعطف فعاًل على فعٍل، وقد تعطف فعاًل على 

 اسٍم، وقد تعطف اسًما على فعٍل، وقد تعطف جملًة على جملة.

الثالثة تكلم على عطف الفعل على الفعل، وعلى  وابن مالك يف هذه األشطر

عطف الفعل على االسم، وعلى عطف االسم على الفعل، ولم يتكلم على عطف 
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ْعَق : الجملة على الجملة، فدعونا نقف عند ذلك كله، فقال  َك الفا َوَعْطفد

ّح  ْعقا َ صا  ، فيصح ويجوز يف اللغة أن تعطف فعاًل على فعٍل، كقولك: )الَعَلى الفا

تلعب وهتمل دروسك(، ال: ناهية جازمة، تلعب: فعل مضارع مجزوم بال الناهية، 

وفاعله مسترت تقديره أنت، والواو حرف عطف، عطفت مفرًدا على مفرٍد أم 

 عطفت جملًة على جملٍة؟

ننظر، )ال تلعب وهتمل دروسك(، هتمل: فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه 

هية قبله، )ال تلعب وهتمل(؛ ألنه معطوف على السكون، لماذا مجزوم؟ ما فيه ال نا

مجزوم، العطف هنا عطف مفردات، عطفت فعاًل )هتمل( على فعٍل )تلعب(، ولم 

 تعطف جملة على جملة.

)ال تلعب وهتمُل دروسك(؛ ألن  ول  عطفت جملة على جملة، لُنت    ل:

ئناف، وهتمل الواو حينئٍذ لم تعطف الفعل بعدها على ما قبلها، إًذا فهي واو است

على ذلك فعٌل مضارٌع لم ُيسبق بناصب وال جازم، فرتفع )وهتمُل دروسك(، 

ويصح يف مثل هذه الجملة الرفع والنصب والجزم، كما سيأيت يف إعراب الفعل 

 المضارع.

 .فالجزم على أن العطف عطف مفردات، عطفت هتمل على تلعب 

 فالمضارع والرفع على أن الواو استئناف، عطفت جملة على جملة ،

 مرفوع.

  ،والنصب على أن الواو واو المعية التي ينتصب الفعل بعدها بأن مضمرة

 )ال تلعْب وهتمَل دروسك(.

 والمعنى مختلف:

 فإن جزمت، )ال تلعْب وهتمْل دروسك(، هنيت عن األمرين، عطف مفردات.
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وإن نصبت، )ال تلعْب وهتمَل(، فأنت تريد المعية، يعني ال تلعب مع إهمال 

دروسك، تنهاه عن اللعب المصاحب إلهمال الدروس، لكن ال تنهاه عن اللعب 

 اآلخر.

وإذا رفعت، فقد هنيته عن األول فقط، )ال تلعْب(، ثم أخربت عنه، )وهتمُل 

 دروسك(، كأنك قلت: ال تلعْب، ثم استأنفت وقلت: وأنت هتمل دروسك.

لَم(، فالواو هنا ومن عطف الفعل على الفعل أن تقول: )أحب أن تجلَس وتتك

 ال شك عطفت فعاًل على فعٍل، مفرًدا على مفرٍد، فلهذا نصبته.

 والديك وتغضَبهما(، فالعطف هنا أيًضا  ومن ةلك أَّ    ل:
َ

)احذر أن تعصي

عطفت مفرًدا على مفرد، وليس من عطف جملة على جملة، مع أنك ترى أن 

ه أنت، وهما مفعول به، )وتغضبهما(، وتغضب فعل، إًذا البد له من فاعل، تقدير

ومع ذلك ال ُيعد هذا من عطف جملة على جملة؛ ألنك أردت أن تعطف الفعل 

 على الفعل.

واشرتط النحويون لصحة عطف الفعل على الفعل اتحادهما يف الزمان، يصح 

عطف الفعل على الفعل إذا اتحدا يف الزمان، يعني كانا مًعا يف الماضي، أو كانا مًعا 

كانا مًعا يف االستقبال، بغض النظر عن الصيغة، هل الصيغة صيغت  يف الحال، أو

 َفَعل التي يسموهنا الفعل الماضي، أو صيغة يفعل التي يسموهنا الفعل المضارع.

فتقول: )من اجتهد استفاد(، تمام، )من اجتهد استفاد ونجح بتفوق(، ونجح، 

فوق(، الواو حرف عطفت نجح على استفاد، وتقول: )من اجتهد استفاد وينجح بت

عطف، عطفت مفرًدا على مفرد، فلهذا جزمت )ينجْح(، عطفته على محل استفاد، 

 ألن استفاد جواب الشرط، فعطفت مفرًدا على مفرد.

)من اجتهد استفاَد وينجَح بتفوق(، على أن الواو واو المعية،  و َ ه أَّ    ل:
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 والمضارع منصوب بأن مضمرة. 

ستفاد وينجُح بتفوق(، على أن الواو استئناف )من اجتهد ا و َ ه أَّ    ل:

على معنى: من اجتهد استفاد وهو ينجح بتفوق، وهذا سيأيت يف إعراب الفعل 

 المضارع، يأيت يف باب الشرط، وهو يف إعراب الفعل المضارع.

ا: )من يجتهد ينجح بتفوق، وأفاد أمته بعلمه(، فعطفت أفاد  قلنا: و   ل أ ا 

زمن واحد وهو زمن االستقبال، فصح ذلك، قال  على ينجح؛ ألهنما يف

 :(گ ڳ ڳ ڳ ڳ) [:َّ49الفرقا] فعطف عطف ،

 مفردات، مضارع على مضارع.

، [36محمد:] (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ)وقال: 

تؤمنوا، وعطف يسأل عطف مفردات على يؤيت،  فعطف تتقوا عطف مفردات على

، [36محمد:] (ۓ ڭ ڭ ڭ))يؤتكم( مجزوم بحذف حرف العلة 

 جزم يسأل؛ ألنه معطوف على يؤتكم.ف

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ)وقال تعالى عن فرعون: 
ألن زمنهما  (ٱ)أورد على الفعل المضارع  ، عطف الفعل الماضي[98ه د:]

 واحد، وهو االستقبال، يف الزمن المستقبل.

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ): وقال 

 ،، عن نبينا محمد [10الفرقاَّ:] (وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ې )فعل ماٍض،  ،(ې ې ې)إن شاء ماذا فعل؟  ،(ۉ ۉ ې ې)

فعطف الفعل  ،(ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

ې )الماضي يجعل عطف مفردات على الفعل الماضي جعل، جعل ما إعرابه؟ 
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ۇئ )جواب الشرط، فمحله الجزم، فلهذا عطف بالجزم فقال:  ،(ې ې

 قراءة بعض السبعة، بالسكون، هذه قراءة سبعية. ،(ۇئ ۆئ

تبارك الذي إن شاء جعل لك  ،(ۇئ ۇئ ۆئ) ءة سبعية أمر :ويف قرا

خيًرا من ذلك جنات ويجعُل لك قصوًرا، فالواو حينئٍذ عطف جمل، هم يسموهنا 

استئنافية، يعني عطف جمل، عطفت جملة على جملة، فيجعُل على ذلك مضارع 

لم ُيسبق بناصب وال بجازم، فهو مرفوع، وعطف هذه الجملة على الجملة 

 .السابقة

هَا ما  ععلق بعطف الفعق على الفعق،  ُ  ُلُ ابن مالك على عطف الفعق 

 على ااسُ، وعلى عطف ااسُ على الفعق، ف ال:

ْعللالَ 
للْبها فاْعللق  فا  َواْعطاللْف َعَلللى اْسللُ  ا

 

لللللْدهد َسلللللْ الَ   َا ق َ 
لللللا اْسلللللَعْعما س  ُْ  َوَع

عطف فعاًل يقول: اعطف فعاًل على ماذا؟ اعطف فعاًل على اسٍم يشبه الفعل، ا 

على اسٍم شبه فعٍل، يعني اعطف فعاًل على اسٍم يشبه الفعل، ما األسماء التي تشبه 

األفعال؟ هي األوصاف، األسماء المشتقة التي تعمل عمل الفعل، قلنا األوصاف، 

 جمع وصف وهي:

اسم الفاعل، ومن اسم الفاعل الصيغ المبالغة، واسم المفعول والصفة 

 ، هذه األوصاف، األسماء التي تشبه األفعال.المشبهة، واسم التفضيل

يجوز أن تعطف الفعل عليها، ويجوز أن تعطفها هي على األفعال، والسبب 

يف ذلك كون هذا االسم مشبًها للفعل، ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: 

 (ں ں ڻ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڱ گ ڳ ڳ)
، (لمغيراتا)على اسم الفاعل مغير  (أثرن)، فعطف الفعل [4-1العاد اَ:]

والمعنى واهلل أعلم، فالمغيرات صبًحا فالمثيرات نقًعا، المعنى واحد، لكن 
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 المغيرات تعبير باالسم، الوصف، وأثرن تعبير بالفعل. 

، فعطف [19الملك:] (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں)وقال تعالى: 

والمعنى واهلل أعلم: صافات  ،(ۋۋ)على اسم الفاعل  (يقبضن)المضارع 

ه أحكام نحوية، هذا وصف نحوي، هذا جواز نحوي، البالغة، وقابضاٍت، قلنا هذ

لماذا عّبر عن الصف بالوصف صافاٍت؟ وعّبر عن القبض بالمضارع 

لماذا لم يقل صافات وقابضات أو يصففن ويقبضن، أو يصففن  ؟(ڱں)

 وقابضات؟ هذه بالغة، تعود فيها إلى أهل البالغة لتعرف البالغة يف ذلك.

 (جئ حئ مئ ىئ ی ی ی)وقال تعالى: 
والمعنى واهلل أعلم: إن  ،(ٻ)على  (أقرضوا)، فعطف [18الحد د:]

 المصدقين والمصدقات والمقرضين اهلل.

، فعطف [95ا نعام:] (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ)وقال تعالى: 

والمعنى: يخرج الحي من الميت،  ،(ہ)ُمخرج، اسم الفاعل على المضارع 

 .ويخرج الميت من الحي، كما يف آياٍت أخرى

 قال الراجز:

  لللللا ليعنلللللي علا لللللت غيلللللر ملللللارجا 

 

 قبلللللق الصلللللباو ةاَ مللللللق  بلللللارجا  

 أم صبي  قد حبا أو دارجا  

 حاٍب أو دارٍج، فهذا عطف الفعل على 
ٍّ

 قد حبا أو درج، أم صبي
ٍّ

أي أم صبي

 الفعل، وعطف الفعل على االسم، وعطف االسم على الفعل، ولم يتكلم
 ذكرناه كثيًرا وخرجنا عليه صوًرا متعددة. على عطف الجملة على الجملة، وقد

ومن عطف الجملة على الجملة اسمية كانت أو فعلية أن تقول: )قام محمٌد 
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وجلس خالٌد(، هنا ليست إال عطف جملة على جملة، جملة فعلية على جملة 

فعلية، وتقول: محمد قائٌم وخالٌد جالٌس، عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، 

هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد(، عطفت  وتقول: )الحمد

 جملة اسمية على اسمية، ومثلها: )اهلل ربنا، ومحمٌد نبينا(.

وتقول: )ال هتمل دروسك وال تلعب يف الشارع(، وتقول: )محمٌد جالٌس 

وخالٌد(، عطف مفرد على مفرد أم جملة على جملة؟ جملة على جملة، أي وخالد 

 حذفت الخرب.كذلك، لكنك 

، جملة اسمية على [72ه د:] (ٻ ٻ پ پ پپ)قال تعالى: 

، [62ال مر:] (ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ)جملة اسمية، وقال: 

 .[6الُافروَّ:] (ڤ ڤ ڦ ڦ)وقال: 

هذه اسمية أو فعلية أو مفرد؟ اسمية، ُقدم الخرب شبه الجملة  ،(چ ڇ)

 .(ڤ ڤ ڦ ڦ)لكم، وُأخر المبتدأ 

 قال الشاعر:

 هللللَا جللللداِل با للللِق   للللا صللللاحبي

 

 ا أنلللت أدر لللَت الصللل اب وا أنلللا 

)ال أنت أدركت الصواب(، جملة اسمية، )وال أنا(، عطف مفرد على مفرد أم   

 جملة على جملة؟ جملة على جملة، أي وال أنا أدركُت الصواب.

وهناك بعض العبارات تحتمل أن تكون من عطف المفردات، وأن تكون من 

لعطف يصح أن يكون من عطف المفردات وأن يكون عطف الجمل، نعم حرف ا

من عطف الجمل، كقولك: )محمٌد قام وجلس(، يصح أن تقول: جلس معطوف 

على قام، ويصح أن تقول: جلس هو معطوفة على قام هو، يعني جلس مع فاعلها 
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 معطوفة على قام مع فاعله. 

لم(، )أحب أن تجلس وأن تتك ومَله: )محمِد    م و َلس(، و َلك ق لك:

فإن جعلت الواو من عطف الجمل، فتتكلم منصوبٌة بماذا؟ أحب أن تجلس وأن 

تتكلَم فتتكلم منصوبة بأن التي قبلها، وأن تتكلم جملة معطوفة على أن تجلس، 

ويصح أن تجعل الواو من عطف المفردات، )أحب أن تجلس وأن تتكلم(، الواو 

ألولى، تتكلم معطوفة على عطف مفردات، فتتكلم منصوبة بماذا؟ منصوبة بأن ا

 تجلس، والمعطوف له حكم المعطوف عليه، وأن الثانية هذه زائدة للتأكيد.

وإذا قلت: )إن محمًدا جالٌس وخالٌد قائٌم(، فيصح يف الواو أن تجعلها عطف 

مفردات فتستأنف ما بعدها فتقول: )إن محمًدا جالٌس وخالٌد قائٌم(، جملة اسمية 

ى الجملة السابقة )إن محمًدا جالٌس(، وإن جعلت الواو مبتدأ وخرب، عطفتها عل

من عطف المفردات كنت تقول: )إن محمًدا جالٌس وخالًدا قائٌم(، فخالًدا معطوفة 

على اسم إن )محمًدا(، وقائٌم معطوفة على خرب إن، والعطف قد يكون عطف 

كلمة على كلمة، أو عطف كلمتين على كلمتين، أو عطف ثالث كلمات على 

 ث كلمات، ال إشكال يف ذلك.ثال

لو جعلت الواو عطف جمل ستستأنف، ستجعل ما بعدها جملة اسمية مبتدأ 

وخرب، فتقول: )إن محمًدا جالٌس وخالٌد قائٌم(، جملة اسمية معطوفة على الجملة 

السابقة، وتقول: )ليس محمٌد جالًسا وخالٌد قائًما(، إن جعلت الواو عطف جمل 

جالًسا، وخالٌد قائٌم(، فليس محمٌد جالًسا نفي، وخالٌد  كنت تقول: )ليس محمدٌ 

قائٌم إثبات، طبًعا المعنى يختلف، فعطفت الجملة الثانية المثبتة على الجملة 

 األولى المنفية.

وإن جعلت الواو عطف مفردات كنت تقول: )ليس محمٌد جالًسا وخالٌد 

د أن تنفي األمرين، تقول: قائًما(، فنفيت الجملتين، نفيت هذا ونفيت هذا، أنت تري
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 )ليس محمٌد جالًسا، وخالٌد قائًما(، نفيت هذا ونفيت هذا، نعم.

 (01:08:06@) الطالب:

 نعم، اإلعراب يختلف والمعنى يختلف. ال يخ:

 (01:08:08@) الطالب:

قلنا العطف إما أن تجعله عطف مفردات أو عطف جمل، إن جعلته  ال يخ:

ولى، فتقول: )ليس محمٌد جالًسا وخالٌد قائًما(، عطف مفردات تجعل الثانية كاأل

يعني وليس خالٌد قائًما، فخالٌد معطوف على محمٌد، وقائًما معطوف على جالًسا 

 عطف مفردات.

وإن جعلت الواو عطف جمل صار الذي بعده جملة مستأنفة جديدة، جملة 

ة على اسمية مبتدأ وخرب، الواو يقال عنها: الواو حرف استئناف، عطفت جمل

جملة، تقول: )ليس محمٌد جالًسا ثم تستأنف(، تقول: )وخالٌد جالًسا(، فنفيت عن 

 األول وأثبتت للثاين.

وتقول: )أظن محمًدا جالًسا وخالٌد قائٌم(، فإن جعلت الواو عطف جمل 

فتظن األول وتثبت الثاين، تقول: )أظن محمًدا جالًسا(، ثم تثبت )وخالٌد قائٌم(، 

عطف مفردات جعلت الثاين كاألول )أظن محمًدا جالًسا وإن جعلت الواو 

يف هذا  وخالًدا قائًما(، يعني وأظنه قائًما، فهذا ما يتعلق بأبيات ابن مالك 

 الباب باب النسق، وهناك تنبيهات يف آخر هذا الباب نقول منها ما تيسر.

نفر أي اختلفوا يف )أي التفسيرية(، يف نحو قولك: )لقيت الغض العنبيه ا ول:

األسد، لقيت ليًثا أي األسد(، فأي هذه يراها البصريون وجمهور النحويين على 

أهنا حرف تفسير فقط، يقولون: حرف تفسير، وما بعدها عطف بيان مما قبلها، 

فتقول: )لقيت الغضنفر(: فعٌل وفاعل ومفعول، أي: حرف تفسير ال محل لها من 
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هو ُمعرب مثله؛ ألن عطف البيان من اإلعراب، األسد: عطف بيان من الغضنفر، ف 

 التوابع.

وقال الكوفيون إن )أي( التفسيرية من حروف العطف، فأثبتوها من حروف 

العطف، فعلى ذلك تقول على مذهبهم )لقيت الغضنفر أي األسد(، أي حرف 

 عطف، واألسد معطوف على الغضنفر.

 وقول البصريين يف ذلك هو الراجح ألنه المناسب للمعنى.

  أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.واهلل

 

 ¹ 
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 الدرس الثاني والتسعون
 

بسُ اهلل الرحمن الرحيُ، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا 

 أما بعد:محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

اكم يف هذه الليلة الطيبة؛ ليلة السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل وبيَّ 

هـ، ونحن يف جامع 1433اإلثنين السادس عشر من شهر جمادى اآلخرة من سنة 

الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الثاين 

 .-اهلل رحمة عليه–والتسعين من دروس شرح ألفية ابن مالك 

يف هذه  -تعالى–ق، نختمها إن شاء اهلل ونحن اآلن يف أذيال يف عطف النس

أن ننهيه أيًضا يف هذا  -تعالى–الليلة، ثم نبدأ بـ ]باب البدل[ الذي نرجو إن شاء اهلل 

 الدرس.

]باب عطف النسق[ كنا قد انتهينا منه يف الدرس الماضي، ولكن هناك بعض 

 التنبيهات والملحوظات التي أحببُت أن أذكرها يف هناية هذا الباب.

َد من ا ملح  ة وهي:  الكالم على )أي( التفسيرية والخالف فيها. ة ر

إذا دخلت حروف العطف على جملة فأين تكون حروف  الملح  ة الَانية:

العطف حينئذ؟ يف أول الجملة أو يف أثنائها؟ إذا دخلت حروف العطف على 

منها حرف جملة، أي عطفنا جملًة على جملٍة، فالجملة الثانية المعطوفة أين يقع 

 العطف، قبلها أو يف أثنائها؟ 
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م على حرف العطف، فنقول  الَ اب:  ال شك أنه قبلها؛ ألن المعطوف ال يتقدَّ

مثاًل: )محمٌد جلَس وقال خيًرا(، ونقول: )محمٌد جلس وخيًرا قال(، ال إشكال، 

م شيٌء على )الواو(، ال  التقديم والتأخير يف نفس الجملة المعطوفة، ولم يتقدَّ

 كال يف ذلك.إش

)محمٌد جلس خيًرا وقال(؛ ألن معنى ذلك أن شيًئا  وا  َ ه بحال  أَّ   ال:

م على حرف العطف، وهذا ال يجوز.  من المعطوف تقدَّ

تقول: )سافرُت وسكنُت يف الفندق(، أو )سافرُت ويف الفندق سكنُت(، ال 

ًئا من إشكال، ولكن ال يصح أن يقال: )سافرُت يف الفندق وسكنُت(؛ ألن شي

م على حرف العطف، وهذا ال يجوز.  المعطوف تقدَّ

هذا األمر واضح، وكان ينبغي أاّل ننبه عليه إال من أجل هذه الملحوظة التي 

سأذكرها، وهي: إذا كان حرف العطف )الواو أو الفاء أو ثم( وكان يف أول الجملة 

ى الشيء على المعطوفة همزة استفهام، القاعدة والقياس والجادة حينئٍذ أن يبق

أصله، أي: أن يكون حرف العطف قبل كل هذه الجملة المبدوءة هبمزة استفهام، 

موا همزة االستفهام على حروف العطف الثالثة  إال أن العرب هنا خالفوا ذلك فقدَّ

 )الواو والفاء وثم(.

: )هناك أناس يكذبون وال يرتدعون( عطفت جملة )ال  أ : ل  قلَت مَال 

لة )يكذبون(، والواو جاءت يف أول الجملة المعطوفة، ال يرتدعون( على جم

إشكال يف ذلك، فإذا أردت أن تعطف جملة )إذا رأوا العقاب ارتدعوا( على ما 

سبق )هناك أناٌس يكذبون( هذه الجملة األولى، الجملة الثانية )إذا رأوا العقاب 

 ارتدعوا(، كيف تعطف الجملة الثانية على األولى؟ 

ية مبدوءة هبمزة استفهام؟ كأن تقول: )أإذا رأوا العقاب ارتدعوا(، الجملة الثان
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لكن لو لم يكن يف همزة استفهام كان )إذا رأوا العقاب ارتدعوا( كنت تقول على 

القاعدة والقياس: )هناك أناس يكذبون وال يرتدعون وإذا رأوا العقاب ارتدعوا(، 

قاب ارتدعوا(، )هناك أناس أو )هناك أناس يكذبون وال يرتدعون فإذا رأوا الع

 يكذبون وال يرتدعون ثم إذا رأوا العقاب ارتدعوا(، كل ذلك على القياس.

)أإذا رأوا العقاب  لُن ل  جعلنا يف أول الَملة الَانية هم ة اسعف ام، قلنا:

ارتدعوا( هذه الجملة الثانية مبدوءة هبمزة )أإذا(، كيف نعطف الثانية على األولى 

أناس يكذبون وال يرتدعون( هذه الجملة األولى، الجملة الثانية حينئٍذ؟ )هناك 

 )أإذا رأوا العقاب ارتدعوا(، كيف نعطف الثانية على األولى؟ ماذا نقول؟

لو بقينا على القياس وقدمنا حرف العطف يف أول الجملة المعطوفة كنا نقول: 

فأإذا رأوا( )ثم )هناك أناس يكذبون وال يرتدعون وأإذا رأوا العقاب ارتدعوا(، )

أإذا رأوا العقاب ارتدعوا(، لكن العرب ال تقول ذلك، وإنما تقدم همزة االستفهام 

على حرف العطف هنا فتقول: )هناك أناس يكذبون وال يرتدعون أَوإذا رأوا 

م همزة  العقاب ارتدعوا(، )أوإذا( أصلها )وإذا( )و( حرف العطف )إذا(، قدَّ

واو(، )أوذا رأوا العقاب ارتدعوا(، )َأثم إذا رأوا االستفهام على حرف العطف )ال

 العذاب ارتدعوا(، )أفإذا رأوا العقاب ارتدعوا(.

هذا أسلوب عربي مطرٌد كثير يف الكالم، قدموا همزة االستفهام يف الجملة 

المعطوفة على حرف العطف يف هذا الموضع فقط تنبيًها على صدارة همزة 

 االستفهام.

ثيرة، هذا أسلوب كثير جًدا يف اللغة، كقوله ك وال  اهد على ةلك

: ( ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

، هذه اآلية يف األصل اللغوي )أكلما جاءكم رسوٌل بما ال [87الب رة:] (ې
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هتوى أنفسكم استكربتم(، جملة استفهامية توبيخية، )أكلما( ثم دخلت فاء العطف  

َمت الهمزة على أسلوب العرب  فأصبحت يف القياس واألصل )فأكلما(، ألنه ُقدِّ

 فقيل: )أفكلما(.

، [5ال مرف:] (گ گ ڳ ڳ): -تعالى–ومن ذلك قوله 

)أفنضرب( أصل هذه اآلية يف األصل اللغوي )نضرب( وقدم همزة االستفهام 

َمت همزة االستفهام، مع أن همزة االستفهام من  )أنضرب(، ثم دخلت الواو، فُقدِّ

َمت همزة ا  الستفهام فقيل: )أفنضرب(.الجملة المعطوفة، فقدِّ

، أصل اآلية يف [51  نس:] (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ): قال 

َمت الهمزة  ەئ وئ وئ )األصل اللغوي )أإذا وقع ءامنتم به( ثم دخلت )ثم(، فُقدِّ

 .[51  نس:] (ۇئ ۇئ ۆئۆئ

 هذا تنبيه كان ينبغي أن نذكره أيًضا يف آخر الكالم على باب عطف النسق.

ا:ومن الملح  اَ العي نَ رها  الكالم على ما  يف آمر باب عطف النسق أ ا 

يسمونه العطف على الموضع، أو العطف على المحل، وهذا كثيًرا ما يرد يف 

األعاريب، يقول: هذا معطوف على المحل أو معطوف على الموضع، المعنى 

 واحد، والذي يقابل ذلك: العطف على اللفظ.

ا أن تتأثر بإعراهبا، تتأثر هبذا الكلمة يف اللغة العربية إذا خضعت لإلعراب أم

المحل الذي وقعت فيه ككلمة )محمد( أخذنا كلمة محمد أين وضعناها؟ 

وضعناها مثاًل يف محل الفاعل، ماذا سيكون لها؟ ستكون مرفوعة، محلها الرفع، 

الفاعل ال شك أن محله الرفع، لكن هل الكلمة سرتتفع أم لن تقبل الرفع؟ إذا 

 ثر الرفع )الضمة(، فتقول: )محمٌد(.كانت معربة فستقبل أ

وإذا وضعت )محمد( يف محل المفعول به، والمفعول به حكمه النصب، فهل 
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ينتصب أو ال ينتصب؟ أما كلمة )محمد( تنتصب؛ ألهنا تقبل أثر اإلعراب، أي 

 تقبل الفتحة )محمًدا(.

 وإن وضعتها يف محل الجر تنجر أو ال تنجر؟ )محمد( تنجر، تقبل أثر الجر،

 فتقبل الكسرة )مررُت بمحمٍد(.

إذن فكلمة )محمد( عندما وضعناها فاعاًل يف محل الرفع، ما محلها؟ أي: 

مكاهنا يف الجملة، محلها يف الجملة رفع أو نصب أو جر، المحل الذي وقعت فيه 

الرفع، إذن: محلها الرفع، ولفظها؟ قبِل الرفع أو لم يقبل الرفع؟ قبِل الرفع، فإذن: 

 ( مرفوعة محاًل ولفًظا، فإذن: ليس لها إال إعراًبا واحًدا.فـ )محمد

وهناك كلمات تضعها يف محٍل ما، محل رفع أو نصب أو جر فال تقبل أثر هذا 

اإلعراب بسبٍب من األسباب، من أمثلة ذلك مثاًل: األسماء المبنية، لو وضعنا 

لجملة رفع، هل كلمة )هؤالء( فاعاًل أي: جعلناها يف محل رفع، محلها اآلن يف ا

 لفظها يقبل الرفع أو ال يقبل الرفع؟ ال يقبل الرفع.

إذن: فمحلها رفع، هي واقعة يف محل رفع، يف موضع رفع، ولكن لفظها لم 

يقبل الرفع، فهي مرفوعٌة محاًل فقط، لفظها هنا ليس له إعراب، لفظها يلزم البناء، 

 البناء ليس إعراًبا.

جاءين رجٌل( جاء: فعل، وياء المتكلم العائدة  لو قلنا: )ما هناَ ص رة  الَة:

إليه مفعول، و)رجل( فاعل محله الرفع ولفظه مرفوع، إذن: فرجٌل محله ولفظه 

الرفع، مرفوع محاًل ولفًظا، لكن لو قلت: )ما جاءين من رجٍل( أين فاعل جاء؟ َمن 

: الذي جاء؟ رجل، إذن كلمة )رجل( يف هذه الجملة )ما جاءين من رجٍل( رجل

فاعل؛ ألنه وقع يف محل الفاعل، محله رفع؛ ألنه فاعل، محله أي: موضعه 

 ومكانه، ولكن لفظه جٌر بحرف الجر الزائد.
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إذن: فكلمة )رجٌل( يف )ما جاءين من رجل( لفظه خالف محله، فهو مرفوٌع  

محاًل، مجروٌر لفًظا، إذن: فالكلمة الواحدة قد يتوافق محلها ولفظها، وقد يكون 

فقط، وقد يكون لها لفظ ومحل، فإذا كانت الكلمة مرفوعة محاًل  لها محل

ومحاًل، أي: لفظها وافق محلها، فكيف تعطف عليها؟ كيف ُتتبِع عليها أي تابع؟ 

نعت أو عطف، ُتتبِع على محلها ولفظها؛ ألهنما سواء، فتقول حينئٍذ: )جاءين 

محمد مرفوع المحل محمٌد الكريم(، )جاءين محمٌد وزيٌد(، أتبعت على محمد، و

 واللفظ، فليس لك إال الرفع.

)ما جاءين من رجٍل( ثم أردت أن تعطف على )رجٍل( فتقول:  لُن ل  قلت:

)وال امرأة(، هل تعطف على اللفظ فتقول: )ما جاءين من رجٍل وال امرأٍة( أم 

تعطف على المحل )ما جاءين من رجٍل وال امرأٌة( أم يجوز الوجهان؟ هنا يجوز 

ان؛ ألن الكلمة لها لفٌظ ومحل، كلما كان للكلمة لفٌظ ومحل جاز أن تراعي الوجه

المحل وجاز أن تراعي اللفظ، واألصل واألكثر يف الكالم أن تراعي اللفظ، ولكن 

 مراعاة المحل جائزة.

)ليس محمٌد بكاتٍب(، ليس ترفع اسمها وتنصب  من ةلك مَال  أَّ    ل:

خربها المنصوب؟ الخرب كلمة )كاتب( فقط، خربها، محمٌد اسمها مرفوع، فأين 

والباء حرف جر زائد داخٌل على الخرب، وأصل الجملة )ليس محمٌد كاتًبا( ثم 

دخلت الباء الزائدة وهذه درسناها يف باب )كان وأخواهتا( والحروف المشبهة هبا، 

 تدخل الباء الزائدة هنا.

مجرور؛ ألن حرف  فتقول: )ليس محمٌد بكاتٍب( أعرب كاتٍب، ال تقول اسم

الجر الزائد ال يغير اإلعراب، يغير اللفظ، فماذا تقول يف إعراب )كاتٍب(؟ تقول: 

خرب ليس منصوٌب محاًل، مجروٌر لفًظا بالباء الزائدة، فإذا أردت أن ُتْتبِع عليه جاز 

أن تراعي المحل، وجاز أن تراعي اللفظ، فتقول: )ليس محمٌد بكاتٍب وال شاعٍر(، 
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 بكاتٍب وال شاعًرا( وذكرنا ذلك يف حينه. )ليس محمدٌ 

من أمثلة ذلك أن تقول: )كفى بمحمٍد شهيًدا( ما إعراب محمٍد؟ فاعل كفى 

 (پ پ ڀ))كفى محمٌد( إال أن الباء اطردت زيادهتا يف فاعل كفى، 
أي: كفى اهلل، إذن: فمحمٍد يف قولنا: )كفى بمحمٍد( فاعل مرفوٌع ، [43الرعد:]

ًظا بالباء الزائدة، فإذا عطفت عليه جاز لك أن تقول: )كفى بمحمٍد محاًل مجروٌر لف

 وخالٍد( على اللفظ، وجاز أن تقول: )كفى بمحمٍد وخالٌد( على المحل.

مسألة ذكرنا من قبل يف إعمال األسماء العاملة َعَمل أفعالها،  ومن أمَلة ةلك:

محمٍد المعلمين(  اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، لو قلت: )ُيعجبني إكرام

أصل الجلمة: )يعجبني أن يكرم محمٌد المعلمين(، فإذا قلت: )يعجبني إكرام 

محمٍد المعلمين( إكرام: مصدر يعمل عمل فعله، له فاعٌل ومفعول، أما المفعول 

به الذي وقع عليه اإلكرام فـ )المعلمين(، فأين فاعل إكرام؟ أين الذي فعل 

إلى المصدر، والمصدر كما قلنا يجوز أن يضاف  اإلكرام؟ محمد، إال أنه ُأضيف

 إلى فاعله وهذا األكثر، ويجوز أن يضاف إلى مفعوله وهذا قليل.

هو الفاعل، إال أنه ُأضيف إلى المصدر، فإذا أردت أن ُتْتبِع  فمحمد  هنا:

)محمد( بمعطوف أو بنعت أو بغير ذلك جاز لك أن تراعي المحل وهو الرفع؛ 

ك أن تراعي اللفظ؛ ألنه مضاف إليه مجرور، فتقول: )يعجبني ألنه فاعل، وجاز ل

إكرام محمٍد وخالٍد المعلمين(، أو )يعجبني إكرام محمٍد وخالٌد المعلمين(، 

 كالهما يجوز.

فهذه بعض المواضع التي سبق أن شرحناها من قبل أردنا أن نذكرها اآلن؛ ألن 

 التنبيه عليها يف آخر باب العطف مناسب.

تكلمنا على الحذف يف هذا الباب )باب عطف النسق(،  ة و نبيه:آمر ملح  
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ل ذلك فنقول:   الحَف يف هَا حذف المعطوف والمعطوف عليه إلى آخره، ُنفصِّ

 الباب على أربعة أن ا :

 حذف العاطف )حرف الجر( والمعطوف، وهذا ذكره ابن مالك يف قوله:

فد َملللْع َملللا َعَطَفلللْت  ََ  َوالَفلللاءد َقلللْد  دْحللل

 

َْ َوالللللل   َ اود اَ َللللللْبَس َوْهلللللَي اْنَفلللللَرَد

حذف المعطوف وحده، وذكره ابن مالك يف  الن   الَاين من أن ا  الحَف: 

 قوله:

 َْ  َوْهَي اْنَفَرَد

لللللي لللللَ ال  َقلللللْد َب ا لللللق  مد
 باَعْطلللللفا َعاما

 

للللللي  ُ  ا   ا للللللَ ْه
 َمْعمد لدللللللهد َدْفَعلللللل  لا

، وذكره ابن مالك حذف المعطوف عليه وحده الن   الَالث من أن ا  الحَف: 

 يف قوله:

نَللللا اْسللللَعباْح  َف َمْعبدلللل    باللللَدا هد َْ  َوَحلللل

 

للّح   ْعللقا َ صا ْعللَق َعَلللى الفا للَك الفا  َوَعْطفد

ولم يذكره ابن مالك، حذف العاطف وحده، أن تحذف حرف  الن   الرابع: 

العطف وحده، وتبقي المعطوف والمعطوف عليه، وابن مالك لم يتكلم على هذه 

 مع أن ارتكب هذا األمر كثيًرا يف ألفيته، حذف حرف العطف.المسألة هنا 

وحذف حرف العطف ال يكون إال بـ )الواو( أو )أو(، وهو جائٌز يف الشعر، من 

ضرائر الشعر الجائزة، وأما يف النثر فهو يجوز جواز مطرًدا إذا أردت العد، ويف غير 

 العد ال يجوز يف النثر إال قلياًل.

 لما قلنا:نأخذ أمثلة وشواهد 

 قلنا حذف حرف العطف يف الشعر جائز، كقول الشاعر:

  يلللللف أصلللللبحت  يلللللف أمسللللليت

 

 مملللا   لللرْ الللل دَّ يف فلللؤادا الُلللر ُ 
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 أي: كيف أصبحت وكيف أمسيت مما يغرس الود يف فؤاد الكريم.

حروف الهجاء ألف با تا ثا جيم حا "ومثاله يف النثر إذا أردت العد أن تقول: 

األعداد: واحد اثنان ثالثة أربعة خمسة  "تُعدها عًدا، أو تقول:خا دال، وهكذا، ف

، أنت اآلن "تفاحة برتقالة خبًزا لحًما تمًرا"، وهكذا، أو تقول: قل ما تشاء، "ستة

فقط مجرد تعد عًدا، ال تقصد أن تعطف شيًئا على شيء، وإنما تقصد أن تعد عًدا، 

 فحذف حرف العطف هنا جائز ال إشكال يف ذلك.

ق رجِق من د ناره من »يف الحديث:  ذلك قوله  ومن  صدَّ

، يعدد األشياء التي يتصدق منها، ومن ذلك «درهمه من صا  بره من صا   مره

 ،"وقباء إزارٍ  يف وقميص، إزارٍ  يف ورداء، إزارٍ  يف رجل صلى": ◙قول عمر 

 ."ثالثةً  درهمين درهًما أعطه": العرب قول ذلك ومن

فقلنا هذا ال يجوز يف النثر إال  النَر يف غير العد: وأما حَف حرف العطف يف

قليٍل، أي: ُسِمع يف قليل من الكالم، ومن ذلك ما حكاه أبو زيد شيخ سيبويه عن 

 يريد أنه أكلها جميًعا. "أكلُت خبًزا لحًما تمًرا"بعض العرب أنه قال: 

 تالي هبذا نختم الكالم على باب ]عطف النسق[، لندلف مباشرة إلى الباب ال

 باب البدل
هذا هو الباب األخير من أبواب التوابع األربعة، ذكرها ابن مالك متتابعة، 

التوابع األربعة: النعت والتوكيد والعطف بنوعيه، وقد شرحنا كل ذلك، واآلن 

 نشرح التابع األخير وهو البدل.

 ا:يف ألفيعه يف  مانية أبياَ، قال في  وقد ع ده ابن مالك 

ُا باللللالَ .565 ُْ لللل دد باللللالحد  العَّللللاباعد الَمْ صد

 

ى َبللللللَدا    َسللللللمَّ للللللَ  المد  هد
للللللَطة   َواسا

ق.566  َطاباَ للل  َأو َبْعَاللل  َأو َملللا َ ْ لللَعما  مد

 

  دلَفللللى َأو َ َمْعطدلللل ف  باَبللللق 
 َعَلْيللللها
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ْب .567   َوَةا لاالْ َرابا اْع د إاَّْ َقْصَدا  َصحا

 

لللللللا    سد
وََّ َقْصللللللد  َغَلللللللِ  باللللللها  ْب َودد

للللللَدا  َوَقب لللللللهد الَيللللللَدا.568 
ْرهد َمالا  َ لللللل د

 

للللَد   للللْد َنللللْبال  مد للللهد َومد  َواْعراْفللللهد َح َّ

َر اَ .569 
للرا الظَّللاها ْيرا الَحا ا للْن َ للما  َوما

 

للللللللهد إاَّ َملللللللا إاَحاَ لللللللة  َجلللللللالَ  
ْبدا   د

َمااَ .570 
 أوا اْقَعَالللللى َبْعَاللللل  َأوا اْ لللللعا

 

انللللللللَك اْبعاَ اَجللللللللَك اْسللللللللَعَمااَ   َّ  

نا الَ ْمللَ  َ لاللي َهْمللَ ا  .571  َاللمَّ  َوَبللَدلد المد

 

ْيِد َأْم َعلالللللللللي   َ َملللللللللْن َةا َأَسلللللللللعا

ْعلللقا َ َملللنْ .572  لللَن الفا ْعلللقد ما ْبلللَدلد الفا  َو د

 

َعلللللنْ   ْن بانَلللللا  د
لللللق إاَلْينَلللللا َ ْسلللللَععا

 َ صا

يف هذه األبيات تعريف البدل، وأنواع البدل، وصور البدل،  ذكر  

 هام، وبدل الفعل من الفعل.والبدل من اسم االستف

 بتعريف البدل فقال: فبدأ ابن مالك 

ُا بالللللالَ  ُْ للللل دد بالللللالحد  العَّلللللاباعد الَمْ صد

 

ى َبللللللَدا    َسللللللمَّ للللللَ  المد  هد
للللللَطة   َواسا

َطة  ة ر يف هَا البيت  عر ف البدل، ف   )  ُا باالَ َواسا ُْ (، العَّاباعد الَمْ صد دد باالحد

 أج اء الععر ف  ما  روَّ  ال ة:

(؛ فهذا يشمل كل التوابع، النعت والعطف والتوكيد العَّاباعد ) ا ول: ق له:

والبدل، قال التابع ولم يقل االسم ليخص االسم، فالتابع يشمل االسم والفعل 

 والجملة، 

ُا ) الَاين: ُْ (؛ أي: الحكم والنسبة، الفعل متوجه يف الحقيقة الَمْ صد دد باالحد

وكيد وعطف البيان؛ ألن كل واحٍد منها كما عرفنا إليه، وهذا ُيخِرج النعت والت

ٌل للمتبوع، ال مقصوًدا بنفسه، فإذا قلت: )جاء محمٌد الكريم( أردت أن ُتسنِد  مكمِّ

المجيء إلى محمد، ثم إنك كملته بذكر صفته، إذن: فالمجيء مسند إلى محمد 

 وليس إلى )الكريم(.

البيان: )جاء محمٌد  وكذلك التوكيد: )جاء محمد نفسه(، وكذلك يف عطف
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 أخي(.

َطة  الثالث: ) (؛ هذا ُيخِرج المعطوف عطف نسق، فإنك إذا قلت: )جاء باالَ َواسا

محمٌد وخالٌد( فإنك أسندت المجيء وهو الحكم إلى محمد، وأسندته إلى خالد، 

إذن: فالحكم متجه هنا لالثنين إال أنه إلى األول مباشرة، وإلى الثاين بواسطة حرف 

َطة  أخرجه بقوله: )العطف، ف (، فبذلك سلم الحد إلى البدل؛ ألنه أخرج باالَ َواسا

 كل التوابع األخرى، فلم يبَق إال البدل.

وأشد صور عطف النسق العطف بـ )بل(، عندما تقول: )جاء محمٌد بل خالٌد( 

هنا أسندت المجيء إلى خالد؛ ألن )بل( هنا إدراك، ومع ذلك نقول بواسطة 

 لتي جعلت الفعل ُيضَرب عما قبلها وُيسنَد لما بعدها.)بل(، )بل( هي ا

 يف ة ر أن ا  البدل، ف ال:  ُ  ر  ابن مالك 

ق َطاباَ   َأو َبْعَا  َأو َما َ ْ َعما   دلَفى َأو َ َمْعطد ف  باَبق مد
 َعَلْيها

يقول: البدل ُيلفى على هذه األنواع األربعة، ُيلفى مطابًقا، وُيلفى بعًضا، وُيلفى 

 ا يشتمل عليه، وُيلفى كمعطوٍف بـبل.م

  ُ قال:

ْب   َوَةا لاالْ للَرابا اْعلل د إاَّْ َقْصللَدا  َصللحا

 

لللللللاْب    سد
وََّ َقْصللللللد  َغَلللللللِ  باللللللها  َودد

 أ : الن   الرابع من أن ا  البدل وه  المعط ف ببق في  ل على ن عين: 

 .ا ف   بدل إ راب  إَّ  اَّ المعط ف عليه م ص د 

 ا ف   بدل غل .وإَّ  اَّ المعط ف عليه ل  يس م ص د 

ْرهد َمالاَدا  ثم مثَّل ذلك بقوله: ) ( هذا بعض، َوَقب لهد الَيَدا( هذا مطابق، )َ  د

َد ) ْد َنْبال  مد هد َومد َد ( هذا اشتمال، )َواْعراْفهد َح َّ ْد َنْبال  مد  ( هذا العطف الُمباين.َومد
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 ون  ل: إَّ البدل على أربعة أن ا : ،هذه أبياته  

 ا ول: البدل المطابق: الن  

وهذا قوله: )مطابًقا(، ويسميه النحويين بدل كل من كل، أو بدل الشيء من  

الشيء، وهو ما كان البدل فيه يطابق ويساوي الُمبَدل منه، إذا كان البدل والُمبَدل 

 منه شيًئا واحد.

 نحو: )مررت بأخيك زيٍد(: 

ليه، )أخيك زيٍد( أخوك مررت: فعٌل وفاعل، )بأخيك( جار ومجرور مضاٌف إ

هو زيد، وزيٌد هو أخوك، فما إعراب )زيٍد( حينئٍذ؟ بدل إذا كان الحكم متجًها إليه، 

أي: إذا كان قصدك هبذه الجملة )مررت بأخيك زيٍد( كأن قصدك أن تقول: 

 )مررُت بزيٍد(، ولكنك قلت: )بأخيك( تمهيًدا وتوطئًة للكالم.

ك: بدل، إذا كنت تقصد أن تقول: )مررت أو تقول: )مررُت بزيٍد أخيك(، أخي

 بأخيك( ثم قدمت )بزيٍد(.

وكقولك: )مررُت بزيٍد أبي صالح(، اسمه زيد وكنيته أبو صالح، أبي صالح 

 بدل من زيد؛ ألنه هو هو.

)جاء المجتهد محمٌد(؛ جاء المجتهد: فعٌل وفاعل، محمٌد:  ومن ةلك ق لك:

 بدل. 

نعت: )جاء محمٌد المجتهد( هنا نعت؛ ألن مع أنه يف النعت قلنا من أمثلة ال

مت الصفة على الموصوف )جاء  المجتهد وصف، فيه معنى الوصف، لكن إذا قدَّ

 المجتهد محمٌد( ينقلب إلى باب البدل.

 
ٌ

: بدل، أما )أعجبني علي
ٌ

(؛ علي
ٌ

ومن ذلك قولك: )أعجبني الخطيب علي
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الخرطوم: بدل،  الخطيب( فنعت، ومن ذلك: )زرت عاصمة السودان الخرطوَم(

 ولو قلت: )زرُت الخرطوَم عاصمة السودان( لكانت عاصمة نعًتا.

ْرهد َمالاَدا  ومن ذلك مثال ابن مالك: ) (؛ تتكلم عنه، ما أخبار خالد؟ مريض، َ  د

متعب، لم أره منذ زمن بعيد، تتكلمون عن خالد فتقول لصاحبك: )زره خالًدا(، 

اسٌم ظاهر بدٌل من هذا الضمير المتصل، زره: فعٌل وفاعل ومفعول به، خالًدا: 

 وسيأيت أن الظاهر قد ُيبَدل من الضمير.

ڤ  ٹ ٹ ٹ ڤ): وشواهد ذلك كثيرًة جًدا كقوله 

، الشاهد يف: [7-6الفا حة:] (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

 )صراط الذين( بدل من الصراط األولى.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )

ڦ ڦ ڄ ڄ  ڦ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

أين البدل؟  [53-52ال  ر :] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ

صراط اهلل، والمبدل منه: صراط مستقيم، أبدلنا معرفة من نكرة؛ ألن البدل ال 

 ُيشرتَط فيه التوافق يف التعريف والتنكير.

، [184الب رة:] (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ): -تعالى–قال 

 الفدية. طعام مسكين بدل من فدية؛ ألن إطعام المسكين هو

 (پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): -تعالى–قال 

 (ۋ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ): -تعالى–، قال [122-121ا عراف:]

، ماذا لهم؟ جهنم هي شر المئاب، ما إعراب جهنم؟ بدل من شر [55-56ُ:]

 مئاب، )شر مئاب( نكرة أضيَفت إلى نكرة، وأما جهنم: معرفة ألهنا علم.
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: -تعالى–، وقال [53مر ُ:] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ): -تعالى–قال  

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ): -تعالى–، وقال [36غافر:] (گ گ گ)

، هذا أسلوب حصر أو يسمونه استفهام [117المائدة:] (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ

مفرغ، أي: قلُت لهم ما أمرتني به، ماذا قال لهم؟ أين مفعول القول؟ )إال ما 

أمرتني به أن أمرتني( ما: اسم استفهام بمعنى الذي مفعول به، قلت لهم الذي 

أن: حرف مصدري ناصب  ؟(ڭ ڭ ۇ)اعبدوا اهلل ربي وربكم، ما إعراب 

ڭ ڭ )للمضارع، اعبدوا: فعل أمر والواو فاعل، اهلل: لفظ الجاللة مفعوٌل به، 

هذه مسبوقة أو مبدوءة بحرف مصدري )أن(، ما معنى حرف مصدري؟  (ۇ

قلت لهم إال ما أمرتني به أن ينصب ما بعده بمصدر، فيكون التقدير )عبادة اهلل(، ما 

 .(ۓ ڭ ڭ)بدل من  (ڭ ڭ ۇ)اعبدوا اهلل، 

قلنا: هذا البدل المطابق ُيشرتَط فيه الموافقة بين البدل والمبدل منه يف كل 

شيء إال التعريف والتنكير، يف اإلعراب هذا األصل، البد منه اإلعراب ألنه تابع، 

التذكير والتأنيث، لكن يف التعريف كذلك يف اإلفراد والتثنية والجمع، وكذلك يف 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ): -تعالى–والتنكير ال يشرتط كالشواهد السابقة، وكقوله 

ٿ ٿ ٿ ٿ ): -تعالى–، وقوله [16-15العلق:] (ې ى ى ې

، ما إعراب )الذي(؟ هل يصح أن نقول [2-1ال م ة:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ٹ

اسم موصول معرفة، أنه نعت؟ )الذي( صفة لهمزة؟ ال؛ ألن همزة نكرة، والذي: 

والنعت البد من الموافقة يف التعريف والتنكير، فنقول )الذي( بدل؛ ألن البدل ال 

 يشرتط فيه الموافقة.

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): ومن الشواهد على البدل المطابق قوله 
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بدل، أبدل  (ٹ ٹ ٹ)خرب ذلك،  (ٿ ٿ ٿ)، [64ُ:] (ٹ

 المعرفة من النكرة.

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ): قال 

رسوٌل بدل من البينة،  ،[2-1البينة:] (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ ڇ ڇ

 من إبدال النكرة من المعرفة.

–، معنى اآلية [46ُ:] (ڃ ڃ ڃ چ چ): -تعالى–قال 

ر الدار ذكر وهي خالصة بخصلةٍ  هؤالء أخلصنا إنا: -أعلم واهلل ى، أي: تذكُّ

 كرة.اآلخرة، )ذكرى الدار( بدل من )خالصة(، من إبدال المعرفة من الن

وننبه هنا إلى ما نبهنا إليه كثيًرا من أن مثل هذه األساليب قد يجوز فيها إعراٌب 

آخر، ونحن إذا نقصنا على هذا اإلعراب البدل؛ ألن الباب هنا معقوٌد ونحن 

ٿ )نشرحه، ولكن قد يجوز يف ذلك معارب أخرى، قد يجوز يف ذلك القطع، 

م، أي: وقف الجملة وانتهائها إذا كان المقصود القطع الكال ،[64ُ:] (ٿ ٿ

جملة أخرى، وليست  [64ُ:] (ٹ ٹ ٹ)هنا، إن هذا لحق جملة، ثم 

 من بقية الجملة السابقة.

والقطع كما تعرفون لك أن تقطع إلى الرفع على أنه خرب لمبتدأٍ محذوف، إن 

ذلك لحٌق هو تخاصم أهل النار، أي: إذا ُسئِل ما الحق؟ فيقال: هو تخاصم أهل 

أو تقطع إلى النصب على تقدير: إن ذلك لحٌق )أعني أو أقصد أو أريد(  النار،

 تخاصم أهل النار، ولكن الكالم حينئٍذ يكون على جملتين.

وإذا قلت: إن الثاين بدل من األول، فمعنى ذلك أنك تجعل هذا الكالم كله 

ڄ ڄ ڃ ڃ ): -تعالى–جملًة واحدة، وكذلك يقال يف بقية الشواهد كقوله 
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 (ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ چ ڇ ڇ ڇڃ ڃ چ  

، قلت: رسول بدل من البينة فهذه جملٌة واحدة، وإذا قلت: رسوٌل: [2-1البينة:]

انتهى الكالم، ثم  (چ ڇ ڇ)خرب لمبتدأ محذوف، والكالم منتٍه قبله، أي: 

بدأ جملة أخرى )هو رسول اهلل من اهلل( ثم حذف المبتدأ؛ ألن الذي قبله يدل عليه 

 تكون جملًة أخرى.ف (ڇ ڍ ڍ)فقال: 

فهذه بعض الشواهد على النوع األول من البدل وهو البدل المطابق، ويف آخره 

نقول: ومن البدل المطابق البدل التفصيلي أو بدل التفصيل، كأن تقول: )جاء 

الضيوف زيٌد وعمٌرو وبكٌر( وهؤالء هم الضيوف، ضيوفك ثالثة، فقلت: )جاء 

عراب زيٌد وعمٌرو وبكٌر؟ زيد: بدل، وعمٌرو: الضيوف زيٌد وعمٌرو وبكٌر( فما إ

معطوف على زيد، وبكٌر: معطوف على زيد، ويكون هذا من بدل التفصيل، وهو 

 من بدل الكل من كل.

ولو كان ضيوفك أكثر من ذلك، عشرة ولكن ما جاء إال هؤالء الثالثة، فقلت: 

وإنما يكون من ))جاء الضيوف زيٌد وعمٌرو وبكٌر( فال يكون من البدل المطابق، 

 النوع الثاين وهو بدل البعض من كل.

 (ھ ے ے ۓ ۓ): ومن بدل التفصيل قوله 
، الذكر: بدل من الزوجين، واألنثى: عطٌف على الذكر، من البدل [39ال يامة:]

 المطابق أو بدل التفصيل.

 ومن ذلك قول ُكثير عزة:

جللق  صللحيحة   ْجَللْينا را َا  را نْلتد َ لل  َو د

 

ْجلللق  َرملللى  ملللاَّد فَ للللَّتا  َورا  في لللا ال َّ

 رجٍل ورجٍل: بدل تفصيل؛ ألهنما رجالن. 

ومن ذلك قول ابن الرومي، وهذا تمثيل ال استشهاد؛ ألن ابن الرومي ال 
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 ُيستشَهد بكالمه، لكنه مثال، قال:

َْ لنا  دهد  ُ  جاد  البحر والمطرد   إةا أب  قاس
 لُ  دحَمد ا َج د اَّا

ّر ه َْ لنا أن ار غد  َ ااءل النَّيراَّ ال مس وال مر  ول  أ اء

 فالشمر والقمر: بدل من النيران، فهذا النوع األول من أنواع البدل.

:  الن   الَاين من أن ا  البدل: ه  بدل بعض  من  ق 

قنا من قبل أكثر من  وهو ما كان البدل فيه بعًضا أو جزًءا من الُمبَدل منه، وفرَّ

لرغيف ثلثه( أو )أكلت الرغيف نصفه( أو مرة بين البعض والجزء، نحو: )أكلُت ا

)أكلُت الرغيف ثلثيه(، نريد أن البدل قد يكون أقل من المبدل منه، وقد يكون 

 مساوًيا للمبدل منه، وقد يكون أكثر من المبدل منه، كل ذلك جائز.

 وتقول: )نظفت البيت ُغَرفه(، وتقول: )أعجبني زيٌد وجهه(.

( تقول: هذا أبي فقبِّل يده، فالتقبيل لهد الَيَداَوَقب  ومن ذلك مثال ابن مالك: )

 مسنٌد إلى اليد، ولكنك ذكرت الهاء من باب التوطئة والتمهيد.

ھ ھ ے ): ومن الشواهد على بدل البعض من كل: قوله 

من: بدل بعض من الناس، ؛ [97آل عمراَّ:] (ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ

عليهم جميًعا أو على  (ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ)

فيكون المعنى واهلل أعلم  (ۓ ڭ ڭ ڭڭ)على المستطيع،  المستطيع؟

إلى: وهلل على َمن استطاع سبياًل حج البيت، هذا بدل، يذكرونه من أنواع 

 المخصصات، البدل المخصص، هذا إعراب، ويف اآلية أعاريب أخرى.

پ ڀ ڀ ڀ  ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ ٻ): قال اهلل 

ی ): ذلك قوله ، فنصفه: بدل من الليل، ومن [1:3الم مق: ] (ڀ
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: (ی ی ی جئ)، [126الب رة:] (ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب 

أي: ارزق من الثمرات أهل الحرم َمن ءامن منهم، فَمن: بدٌل من أهله، ارزق أهله 

 َمن ءامن، ويكون الدعاء حينئٍذ لَمن ءامن فقط دون غير المؤمنين.

، حدائق: [32-31النبٌ:] (ٻ پ ٱ ٻ ٻ ٻ): قال 

 (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ): -تعالى–ال بدل من مفاًزا، ق

 رجاًل: بدل من مثاًل.، [29ال مر:]

وهذا البدل )بدل بعًضا من كل( ُيشرَتط فيه أن يكون فيه ضمير يعود إلى 

ی ی ی جئ )الُمبَدل منه كما رأيتم يف هذه األمثلة، )أكلُت الرغيف ثلثه(، 

 وهكذا. (حئ مئ ىئ

د أن توافق المتبوع يف اإلعراب وهو يوافق الُمبَدل يف اإلعراب، كل التوابع الب

ولكن ال ُيشرَتط فيه الموافقة يف غير اإلعراب، قد يخالفه يف التذكير والتأنيث، قد 

يخالفه يف التعريف والتنكير، قد يخالفه يف اإلفراد والتثنية والجمع، كما رأيتم يف 

 بعض األمثلة السابقة.

ونصفه معرفة، تقول:  يمكن أن تقول: )أكلُت رغيًفا نصفه(؛ فرغيًفا نكرة

)رأيت رجاًل وجهه(، وتقول: )أكرمُت الضيوف زيًدا وعمرًوا( زيًدا وعمرًوا اثنان 

 والضيوف جمع، وهكذا، فهذا النوع الثاين من أنواع البدل.

 الن   الَالث من أن ا  البدل: ه  بدل اا عمال:

بعضية، إذا كانت وهو ما كانت العالقة فيه بين البدل والمبدل منه غير كليٍة وال 

العالقة بين البدل والمبدل منه كلية يعني هو هو؛ فهذا بدل مطابق، وإذا كانت 

العالقة بينهم بعضية أي: البدل بعض المبدل منه؛ فهذا بدل بعض من كل، فإذا 
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 كانت بينهما عالقة ولكن ليست كلية وال بعضية فالبدل حينئٍذ بدل اشتمال.

فعلمه: بدل اشتمال من زيد، وما العالقة بين كقولك: )أعجبني زيٌد علمه(؛ 

زيٍد وعلمه؟ ليست كليًة فمختلفان، وليست بعضيًة؛ ألن العلم ليس بعًضا وال 

جزًءا من زيد، بعض الجزء يمكن أن ُيقَطع وُيفَصل، بينهما عالقة ليست كلية وال 

 بعضية يسموهنا اشتمال؛ ألن زيد يشتمل على هذا العلم.

زيٌد صوته(، )أعجبني زيٌد خطبته(، )أعجبني زيٌد أخالقه(، أو تقول: )أعجبني 

 )أعجبني زيٌد عائلته(، )أعجبني زيٌد كالمه(، وهكذا.

هد ومن ذلك مثال ابن مالك: ) (، كأن تتكلم مثاًل عن األب، فتوصيه اْعراْفهد َح َّ

هد باألب وتقول: ) ق، (، أي: اعرف أباك حقه، فالفعل منصرف إلى الحَواْعراْفهد َح َّ

 ولكنك ذكرهتا تمهيًدا.

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ): ومن ذلك قوله 

، هم يسألون عن الشهر الحرام أم يسألون عن القتال يف الشهر [217الب رة:] (ڃ

الحرام؟ األشهر الُحُرم يعرفوهنا، فالسؤال متوجٌه إليها، وإنما الحكم والنسبة 

م األشهر الُحرُ  ڦ ڦ )م تمهيًدا، قال: الفعل متجٌه إلى القتال، ومع ذلك قدَّ

فقتاٍل: بدل، ولكنه بدل اشتمال؛ ألن القتال  ؛(ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ

 ليس هو الشهر وليس بعًضا من الشهر.

نسمع  [5-4البروج:] (ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ٺ): -تعالى–قال 

بعض اآليات ربما ال نعرف المعاين، النار ما إعراهبا؟ قالوا: بدل اشتماٍل من 

م األخدود تمهيًدا، األخدود، والمعنى واهلل  أعلم: ُقتِل أصحاب النار ثم قدَّ

 والعالقة بين األخدود والنار عالقة اشتمال؛ ألن األخدود يشتمل على النار.
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 (ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ): -تعالى–قال  
، لَمن: اسم موصول بمعنى الذي، لجعلنا لَمن يكفر بالرحمن [33ال مرف:]

ن قوله )من يكفر بالرحمن(، والعالقة بين لبيوهتم سقًفا، قوله: )لبيوهتم( بدل م

 البيوت وبين هؤالء ليست كلية وال بعضية، فنقول: بدل اشتمال.

 [66ال مرف:] (ک گ گ گ گ ڳ ڳ): -تعالى–قال 

م من نفٍي أو استفهام، أي:  هذا أسلوب حصر يقوم على حذف )إال( وما تقدَّ

ٌل من الساعة، بد ؟(گ ڳ ڳ)ينظرون الساعة أن تأتيهم بغتة، ما إعراب 

ل مسبوق بأداة مصدرية  (گ ڳ ڳ) مفرد أم جملة؟ مفرد؛ ألنه اسم مؤَّ

 بمعنى بغتاهنا، هل ينظرون إال الساعة بغتاهنا. (گ ڳ ڳ))أن(، 

يقول:  [63الُ ف:] (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ): -تعالى–وقال 

لهاء الشيطان أنسانيه أن أذكره، هو أنساه إياه أم أنساه ذكره؟ إذن )أذكره( بدل من ا

م الهاء، إال أن قوله )أن أذكره(  يف قوله )أنسانيه(، أي: الشيطان أنساين ذكره، ثم قدَّ

ل؛ ألنه مسبوق بحرف مصدري، أي: أن الشيطان أنسانيه ذكره.  هذا اسم مؤَّ

 قال الشاعر:

 باهلل رحمعه الرجاء معلق  إَّ الَن ب عظيمِة لُنما

 فرحمته: بدل من لفظ الجاللة، بدل اشتمال.

ذا ما يتعلق ببدل االشتمال، وبدل االشتمال من حيث الشرط كبدل بعٍض ه

من كل، أي البد أن يكون فيه ضمير يربطه بالمبدل منه، ويوافقه يف اإلعراب، وال 

تشرتط الموافقة بين البدل والمبدل منه فيما سوى ذلك، قد يختلفان يف التعريف 

ذكير والتأنيث، كما رأيتم يف األمثلة والتنكير، يف اإلفراد والتثنية والجمع، يف الت
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 السابقة.

با ان:  الن   الرابع من أن ا  البدل: البدل المد

َ  بمعنى المعط ف بل )بق(،  وه  ما  اَّ البدل مبا ن ا للمبدل منه، فيُ َّ حينس

 ( وه  على قسمين:َأو َ َمْعطد ف  باَبقوهَا ه  المراد ب  له: )

 .بدل اإل راب 

 َّبدل ال ل  والنسيا. 

كأن تقول: )أعطني القلم الدفرت( أنت أردت أن تطلب منه القلم أو الدفرت؟ 

مت كلمة )القلم(، لماذا قدمتها؟ هل كنت تقصد أن تقول:  الدفرت، ولكنك قدَّ

أعطني القلم ثم غيَّرت رأيك فقلت: الدفرت؟ إذن: فقد كنت تقصد القلم ولكنك 

 البداء، أي بدى لك رأٌي آخر.غيَّرت رأيك، هذا يسمونه بدل اإلضراب، أو بدل 

أم أنك غلطت، سبق لسانك فقلت: القلم، وأنت ال تريد ذلك، فقلت: الدفرت؟ 

 فإن كان األمر كذلك يسمونه بدل غلط.

أم أنك أردت أن تقول: )أعطني القلم(، كنت تقول أنك تريد القلم نسياًنا ثم 

، فهذا يسمونه بدل تذكرت أنك ال تريد القلم وإنما تريد الدفرت فصححت الدفرت

 النسيان.

 :فالبدل املباين على ذلك ثالثة أنواع 

 .بدل اإل راب: إةا  نت   صد ا ول  ُ بدا لك أَّ  عر ه و طلب غيره 

 .َّبدل ال ل : إةا  اَّ السبب غل  اللسا 

 .بدل النسياَّ: إةا  اَّ السبب غفلة ال لب 

ْد ابن مالك: )واألمثلة واحدة، والمعنى هو الذي يتغير، ومن ذلك مثال  َومد
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َد   (؛ نباًل الذي ُينَبل به، مدى: جمع ُمدَية وهي السكين، إذا أراد أن يقول: َنْبال  مد

 خذ نباًل( ثم غير رأيه وقال: )مدى( فبدل بداء أو إضراب.

 فإذا قال: )خذ نباًل مدى( قال: )نباًل( غلط وسبق لسانه فهذا بدل غلط.

لكنه نسي هذا األمر وقال: )خذ نباًل( ثم وإن أراد أن يقول: )خذ نباًل مدى( 

 تذكر فقال: )مدى( فهذا هو بدل النسيان.

فالخالصة يف البدل المباين: أن بدل اإلضراب بسبب تغير الرأي، وبدل الغلط 

 بسبب ذلة اللسان، وبدل النسيان بسبب غفلة القلب.

 ر بعض ف َه أن ا  البدل م روحة  بعد أَّ  رحنا أبياَ ابن مالك، بعدها نَ

 الملح  اَ المععل ة ب ا:

األمثلة التي ذكرناها يف البدل المطابق )مررت بأخيك زيٍد(  الملح  ة ا ولى:

)مررت بزيٍد أخيك( )مررت بزيٍد أبي صالح( )زرت خالًدا( إلى آخر ذلك، هذه 

األمثلة ذكرناها يف أكثر من باب، وذكرنا من قبل أنه يجوز فيها جواًزا نحوًيا أن 

 من باب البدل كما شرحنا اآلن.تكون 

ويجوز أن تكون من باب عطف البيان كما شرحناه يف باب عطف البيان، 

 ويجوز أن تكون من باب القطع كما شرحناه يف باب النعت ويف باب عطف البيان.

)مررُت بأخيك زيٍد(؛ فإذا أردت أن تخربه بأنك مررت بأخيه، أردت أن تقول 

هذا األخ بأنه زيد وليس عمرًو أو محمًدا، فهذا من  له: )مررُت بأخيك( ثم وصفت

عطف البيان؛ ألن عطف البيان كالنعت إال أنه نعٌت بالجوامد، تقول: )مررُت 

 بأخيك( فالكالم والحكم والنسبة متعلقة باألخ، ثم )زيد( جاءت كصفة.

)مررُت بأخيك زيٍد( أردت أن تقول له: )مررُت بزيٍد( ما أخبار  أما إةا قلت:

يد؟ زيد طيب، أردت أن تخربه أنك مررت بزيد ولم تمر بغيره إال أنك قلت: ز
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مت كلمة )أخيك( من باب التمهيد فقط، وإال فإنك  )مررت بأخيك زيٍد( فقدَّ

أردت أن تخربه بأنك مررت بزيد، فهذا يكون من عطف النسق أو يكون من 

 البدل؟ من البدل؛ ألنه هو المقصود بالحكم.

)مررت بأخيك( وتقف وتسكت وينتهي الكالم،   ل له:وإةا أردَ أَّ   

المعنى انتهى هنا، ثم بعد أن قلت: )مررت بأخيك( ظهر لك أو بدا لك أنه غير 

واضح له، فبدل أن يسأل َمن أخي وأنت تجيب، بادرت وقلت: )مررت بأخيك 

 زيد(، فحينئٍذ الكالم يكون على القطع، كأنك قطعت جملة ثم أتيت بجملة ثانية.

إذا قطعت لك أن تقطع إلى الرفع على تقدير )مررُت بأخيك هو زيٌد(، لو ف

قال: َمن هو؟ تقول: هو زيٌد، لكن تختصر الكالم قبل أن يسأل وتجيب، فتقول: 

 زيٌد وتحذف )هو(، فيكون خربًا لمبتدأ محذوف

)مررت بأخيك زيًدا( بالنصب، على معنى: )مررت بأخيك  ولك أَّ    ل:

و أقصد( زيًدا( ثم حذفت الفعل ووصلت الكالم بعضه على بعض )أعني أو أريد أ

 مع أهنما جملتان.

إذن: فالمعنى هو الذي يختلف وهو الذي يحدد اإلعراب، أنت تريد األخ 

 فعطف بيان، تريد زيد فبدل، كنت أردت أن تقف ثم تأيت بجملة أخرى قطع.

 حابه أجمعينواهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأص
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 الدرس الثالث والتسعون
 

بسُ اهلل الرحمن الرحيُ، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا 

 أما بعد:محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل وبيَّاكم بعد هذه اإلجازة الطيبة، 

، يف جامع 1433لثالث والعشرين من شهر شوال من سنة نحن يف ليلة اإلثنين ا

الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد فيها بحمد اهلل وتوفيقه الدرس 

 .-اهلل رحمة عليه–الثالث والتسعين من دروس شرح ألفية ابن مالك 

وكان الدرس الماضي يف شرح ]باب البدل[، فشرحنا بعضه وبقي بعض نرجو 

 يف هذه الليلة. -تعالى–اء اهلل أن نشرحه إن ش

يف  نبدأ الدرس بقراءة أبيات األلفية يف هذا الباب إذ عقده ابن مالك 

 ألفيته يف ثمانية أبيات، قال فيها:

ُا بالللللالَ  ُْ للللل دد بالللللالحد  العَّلللللاباعد الَمْ صد

 

ى َبللللللَدا    َسللللللمَّ للللللَ  المد  هد
للللللَطة   َواسا

ق  َطاباَ لللل  َأو َبْعَالللل  َأو َمللللا َ ْ للللَعما  مد

 

  دلَفلللللى َأو َ َمْعطدللللل ف  باَبلللللقعَ  
 َلْيلللللها

ْب    َوَةا لاالْ للَرابا اْعلل د إاَّْ َقْصللَدا  َصللحا

 

لللللللاْب    سد
وََّ َقْصللللللد  َغَلللللللِ  باللللللها  َودد

لللللللَدا  َوَقب للللللللهد الَيلللللللَدا 
ْرهد َمالا  َ للللللل د

 

للللَد   للللْد َنللللْبال  مد للللهد َومد  َواْعراْفللللهد َح َّ

َر اَ  
للللرا الظَّللللاها ْيرا الَحا ا للللْن َ للللما  َوما

 

للللللللهد  
ْبدا  إاَّ َملللللللا إاَحاَ لللللللة  َجلللللللالَ   د

َمااَ  
 أوا اْقَعَالللللللى َبْعَاللللللل  َأوا اْ لللللللعا

 

انلللللللللَك اْبعاَ اَجلللللللللَك اْسلللللللللَعَمااَ   َّ  
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نا الَ ْملللَ  َ لالللي َهْملللَ ا   َالللمَّ  َوَبلللَدلد المد

 

ْيِد َأْم َعلاللللللللللي   َ َمللللللللللْن َةا َأَسللللللللللعا

ْعللللقا َ َمللللنْ   للللَن الفا ْعللللقد ما ْبللللَدلد الفا  َو د

 

لللللق إاَلْينَلللللا َ ْسلللللَععانْ  
َعلللللنْ  َ صا  بانَلللللا  د

يف هذه األبيات الثمانية يف ]باب البدل[ تعريف البدل،  ذكر ابن مالك  

وأنواع البدل، وصور إبدال الظاهر والمضمر، واإلبدال من اسم االستفهام، وبدل 

 الفعل من الفعل. 

ففي البيت األول ذكر تعريف البدل، وهذا شرحناه يف الدرس الماضي، ويف 

الثالث والرابع: ذكر أنواع البدل، وهي: البدل المطابق، وبدل األبيات الثاين و

بعٍض من كل، وبدل االشتمال، والبدل الُمباين، وقد شرحنا ذلك أيًضا يف الدرس 

الماضي إال أنه َبِقى بعد أن شرحنا هذه األنواع كلها بعض الملحوظات التي نحب 

الدرس بذكر بعض  بذكرها، إذن فنبدأ -تعالى–أن نبدأ الدرس إن شاء اهلل 

 الملحوظات التي تتعلق بأنواع البدل بعد أن شرحناها وذكرناها.

أن قولنا: )مررت بأخيك زيٍد( أو )مررُت بزيٍد  فمن هَه الملح  اَ:

أخيك(، أو )مررُت بزيٍد أبي صالح(، أو )مررُت بخالٍد(، أو )زره خالًدا(، فنحو 

 ثالثة أوجه:هذه األمثلة يجوز لك يف االسم الثاين نحوًيا 

 :البدل. ال جه ا ول 

 :عطف البيان. ال جه الَاين 

 :القطع. ال جه الَالث 

نقول: يجوز يف االسم الثاين )نحوًيا( أي: من حيث الصناعة النحوية، وال 

يعني ذلك أن كل هذه األوجه متساوية، أو متحتمة، ولكن الذي يحدد الوجه 

ومن حيث الظاهر هذه األوجه المراد هو المعنى، إال أهنا من حيث الصناعة 

 جائزة.
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المعنى المراد، أنت ماذا تريد هبذه األمثلة؟ ماذا تريد  والااب  يف ةلك: 

باالسمين الذْين ذكرهتما يف نحو قولك: )مررت بأخيك زيٍد(؟ ذكرت األخ 

ت. مت أو أخرَّ  وذكرت زيد، قدَّ

 عد فإن كنت تريد أن ُتخرب أنك مررت باألول من االسمين، ثم أردت ب

ذلك أن توضحه وأن ُتبيِّنَه بالثاين، أنت أردت أن تخرب عن المرور باألول من 

االسمين يف قولك: )مررُت بأخيك زيٍد(، فرتيد أن تخرب أنك مررت بـ )أخيك(، 

 ثم بعد ذلك أردت أن ُتبيِّن ذلك األخ، ُتبينه وتوضحه وتصفه فقلَت: )زيٍد(.

أويَت به للتوضيح والتبيين، فهو حينئٍذ  إذن: فالمراد األول، وأما الثاين فإنما

عطف بيان؛ ألن عطف البيان كما سبق يف باب ]عطف البيان[ هو النعت بالجامد، 

هو أن تنعت شيًئا سابًقا لكن تنعته بجامد؛ ألنك إن نعته بمشتق ُسمي نعًتا، وإن 

ي هذا الجامد عطف بيان.  نعته بالجامد ُسمِّ

 أن ُتخرب أنك مررت بالثاين، ولكنك  وإن كنت أردت بمثل هذه األمثلة

ذكرت األول توطئًة وتمهيًدا، فالثاين من االسمين بدل، إذا قلَت: )مررُت بأخيك 

زيٍد(، أنت أردت أن تخربين بأنك مررت بزيد، إذن فأردت االسم الثاين يف 

 كالمك، ولكنك ذكرت قبل ذلك )األخ( من باب التوطئة والتمهيد.

)مررت بأخيك( أن المعنى ال يتبيَّن ويتحدد، فأردت   ٌنك  ظن عندما    ل:

أن تقول: )مررُت بزيٍد( لكنك أتيت بكلمة )األخ( قبل ذلك من باب التوطئة 

والتمهيد واإلثارة ونحو ذلك، إذن: فالمراد الثاين وهذا هو البدل؛ ألن البدل هو 

م م ن باب التوطئة التابع المقصود بالحكم بال واسطة، وأما المبدل منه فإنه ُيقدَّ

 والتمهيد.

  وإن أردت بمثل هذه األمثلة أن ُتخرب أنك مررت باألول، ثم أردت أن
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تسكت عن األول وأن تقطع الكالم وأن تنهي الكالم، ثم بدا لك بعد هذه النية )نية 

السكوت وقطع الكالم( بدا لك أن هذا االسم األول يحتاج إلى شيٍء من 

 هو؟ فأنت بادرت قبل أن ُتسأل فبيَّنته. التوضيح، بدا لك أن سُتسأل َمن

فمعنى ذلك أنك أردت السكوت وقطع الكالم، لكن بسبب هذه النية واصلت 

 الكالم، فحينئٍذ يكون الثاين من االسمين يكون مقطوًعا، هذا الذي يسمى القطع.

ونعرف أنك إذا قطعت فلك أن تنصب على أنه مفعواًل به لفعل مقدر تقديره 

و أقصد أو أريد(، ولك يف االسم المقطوع أن ترفع على أنه خربٌ نحو: )أعني أ

 لمبتدأٍ محذوف تقديره نحو )هو(.

)مررُت بأخيك( وكنت تنوي وتقصد أن تسكت هنا  فإةا أردَ أَّ    ل لي:

وتقف، ثم تبيَّن لك أن هذا سيسألك أو أنه لم يتضح له، فوصلت الكالم لكي 

ع والسكوت، ولم ترد أن توضحه من توضحه، فأنت وصلت بعد أن نويت القط

 أول األمر لكي يكون عطف بيان.

)مررت بأخيك(، فكأنه قيل لك َمن هو؟  إنما أردَ أَّ   ف  ٌنك قلت:

فقلت: )هو زيٌد(، ثم حذفت )هو( فماذا بقي من الكالم؟ )مررُت بأخيك زيٌد( إال 

ما يف الكتابة أنك حذفت ووصلت الكالم، االرتجال يف الكالم يظهر هذا األمر، إن

ال يظهر، السكوت وطريقة الكالم ُتبيِّن هل أنت كنت تقصد أن تتكلم كالم 

مسروًدا متتابًعا )مررُت بأخيك زيٍد(، أم أردت أن تقف ثم وصلت )مررُت بأخيك 

 زيٍد(، فيتبين القطع من عدم القطع.

كم وعلى ذلك فإذا جعلته بداًل أو عطف بيان فهو تابع، يتبع ما قبله يف الح

اإلعرابي رفًعا ونصًبا وجًرا وجزًما، أما إذا قطعته فلك يف هذا المقطوع النصب 

 والرفع.
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فإذا قلت: )مررت بأخيك زيد( فلك يف البدل أن تقول: )مررت بأخيك زيٍد(،  

ويف عطف البيان: )مررُت بأخيك زيٍد(، ويف القطع: )مررُت بأخيك زيًدا(، و 

 )مررت بأخيك زيٌد(.

)مررت بزيٍد أخيك( هي الجملة نفسها  ب ية ا مَلة، ل  قلت: وهَُا   ال يف

 مع التقديم والتأخير، لكن المعنى هو الذي يتحكم يف اإلعراب:

أما أن يكون بداًل إذا أردت الثاين )مررت بزيٍد أخيك(، أو عطف بيان إذا  

 أردت األول )مررُت بزيٍد أخيك(، أو القطع إذا نويت السكوت فحينئٍذ تنصب أو

 ترفع فتقول: )مررت بزيٍد أخاك( أو )مررت بزيٍد أخوك(.

بعض النحويين يسمي البدل المطابق بدل كٍل من كل،  :الملح  ة الَانية

يسميه )بدل الكل من الكل(، ويسمي أيًضا بدل بعٍض من كل يسميه )بدل البعض 

ما يف من الكل(، أي: أنه ُيدِخل )ال( على كلمة )كٍل( وعلى كلمة )بعٍض(، ومثله

 الحكم كلمة )غيٍر(، فهذه ثالثة أسماء )كل، وبعض، وغير(.

فجمهور اللغويين والنحويين ال يرون إدخال )أل( على هذه األسماء )كل، 

بعض، غير(؛ ألهنم يرون أن هذه األسماء من األسماء المالزمة لإلضافة، فهي ال 

ر.  تنفك عن اإلضافة، إلى مذكوٍر أو ُمقدَّ

ُكاًل( عندك ضيوف فقلَت لي: )أكرمُت ُكاًل(، )ُكاًل( هنا  فإذا قلَت: )أكرمُت 

معرفة؛ ألنك عرفت َمن الُمكَرم، )أكرمُت ُكاًل( ماذا تريد؟ أكرمُت كل الضيوف، 

فأنت عرفت المراد، فهي معرفة إال أن المضاف إليه محذوف؛ ألن كلمة )كل 

والحذف؛ وبعض( من المالزمات لإلضافة، ويجوز للمضاف إليه معها الذكر 

 ألهنا من الكلمات التي تتضح معانيها.

وتقول لو تنتظر أناس وعندك عزيمة، فتسأل ابنك عند وضع العشاء فيقول 
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 ابنك: )جاء ُكٌل(، أي: جاء كل الضيوف، أو جاء كل المعزومين، أو نحو ذلك.

، )كٌل( هنا معرفة، والمراد [40 س:] (جئ حئ مئ ىئ): -تعالى–قال 

جئ )يسبحون عندما ذكر الشمس والقمر والنجوم، قال:  كل المذكورات يف فلٍك 

 أي: وكل المذكورات أو وكلها. (حئ مئ ىئ

وبعض هؤالء الذين ُيدِخلون )ال( على كلمة )كل وبعض( هنا ينصون على 

حون، فيدخلون )ال(  ٌح منهم، يعلمون أن هذا ال يجوز، لكنهم يتسمَّ أن هذا تسمُّ

جاجي يف كتابه  على كلمة )كل وبعض(، ومَمن نص على أن ح الزَّ هذا تسمُّ

 ]الُجُمل يف النحو[، وهو من أفضل كتب النحو المختصرة.

ومع ذلك فإن بعض النحويين يرى جواز دخول )ال( على كلمة )كل وبعض( 

قياًسا ال سماًعا، كأبي علٍي الفارسي، فأجاز ذلك من باب أن الكلمة عندما ُحِذَف 

ن يبقى على قصد المضاف إليه فيبقى له حكم المضاف إليه، فالمضاف حينئٍذ أما أ

التعريف، وأما أن ُيتناسى المضاف إليه فيصير كالمعدوم، فيعود المضاف نكرًة، 

فعلى ذلك تدخل )ال(؛ ألن )ال( تدخل على النكرة، لكن هذا كما قلنا خالف ما 

 عليه جمهور اللغويين والنحويين.

ا: مجتهدون( ما إعراب نجح الطالب القولك: ) ومن الملح  اَ أ ا 

المجتهدون هنا؟ صفة، نعت، المجتهدون معرف بـ )ال(، من أضعف المعرفات، 

 فلهذا ُينَعت هبا.

وأما قولك: )نجح الطالب المجتهدون منهم( فهنا ال يكون نعًتا، وإنما يكون 

بداًل أو عطف بيان أو مقطوًعا؛ ألن قولك: )نجح الطالب المجتهدون( نسَبت 

 الب المجتهدين.النجاح إلى الط

وأما قولك: )نجح الطالب المجتهدون منهم( نسَبت النجاح إلى المجتهدين 
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من الطالب، )منهم( هم: تعود إلى المجتهدين من الطالب، فالمجتهدون هنا  

ليست نعت، وإنما على البدل إذا قصدت )نجح المجتهدون من الطالب( إذا 

إذا كنت تقصد األول، أو  قصدت الثاين كما فصلنا قبل قليل، أو عطف بيان

 مقطوع، هذا من باب التجويز النحوي كما قلنا.

فهو البدل؛ ألن المعنى على إرادة الثاين،  أما ما  ناسب المعنى يف هَا المَال:

على أن تنسب النجاح للثاين إلى المجتهدين من الطالب، ثم ذكرت الطالب قباًل 

 من باب التوطئة والتمهيد.

طالب زيٌد وعمٌرو وبكٌر( فما إعراب )زيٌد وعمٌرو وبكٌر(؟ وإذا قلت: )نجح ال

بدل أو عطف بيان أو مقطوع، كأنك قلت: )نجح الطالب( من باب التمهيد، أي: 

أهنم طالب من باب التمهيد، ولكن قصدت أن تنسب النجاح إلى زيد وبكر 

 وعمرو، هذا بدل.

م بأهنم زيد وأما إنك أردت أن تنسب النجاح للطالب ثم بينتهم ووضحته

وعمرو وبكر، أو أردت أن تقف على الطالب )نجح الطالب( ثم خشيت أن ُتسأل 

 َمن هؤالء الطالب فقلت: )زيد وبكر وعمر( هذا من حيث التجويز النحوي.

واألقرب إلى المعنى المراد يف مثل قولك: )نجح الطالب زيٌد وبكٌر وعمٌرو( 

أن يكون مقطوًعا؛ ألن اإلهبام هنا أن يكون )زيٌد وبكٌر وعمٌرو( بداًل، يضعف 

واضح جًدا )نجح الطالب(، الفرق بين الطالب وبين )زيد وبكر وعمرو(، هنا 

 اإلهبام شديد، ال يكاد يقصده المتكلم.

 فإةا قلنا: إنه بدل فمن أ   أن ا  البدل؟

هل هو من البدل المطابق )كل من كل(، أم بعض من كل، أم اشتمال، أم 

ينًا وال اشتمال، أما بعض من كل أو كل من كل، )نجح الطالب مباين؟ ليس مبا
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زيٌد وعمٌرو وبكٌر(، ما العالقة بين هؤالء الطالب الناجحين وبين زيد وبكر 

 وعمرو؟ )هم(، هذا بدل كٍل من كل.

ويخصه كثيٌر من النحويين المحققين باسٍم ويسمونه )بدل التفصيل(، عندما 

الكل من الكل( يقولون ومنه: )بدل التفصيل(،  يتكلمون عن البدل المطابق )بدل

 كقولك: )جاء إخوانك زيٌد وعمٌرو وبكٌر(.

ا المععل ة بٌن ا  البدل: أن بعض النحويين كاإلمام  من الملح  اَ أ ا 

السيوطي ذكر نوًعا خامًسا من أنواع البدل، سماه )بدل كٍل من بعض(، عندنا بدل 

نوًعا خامًسا سماه: بدل كٍل من  كل من كل، وبدل بعض من كل، وهو أضاف

 بعض.

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ): ومثَّل له بأمثلة منها قوله 

ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ

قال: فـ )جنات( بدٌل من )الجنة(، و)جناٌت( كل و )الجنة(  [61-60مر ُ:] (ەئ

 بعض، فهذا من بدل كٍل من بعض.

 ومثَّل له بقول الشاعر:

لللللللللا دفن   هلللللللللارحلللللللللُ اهلل أعظم 

 

 بسَسلللللللعاَّ  لحلللللللة الطلحلللللللاَ 

قوله: )طلحة( هذا طلحة الفياض معروف بالكرم، طلحة: بدٌل من أعظم  

)رحم اهلل أعظًما طلحة(، و)طلحة( كل و)أعظم( بعض، قال: فهذا من بدل كٍل 

 من بعض.

ا بنح  ق لك: ََّل ا له أ ا  )سأسافر صباًحا غًدا( يمكن يف هذا المثال أن  وم

ا صباًحا(، هذا ال إشكال فيه، فما إعراب صباًحا )سأسافر غًدا تقول: )سأسافر غدً 

 صباًحا(؟ بدل بعٍض من كل.
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لكن لو قلت: )سأسافر صباًحا غًدا( أو قلت: )سأزورك عصًرا اليوم(، ومن  

 ذلك قول امرئ القيس يف معلقته:

  للللٌين َغللللداة َ الَبللللْينا َ للللْ َم َ َحَمّللللل ا

 

َا الَحللّي نللاقافد حنظللقا   را  لللد  َسللمد

فقال: )كأين غداة البين يوم تحملوا(: الغداة: أول اليوم، )يوم تحملوا( اليوم:  

 كل، والغداة: بعٌض من اليوم، قال: فهذا من بدل كٍل من بعض.

َ ا: ا وحد  أن ذلك من البدل  والص اب الَ  عليه جماهير النح  ين قد م 

 المطابق، من بدل كٍل من كل؛ لداللة المعنى.

ت عدن( هي الجنة، أم أن الجنة جزء من جنات عدن؟ هي ففي اآلية )جنا

هي، إال أن جنات عدن ُجِمَعت على معنى المواضع، كل موضع يف الجنة فهو 

 جنة، ثم ُجِمع فأصبح جنات، وإذا قيل )الجنة( فإنما ُأرَيد الجنس.

)رحم اهلل أعظًما طلحة( ماذا أراد بقوله: )أعظًما(؟ أراد أن  و َلك يف البيت:

حمة لعظامه فقط، أم أراد طلحة كله عندما قال )أعظًما(؟ هو أراد )رحم اهلل الر

 طلحة(، ذكر البعض وأراد الكل، فهذا من باب البالغة، ليس من باب النحو.

)سأسافر صباًحا غًدا(، لو قلنا: إنه من بدل كٍل من  و َلك يف نح  ق لك:

ما يقول: )سأسافر بعض النعكس المعنى الذي أراده المتكلم، المتكلم عند

صباًحا غًدا(، عندما قال: )غًدا( أراد زيادة إيضاح لك أم أراد زيادة تعميم؟ زيادة 

 إيضاح، صباًحا، أي صباح؟ صباح غٍد.

فقوله: )صباًحا( هو قوله: )غًدا( يف المعنى؛ ألن المقصود بالكالم )سأسافر 

 غٍد هو الصباح.صباًحا غًدا( المقصود به )سأسافر صباًحا صباح غٍد(، صباح 

فلهذا كان كالم جمهور النحويين يف هذه المسألة هو الراجح؛ ألنه المطابق 

وتبعه على ذلك بعض المتأخرين فهو أخٍذ  للمعنى، أما ما قاله السيوطي 
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 بالظاهر دون النظر إلى المعنى.

ا: من أنواع البدل؛ البدل المباين، وقلنا أنه نوعان: بدل  من الملح  اَ أ ا 

اب، وبدل غلط، قالوا: لم يقع البدل المباين يف القرآن الكريم، وذكر كثيرون إضر

أنه ال يقع يف الشعر، ويقصدون الشعر الرزين الُمراجع، أما الكالم المرَتَجل 

وكذلك الشعر المرتَجل والشعر الوصفي والقصصي والمسرحي؛ فنحو ذلك 

 د.يجوز أن يقع فيه البدل المباين، عن قصٍد وعن غير قص

 من ذلك قول الشاعر، أظنه أحمد شوقي:

  حسلللس ليلللث ال لللاب  ب لللي فر سلللة

 

 فَرجلللللر يف  لمائللللله حيلللللة  حلللللبال   

 حباًل: بدٌل مباين لقوله: )حيًة(. 

ا: ڃ چ چ چ چ ): قوله  ومن الملح  اَ أ ا 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڑ

ناُت( قراءتان: األولى بالرفع، والثانية ، يف قوله: )ج[23-22الرعد:] (ڱ

بالنصب، أما القراءة األولى بالرفع: )جناُت عدن( ففيها ثالثة تخريجات: أما أن 

ُْ )يكون خربًا لمبتدأ محذوف على القطع، وأما أن يكون بداًل من )عقبى الدار(  َل د

َد َعْدَّ   ارا َجنَّا ْ َبى الدَّ  عطف بيان. أي: لهم جنات عدن، وأما أن يكون (عد

كما ذكرنا يف ملحوظٍة سابقة، جنات عدن هي عقبى الدار، شيٌء واحد، فأما أن 

نقول عن الثاين أنه بدل إذا كان هو المقصود، وأما أن نقول عطف بيان إذا كان 

األول هو المقصود، وأما أن نقول أنه على القطع إذا ُقِصَد الوقف على األول، 

 فهذا تخريج قراءة الرفع.

ڃ چ ))جناِت عدن يدخلوهنا( ففيها تخريجان:  قراءة النصب: وأما



 

 
e 

g h 

f  474 
 شرح ألفية ابن مالك

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 :[23-22الرعد:] (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 مفعول به لفعٍل محذوف على القطع. ا ول:

 منصوب على االشتغال، أي: لهم عقبى الدار، يدخلون جنات عدن. الَاين:

ۈ )يف سورة المدثر:  لق بأنواع البدل: يف قوله آخر ملحوظة تتع

، يف قوله )تستكثر( قراءتان: الرفع وهي قراءة الجمهور [6المد ر:] (ٴۇ ۋ

 (. [6المد ر:] (ۈ ٴۇ ۋ)منهم السبعة بل العشرة، كلهم يقرأون )

على أن  [6المد ر:] (ۈ ٴۇ ۋ)وتخريج الرفع وهي قراءة الجمهور: 

)تستكثر( فعٌل مضارع، والفاعل أنت، والجملة حال،  الجملة )تستكثُر( حالية، أنَّ 

 والمعنى: )وال تمنن مستكثًرا(، وال تمنن يف هذه الحالة.

، وهذه قراءٌة شاذة، أما [6المد ر:] (ۈ ٴۇ ۋ)الجزم  ال راءة ا مر :

 الجزم فعلى أن )تستكثر( بداًل من )تمنن(، أي: ال تستكثر.

على صور إبدال  دل، ثم يتكلم هبذا ننتهي من الكالم على أنواع الب

 : االسم الظاهر والمضمر، فقال 

َر اَ 
للللرا الظَّللللاها ْيرا الَحا ا للللْن َ للللما  َوما

 

للللللللهد إاَّ َملللللللا إاَحاَ لللللللة  َجلللللللالَ  
ْبدا   د

َمااَ  
 أوا اْقَعَالللللللى َبْعَاللللللل  َأوا اْ لللللللعا

 

انلللللللللَك اْبعاَ اَجلللللللللَك اْسلللللللللَعَمااَ   َّ  

االسم الظاهر واالسم المضمر، ذكر يف هذين البيتين صورًة من صور إبدال  

 وهي: إبدال االسم الظاهر من ضمير الحاضر.

َر اَ )
را الظَّاها ْيرا الَحا ا ْن َ ما لهد  َوما

ْبدا (؛ يقول: ال ُتبِدل االسم الظاهر من ضمير  د
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َمااَ  إاَّ َما إاَحاَ ة  َجالَ أوا الحاضر )
 (.اْقَعَاى َبْعَا  َأوا اْ عا

لكي يستبين األمر حتى نصل إلى المسألة الجزئية  ونأخذ المسألة من أولها

التي تكلم عليها ابن مالك يف هذين البيتين، فالكالم هنا على صور إبدال االسم من 

االسم؛ ألنه سيأيت إبدال الفعل من الفعل، وإبدال الجملة من الجملة، أما اآلن 

 فالكالم على إبدال االسم من االسم.

كون ظاهًرا وأما أن يكون مضمًرا، ما المراد واالسم كما نعرف: أما أن ي

 بقولنا: مضمًرا؟ ضميًرا.

 :صور إبدال االسم من االسم أربع صور 

 الص رة ا ولى: إبدال الظاهر من الظاهر:

هذه جائزة مطلًقا، كقولك: )جاء زيٌد أخوك(، فـ )أخوك( بدٌل من )زيد(، وزيٌد 

 اسٍم ظاهر. ظاهر وأخوك ظاهًرا، أبدلنا اسًما ظاهًرا من

الص رة الَانية: إبدال الامير من الامير )إبدال ااسُ المامر من ااسُ 

 المامر(:

نحو: )رأيته إياه(، )قمَت أنت(، )مررُت بك أنت(، هذه األمثلة ذكرناها أيًضا 

يف باب التوكيد، وأن البصريين يجعلوهنا من باب البدل فيقولون: أن الضمير الثاين 

ول؛ ألن باب البدل عندهم واسع، فلهذا نجد أن النحويين ال بدٌل من الضمير األ

يشرتطون يف البدل أن يوافق الُمبَدل منه يف التعريف والتنكير، وال يف اإلفراد 

 والتثنية والجمع، قد يخالفه.

وأما الكوفيون وتابعهم ابن مالك فإهنم يجعلون هذه األمثلة من باب التوكيد 

 للضمير األول، فهذه المسألة  اللفظي، فيقولون: إن الضمير
ٌ

الثاين توكيٌد لفظي

 سبقت بالتفصيل، وبيان الخالف والرتجيح يف باب التوكيد.
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 الص رة الَالَة: إبدال الامير من الظاهر: 

 وهذا عند المحققين غير جائز.

 إبدال الضمير من الظاهر كأن تقول: )جاء محمٌد هو( وتجعل )هو( بداًل.

 ل الظاهر من الامير:الص رة الرابعة: إبدا

أما ضمير متكلم، أو ضمير مخاطب، أو  الامائر قسمع ا الم   رة المعروفة:

ضمير غائب، ضمير المتكلم والمخاطب يسميان بضمير الحاضر؛ ألهنما 

 حاضران يف أثناء الكالم، وأما الغائب فال يسمى ضمير حاضر.

المتكلم إذن: فالضمائر من حيث الحضور نوعان: ضمير حضور )ضمير 

والمخاطب( ولهذا يشرتكان دائًما يف كثير من األحكام، وضمير الغائب، فلهذا 

عندما يتكلم على هذه الصورة )إبدال الظاهر من الضمير( سنقول إن اإلبدال هنا 

 على قسمين:

 ال سُ ا ول: إبدال الظاهر من  مير ال ائب:

ك(، هذه األمثلة ونحوها وهذا جائٌز مطلًقا، كقولك: )زره خالًدا(، )رأيته أخا 

نكرر وننبه دائًما نذكرها يف باب البدل ال يعني أهنا يجب أن تكون بداًل، يجوز أن 

( على أهنا بدل، 44:20د: @تكون عطف بيان، ويجوز أن تكون قطًعا، لكن )

)زره خالًدا(: زره: فعل، والفاعل مسترت تقديره أنت، والهاء مفعواًل به، خالًدا: 

 ء، )بدل كل من كل(.بدٌل من الها

ُ  مامر، وهَا جائ ؛  َّ الامير هنا  مير  ا من اس ا  اهر  هنا أبدلت اسم 

ا، قال الفرهدق:  غائب، واإلبدال منه جائ  مطل  

لللا  عللللى حاللللة لللل  أَّ يف ال للل م حا م 

 

 علللللى جلللل ده لاللللن بالمللللاء حللللا ُ 
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دل حاتِم: بدٌل من الهاء يف قوله )جوده(، كأنه قال: على جود حاتم، فأب

)حاتم( من الهاء، والهاء هنا ضمير غائب، فاإلبدال جائٌز مطلًقا، ولو جعل 

( لكان يقول: لضننَّ بالماء حاتُم، وهذا جائز، لكن  )حاتًما( فاعاًل للفعل )ضنَّ

عندما جر )حاتِم( عرفنا أنه لم يرد أنه فاعل، وإنما أراد جعله بداًل من الهاء يف 

 )جوده(.

ا عند الجمهور:  -(الغائب ضمير من الظاهر إبدال) أقصد– ومن ةلك أ ا 

(؟ واو [3ا نبياء:] (ٹ ٹ ڤ ڤ): قوله  ، أين فاعل )أسرَّ

النجوى: مفعول به، الذين  (ائ ائ)الجماعة تعود إلى المتكلَّم عنهم، 

 ظلموا: )الذين( بدل من واو الجماعة، واو الجماعة هنا ُيراد هبا غائٌب.

ا ڀ ڀ ڀ ٺ ): له عند الجمهور قو ومن ةلك أ ا 

؟ واو الجماعة، و)كثيٌر(: بدٌل من [71المائدة:] (ٺٺ
َ

، )عموا( أين فاعل َعِمي

 واو الجماعة، وهو بدل ظاهر من مضمر، وهذا المضمر للغائب.

يف اآليتين قوٌل آخر وهو قول ليس بقوي أن اآليتين من لغة )أكلوين الرباغيث( 

 لكن هذا قوٌل ضعيف.

الظاهر من الامير: ه  إبدال الظاهر من  مير  ال سُ الَاين من إبدال

 الحا ر:

إبدال االسم الظاهر من ضمير الحاضر، وهذه المسألة هي التي تكلَّم عليها 

ابن مالك هنا فقط؛ ألن كل الصور السابقة ال خالف فيها، جائزة وال إشكال فيها، 

 وإنما التفصيل هنا، فهنا يف شرط فأراد أن ينص عليه.

اسًما ظاهًرا من ضمير الحاضر فهذا ال يجوز إال بشرط ذكره ابن فإذا أبدلت 

 مالك يف قوله: 
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َر اَ  
للللرا الظَّللللاها ْيرا الَحا ا للللْن َ للللما  َوما

 

للللللللهد إاَّ َملللللللا إاَحاَ لللللللة  َجلللللللالَ  
ْبدا   د

َمااَ  أوا  
 اْقَعَاى َبْعَا  َأوا اْ عا

من كٍل  يقول: ال تبدل االسم الظاهر من الضمير الحاضر إال أن يكون بدل كل

 يدل على اإلحاطة والشمول، أو كان بدل بعٍض من كل، أو كان بدل اشتمال.

فبدل كٍل من كل ُيراد به اإلحاطة والشمول نحو: )اللهم اغفر لنا حاضرنا 

 وغائبنا(، فقولك: )حاضرنا وغائبنا( بدٌل من الضمير )نا(.

ساؤنا(، )سنسافر رجالنا ون وق لك: )أ رمعدُُ  بير ُ وص ير ُ(، وق لك:

أين فاعل سنسافر؟ واو الجماعة ال تدخل على ما فيه نون، فالفاعل ضمير مسترت 

وجوًبا تقديره )نحن(، وقلنا من قبل: أن المضارع المبدوء بنون ال يكون فاعله إال 

ضميًرا مسترتًا وجوًبا تقديره )نحن(، كما أن المضارع المبدوء بالهمزة ال يكون 

وجوًبا تقديره )أنا(، فعلى ذلك ال يجوز أن تقول أن  فاعله إال ضميًرا مسترتًا

 الفاعل )رجالنا(، بل )رجالنا( بدل من الفاعل المسترت وجوًبا.

ڀ ڀ ٺ ٺ ): عن المائدة التي أنزلها  قال 

، فـ )أولنا وآخرنا( بدل كٍل من كل من )نا( يف قوله )لنا(، [114المائدة:] (ٺ

 وهذا ضمير متكلم حاضر.

بدل كٍل من كل على اإلحاطة والشمول لم يصح البدل، فال يجوز فإن لم يدل 

أن تقول: )رأيتك زيًدا( على أن )زيًدا( بداًل من الكاف، الكاف: ضمير مخاطب 

حاضر، ال ُتبَدل منه هنا ظاهًرا، ال تقول: )أكرمني محمًدا( وأنت محمد، فُتبِدل 

 لم ال يدل على اإلحاطة.)محمًدا( من ياء المتكلم، فُتبِدل ظاهًرا من ضمير متك

أما بدُل الظاهر من ضمير الحاضر )بدل بعٍض من بعض( وقلنا هذا جائز، 

مت ضمير المتكلم )ربطني يدّي(  ، ثم قدَّ ( تريد ربط يديَّ مثاله: )ربطني يديَّ
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)ضربني بطني( )أعجبته وجهي( أي: أعجبه وجهي، )سأقطعك يدك( أي: سأقطع 

 يدك.

  مير الحا ر(؛ وه  بدل بعضا من  ق: ومن ةلك )إبدال الظاهر من

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ): قوله 

رَ ، ما إعراب )[21ا ح اب:] (ىئ ی َمْن َ اََّ َ ْرجد  اهللَ َواْلَيْ َم ا ما
( بدل لا

)منكم(، فالمعنى واهلل أعلم: لقد كان يف رسول اهلل أسوٌة حسنة لَمن كان يرجو اهلل 

م قول ه )لكم( توطئًة وتمهيًدا، فصار الثاين بداًل، والبدل هنا واليوم اآلخر، ثم قدَّ

قوله: )َمن( االسم الموصول اسم ظاهر، والُمَبدل منه: الضمير )الكاف( يف قوله: 

 )لكم(، فهو من إبدال الظاهر من ضمير الحاضر، وهو بدل بعٍض من كل.

 ومن ذلك أيًضا قول الشاعر:

ُا  للللللل نا وا ََداها َْ للللللل ى بالسَّ
 َأْوَعلللللللَدنا

 

ُا   للللل َْنَةد اْلَمنَاسا ْجلالللللى َفراْجلالللللى َ للللل  را

جن: الفعل، فتقول: )سَجنه َسجنًا(، أين يسجنه   جن: هذا البناء، والسَّ السِّ

 سجنًا؟ يسجنه َسجنًا يف السجن، فبالبناء )ِسجن( وفعله )َسجن(.

ْجلاى(  ُا را نا وا ََداها َْ ى بالسَّ
أي: أوعد رجلي، فـ)رجلي( بدل من ياء )َأْوَعلَدنا

 المتكلم، أبدل ظاهًرا من ضمير الحاضر، بدل بعٍض من كل.

فنحو قولك: )ردَّين طلبي(  وأما إبدال الظاهر من  مير الحا ر بدل ا عمال:

أي: ردَّ طلبي، وقولك: )سافرَت خطبي( )سافرَت خطبك يف كل مكان( أي: 

مت الضمير )سافرت( على ضمير مخاطب حاضر.  سافرت ُخَطبك لكنك قدَّ

 :◙قول النابغة الجعدي  ومن ذلك

َنا ودد للللدد َنا َوجد للللدد َْ للللَماَء َم  َبَلْ نَللللا السَّ

 

لللل  َفللللْ َق َةلاللللَك َمْظَ للللَرا  للللا َلنْرجد  َوإنَّ
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)مجدنا( بدل من )نا( المتكلمين، أي: بلغ مجدنا السماء، فأبدل ظاهًرا من   

ضمير الحاضر، وما العالقة بين المجد والمتكلمين؟ ليس كاًل من كل، وال بعًضا 

 ن كل، وإنما هو بدل اشتمال.م

 ومن ذلك قول الشاعر:

 ةر نللللللي، إَّ أمللللللرَ لللللللن  طاعللللللا

 

ا   ومللللللا ألفيعنللللللي حلمللللللي ماللللللاع 

ا) ال اهد يف ق له:  ( أي: وما ألفيتي حلمي مضاًعا، وما ألفيعني حلمي مااع 

 (.وما ألفيعني حلميفأبدل )حلمي( من ياء المتكلم يف قوله )

انَك اْبعاَ اَجَك اْسَعَمااَ مال بقوله: )وأما ابن مالك فمثَّل لبدل االشت (؛ أي: إن  َّ

م كاف المخاطب فقال: )إنك ابتهاجك(،  ابتهاجك استمال القلوب، إال أنه قدَّ

 فابتهاجك: بدل اشتمال من كاف المخاطب.

)كأنك ابتهاجك استماال( بفتح الهمزة، وهذا تحريف،  ويف بعض النسخ:

لة على المثال، المثال: )إنك ابتهاجك وصوابه )كإنك(؛ ألن الكاف هنا داخ

 استماال( فدخلت الكاف، وليست داخلة على )أن( فقط لكي ُتفَتح همزهتا.

 )ابتهاجك( بدٌل من الكاف بدل اشتمال، فهو )إنك ابتهاجك(.

د عليه: ا ة رناه لُن نؤ   فكل ما جاز يف ضمير الحاضر   ُ ن  ل بعد ةلك أمر 

هو يجوز يف ضمير الغائب، وقد ذكرنا من قبل أن أي: ضمير المتكلم والمخاطب ف

إبدال الظاهر من ضمير الغائب جائٌز مطلًقا، فإذا كان يجوز مع ضمير الحاضر 

بشروط، فكل هذه األمثلة التي ذكرناها مع هذه التفاصيل، فكلها جائزة يف الغائب؛ 

 ألهنا تجوز هي وغيرها يف الغائب.

م وصغيرهم( يف الغائب كما تقول: )زرُتهم كبيره فل َا  َ ه أَّ    ل:

 )زرتكم كبيركم وصغيركم(، وتقول: )ضربته وجهه( ُفتبِدل من ضمير الغائب.
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نأيت إلى مثاٍل أرجأته قبل قليل: لو قلنا: )أعجبك أخالقه( تتكلم عن رجٍل ما 

 فقلت: )أعجبك أخالقه(؛ الكاف: مفعوٌل به، وأخالقه: فاعل أم بدل؟

يجوز أن يكون فاعاًل، فنقول حينئٍذ أنه فاعٌل    :أما من حيث الَ اه النح

مجازي، فيجوز يف الفعل التذكير والتأنيث، )أعجبك أخالقه( أو )أعجبتك 

 أخالقه( والتأنيث أكثر، عندما نقول أنه فاعل سنحتاج إلى تعليل.

إن )أخالقه( بدل اشتمال من الفاعل المسترت، )أعجبك هو(،  و َ ه أَّ ن  ل:

أعجبك فأقول: )أعجبك( أي أعجبك هو، ثم ُأبِدل )أخالقه( من  تتكلم عن رجل

الفاعل المسترت )أعجبك أخالقه( فلهذا يف الكالم قد يبين المراد خالف 

المكتوب، فلو قلت: )أعجبك أخالقه( فبّين هنا أن الفاعل هو الضمير المسترت 

 اإلعراب. العائد إلى المتكلَّم عنه، فهذه المعاين البد من النظر إليها عند

أما قول النحو يجوز كذا ويجوز كذا وكذا لقول الُمعِرب، يجوز كذا ويجوز 

كذا أي: من باب الجواز النحوي، لكن المراد ال ُيحَدد إال مراًدا واحًدا، إعراًبا 

ر ربما يف التفسير، النحو ُيبيِن األوجه الجائزة،  واحًدا، لكن هذا من عمل المفسِّ

 إلعراب الذي يناسب المعنى المقصود.والمفسر هو الذي يحدد ا

هذه الصور التي ذكرناها اآلن هي صوٌر إلبدال االسم من االسم، وهناك صوٌر 

أخرى للبدل منها: إبدال الفعل من الفعل، وهذا سيذكره ابن مالك يف آخر الباب، 

 فسنرجأ الكالم عليه إلى آخر الباب.

ېئ ىئ ):  إبدال الجملة من الجملة، كقوله ومن ص ر البدل:

ی ی )، [133-132ال عراء:] (ی ی جئ ىئ ىئ ی ی

 .(ىئ ىئ ی)هذه الجملة بدٌل من الجملة السابقة  (جئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): ومن ذلك قوله 
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، )يذبحون( لم يقل [49الب رة:] (پ پ ڀ ڀ ڀڀ 

ٱ )بدل من قوله:  (پ ڀ ڀ ڀڀ))ويذبحون(، فقوله: 

ٱ ٻ ٻ )على معنى  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

 واهلل أعلم. (ڀ ڀڀٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 ومن ذلك قول الشاعر:

 أقللل لد للللله ارحلللق ا   لللليمنَّ عنللللدنا

 

ا   وإا فُلللن يف السلللر والَ لللر مسللللم 

فقوله: )ال تقيمن عندنا( جملة بدٌل من قوله: )ارحل( وهو أيًضا جملة؛ ألنه  

 مع فاعله يكون جملة.

 :وهناك صورٌة أخرية: وهي بدل اجلملة من املفرد 

هذه األنواع لكي تعلم أن هذه هي األنواع الواردة يف الكالم  نحن عندما نذكر

الجائزة، فما سواها ال يجوز، ال تجد إبدال اسم من جملة؛ ألهنا ليست موجودة يف 

هذه األنواع، ال تجد إبدال اسم من فعل، ونحو ذلك، فهذا فائدة التقسيمات 

 واألنواع؛ لتحصر الجائز والوارد.

بدل إبدال الجملة من المفرد، هذا موجود يف الكالم هو  قلنا الن   ا مير:

)أسألك عن محمٍد أين ذهب؟(  وجائز، كأن تقول: )أسألك عن محمٍد َمن أبوه(

)أسألك عن محمٍد( محمٍد: اسم مجرور بـ )عن(، )َمن أبوه؟( هذه جملة 

م )َمن(، والجملة  استفهام، جملة أسمية مكونة من مبتدأ )أبوه( ومن خربٍ مقدَّ

 سمية )َمن أبوه( بدٌل من )محمد(، وهذا أسلوٌب شائع وجائز باطراد يف الكالم.األ

ۆئ )، [187ا عراف:] (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ): -تعالى–قال 

ہ ہ ھ ): -تعالى–هذه جملة استفهام بدٌل من )الساعة(، قال  (ۆئۈئ
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إلى: حرف جر، اإلبل: اسم مجرور مفرد،  ؛[17ال ا ية:] (ھ ھ ھ

عرفنا من قبل كيف ُنعِرب الُجَمل االستفهامية، )كيف خلقت( هذه جملة، و

)ُخلقت( ُخلِق: فعل، والتاء نائب فاعل، كيف: حال، هذه جملة مكونة من فعل 

لاَ ْت ونائب فاعل وحال، وهذه الجملة االستفهامية ) ( بدل من االسم َ ْيَف مد

 المفرد )اإلبل(.

 قال الشاعر:

 إللللللى اهلل أ لللللُ  بالمد نلللللة حاجلللللة  

 

 ر   يللللف  لع يللللاَّ؟وبال للللام أملللل 

 قوله: )كيف يلتقيان؟( هذه جملة استفهامية وهي بدٌل من قوله: )حاجًة(. 

يف البيت السابع ليتكلم على مسألٍة تتعلق  ثم بعد ذلك ينتقل ابن مالك 

 بحكم اإلبدال من اسم االستفهام، كيف ُتبِدل من اسم االستفهام، فقال:

نا الَ ْملللَ  َ لالللي هَ  َالللمَّ  ْملللَ ا  َوَبلللَدلد المد

 

ْيِد َأْم َعلاللللللللللي   َ َمللللللللللْن َةا َأَسللللللللللعا

ذكر يف هذا البيت حكم اإلبدال من اسم االستفهام، يقول: إذا ُأبِدل اسٌم من  

ْيِد َأْم اسم استفهام فيجب أن يكون يف البدل همزة استفهام، كقولك: ) َمْن َةا َأَسعا

راب جملة االستفهام (؛ )سعيٌد( بدٌل من )َمن(، هذه جملة استفهام، وعرفنا إعَعلاي

 من َقبل وأهنا بإعراب ما يقابلها يف الجواب.

خرب، إذن ما إعراب )ذا( يف قولك )َمن ذا؟(  )َمن ةا ه ِد(؛ ةا: مبعدأ، وه د:

ر؛ ألهنا تقابل ذا يف الجواب، لو قلت: )َمن ذا؟( ستقول: )ذا سعيٌد( فـ  مبتدأ مؤخَّ

ا كانت مبتدأ فما إعراب )َمن(؟ خرٌب )ذا( مبتدأ، إذن: )ذا( يف السؤال مبتدأ، فإذ

م يف محل رفع.  مقدَّ

؟( سعيٌد بدٌل من )َمن(، بدٌل من اسم االستفهام 
ٌ

ثم قلت: )أسعيٌد أم علي

المستفهم منه، تستفهم عَمن؟ وهو سعيد أو علي، فـ )سعيٌد( بدٌل من )َمن(، 
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(؛ أم: ْيِد َأْم َعلايَ َمْن َةا َأَسعا فرتفعه؛ ألن )َمن( خرب يف محل رفع فرتفع تابعه، ) 

: معطوف على سعيد، هذا اإلعراب.
ٌ

 حرف عطف، علي

هو أن البدل )سعيٌد( يجب أن يكون فيه همزة  الحُُ الَ  ورد يف هَا البيت:

استفهام؛ ألنه بدٌل من اسم استفهام، فتقول: )ما تفعل؟ أخيًرا أم شًرا؟(؛ )خيًرا( 

 تأيت مع البدل هبمزة استفهام. بدٌل من قولك )ما( وهو اسم استفهام، فجب أن

لماذا نصبنا البدل هنا؟ فقلنا: )ما تفعل؟ أخيًرا أم شًرا؟(؛ ُنعِرب اسم 

االستفهام؛ ألنه بدٌل من اسم االستفهام، فهو مثله يف اإلعراب، ما إعراب )ما( يف 

 قولك: )ما تفعل؟( أفعُل خيًرا، خيًرا: مفعول به يقابل )ما(، إذن: فـ )ما( مفعوٌل به

م، فُتبِدل منه بالنصب، )ما تفعل؟ أخيًرا أم شًرا؟(.  مقدَّ

وتقول: )متى تأتينا؟ أغًدا أم بعد غٍد؟( غًدا: بدٌل من )متى( اسم استفهام 

فيجب فيه الهمز، لكن ما إعراب )متى(؟ أِجب، )متى تأتينا؟( آتيك غًدا، ما الذي 

ا(، فإعراب )متى( ظرف يقابل )متى( يف الجواب؟ غًدا، إذن: فإعرابه كإعراب )غدً 

م، ثم ُتبِدل منه بالنصب؛ ألنه ظرف زمان، فتقول: )متى تأتينا؟ أغًدا أم  زمان مقدَّ

 بعد غٍد؟(.

)متى تأتينا؟( ألنه اسم استفهام، واسم االستفهام يرتفع الفعل بعده، )ما 

تفعُل؟ أخيًرا أم شًرا؟( هذه ضمة وليست واو جماعة؛ ألن أسماء االستفهام كلها 

تعمل شيًئا فيبقى الفعل بعدها مرفوًعا، بخالف ما لو كانت من أدوات الشرط  ال

 فإهنا تجزم كقولك: )ما تفعْل ُتجَز به(.

قلنا الواجب يف االسم المبدل من اسم االستفهام أن يكون هبمزة استفهام، 

الواجب الوجود ال الظهور، أي: يجوز أن تحذفه من جهة االستفهام فتقول: )َمن 

؟(.ذا؟ سع
ٌ

 يٌد أم علي

 واهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس الرابع والتسعون
 

بسُ اهلل الرحمن الرحيُ، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا 

 أما بعد:محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

ه الليلة هي ليلة اإلثنين مفتتح شهر ذي السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، هذ

 جامع يف ونحن ،من هجرة المصطفى  1433القعدة من سنة 

ة، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الرابع الجزير بحي الرياض بمدينة الراجحي

 .-اهلل رحمة عليه–والتسعين من دروس شرح ألفية ابن مالك 

بدل، ثم ندخل بعد ذلك إلى أما يف هذا الدرس فسنُكِمل ما بقي من باب ال

الباب التالي وهو ]باب النداء[، بقي لنا يف ]باب البدل[ بيتان، أحدهما شرعنا يف 

 يف آخر ]باب البدل[: شرحه، نبدأ به، قال 

نا الَ ْملللَ  َ لالللي َهْملللَ ا   َالللمَّ  َوَبلللَدلد المد

 

ْيِد َأْم َعلاللللللللللي   َ َمللللللللللْن َةا َأَسللللللللللعا

ذكر حكم اإلبدال من اسم  يف هذا البيت ذكرنا أن ابن مالك  

االستفهام، فإذا أبدلت من اسم استفهام فلذلك حكٌم خاص وهو: وجوب اقرتان 

 همزة االستفهام مع البدل.

؟(، وقولك: )َمن هذا؟( أسلوب  مَال ةلك أَّ    ل:
ٌ

)َمن هذا؟ أسعيٌد أم علي

 
ٌ

م، هذا: مبتدٌأ مؤخر، ثم قلت: )أسعيٌد أم علي ؟( فسعيد: استفهام، َمن: خرٌب مقدَّ

 )
ٌ

بدٌل من اسم االستفهام )َمن(؛ ألنه الُمستفَهم عنه، الُمستفَهم عنه )أسعيٌد أم علي
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؟(. 
ٌ

 أحدهما، فوجب أن تأيت بالهمزة مقرتنًة بالبدل )أسعيٌد أم علي

ر معه العامل  وإنما نص ابن مالك على هذا الحكم؛ ألن البدل يف أصله ال ُيكرَّ

)جاء محمٌد أخي( فـ )أخي( بدٌل من )محمد(، وال  ظاهًرا، فأنت يف البدل تقول:

تقول: )جاء محمٌد جاء أخي(، فإن قلت ذلك أي: )جاء محمٌد جاء أخي( كان 

 ذلك أسلوًبا آخر ليس على أسلوب البدل.

ر معه ظاهًرا إال يف موضعين، ال ُيكرر معه شيء  أما البدل فإن العامل ال ُيكرَّ

ضع وموضع آخر سيأيت، فلهذا نص ابن مالك على من الُمبَدل منه إال يف هذا المو

 هذا الحكم.

)ما تفعُل؟ أخيًرا أم شًرا؟( وقولك: )ما تفعُل؟( استفهام،  ومن ةلك أَّ    ل:

)ما(: مفعوٌل به مقدم؛ ألن الفعل بعده متعٍد لم يستوِف مفعوله، فأبدلت من اسم 

اسم االستفهام وهو  االستفهام قولك: )أخيًرا أم شًرا؟(، فنصبت؛ ألنك أبدلت من

 يف محل نصب.

)متى تأتينا؟ أغًدا أم بعد غٍد؟(، فقولك )متى تأتينا؟(  ومن ةلك أَّ    ل:

استفهام، فـ )متى( ظرف زمان، ثم أبدلت منها فقلت: )أغًدا أم بعد غٍد؟( فـ )غًدا( 

 بدل من اسم االستفهام )متى( إال أنه وجب أن تقُرن به همزة االستفهام.

أي: يجب أن تكون  "جب أن تقرتن همزة االستفهام بالبدلي"وقولنا: 

أي:  "يجب كذا"، "يجب"موجودًة، وهكذا الحكم يف كل ما يقول فيه النحويون 

ًرا، فعلى هذا يجوز أن تقول يف الكالم: )َمن ذا؟ أسعيٌد  يجب وجوده ظاهًرا أو ُمقدَّ

؟(.
ٌ

؟(، ويجوز أن تقول: )َمن ذا؟ سعيٌد أم علي
ٌ

 أم علي

يف األسلوب الثاين يجب أن تقول إن هناك همزًة محذوفًة يف قولك: لكن 

)أسعيٌد(؛ ألن الحكم هنا للهمزة، فهي موجودة إال أهنا محذوفة، وقد قررنا كثيًرا 
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أن المحذوف موجود، وإال لم يقع عليه الحذف؛ ألن الحذف ال يكون على 

معنى ذلك  "حذوفم"المعدوم، وإنما يقع على شيٍء موجود، فكل ما تقول فيه: 

ر وليس ظاهًرا.  أنه موجود إال أنه ُمقدَّ

نحوه ال مثله، نحو هذا الحكم: اإلبدال من  ونح  هَا الحُُ،    ل:

المجرور، لو أبدلت من مجرور فإنه يجوز أن تعيد الجار مع البدل، ويجوز أال 

 تعيده، فيجوز أن تقول: )مررُت بزيٍد أخيك(، ويجوز أن تقول: )مررُت بزيدٍ 

 بأخيك(، فهذا خاٌص يف المجرور.

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ) الماضي، الدرس يف تلوناه وقد ،ومن ذلك قوله 

، وقلنا: إن قوله [21ا ح اب:] (ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی

رَ ) َمْن َ اََّ َ ْرجد  اهللَ َواْلَيْ َم ا ما
ُْ ( بدل من الضمير )الكاف( يف قوله: )لا ُد (. َل

 أسوٌة حسنة لَمن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر(. والمعنى: )لقد كان يف رسول اهلل

ُْ ومع ذلك أن نجد حرف الجر )الالم( دخل على المبدل منه ) ُد (، ودخل َل

رَ على البدل ) َمْن َ اََّ َ ْرجد  اهللَ َواْلَيْ َم ا ما
ر مع لا (، فحرف الجر يجوز أن ُيكرَّ

 البدل.

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ): ومن ذلك أيًضا قوله 
لانَا وهذا أيًضا تلوناه يف الدرس الماضي، ) [114المائدة:] َوَّ

ا  ا يد 
ُد َّد َلنَا عا  َ

راَنا راَنا( عرفنا أن قوله: )َوآما نَا َوآما
لا َوَّ

( بدل من الضمير )نا( أي: تكون عيًدا ألولنا  ا

راَناوآخرنا، ونجد أن حرف الجر )الالم( قد دخل على البدل ) نَا َوآما
لا َوَّ

( وعلى  ا

 ه )لنا(، فهذا جائٌز يف البدل.المبدل من

 ختم هذا الباب ]باب البدل[ بقوله:  ثم إن ابن مالك 

ْعللللقا َ َمللللنْ  للللَن الفا ْعللللقد ما ْبللللَدلد الفا  َو د

 

َعلللللنْ   ْن بانَلللللا  د
لللللق إاَلْينَلللللا َ ْسلللللَععا

 َ صا
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ذكر يف هذا البيت إبدال الفعل من الفعل، وقد ذكرنا يف الدرس الماضي أن  

السم من االسم، وله صوٌر ذكرناها يف الدرس الماضي، اإلبدال أنواع، إبدال ا

إبدال الفعل من الفعل، وقلنا: إنه سيأيت يف آخر األلفية وهذا أوانه، وإبدال الجملة 

 من الجملة، وإبدال الجملة من االسم المفرد.

فهذا أوان الكالم على آخر صورة من صور اإلبدال وهو إبدال الفعل من 

ْبَد الفعل: قال: ) ْعقا َو د َن الفا ْعقد ما (: أي: يجوز أن ُتبِدل فعاًل من فعل، فكما أن لد الفا

االسم ُيبَدل من االسم والجملة ُتبَدل من الجملة، فإن الفعل أيًضا يجوز أن ُيبَدل 

 من الفعل.

أي: من إبدال الفعل من الفعل: هو إبداله بداًل مطابًقا أو  والمسم   من ةلك:

ن أجازوا قياًسا أن ُتبِدل الفعل من الفعل بدل بعٍض من بدل اشتمال، ثم إن النحويي

 كل، وبدل غلط، هذا من القياس السائغ الجائز على المسموع.

َ َمْن أي: )إبدال الفعل من الفعل(: قول ابن مالك: ) ومن ا مَلة على ةلك:

ْن بانَا  دَعنْ 
ق إاَلْينَا َ ْسَععا

 صل إلينا ُيَعن.(، يقول: َمن يصل إلينا ما جزاءه؟ َمن يَ صا

ق إاَلْينَاثم أبدل من قوله )
(، كأنه قال:  دَعنْ ( قال: َمن يصل إلينا يستعين بنا )َ صا

( بدٌل من َ ْسَععانْ َمن يستعن بنا ُيَعن؛ ألن البدل على نية حذف المبدل منه، فقوله: )

ق)  (، بدل مطابًقا أو بدل اشتمال؟ ما العالقة بين الوصول واالستعانة؟ بدلَ صا

 اشتمال.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ): ومن ذلك قوله 

ٹ ڤ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

َمن يفعل ذلك ما جزاؤه؟  [69-68الفرقاَّ:] (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

فقوله: )يضاعف( بدٌل من قوله: )يلَق(، بدل ، [69-68الفرقاَّ:] (ڦ

 ال، فلهذا ُجِزَم الفعل )يضاعف(؛ ألنه بدٌل من جواب الشرط المجزوم.اشتم

 ومن ذلك قول الشاعر: 

نلللللا لللللُ بانلللللا يف دا ارا نلللللا  دلما
 معلللللى َ ٌ ا

 

َلللا   ٌَجَّ لللد َحطبللل  َجللل ا  َونلللارا  َ  َا  َ 

فالشرط )متى تأتنا(، والجواب )تجد حطًبا(، ثم أبدل من فعل الشرط فقال:  

ُ بان) نا  دلما
نامعى َ ٌ ا َا  ا يف دا ارا ٌَجَّ د َحطب  َج ا  َونارا  َ  َا (، أتيتهم، ألممت هبم َ 

 أي: جئتهم، فالمعنى متقارب.

 ومن ذلك قول الراجز:

 إَّ علللللللللللللللللى اهلل أَّ  با عللللللللللللللللا

 

  ؤمللللللَ  رهللللللا أو  َلللللل   ائعللللللا 

 اهلل أن تؤخذ كرًها  
ّ

فقوله: )تؤخذ( بدٌل من قوله: )ُتبايع(، والمعنى: )إن علي

ا(، فهو بدل مطابقة، وسميناه بدل تفصيل، قلنا: إن من البدل المطابق أو تأيت طائعً 

 بدل التفصيل، أن تذكر أجزاءه.

فإن قال قائل: )قعد زيٌد( ماذا فهمتم؟ قام أم قعد؟ قعد، إذن: فـ )قعد( بدل 

غلط من )قام(، فهذا جائٌز يف الكالم، وإن لم ُيسَمع لكنه يجوز يف الكالم أن يقع 

 ذلك.

)إن تصلِّ تسجْد هلل يرحْمك( فالجملة: )إن تصلِّ هلل يرحمك( ثم وتقول: 

أبدلت من فعل الشرط فقلت: )إن تصلِّ تسجْد هلل يرحْمك(، والسجود من الصالة 

 بدُل بعض.

 (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ): قال 

البدل )ما ظهر منها( ما: اسم موصول بمعنى )الذي ظهر منها(،  [151ا نعام:]
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 فواحش(، وهو بدل تفصيل من البدل المطابق.والمبَدل منه )ال 

 [20  سف:] (ہ ہ ہ ھ ھ): قال 

شروه: أي: باعوه، البدل: )دراهم( والمبدل منه: )الثمن(، والمعنى واهلل أعلم: 

م المبدل منه  )وباعوه بدراهم معدودة(، البدل على نية حذف المبَدل منه إال أنه قدَّ

 .(ہ ہ ہ ھ ھ)توطئًة فقال: 

 أول الُالم عن البدل أَّ مَق هَه ا ساليب  َ ه في ا من حيث وة رنا يف

 الصناعة النح  ة  ال ة أ ياء:

 .  أَّ  ُ َّ بدا 

 .َّوأَّ  ُ َّ عطف بيا 

 .وأَّ  ُ َّ على ال طع 

وفصلنا ذلك يف الدرس الماضي، وميزنا متى تكون بداًل، ومتى تكون عطف 

يٌء واحد، ومن حيث بيان، ومتى تكون على القطع، من حيث الجواز النحوي ش

المعنى فإن المعنى يقف على واحٍد منها، أما أن تكون بداًل أو عطف بيان أو على 

 القطع، فالمعنى يحتم إعراًبا واحًدا.

البدل:  [30-29 ه:] (وئ ۇئ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ): قال 

)هارون(، والمبدل منه: )وزيًرا(، بدل كٍل من كل، )أخي(: الوصف بالجامد 

لبيان هو النعت بالجامد، العطف بالمشتق هو الذي يسميه عطف بيان، فعطف ا

 النحويون نعًتا، وأما النعت بالجامد فهو الذي يسميه النحويون عطف بيان.

والظاهر يف اآلية أنه عطف بيان، ويجوز يف الصناعة أن يكون بداًل وأن يكون 

أخي(،  على القطع، فإن قلت: إنه بدل فمعنى اآلية يعود إلى قولك: )واجعل لي
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وإن قلت: إنه عطف بيان فيعود معنى اآلية إلى قولك )واجعل لي هارون الذي هو 

أخي( أي: هارون ثم وصفه بأنه أخوه، فالمعنى سيختلف، يتضح يف اآلية أن 

 )هارون( معرفة، )وزيًرا( نكرة.

فلهذا لم نذكر يف البدل أنه ُيشرتَط أن يوافق المبدل منه يف التعريف والتنكير، 

ز توكيد النكرة، البد من  كعطف البيان مثاًل أو النعت، وكذلك التوكيد عند َمن جوَّ

 الموافقة يف التعريف والتنكير.

أما يف البدل فباتفاق أنه ال تشرتط الموافقة، لك أن ُتبِدل معرفة من النكرة، 

والنكرة من المعرفة، والمعرفة من المعرفة، والنكرة من النكرة؛ ألن البدل على نية 

حذف المبدل منه، أي: أن البدل هو المقصود بالكالم، والسابق ُذكَِر تمهيًدا، ليس 

هناك عالقة تتعلق بالتعريف والتنكير، وإنما العالقة ارتباط بالحكم، أنت تريد أن 

 تقول: )واجعل لي هارون(.

 (ې ى ى ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې): وقال 

ن )الناصية(، قد ُأبِدَلت ، هنا واضح أن )ناصيٍة( بدٌل مطابق م[16-15العلق:]

 النكرة من المعرفة.

ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ): ثم نقف عند قوله 

بدل من )همزٍة لمزة(، لماذا ال نقول  ، ما إعراب )الذي(؟[2-1ال م ة:] (ڤ

أنه نعت؟ ال يجوز؛ ألن )الذي( اسٌم موصول معرفة، و )همزة لمزة( نكرة، فهنا ال 

 ت، بل يجب أن تقول: أنه بدل.يصح أن نقول: أنه عطف بيان وال نع

ويجوز أن يكون على القطع، القطع أسلوب بالغي، يبتعد عن النحو، هو 

أسلوٌب بالغي إذا قصده اإلنسان، فالبد من معرفة نية المتكلم، فإذا لم نعرف فال 

يصاغ إلى القطع، وإنما يصاغ إلى أن الكالم األصل فيه االتصال، فلهذا نقول: أنه 
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 للذي جمع مااًل وعدده(. بدل أي: )ويٌل  

 قال الشاعر: 

  للا مللن للله ا  يبللاَّ المَللد والُللرم

 

 وملللن لللله الما لللياَّ السللليف وال للللُ 

البدل: )المجد والكرم( والمبدل منه )األطيبان(، وهو بدٌل مطابق، أو بدل  

 تفصيل.

 وقال اآلخر:

 إَّ السللي ف غللدوها ورواَح للا  ر للت

 

 هلللللل اهَّ مَللللللق قللللللرَّ ا عاللللللب 

ا ورواحها(، والمبدل منه )السيوف(، وهو بدٌل مطابق أو بدل البدل: )غدوه 

 تفصيل.

ها ورواُحها تركت هوزان مثل قرن  و َ ه أَّ    ل المعُل ُ: إن السيوف غدوُّ

ها ورواُحها(، فإعراهبا يكون مبتدأ مرفوًعا، والخرب:  األعضب، فإذا رفعنا )غدوُّ

ها ورواُحها تركت( خربٌ لـ )إن(، وهذا جائٌز  )تركت(، ثم إن المبتدأ والخرب )غدوُّ

 دائًما يف هذا األسلوب.

 وقال الشاعر:

 أبللللللم ربيعلللللة أعالهلللللا وأسللللللفَل ا

 

لللللللا   افينلللللللا لميعلللللللاد   لللللللا وقيس   أنَّ

 فقوله: )أعالها وأسفلها( بدل من )ربيعة( بدٌل مطابق. 

يف هناية الكالم على ]باب البدل[ نكون قد انتهينا من الكالم على التوابع، 

لنعت والعطف والتوكيد والبدل، ذكرها ابن مالك سرًدا؛ ألهنا توابع، لننتقل وهي: ا

بعد ذلك إلى موضوٍع جديد وباٍب جديد وهو ]باب النداء[، سينتقل إليه ابن مالك 

– اهلل شاء إن سرتون كما الطول من شيءٌ  فيه باٌب  وهو ،-تعالى–إن شاء اهلل 

 .-تعالى
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 م     النداء ول اح ه:

 وممسين بيع ا؛  َّ النداء له   ابع )ل احق(، عالَه ابن 
مالك يف ألفيعه يف أربعة 

ُ  معين، فخص ا النح   َّ  يف أصل ا  دمق يف باب ]النداء[، لُن ا  خعن بحُ

بباب  ماُ، فابن مالك عالج  ق ةلك النداء ول احق النداء يف أربعة  وممسين 

، وهي:   بيع ا يف  مانية أب اب  وفصق 

 ]يف ا ني ع ر بيع ا. ]باب النداء 

 .َفصِق وه  يف  ابع المناد  يف سبعة أبيا ُ  

 .َباِب ]المناد  المااف إلى  اء المعُلُ[ يف  ال ة أبيا ُ  

 .َباِب ]أسماء  اهمت النداء[ يف  ال ة أبيا ُ  

 .َباب ]ااسع ا ة[ يف  ال ة أبيا ُ  

 .َباب ]الن دبة[ يف سبعة أبيا ُ  

  ني ع ر بيع ا. ُ باب ]العرميُ[ يف ا 

 .باب ]اامعصاُ[ يف بيعْين ُ  

 .َباب ]العحَ ر واإلغراء[ يف ممسة أبيا ُ  

فمجموع كل ذلك ثمانية أبواب وفصل يف أربعٍة وخمسين بيًتا، وهي من أوسع 

 ـ إن لم تكن أوسع الموضوعات التي عالجها ابن مالك، ونبدأ ب

 النداءباب 
 :عشر بيًتا، قال فيها الذي عقده ابن مالك يف ألفيته يف اثني 

نَللللاَد  النَّللللاء َأو َ النَّللللاءا َ للللا.573 لمد
 َولا

 

َُّ َهَيللللللللا  لللللللل ا َأَ للللللللا  د ََ  َوَأْ  َوآَ للللللل

ْب .574  لللدا اناي َوَوا لاَملللْن ند للللدَّ
 َوالَ ْمللل د لا

 

 َأو َ للا َوَغْيللرد َوا َلللَد  الَّلللباس اْجعدناللْب  
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ْاللللَمر  َوَمللللا.575  وب  َومد نْللللدد  َوَغْيللللرد مد

 

ْسلللَع َ   َعلللرَّ  َفاْعَلَملللاَجلللا مد  اَ   َقلللْد  د

َ لارا َللهْ .576  نْس َوالمد َا ُا ال ََ فاي اْس  َوَةا

 

للللْر َعاةاَلللللهْ    َقللللقَّ َوَمللللْن َ ْمنَْعللللهد َفاْنصد

ْفللَرَدا.577  نَللاَد  المد َف المد َعللرَّ  َواْبللن المد

 

لللَدا   َقلللْد عد ا
َا  فالللي َرْفعلللها  َعَللللى الَّللل

للَماَم َمللا َبنَلل ا َقْبللَق .578 
 الن للَدا َواْنلل ا اْناا

 

َدا  للللد   جد
للللَر  ةا  بانَللللاء  َْ للللَر مد َْ  َوليد

َالللللاَفا.579  للللل َر َوالمد ُد ْفلللللَرَد الَمنْ  َوالمد

 

الََفلللللا  لللللْب َعاداَمللللل  ما لللللْبَ هد اْنصا
 َو ا

لللنْ .580  َُّ َواْفلللَعَحنَّ ما للل  َوَنْحلللَ  َهْ لللد   د

 

للللنْ   ْيد  اَ َ  ا  َنْحلللل ا َأَهْ للللدد ْبللللَن َسللللعا

ُْ َ لللقا .581  ُ  إاَّْ َلللل للل  ااْبلللند َعَلَملللا َوالاَّ

 

عاَملللللا  ُِ َقلللللْد حد  َأو َ لللللقا ااْبلللللَن َعَلللللل

َنا.582  َرارا  ند  
ْب َما اْ طا ُْ َأوا اْنصا  َواْ مد

 

َُ بدي نَلللللا  َملللللا َللللللهد اْسلللللعاْحَ اِق َ للللل  مَّ

لللنَّ َجْملللعد َ لللا َوَأل.583  َرار  مد
 َوبااْ لللطا

 

َملللللللق  َد لللللللي  ال
 َوَمْحُا

ا
 إاَ َملللللللَع اهلل

ََللللللرد ال.584  ْ ضَوا َْ  َُّ باللللللالعَّْع ا لللللل  لَّ د

 

َُّ فالللللي َقلللللرا اض  للللل ََّ بلللللا اللَّ د  َوَ للللل

فهذه أبيات باب النداء، نبدأ يف أولها بالكالم على شيٍء من روايات األبيات،  

(: وغيَر: بالنصب، اجتنب: َوَغْيَر َوا َلَد  الَّلباسا اْجَعناْب فقد جاء يف بعض النسخ: )

)اجَتنِب( فعل أمٍر، وفاعله )أنت(، )وغيَر(  بالبناء للفاعل، فعلى ذلك يكون قوله:

م.  مفعوٌل به مقدَّ

(: فـ )اجُتنَِب( فعٌل ماضي َوَغْيرد َوا َلَد  الَّلباس اْجعدناْب وأما الرواية المشهورة: )

مبني للمجهول، ونائب فاعله مسترت تقديره هو، والفعل ونائب فاعله خرٌب للمبتدأ 

 )غيُر(.

َر َوليد ) وجاء يف بعض النسخ: َْ را َم َر (، والرواية المشهورة: )َْ َْ َر مد َْ (، َوليد

َر وقد أشرنا إلى مثل ذلك من قبل، فعلى رواية ) َْ را َم َْ ( يكون فعاًل ثالثًيا َوليد

مبنًيا للمعلوم، من )َجَرى َيجِري( وفاعله ضميٌر مسترت تقديره هو، )وليجِر هو 

َْ مجرى(، وأما الرواية المشهورة: ) َر مد َْ ( فيكون فعاًل رباعًيا مبنًيا َر َوليد

للمجهول، من )ُأجِرَي ُيجرى(، ونائب فاعله مسترت تقديره هو )وليجَر هو 
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 ُمجرى(.

مجرى(، ويؤخذ من الفعل الرباعي =ويؤخذ من الفعل الثالثي على )َمفعل

 ُمجَرى(، هذا القياس.=على )ُمْفَعل

ُِ وجاء يف بعض النسخ: ) الياء يف آخر )يلي(، وجاء يف ( بإثبات وَ لاي ااْبَن َعَل

ُِ بعض الشروح المطبوعة: ) َ قا و( بـ )أو(، والرواية المشهورة )أو َ لاي ااْبَن َعَل

 ُِ  (، بالواو وبحذف الواو من آخر )يِل(.ااْبَن َعَل

 فكيف يكون تخريج هذه الروايات؟ 

ُِ ونبدأ بالرواية المشهورة يف النسخ: ) ء من الفعل (: بحذف الياَ قا ااْبَن َعَل

)َيل(، فالفعل مجزوم؛ ألن الواو حينئٍذ حرف عطف، فعطفت الفعل المضارع 

ُْ َ قا ااْبند َعَلَما )يلي( على قوله: ) ُِ وإاَّْ َل (، عطفت فعاًل مضارًعا َ قا ااْبَن َعَل

 على فعٍل مضارع فانجزم مثله.

الفعل حينئٍذ (: بإثبات الياء، فوَ لاي) وأما الروا ة ال ليلة يف بعض النسخ:

مرفوع، والواو حالية، أي: يعني إن لم يلي االبن علًما والحال أن هذا االبن يلي 

 علًما، أو يليه علٌم، فالحكم كذا وكذا، وهذا جائز.

(  أو) وأما الَ  يف بعض ال روو المطب عة: بـ )أو( فهذا خالف المعنى؛ َ قا

أن االبن يلي َعَلًما، وأن يليه ألن شرط المسألة كما سيأيت: اجتماع األمرين مًعا، 

َعَلم، أي: يكون قبله َعَلم وأن يكون بعده َعَلم، البد من األمرين، ليس أحدهما، فـ 

 )أو( هنا على خالف المعنى.

نَّ َجْمعد َ ا َوَألويف قوله: ) َرار  مد
( جاء يف النسخ برفع )جمع( ونصبها، َوبااْ طا

نَّ َجْمعد النصب، )وجاء يف بعضها بالرفع، وجاء يف بعضها ب َرار  مد
(، َوبااْ طا

نَّ َجْمعَ ) َرار  مد
 (.َوبااْ طا
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نَّ َجْمعد َ ا َوَألفبالرفع على رواية )  َرار  مد
( يكون فعاًل َوبااْ طا (: فإن )ُخصَّ

 ماضًيا مبنًيا للمجهول، فجمُع هنا: نائب فاعل مرفوع.

نَّ َجْمَع َ اوأما على رواية النصب: ) َرار  مد
( حينئٍذ َوَأل َوبااْ طا (: فـ )ُخصَّ

(، فهو فعل أمر وفاعله مسترتٌ تقديره )أنت(، وجمع: مفعوٌل به  فعل أمر مثل )ُعدَّ

 منصوب.

فن  ل: إَّ ابن مالك كالهما وارد يف النسخ، ثم نعود بعد ذلك إلى األبيات، 

 :يف هَه ا بياَ ة ر ممس مسائق 

 بيان أحرف النداء. المسٌلة ا ولى:

 حذف حرف النداء، تكلَّم على حكم حذف حرف النداء. لَانية:المسٌلة ا

 حكم المنادى األعرابي. المسٌلة الَالَة:

 حكم المنادى يف ضرورة الشعر. المسٌلة الرابعة:

 نداء ما فيه )أل(، كيف تنادي كلمًة يف أولها )أل(. المسٌلة الخامسة:

 ان أحرف النداء:يف المسألة األولى: بي هبذا الرتتيب، فقال ابن مالك 

نَاَد  النَّاء َأو َ النَّاءا َ ا لمد
َُّ َهَيا َولا ا َأَ ا  د ََ  َوَأْ  َوآَ 

ْب  دا اناي َوَوا لاَمْن ند لدَّ
 َأو َ ا َوَغْيرد َوا َلَد  الَّلباس اْجعدناْب  َوالَ ْم د لا

 يف هَ ن البيعين أحرف النداء وأن ا سبعة: فَ ر

 قولك: )يا زيد(.)يا(، وهو أمُّ الباب، ك فا ول:

 )أي(، كقولك: )أي زيُد أقبِل(. والَاين:

 )آ(، أي همزٌة ممدودة، كقولك: )آزيد أقبِل(. والَالث:
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 )أيا(، كقولك: )أيا زيُد(. الرابع:

 )هيا(، كقولك: )هيا زيُد أقبِل(. الخامس:

 الهمزة المفردة، نحو: )أزيد أقبِل(. السادْ:

 أو )وازيداه(. )وا(، نحو: )وزيد أقبِل(، السابع:

فهذه األحرف التي ذكرها ابن مالك ويزيد النحويون حرًفا ثامنًا وهو: )آي( 

نحو: )آي زيُد أقبِل(، هو )أي( لكن هبمزٍة ممدودة، فمعنى ذلك: أن الهمزة من 

حروف النداء مقصورًة وممدودة، وأن )أي( من حروف النداء مقصورًة وممدودة، 

 حرف التي ذكرها ابن مالك.فهذه أربعة أحرف، مع بقية األ

وذكر ابن مالك أيًضا يف هذين البيتين أن األحرف الخمسة األولى وهي: )يا، 

أي، آ، أيا، هيا( هذه الخمسة للمنادي النائي، أو المنادي الذي يف حكم النائي، أي: 

المنادى البعيد أو الذي يف حكم البعيد، أي: المنادى البعيد حقيقًة أو ُحكًما، فهذه 

حرف الخمسة لنداء البعيد سواٌء كان بعيًدا ُبعًدا حقيقًيا أم كان بعيًدا ُبعًدا األ

 ُحكمًيا.

فالبعيد ُبعًدا حقيقًيا هو البعيد يف المكان، مكانه بعيٌد عنك، تقول لمحمٍد إذا 

 كان بعيًدا عنك )يا محمد( أو )أيا محمد( أو )هيا محمد(.

نائم وكالساهي وكذي المكانة قالوا كال والمناد  الَ  يف حُُ البعيد:

 ال 
ٌ

الرفيعة، وكالبغيض البعيد عن القلب، فكل هؤالء لهم ُبعد ولكنه ُبعٌد ُحكمي

ُبعًدا حقيقًيا مكانًيا، فلك أن تناديهم هبذه األحرف، أردت أن توقظ محمد من النوم 

د( أو فلك أن تعامله معاملة البعيد؛ ألنه بعيٌد يف انتباهه وإدراكه، فتقول: )يا محم

 )أي محمد(، أو )أيا محمد(، قال األعشى:

 ف للللت هيلللا ربلللاه  للليف وا َقلللر 

 

 بح للللك ا  حرملللله الليلللللة اللحمللللا 

فنادى ربه وهو أقرب إليه من حبل الوريد بحرف النداء للبعيد )هيا رباه(،  
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 بشيٍء من هذه المعاين كعظمة المنزلة ونحو ذلك. 

حقيقًة أو ُحكًما، ذكر أن حرف  وبعد أن ذكر أن هذه األحرف الخمسة للبعيد

انايالنداء )الهمزة( للقريب الداين، قال: ) لدَّ
(، فنقول أيًضا للقريب حقيقًة َوالَ ْم د لا

 أو ُحكًما، فتقول: )أمحمُد ما رأيك يف كذا وكذا( إذا كان قريًبا منك.

ع عليه أو الُمتوجع منه كما  ثم ذكر  أن المنادى المندوب وهو الُمتفجَّ

  دسععمق معه حرفاَّ: يف باب ]الندبة[ سيأيت

 )وا( مطلًقا، كقولك: )وازيُد( أو )وازيداه(. الحرف ا ول:

)يا(، تقول: )يا زيُد ما أرحمك للفقراء( إال أن )يا( ال ُتستعَمل  الحرف الَاين:

مع المندوب إال بشرط أمن اللبس، ما معنى بشرط أمن اللبس؟ أي: ُيعَلم أن هذا 

، وال يلتبس بالمنادى الحقيقي، أن الحال والقرينة يف الكالم ما المنادى مندوب

يدل على ذلك، فيجوز أن تستعمل )يا( يف الندبة حينئٍذ، فإذا حدث لبس وجب أن 

 تستعمل )وا(؛ ألهنا خاصة للندبة.

يف هذين البيتين، ثم إننا نقول إن النحويين  هذا ما ذكره ابن مالك 

 هذه األحرف، ماذا ُينادى به؟ القريب أم  قد اختلفوا يف كل حرٍف من

البعيد؟ وبعض النحويين زاد منزلًة ثالثة وهو المنادى المتوسط، فبعضهم يجعل 

)أي( للنداء المنادى المتوسط، ليس البعيد وال القريب، على خالٍف طويل يف 

 ذلك.

ا( وأرجح األقوال يف ذلك: أن )الهمزة( لنداء القريب حقيقًة أو حكًما، وأن )ي

لنداء الجميع، )يا( أم الباب ُينادى هبا الجميع، القريب والبعيد والمندوب، و )وا( 

خاصٌة لنداء المندوب، وبقية األحرف لنداء البعيد حقيقًة أو ُحكًما، هذا أرجح 

 األقوال مع خالٍف طويل يف كل حرٍف من هذه األحرف.
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ا، د:  @من باب ) نذكر بعضها فقط وال  اهد على حروف النداء  َيرة  جد 

 ( الدرس، فمن النداء بالهمزة: قول امرؤ القيس:49:58

ا العَّللللَدل قا  ََ َُ َمْ للللال  َبْعللللَض َهلللل
 أفللللا ا

 

لاي  ٌَْجما ي َفل نْتا َقْد أْهَمْعتا َصْرما  وإاَّْ  د

 وقول جرير: 

َعبي غر ب  ا حقَّ يف  د  ألؤما ا أب ا لك واغعراب ا أعبد 

(، المعرفة العلم، وجرير نادى أفا ُ) فامرؤ القيس نادى بالهمزة المعرفة

ابذلك النكرة المقصودة )  (.أعبد 

 ، فنادى بـ )أي(.«أ  رب»ويف الحديث: 

 وقال الشاعر:

لحى  ألُ  سمعي أْ  عبَد يف رونلق الا 

 

 رد  
للللللنَّ َهللللللدا  َل د

 َ للللللاَء َحَماَمللللللا َُ  بد

 وقال الشاعر:  

للللق   الجا  َبلللليَن جد
 َأ للللا َ بَيللللَة الَ عسللللاءا

 

ُا َوَبلللللليَن النَ    َأم أدم  سللللللالا
  للللللا َأَأنللللللتا

 فنادى بـ )أيا(. 

 وكذلك قول الشاعرة:

لللا  أ لللا  لللَر الخلللاب ر ملللا للللك م رق 

 

  ٌنللك لللُ  َلل   علللى ابللن  ر للف 

 وقال الشاعر: 

 هيا أم عمرو هق لي الي م عند ُ

 وقال اآلخر:

للللل ََّ َحيللللل  ُد للللل  أَّْ َ   َفٌَصلللللاَخ َ ْرجد

 

 و  لللللل لد مللللللْن فللللللرو  هيللللللا رّبللللللا 

 األولى يف هذا الباب، وهي بيان أحرف النداء.فهذه المسألة  
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إلى المسٌلة الَانية يف هَا الباب، وهي: حُُ   ُ  نع ق ابن مالك  

 حَف حرف النداء:

 فيقول يف ذلك: 

ْاللللللَمر  َوَمللللللا وب  َومد نْللللللدد  َوَغْيللللللرد مد

 

َعللللرَّ  َفاْعَلَمللللا  ْسللللَعَ اَ   َقللللْد  د  َجللللا مد

َ للارا   للنْس َوالمد َا ُا ال ََ فاللي اْسلل  َلللهْ  َوَةا

 

للللْر َعاةاَلللللهْ    َقللللقَّ َوَمللللْن َ ْمنَْعللللهد َفاْنصد

وأَّ لحَفه  ال ة يف هذين البيتين حذف حرف النداء،  فذكر ابن مالك  

 أح ال:

 يمتنع حذفه، أي: يجب ذكره. الحالة ا ولى:

يجوز حذفه قلياًل، األكثر واألفضل ذكره إال أن حذفه جائز  الحالة الَانية:

 جواًزا قلياًل.

 جواز حذفه مطلًقا. الة الَالَة:الح

 فنبدأ بالحالة ا ولى: منع حَفه:

 أنه ال ُيحَذف يف ثالثة مواضع، وهي: فذكر ابن مالك 

 .إذا كان المنادى مندوًبا 

 .أو مضمًرا، أي: ضميًرا 

 .أو مستغاًثا به 

وب  قال: ) نْدد ْاَمر  (: هذا المنادى المندوب، )َوَغْيرد مد كان (: هذا المنادى إذا َومد

ْسَعَ اَ  ضميًرا، ) (: أي: المنادى الُمستغاث به، ما غيرها فإن المنادى قد َوَما َجا مد

ى من حرف النداء.  ُيعرَّ

إذا كان المنادى مندوًبا، كقولك: )وازيداه(، فإنه ال يجوز أن  فالم  ع ا ول:
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]النُّدبة[  تقول: )زيداه(؛ ألن المنادى مندوب، قالوا: ألن النُّدبة كما سيأيت يف باب

ع ومد صوٍت عليه، فالنُّدبة تقتضي مد  ع عليه فيه تفجُّ تقتضي مد الصوت، والُمتفجَّ

 الصوت، والحذف ينايف ذلك، فلم يجز.

إذا كان المنادى مضمًرا أي: ضميًرا، نحو قولهم: )يا إياك قد  والم  ع الَاين:

ء؛ ألن المنادى ضمير، ُكِفيت(، ال يجوز أن يقال: )إياك قد ُكفيِت( وأنت تعني الندا

ت الداللة على النداء  قالوا: ألن الحذف هنا )حذف حرف النداء( مع الضمير يفوِّ

 مع الضمير؛ ألن المعنى سيذهب إلى شيٍء آخر، كيف ذلك؟ 

ذلك ألن نداء الضمير قليٌل، بل قيل: شاٌذ، ولم يأِت إال يف أمثلٍة قليلة جًدا، 

مشهوًرا عندها ذلك إال على قلٍة أو شذوذ، فالعرب ال تعرف ذلك، ليس معروًفا و

فلهذا ال يجوز أن تنادي الضمير ثم تحذفه، وتقول: أنا قصدته، كيف نعرف أنك 

 قصدت شيًئا هو يف اللغة أصاًل قليل أو شاذ؟!

يجب أن ُيعَلم أن نداء الضمير قليٌل أو شاٌذ، وهو على قلته أو شذوذه يكون  

ياك تعال(، )يا إياَك اسكت(، ويكون على على صورة المنصوب، فتقول: )يا إ

(، قال 
ّ

صورة المرفوع، تقول: )يا أنت ما أحسن ما تقول(، )يا أنت تعاَل إلي

 الراجز:

  لللللا أبَلللللر بلللللن أبَلللللر  لللللا أنلللللت

 

 أنلللت اللللَ   ل لللت حلللين ج علللت 

أن يكون المنادى مستغاًثا به،  والم  ع الَالث لمنع حَف حرف النداء: 

فال يجوز أن تقول: )لزيٍد لخالٍد(؛ ألن المنادى مستغاٌث  كقولك: )يا لزيٍد لخالٍد(

 به.

كما يف هذا البيت، فاعلم أن  فإذا عرفت ذلك من كالم ابن مالك 

النحويين يضيفون أيًضا ثالثة مواضع يمتنع فيها أيًضا حذف حرف النداء، انتهينا 
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 من ثالثة مواضع. 

ا: ن  ل ا َّ الم  ع الرابع من م ا ع منع حَف إذا كان المنادى  النداء: إة 

بعيًدا: فإن حذف حرف النداء ممتنع، والعلة هنا واضحة؛ ألن المراد عند نداء 

 البعيد مد الصوت لكي يسمعك وينتبه لك، وحذف حرف النداء ينايف ذلك.

إذا كان المنادى اسم جنٍس  الم  ع الخامس من م ا ع منع حَف النداء:

لكن نقول: اسم الجنس غير الُمعيَّن، أي: يريد  غير معين، اسم الجنس أي: النكرة،

النكرة غير المقصودة، فإن حذف النداء معها ممتنع، كأن يقول الخطيب: )يا غافاًل 

اذكر اهلل(، هنا ال تحذف حرف النداء، أو كقول األعمى: )يا رجاًل خذ بيدي( فهنا 

 ال ُيحَذف حرف النداء.

مع لفظ الجاللة )اهلل(، تقول:  :الم  ع السادْ من م ا ع منع حَف النداء

)يا اهلل اغفر لي(، وال تقول: )اهلل اغفر لي(، وسيأيت كالٌم أوسع يف آخر بيٍت من 

 هذا الباب على نداء لفظ الجاللة )اهلل(، وأن له صوًرا عند العرب.

فهذه الحالة األولى من أحوال حذف حرف النداء وهي حالة االمتناع، هنا 

 اء.يمتنع حذف حرف الند

:  الحالة الَانية لحَف حرف النداء: هي حَفه قليال 

جواز حذفه إال أن هذا الحذف قليل، أي: أن ذكره أكثر يف كالم العرب، فذكره 

أفضل، إال أن حذفه جائز، لكنه جائٌز جواًزا قلياًل، أي: ال ُيكَثر منه، إذا ُأكثِر منه 

ن لو أتى به اإلنسان أو كان هذا إخالاًل بالفصاحة وخروًجا من حد الصواب، لك

 المتكلِّم أو الكاتب قلياًل فال بأس به.

 وةلك يف م  عين:

 إذا كان المنادى اسم إشارة. الم  ع ا ول:
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 إذا كان المنادى اسم جنس. والَاين:

  ويف هَا قال ابن مالك:

َ ارا َلهْ  ْنس َوالمد َا ُا ال ََ فاي اْس  َققَّ  َوَةا

والمشار له أي اسم اإلشارة، فأسماء أي: أن الحذف قليل مع اسم الجنس 

اإلشارة نحو: )يا هذا تعال(، أفضل وأكثر من قولك: )هذا تعال( مع جوازه، 

 وقولك: )يا هؤالء اجتهدوا( أفضل وأكثر من قولك: )هؤالء اجتهدوا( مع جوازه.

وأما اسم الجنس، قلنا اسم الجنس هو النكرة، لكن هنا نريد النكرة 

نا النكرة الغير المقصودة يف مواضع االمتناع، فيكون المراد المقصودة؛ ألننا ذكر

هنا بالنكرة: النكرة المقصودة المعينة الُمرادة، فقولك: )يا ليل متى تنقضي( كلمة 

)ليل( هذا اسم جنس نكرة، )يا ليل متى تنقضي( أكثر وأفضل من قولك: )ليُل متى 

وأكثر من قولك: )رجُل تنقضي( مع جوازه، وقولك: )يا رجُل ما أشجعك( أفضل 

 ما أشجعك( مع جوازه.

اختلفوا يف هذه المسألة، أعني  فإذا عرفنا ذلك نذكر أن النحويين 

 على ق لين:)حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة أو اسم جنس( 

َمنع حذف حرف النداء، قالوا: إن حذفه حينئٍذ يكون ممتنًعا؛  ال  ل ا ول:

 ك، فال نقيس عليه، وهذا قول جمهور البصريين.لقلة ما ورد من ذل

أن حذفه حينئٍذ قليل، أي: يجوز جواًزا قلياًل، وهذا  وال  ل الَاين يف المسٌلة:

يف هذا  قول الكوفيين وطائفة من العلماء، وكما ترون اختاره ابن مالك 

ْر َعاةاَلهْ البيت، إذ قال: ) ََ فاي ليل، فقالوا: )( مع أنه نص أنه قَوَمْن َ ْمنَْعهد َفاْنصد َوَةا

َ ارا َلْه َققَّ  نْس َوالمد َا ُا ال ْر َعاةاَلهْ ( أنه جائز قليل، لكن َمن يمنعه )اْس ( إشارة َفاْنصد

 إلى قول جمهور البصريين الذي اختار خالفه.
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هو قول الكوفيين الذي نصره ابن مالك هنا، وهو جواز  والراجح واهلل أعلُ: 

 التي وردت على ذلك ذوات عدد. الحذف قلياًل؛ ألن الشواهد

ٺ ٿ ٿ ): قوله  :فمن حَف حرف النداء مع اسُ اإل ارة

قالوا: المعنى واهلل أعلم: ثم أنتم تقتلون  ،[85الب رة:] (ٿ ٿ

أنفسكم، و)هؤالء( نداء، أي: يا هؤالء أنتم تقتلون أنفسكم، ثم أنتم يا هؤالء 

 قواٌل أخرى.تقتلون أنفسك، فهذا قوٌل يف اآلية، ويف اآلية أ

 ومن ذلك قول الشاعر:

 ةا، ارعلللل اء، فللللليس بعللللد ا للللععال

 

 الللرأْ  لليبا إلللى الصللبا مللن سللبيق 

)ذا( أي: يا هذا، )ارعوا أن(: يأمره، أي: يا هذا، فنادى اسم اإلشارة وحذف   

 حرف النداء.

 ومن ذلك قوٌل آخر:

 ُْ ُْ َفللبا ا لل ي َل د
 إََّّ ا وَلللى َوَصللفد ا َقللْ ما

 

ل  ا اْعَعصا ََ واَه َد ََ َمْخل  ُْ َ ْللَق َملْن َعلاَدا

يقول: إن األُولى وصفوا، الذين ُوِصفوا بالقوة والشجاعة، )قومي لهم(: أي:  

يتصدون لهم، )هبم( فبقومي اعتصم يا هذا، تلق َمن عاداك مخذوال، فقال: )فبهم 

 يا ذا اعتصم( أي: يا هذا اعتصم، فنادى اسم اإلشارة وحذف حرف النداء.

 يه قول المتنبي:قالوا: وعل

َلللتا َرسيسلللا  َلنلللا َف د
َا  َهلللَ  َبلللَره

 

ََنَيللللتا َومللللا َ للللَفيتا َنسيسللللا  ن
َُّ اا لللل  . د

 أي: )يا هذي( مع أن المتنبي كما تعرفون ال ُيحَتج بشعره؛ ألنه متأخر. 

فهذه شواهد على حذف حرف النداء مع اسم اإلشارة، أما حذف حرف النداء 

فمن شواهد ذلك ما جاء يف الحديث يف  مع اسم الجنس أي: النكرة المقصودة،
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عندما هرب الحجر بثوبه فقال: )ثوبي حجر( المعنى: ثوبي  ♠قصة موسى 

 يا حجر، وكلمة )حجر( اسم جنس نكرة مقصودة؛ ألنه يقصد حجًرا معينًا.

)أْصبِح ليُل( أي: أصبِح يا ليل، ومن ذلك قولك: )افتِد  ومن ةلك ق ل العرب:

خلوق، ومن ذلك قولهم: )أطلِق َكرى( أي: أطلِق يا مخلوق( أي: افتدي يا م

 َكرى.

المثال األخير: )أطلِق َكرى( تمامه: )أطلِق كَرى إن النعام يف القرى(، كرى: 

يريدون الكروان، أطلِق يا كروان، نوٌع من الطيور، ثم ُحِذَفت النون تفخيًما كما 

ون، ثم ُقلَِبت الواو ألًفا، سيأيت يف باب التفخيم، ثم ُحِذَفت األلف تبًعا لحذف الن

فصارت: )أْطلِق َكرى(، ُيضَرب مثاًل لَمن يتكبَّر وقد تواضع َمن هو أشرُف منه، 

 )أطلِق َكرى إن النعام يف القرى(.

الجواز المطلق، فيما سوى الحالتين  الم  ع الَالث لحَف حرف النداء:

محمد تعال(،  السابقتين فإن حذف حرف النداء جائٌز وهو كثير، كقولك: )يا

ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ): -تعالى–)محمد تعال(، قال 

 (ڻ ڻ ڻ ۀ)، وقال: [29  سف:] (ۈئ ېئ ېئ
أي: يا عباد اهلل،  [18الدماَّ:] (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ)، وقال: [31الرحمن:]

 أي: يا رب اغفر لي. [151ا عراف:] (چ ڇ ڇ) وكقوله:

إن شاء اهلل يف الدرس فهذا ما يتعلق بالمسألتين األوليين يف هذا الباب، ُنكِمل 

 القادم.

 واهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

¹ 
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 الدرس اخلامس والتسعون
 

بسُ اهلل الرحمن الرحيُ، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا 

 أما بعد:محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

رحمته وبركاته، حياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الطيبة؛ ليلة سالم اهلل عليكم و

من هجرة المصطفى  1433اإلثنين الخامس عشر من شهر ذي القعدة من سنة 

،  يف مدينة الرياض يف جامع الراجحي، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه

 .-ليه رحمة اهللع–الدرس الخامس والتسعين من دروس شرح ألفية ابن مالك 

درْ ا مير  نا  ُلمنا يف آمره على باب ]النداء[ بعد أَّ انع ينا من قبق ويف ال

من أب اب الع ابع،  ُ  رعنا بعد ةلك يف باب ]النداء[، و ُلمنا يف باب النداء على 

 مسٌلعين وهما:

 .أحرف النداء 

 .حُُ حَف أحرف النداء 

ت هذا الباب وكان ذلك يف أربعة أبيات من أبيات هذا الباب، ليبقى لنا من أبيا

ثمانية أبيات، نقرأها الليلة إن شاء اهلل، ونشرح منها ما تيسر، وفيها يقول ابن مالك 

 :]يف باب ]النداء 

ْفللللَرَدا نَللللاَد  المد َف المد َعللللرَّ  َواْبللللن المد

 

لللَدا   َقلللْد عد ا
َا  فالللي َرْفعلللها  َعَللللى الَّللل
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لللَماَم َملللا َبنَللل ا َقْبلللَق الن لللَدا
 َواْنللل ا اْناا

 

لللللَر مد   َْ َداَوليد لللللد   جد
لللللَر  ةا  بانَلللللاء  َْ 

َالللللللاَفا  للللللل َر َوالمد ُد ْفلللللللَرَد الَمنْ  َوالمد

 

الََفلللللا  لللللْب َعاداَمللللل  ما لللللْبَ هد اْنصا
 َو ا

للللنْ   َُّ َواْفللللَعَحنَّ ما لللل  َوَنْحللللَ  َهْ للللد   د

 

لللللنْ   ْيد  اَ َ  ا  َنْحللللل ا َأَهْ لللللدد ْبلللللَن َسلللللعا

ُْ َ للللقا ااْبللللند َعَلَمللللا  ُ  إاَّْ َللللل لللل  َوالاَّ

 

عاَملللللاَأو َ لللللقا ااْبلللللَن   ُِ َقلللللْد حد  َعَلللللل

َنللا  َرارا  ند  
للْب َمللا اْ للطا ُْ َأوا اْنصا  َواْ للمد

 

َُ بدي نَلللللا  َملللللا َللللللهد اْسلللللعاْحَ اِق َ للللل  مَّ

للللنَّ َجْمللللعد َ للللا َوَأل  َرار  مد
 َوبااْ للللطا

 

َملللللللق  َد لللللللي  ال
 َوَمْحُا

ا
 إاَ َملللللللَع اهلل

ْ ض  َُّ باللللللللالعَّْع ا لللللللل ََللللللللرد اللَّ د  َوا َْ 

 

  َُّ للللل ََّ بلللللا اللَّ د  فالللللي َقلللللرا اضَوَ للللل

عليه رحمة –يف هَه ا بياَ الَمانية الباقية من باب ]النداء[  عُلُ ابن مالك  

 على ما ب ي من مسائق هَا الباب العي ة رناها يف الدرْ السابق، وهي: -اهلل

 .حُُ المناد  اإلعرابي 

 .حُُ المناد  يف  رورة ال عر 

 .)نداء ما فيه )أل 

وهي: المسألة األولى من هذه المسائل، ببيان   فلهذا سيبدأ ابن مالك

 :ويف ذلك يقولحُُ المناد  اإلعرابي، 

ْفللللَرَدا نَللللاَد  المد َف المد َعللللرَّ  َواْبللللن المد

 

لللَدا   َقلللْد عد ا
َا  فالللي َرْفعلللها  َعَللللى الَّللل

لللَماَم َملللا َبنَللل ا َقْبلللَق الن لللَدا 
 َواْنللل ا اْناا

 

َدا  لللللد   جد
لللللَر  ةا  بانَلللللاء  َْ لللللَر مد َْ  َوليد

ْفلللللللرَ   َالللللللاَفاَوالمد للللللل َر َوالمد ُد  َد الَمنْ

 

الََفلللللا  لللللْب َعاداَمللللل  ما لللللْبَ هد اْنصا
 َو ا

للللنْ   َُّ َواْفللللَعَحنَّ ما لللل  َوَنْحللللَ  َهْ للللد   د

 

لللللنْ   ْيد  اَ َ  ا  َنْحللللل ا َأَهْ لللللدد ْبلللللَن َسلللللعا

ُْ َ للللقا ااْبللللند َعَلَمللللا  ُ  إاَّْ َللللل لللل  َوالاَّ

 

عاَملللللا  ُِ َقلللللْد حد  َأو َ لللللقا ااْبلللللَن َعَلللللل

ُْ َأوا انْ   َنللاَواْ للمد َرارا  ند  
للْب َمللا اْ للطا  صا

 

َُ بدي نَلللللا  َملللللا َللللللهد اْسلللللعاْحَ اِق َ للللل  مَّ

كل هذه األبيات يف حكم المنادى اإلعرابي، يف البداية يجب أن نعرف أن  
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المنادى من المفعول به، المنادى يف حقيقته مفعوٌل به، فلذلك كان حكمه دائًما  

عبد اهلل، فـ )عبَد اهلل( مفعوٌل به لهذا  النصب، فأنت تقول: )يا عبَد اهلل( أي: أنادي

 الفعل المحذوف.

ر أدعو )عبد اهلل(، أو أريد عبد اهلل، فالمنادى مفعوٌل به لفعٍل محذوٍف  أو ُتقدِّ

وجوًبا يف أسلوب النداء، وحرف النداء يدل على هذا الفعل، فأصل الكالم أنك 

عبد اهلل( كقولك لعبد اهلل تقول مثاًل لَمن تخاطبه، تقول: )أناديك(، فقولك: )يا 

)أناديك(، فـ )أناديك( و )عبد اهلل( سواٌء يف المعنى، )عبد اهلل( مفعوٌل به كما أن 

 الكاف يف )أناديك( مفعوٌل به.

إال إن النداء أسلوٌب خاص عند العرب فلهذا خصوه ببعض األحكام، وهي 

منادى مرًة منصوًبا التي يذكرها النحويون يف هذا الباب، ومن ذلك أهنم يجعلون ال

 نحو: )يا عبد اهلل(، ويجعلونه مرًة مبنًيا على الضم نحو: )يا محمُد(.

فالمنادى المنصوب نحو )يا عبد اهلل( أمره واضح، ومنصوٌب يف المحل ال 

شك، قلنا: منادى مفعوٌل به فحكمه النصب دائًما، فهو منصوٌب يف المحل 

)يا محمُد( فهو أيًضا منصوٌب إال أنه  ومنصوب اللفظ، وأما المنادى المبني نحو:

 منصوُب المحل دون اللفظ، منصوب المحل مبني اللفظ.

وقبل أن ندخل يف تفاصيل الكالم على إعراب المنادى، وأقسامه، وحكم كل 

ص سريًعا إعراب المنادى، كيف ُيعَرب المنادى؟  قسم، نريد أن ُنلخِّ

ا علمي ا فن    ل: المناد  ن عاَّ:قبق أَّ ن رو  الم ابن مالك  رح 

أن ُتنادي ُمعيَّنًا، وهذا الُمعيَّن اسمه كلمٌة واحدة، فهذا تبنيه على ما  ا ول:

ُيرَفع به، نحو: )يا محمُد( فأنت تنادي شخًصا ُمعينًا بعينه بذاته، واسمه كلمٌة 

 واحدة، )يا هنُد(، )يا مريُم(.



 

 
e 

g h 

f  509 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

مامك مثاًل أخطأ يف )يا رجُل( وأنت تقصد رجاًل معينًا، رجل أ و َلك ق لك:

شيٍء معين، فأنت تخاطبه هو فتقول: )يا رجُل اتِق اهلل(، فقولك: )يا رجُل( تريد 

معينًا أو تريد أي رجل؟ تريد معينًا، وهذا المعين أنت اآلن سميته بكلمٍة واحدة، 

 إذن: تبنيه على ما ترفعه به )يا رجُل(.

مثاًل وليس منتبًها معك،  وكذلك لو خاطبت طالًبا معينًا، طالب يعبث بالقلم

 فتقول له: )يا طالُب( ألنك ال ترد أي طالب، تريد طالًبا معينًا، )يا طالُب(.

ولو كنت تريد جميع الطالب فأنت تريد حينئٍذ طالب معينين، تريد أن 

تخاطب كل الطالب يف الفصل، فهنا معينون وإن كانوا جماعة، ولكنك تريد 

ًضا كلمة واحدة، فكيف تناديهم؟ )يا طالُب ال جماعة معينة، وكلمة )طالب( أي

 تنسوا الواجب(، أيًضا يدخل يف هذا الحكم.

ما سوى ذلك، أي: كأن تنادي غير معيَّن، أو أن تنادي شخًصا اسمه  الَاين:

ن من أكثر من كلمة، فهذا كله حكمه واحد وهو أنه ُينَصب بعالمات النصب،  يتكوَّ

)عبَد اهلل(، ناديته بكلمتين، فلهذا تنصب )يا عبَد( تقول: )يا عبَد اهلل(، المنادى 

 منادى منصوب وهو مضاف ولفظ الجاللة مضاٌف إليه.

كيف تنادي حارس المدرسة؟ )يا حارس المدرسِة(، أنت ال تنادي أي 

حارس، تنادي حارس المدرسة، إذن: ناديته بقولك )حارس المدرسة( كلمتان، 

 هو مضاف والمدرسة مضاف إليه.إذن تنصب )يا حارَس( منادى منصوب و

)يا طالَب العلم(، وطالب العلم كيف تناديهم؟ )يا طالَب العلِم( كذلك؛ 

ألنك ناديتهم بكلمتين، )يا طالًبا للحق( تنصب أم تبني؟ تنصب؛ ألنك ال تنادي 

أي طالب، تنادي طالًبا للحق، إذن: ناديته بأكثر من كلمة، ناديته بكلمة )طالًبا( أو 

طالًبا للحق(؟ أكثر من كلمتين، كقولك )يا طالًبا للحق( كقولك )يا ناديته )
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طالب(، هذا نداء، و)يا طالًبا للحق( نداء آخر، فـ )يا طالُب( أنت تريد طالب  

معين، أما )يا طالًبا للحق( ناديت شخًصا آخر لكن ناديته بأكثر من كلمة، فلهذا 

 تنصب )يا طالًبا للحق(.

ف بما أنه أكثر من كلمة ف هو ينتصب، حتى قولك: )يا عبَد اهلل( هذا علم معرَّ

 باإلضافة، ومع ذلك تنصبه، معرفة، شخص معين فتنصب.

قلنا: إذا أردت نداء نكرة غير معين أو ناديته بأكثر من كلمة، فإنك تنصب على 

كل حال، )يا طالًبا للحق( قد تقصد هبا معينًا إذا كنت تخاطبه، وقد تقصد غير 

 خطيًبا مثاًل، لكنه منصوب على كل حال. معين إذا كنت

)يا طالًبا بغير فائدة( تنصبه؛ ألنك ناديت هذا الطالب الذي بغير فائدة، لو 

األعمى قال: )يا رجاًل ُخذ بيدي( يريد أي رجل، نكرة، الواعظ عندما يقول: )يا 

غافاًل اذكر اهلل( أي: أي غافل، خطيب عرفة قال: )يا حاًجا احفظ حجك( يريد 

اًجا معينًا أو يريد هذه الكلمة تعم كل الحجاج؟ هذه نكرة، تشيع يف كل ح

 الحجاج.

يف حفل المدرسة يقول األستاذ أو المتكلم أو المدير: )يا طالًبا اجتهد( يريد 

طالًبا معينًا أو أهنا نكرة تسير يف كل الجنس؟ هذه نكرة غير مقصودة ال يريد هبا 

 معينًا، فلهذا ينصب.

، فابن ونشرحه ا هبذه المقدمة نعود إلى كالم ابن مالك بعد أن قدمن

ا أَّ المناد  قسماَّ:  مالك ة ر أ ا 

ْفَرَداالقسم األول: أن يكون معرفًة مفرًدا ) نَاَد  المد َف المد َعرَّ (: أي: َواْبن المد

 ما المراد بالمعرفة، وما المراد بالمفرد؟يكون معرفًة مفرًدا، 

على معيَّن فهذه هي المعرفة، كما شرحنا ذلك من كل اسٍم دل نبدأ بالمعرفة: 
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قبل يف باب المعرفة والنكرة، وخالف المعرفة؛ النكرة وهي كل اسم دل على غير 

معين، أو كما يقولون: كل اسٍم شاع يف جنسه، وسبق الكالم على المعرفة والنكرة، 

 وأَّ المعرفة سبعةد أقسام، وهي:

 الامير. -

 العلُ. -

 واسُ اإل ارة. -

 وااسُ الم ص ل. -

ف بل )أل(. -  والمعرَّ

ف باإل افة. -  والمعرَّ

 والنُرة الم ص دة. -

 هذه هي المعارف، ما سواها من األسماء نكرات، هذا هو المراد بالمعرفة.

 وما المراد بالمفرد؟

المراد بالمفرد يف هذا الباب باب ]النداء[ خالف المضاف، وسبق أن ذكرنا 

مصطلح المفرد له يف النح   ال ة ا موضع ذكره، أن ونعيده اآلن؛ ألن هذ

 اسععمااَ:

أن ُيراد به خالف المثنى والجمع، فـ )محمٌد( و )رجٌل(  ااسععمال ا ول:

مفرد، و )محمدان، رجالن( مثنى وليسا مفرًدا، )المحمدون، رجال( جمٌع وليس 

 مفرًدا، هذا هو أشهر استعماالت المفرد.

ُيراد به خالف الجملة وشبه الجملة، الجملة االسمية أن  ااسععمال الَاين:

والفعلية، وشبه الجملة )الجار والمجرور، وظرف الزمان، وظرف المكان(، ما 
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سوى الجملة وشبه الجملة أيًضا ُيراد بالمفرد، فـ )محمد( على هذا االصطالح  

و  مفرد، )محمدان( مفرد؛ ألنه ليس جملة وال شبه جملة، و )المحمدون( مفرد،

 )قام( مفرد، و )قد( مفرد، هذه كلها ألفاٌظ مفردة.

وقولك: )ذهب محمد( أو )محمٌد ذهب( هذه جملتان، وليستا مفرًدا، 

 وقولك: )يف الدار( أو )فوق الدار( هذه شبه جملة وليس مفرًدا.

أن ُيراد به خالف المضاف والشبيه بالمضاف،  ااسععمال الَالث للمفرد:

باب ]اإلضافة[، والشبيه بالمضاف سيأيت شرحه، فـ والمضاف سبق شرحه يف 

)محمد، محمدان، محمدون( مفرد على هذا االستعمال؛ ألهنا ليست مضافًة وال 

 شبيهًة بالمضاف، )رجل، رجالن، رجال( كذلك.

 على هذا االصطالح مفرد؛ ألنه ليس 
ٌ

و )معدي كرب( هذا مركٌب مزجي

زجي، والمركب المزجي يجعل مضاًفا، وال شبيًها بالمضاف، هذا مركٌب م

االسمْين اسًما واحًدا، أما المضاف والمضاف إليه فاإلضافة تجعل االسمْين يف 

حكم االسم الواحد؛ ألهنما يدالن على شيٍء واحد، أما المركب المزجي فيجعل 

اسمْين اسًما واحًدا، )حضر موت( هذا مركٌب مزجي مفرد، كلها مفردات وليست 

 مضافات.

خيٍر( )طالُب علٍم(؛ فمضافان وليسا مفردْين، )طالٌب علًما( هذا أما )رجٌل 

 شبيٌه بالمضاف، )طالٌب للعلم( شبيٌه بالمضاف وليس مفرًدا.

واالستعمال األخير: وهو أن ُيراد بالمفرد خالف المضاف والشبيه بالمضاف 

وهو  هو المقصود يف هذا الباب ]باب النداء[، وأيًضا يف باٍب آخر من أبواب النحو

 ما حُُ اسم ا؟باب ]ال النافية للجنس[، ال النافية للجنس 

إذا كان مفرًدا ُيبنى على الفتح )ال رجَل يف البيت(، وإذا كان مضاًفا أو شبيًها 
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بالمضاف ُينَصب )ال طالب علٍم مذموم(، )ال محموًدا فعله مذموم(، ُيراد به هذا 

 االستعمال.

أنه  ف المفرد، ما حُُ هَا ال سُ؟ حُمه:ف َا ال سُ ا ول، المناد  المعرَّ 

 ال معَرب، ُيبنى على مثل 
ٌ

ُيبنى على ما ُيرَفع به، أي: ُيعامل كالمبنيات، مبني

عالمات الرفع، أي: ُيبنى على الضم واأللف والواو، ُيبنى على الضم ولم نقل 

ها يف الضمة، لماذا؟ إذا كانت عالمًة للرفع يف المعرب ُسميَّت ضمًة، والذي يماثل

المبني ك )حيُث، منُذ( نسميها ضم، وهذا سبق يف باب المعرب والمبني يف 

 مصطلحات المعرب ومصطلحات المبني.

على مثل عالمات الرفع، أي: الضم واأللف  قلنا:  دبنى على ما  درفع به، أ :

والواو، بقي عالمة من عالمات الرفع لم يذكرها وهي: ثبوت النون، ولم يذكرها 

ثبوت النون إنما يكون عالمًة يف الفعل المضارع إذا كان من األفعال  هنا؛ ألن

الخمسة، ونحن اآلن يف باب ]النداء[، والنداء خاٌص باألسماء، فلهذا ال حاجة 

 لذكر هذه العالمة.

ْفَرَدا: )ويف هذا قال ابن مالك  نَاَد  المد َف المد َعرَّ (، فهذا القسم َواْبن المد

َد ، حكمه: )األول: المعرفة المفرد  َقْد عد ا
َا  فاي َرْفعها (: أي: على مثل َعَلى الَّ

 عالمات الرفع.

بعد ذلك نريد أن نطبِّق الحكم الذي عرفناه لهذا القسم على كل المعارف 

 السبعة التي ذكرناها قبل قليل، ودرسناها بالتفصيل يف باب المعرفة والنكرة:

سم؟ يدخل يف هذا القسم إذا كان الَعَلم متى يدخل يف هذا الق نبدأ بالَعَلُ:

مفرًدا؛ ألن العلم قد يكون مفرًدا )محمد( وقد يكون غير مفرد )عبد اهلل(، نحو: )يا 

 محمُد، يا مريُم، يا نوُح، يا إبراهيُم( هذه أجزاء من آيات.
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)يا اهلُل( لفظ الجاللة َعَلم، كما قررنا ذلك يف باب ]العلم[، و)أل(  ومن ةلك: 

ها زائدٌة الزمة، فهو معرٌف بالَعَلمية ألنه يدخل يف تعريف العَلم، فيه زائدة، لكن

 على الضم يف محل 
ٌ

فلهذا ُيعَرب كما ُتعِرب )محمُد(، فتقول: )يا اهلُل( منادى مبني

 نصب.

ا: ( ما أصلها؟  ومن هَا أ ا  )اللُهم( كما سنعرف يف آخر باب ]النداء[، )اللُهمَّ

(، الهاء بقيت  )يا اهلل( حذفنا حرف النداء )يا( وعوضنا عنه بـميم مشددة )اللُهمَّ

 على 
ٌ

(؟ نقول: )اهلُل( منادى مبني (، كيف ُنعِرب )اللُهمَّ على ضمتها )يا اهلُل، اللُهمَّ

 على الفتح ال محل له من 
ٌ

الضم يف محل نصب، والميم: حرٌف تعويٍض مبني

 اإلعراب.

ا  ک ک )يا رامي(  : )يا موسى،-من الَعَلم المفرد أ : –ومن ةلك أ ا 

 على الضم  [31ال صن:] (گ گگ
ٌ

فيكون إعراب )يا موسى( منادى مبني

ر منع من ظهوره التعذر يف محل نصب، )يا رامي، سامي، هادي( تناديه  الُمقدَّ

ر منع من ظهوره الثِّقل يف  فتقول: )يا رامي تعال( منادى مبني على الضم الُمقدَّ

 محل نصب.

 المفرد:  ومن الَعَلُ

ويه( فهو َعلٌم مفرُد على هذا االصطالح؛ ألنه ليس مضاًفا وال شبيًها )سيب

 على الكسر، 
ٌ

بالمضاف، فكيف تناديه؟ )يا سيبويِه رحمَك اهلل(؛ ألنه َعَلٌم مبني

 واالسم المبني ال يتأثر باإلعراب.

كيف ُنعرب )يا سيبويه(؟ حرف النداء إعراهبا سبق من قبل نتذكره اآلن، يا: 

 على حرف نداء مب
ٌ

ني على السكون ال محل له من اإلعراب، سيبويه: مناٍد مبني

ر منع من ظهوره حركة البناء األصلي )الكسر(، كذا يقال يف إعرابه،  الضم الُمقدَّ
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 وسينص عليه ابن مالك يف البيت التالي، ثم يقال يف محل نصب.

 ومن المعارف: اسُ اإل ارة:

ا تدخل هنا؛ ألهنا ال ُتضاف كما متى تدخل يف هذا القسم من المنادى؟ كله

ذكرنا ذلك يف باب اإلضافة، قلنا: أسماء اإلشارة ال ُتضاف، إذن: فهي دائًما لفظها 

 مفرد ال ُيضاف إلى ما بعده.

تقول: )يا هذا ما أجمل كالمك(، )يا هؤالء ال تنسوا الموعد(، كيف ُنعرب )يا 

  هذا(؟ يا: حرف نداء ال محل له من اإلعراب مبني على
ٌ

السكون، هذا: مناٍد مبني

على الضم المقدر منع من ظهوره السكون الذي ُبنَيت عليه الكلمة، )يا هؤالء(: 

ر منع من ظهوره حركة البناء وهي )الكسر(.  مناًد مبني على الضم المقدَّ

 على األلف
ٌ

هذه –ناِد مشاًرا إليهما فتقول: )يا هذان اجلسا(، هذان: مناٍد مبني

، ألننا قلنا أنه ُيبنى على ما ُيرَفع به، فهو كالمثنى، -نى عليه ظاهرالحركة الذي ُيب

المثنى ُيرَفع باأللف إذا كان معرًبا، وإذا كان مبنًيا ُيبنى على األلف، فنقول: مناٍد 

 على األلف يف محل نصب، ومثله )يا هاتان(.
ٌ

 مبني

 ومن المعارف: الامير:

ذكرنا ذلك يف باب اإلضافة، إال أن  والضمير كله يدخل هنا؛ ألنه ال ُيضاف كما

نداء الضمير قليل، العرب ال تنادي الضمير إال على قلة، ومع قلته فأكثر ما ُسِمع 

 ضمائر النصب، إذا أرادوا أن ينادوا الضمير فإهنم ينادون بضمائر النصب.

فإذا أردت أن أنادي شخًصا أمامي بالضمير، واألصل أن تناديه باسمه أو 

: )يا محمُد(، أو بصفته فتقول: )يا طالُب، يا قائُم(، هذا األصل، لكن بصفته فتقول

نداءه بالضمير هذا قليل، لم تفعله العرب إال قلياًل فإذا نادوا ينادوا بضمائر النصب 

 مثل: )يا إياك اجلس، يا إياك تعال(.
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ومن كالمهم القليل يف ذلك قولهم: )يا إياَك قد ُكفيت(، دخل اثنان على بعض  

ملوك فتكلم أحدهما، ثم أراد اآلخر أن يتكلم فقال له األول: )يا إياك قد ال

 ُكفيَت(، وعلى ذلك تقول: )يا إياكم ال تلعبوا(، )يا إياِك تعالي(.

وهذا قليل، ينبغي أالَّ تستعمله وإال تنادي كما تنادي العرب يف األكثر، تنادي 

إنسان شاعر استعمل ذلك مرًة أو باالسم أو الصفة، لكن لو ُفِعل هذا قلياًل، مثاًل 

مرتين ال يدخل يف حد الخطأ، أو أنه ألَّف كتاًبا يف مائة صفحة واستعملها مرًة أو 

مرتين ال يدخل يف حد الخطأ، لكن لو أكثر نقول: ال، حينئٍذ أخطأت؛ ألنك 

خالفت العرب، العرب لم تعمل ذلك إال قلياًل وأنت عملته كثيًرا فأخطأت، 

  تستعمله، وإن استعملته فال تتجاوز به القلة.فاألفضل أالَّ 

قلنا: ما أكثر ما نادت العرب الضمير بضمائر النصب، هذا قليل، ونَدر نداء 

الضمير بضمائر الرفع، فكيف ينادونه بضمائر الرفع؟ يقولون: )يا أنَت تعال، يا 

 أنتم انتبهوا( ومن ذلك قول األحوص: 

  للللا أبَللللرد  للللا ابللللَن أبَللللر   للللا أنعللللا

 

 أنللللَت الَّللللَ   ل للللَت عللللاَم جععللللا 

 قد أحسن اهلل وقد أسٌَ 

ف بل )أل(: عرَّ ا: ا سماء الم ص لة، والمد  من المعارف أ ا 

وهذان ال يناديان مباشرًة؛ ألن فيهما )أل(، وسيأيت الكالم على حكم نداء ما 

 فيه )أل( يف آخر هذا الباب، وسنذكر ذلك إن شاء اهلل يف حينه.

 رة الم ص دة:من المعارف: النُ

كأن تقول: )يا رجُل( لمعين، )يا حاُج( لُمعين، لو رأيت حاًجا مثاًل أنت واقف 

على باب الخيمة أو المخيم ورأيت حاًجا عطًشا، ماذا تقول له؟ )يا حاُج تفضل، يا 

حاُج اشرب ماًءا( تخاطب هذا الحاج، ولو أنك قلت: )يا حاًجا تفضل( لدخل 
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 هم، )يا حاًجا( أي: أنك أشعت النداء.أهل مِنى كلهم؛ ألنك ناديت

أو تقول: )يا طالُب( لمعين، أو )يا مهندُس أصلِح سياريت( تخاطب مهندًسا 

 معينًا، أو )يا طبيُب ما عالجي؟( تخاطب طبيًبا معينًا، وهكذا.

وتسمية هذا نكرًة اصطالٌح فقط؛ ألن أصله النكرة، وتعريفه إنما حدث 

تعريفها، )الطالب( التعريف بسبب )أل(، )طالب بالنداء، كل معرفة لها سبب ل

العلم( التعريف بسبب اإلضافة، أسماء اإلشارة التعريف بسبب الحضور، األسماء 

 الموصولة التعريف بصلتها، وهكذا.

أما النكرة المقصودة وهي التي ال تكون إال يف النداء، فتعريفها حدث بندائها؛ 

ف، وإال فإهنا من المعارف اتفاًقا، لم ألنك تنادي معينًا، فحدث بذلك التعري

 يخالف يف ذلك أحٌد من النحويين.

أن تقول: )يا همُّ اذهب عني( يريد هًما معينًا وهو الهمُّ  ومن النُرة الم ص دة:

الذي ركبه، )يا حسرُة هذا وقتِك(، ومنه أن تقول: )يا رجالن، يا مهندسان، يا 

 ُب، يا عماُل، يا مهندسون( لمعينين.طبيبان( لمعينْين، ومنه أن تقول: )يا طال

ومنه أن تقول: )يا مسلمون، يا مؤمنون، يا متسابقون( وأنت تريد جميع 

هؤالء، جميع َمن يتصف هبذه الصفة، كأن تقول: )يا مسلمون اتحدوا( أنت ال 

تريد مجموعة أو مجموعات معينة منهم، وإنما تريدهم كلهم، إذن: تريد مجموعة 

مجموعة كبيرة، ولكنك تريد مجموعة معينة، ال تريد مجموعة  معينة، وإن كانت

فقط أي: مجموعًة منهم، الكالم لم يتجه إلى مجموعة منهم أو مجموعات منهم، 

 ال، أنت تريدهم كلهم، إذن: فالمنادى معروف عندك، معين.

)يا مؤمنون اتقوا اهلل(، )يا متسابقون استعدوا( فأنت تريد أناس معينين، فلهذا 

ء معينون، سـتأيت موازنة بين النكرة المقصودة وغير المقصودة عندما نصل هؤال
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 إلى النكرة غير المقصودة. 

ف باإل افة: عرَّ  المعرفة السابعة: المد

 وهذا ال يدخل هنا؛ ألنه مضاف، وشرط هذا القسم اإلفراد.

 مسألًة تتعلق هبذا القسم من المنادى، فقال:  بعد ذلك ذكر ابن مالك 

َماَم َما َبنَ ا َقْبَق الن َدا َواْن ا 
َدا اْناا د   جد

َر  ةا  بانَاء  َْ َر مد َْ  َوليد

ف إذا كان مبنًيا قبل النداء نحو: )يا سيبويه، يا هذا(  هذا يعني أن المفرد الُمعرَّ

ر عليه حركة بناء النداء ) َماَم َما َبنَ ا َقْبَق الن َدافإنك ُتقدِّ
 ( إذا ناديت كلمةً َواْن ا اْناا

ر عليها حركة بناء النداء فتجعلها حركًة مقدرًة، هذه حركة  مبنية قبل النداء، فُتقدِّ

 البناء للنداء وهي الضم تجعلها مقدرة، منعها من الظهور حركة البناء األصلي.

كما قلنا: )يا سيبويه(: فهو مبني على الضم المقدر منع من ظهوره البناء 

لكسر، وكذلك )يا هذا( مبني على الضم، األصلي، حركة البناء األصلي وهي ا

 لكن منع من ظهور الضم السكون الذي ُبنَيت عليه الكلمة.

 ال سُ الَاين من المناد ، ف ال:  ُ بعد ةلك ة ر ابن مالك 

َالللللللاَفا للللللل َر َوالمد ُد ْفلللللللَرَد الَمنْ  َوالمد

 

الََفلللللا  لللللْب َعاداَمللللل  ما لللللْبَ هد اْنصا
 َو ا

ة بل كان نكرًة مقصودة، وإذا لم يكن مفرًدا أي: أن المنادى إذا لم يكن معرف 

ْب بل كان مضاًفا أو شبيًها بالمضاف؛ فإن حكمه النصب، قال: ) ( أي: أنه اْنصا

ْب ُمعَرب؛ ألنه عبَّر بمصطلح الُمعربات، قال: ) (، ولو قال: )افتح( لكان معنى اْنصا

 على الفتح، ولكن قال: )
ٌ

ْب ذلك أنه مبني ت النصب ( فحكمه النصب بعالمااْنصا

المختلفة، وهي: الفتحة واأللف والياء والكسرة، وهناك أيًضا حذف النون ولكنه 

يف الفعل المضارع إذا كان من األفعال الخمسة، وهذا ال ُيتصور هنا؛ ألن النداء 

 خاٌص باألسماء.
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وعند  فصيق ما  دمق يف هَا ال سُ نَده  ال ة أ ياء  ما ة رها ابن مالك يف 

 البيت:

ُد رَ النكرة المقصودة، قال: ) ا ول: ْفَرَد الَمنْ (: أي: النكرة المقصودة، َوالمد

مثَّلنا لذلك قبل قليل أن يقول األعمى: )يا رجاًل خذ بيدي(، )يا غافاًل اذكر اهلل(، 

 )يا حاًجا احفظ حجك( هذا من خطيب عرفة، )يا طالًبا اجتهد( يف حفلة الطالب.

ن خذا بيدي(؟ نكرة غير مقصودة، فإذن ما رأيكم لو قال األعمى: )يا رجليْ 

ينصب بالياء، لكنك لو كنت تخاطب رجلْين معينْين لكنت تقول: )يا رجلين اتقيا 

اهلل(، ولو قال هذا األعمى: )يا رجاًل خذوا بيدي(، نكرًة غير مقصودة، لو قال 

األعمى: )يا مسلمين خذوا بيدي( نكرة غير مقصودة، غير مقصودة: أي جماعة 

 مسلمين، نكرة مقصودة: كل المسلمين.من ال

 :موازنة بني النكرة املقصودة وغري املقصودة 

إذا قلُت: )يا طالُب ارفع هذا( أريد طالًبا معينًا، )يا طالًبا ارفع هذا( أريد أي 

 طالب يقوم ويرفع هذا فهي نكرة غير مقصودة.

لهم يقومون لو قلت: )يا طالُب ارفعوا هذا( فهي نكرة مقصودة أي: أريدهم ك

ويرفعون هذا، إذا قلت: )يا طالًبا ارفعوا هذا( فهي نكرة غير مقصودة، أي: أي 

 طالب منهم يقومون ويرفعون هذا.

لهذا مثاًل )مسلمون( ليس دائًما نكرة مقصودة أو غير مقصودة، حسب 

المعنى، إذا أردت جميع المسلمين فهي مقصودة )يا مسلمون اتحدوا، يا مسلمون 

، يا مسلمون تمسكوا باإلسالم( فإنك تريد كل المسلمين، لكن لو أردت اتقوا اهلل

 جماعة منهم يعملون هذا األمر.

)يا مسلمون اطفأوا الحريق(؟ تنادي كل   ر د إ فاء حر ق فعناد  ُ فع  ل:
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المسلمين يف العالم ليطفئوا الحريق أو تريد أي جماعة منهم يأتون ويطفئوا هذا  

سلمين أطفئوا الحريق(، أي جماعة منكم تأيت وتكفي وتقوم الحريق، فتقول: )يا م

 بالغرض، ألنك ال تخاطب اآلن كل المسلمين، معين: تبني، غير معين: تنصب.

 ومن شواهد النكرة الغير مقصودة، قول مالك بن الريب المازين:

  لللللا را ب لللللا إملللللا عر لللللت فلللللبل ن

 

 بنلللللي ملللللاهَّ  والر لللللب أا  القيلللللا 

اتًكا مسرًفا على نفسه ثم تاب بعد ذلك، وخرج يف وقصتهم مشهورة، كان ف 

، حتى وصل إلى أواخر العراق فأدركته هناك الوفاة، ◙الغزو يف وقت عثمان 

 فقال لصاحبيه يف قصيدة جميلة جًدا هذا البيت منها

نلبا  ََ عر  َهق َأبيلَعنَّ َليَللة  با
 َأا َليَت  ا

 

يللللا  َُ النَ اجا  الَ اللللا أدهجللللي الَ للللال

 َ اا َلُ َ  َطلعا الَر لبد عر لهَفَليَت ال 

 

 َوَليللَت الَ اللا ما للى الر  للاَب َليالايللا 

معروف الغضا يف ديار نجد، تحننًا إلى دياره، فأمر صاحبيه أن ينزاله هناك، ثم  

قال هذا النداء ألي راكب؟ أي راكب أراد منه أن ُيبلِغ قومه أال تالقيا، والريب: 

فت بعد ذلك منطقة معروفة اآلن يسموهنا الناس  الرين، فهي أصلها الريب ثم تحرَّ

 فأصبحت الرين.

فهذا هو األمر األول الذي يدخل يف القسم الثاين من المنادى، وهي النكرة 

 المقصودة.

 ا مر الَاين الَ   دمق يف هَا ال سُ المنص ب: المناد  المااف:

عبَد اهلل، يا واإلضافة معروفة وشرحناها من قبل يف باٍب كامل، كأن تقول: )يا 

حارَس المدرسة، يا طالَب العلم، يا طالَب العلم(، )يا عبَد اهلل( يا: حرف نداء 

مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، عبَد: مناًد منصوب وعالمة نصبه 

 الفتحة وهي مضاف، ولفظ الجاللة مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.
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 (ڄ ڄ) ،[64آل عمراَّ:] (ڤ ڤ): -تعالى–قال 
(: يا: حرف نداء، بني: َ ا َبناي آَدمَ ، )[86الُ ف:] (ڦ ڦ)، [26ا عراف:]

مناٍد منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه ملحٌق بجمع المذكر السالم فهذه )بنون(، 

وهي مضاف، و )آدم(: مضاٌف إليه مجرور وعالمة جره الفتحة؛ ألنه ممنوٌع من 

 الصرف )َعَلم أعجمي(.

نداء، ذا: مناٍد منصوٌب وعالمة نصبه األلف؛ ألنه من  يا: حرف :(ڦ ڦ)

 األسماء الستة، وهو مضاف، القرنين: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء.

ا مر الَالث الَ   دمق يف هَا ال سُ )المناد  المنص ب(: المناد  ال بيه 

 بالمااف:

و منصوٍب أو والمراد بالشبيه بالمضاف هو ما ارتبط به ما بعده من مرفوٍع أ

مجرور، أن يأيت مناٍد لكن الذي بعده يرتبط به، سواٌء كان مرفوًعا أو منصوًبا أو 

 مجروًرا، فعلى ذلك يحتاج إلى أن تفهم المعنى.

كأن تقول: )يا طالًبا للحق( فأنت اآلن ال تنادي طالًبا وإنما تنادي )طالًبا 

م فتقول: )يا طالُب  تعال(، لكنك إذا قلت: )يا  للحق(؛ ألنك يمكن أن تنادي فُتعمِّ

طالًبا للحق تعال( فأنت تنادي طالًبا للحق إال أن قولك )للحق( ليس على سبيل 

( فهذا مضاف ومضاف إليه، وإنما )للحق(  اإلضافة، ليس كقولك: )يا طالَب الحقِّ

 جارٌّ ومجرور ولكنه متعلق بالطلب.

ا محموًدا فعله تعال(، نحاول أو تقول: )يا طالًبا بغير فائدٍة تعال(، أو تقول: )ي

د المثال لتعرف أننا ال ننادي محموًدا، وإنما ننادي محموًدا فعله، )يا  أن نوحِّ

صالًحا عمله تعال(، )يا قوًيا صوته تعال(، لكنك لو تنادي قوًيا فقط فسيدخل يف 

 القسم األول فتقول: )يا قويُّ اجلس(.
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يف القسم الثاين فُينَصب )يا فإذا ناديت قوي الصوت فسيكون مضاًفا، يدخل  

 قويَّ الصوِت(، فإذا قلت: )يا قوًيا صوته( فقد جعلته شبيًها بالمضاف فُينَصب.

كلمة )جالس( كيف تناديها؟ إذا أردت جالًسا ُمعينًا فتقول: )يا جالُس قم( هذه 

نكرة مقصودة تدخل يف القسم األول فتبنيها على الضم، لكن لو علقت بكلمة 

بعدها، جالس على الكرسي، فإنك تقول: )يا جالًسا على الكرسي جالس شيًئا 

 قم( ألن هذا شبيًها بالمضاف.

وكذلك )يا جالًسا يف آخر الفصل قم(، )يا جالًسا ِجلسًة غير سليمٍة قم(، )يا 

–جالًسا بجوار زيٍد قم(، )يا جالًسا عند النافذة قم(، وهكذا، ومن ذلك قوله 

 .[30 س:] (ٹ ڤ ڤڤ): -تعالى

 :كل ذلك يجمعه قول ابن مالك 

َالللللللاَفا للللللل َر َوالمد ُد ْفلللللللَرَد الَمنْ  َوالمد

 

الََفلللللا  لللللْب َعاداَمللللل  ما لللللْبَ هد اْنصا
 َو ا

المفرد المنكور، النكرة المقصودة، بل النكرة الغير مقصودة، والمضاف: أي  

المنادى المضاف، وشبهه: أي المنادى الشبيه بالمضاف، انصب: هذا حكمه؛ 

الََفاوقوله: ) معرٌب منصوب،  ( أي: أنه ال خالف يف ذلك بين النحويين.َعاداَم  ما

سيذكر ابن مالك بعد ذلك شيًئا من المسائل التي تتعلق بالقسم األول المبني، 

لكن قبلها أريد أن أقف عند مسألٍة مهمة، والحاجة إليها ماسة، وهي: أن نسأل عن 

حمن، يا رحيم، يا عزيز، يا كريم، من أي القسمْين، )يا ر -جل جالله–أسماء اهلل 

يا حي، يا قيوم( وهكذا، هل ُتبنى على الضم دائًما أو ُتنَصب أو ما حكمها 

 بالتفصيل؟

كما تعرفون أعالٌم  -جل جالله–فنقول يف الجواب عن ذلك: أسماء اهلل 

وصفات، فهي تكون أعالًما هلل، ويف الوقت نفسه تدل على ما فيها من صفات، 
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 .-جل جالله–ل على إثبات ما فيه من صفٍة هلل فكل اسٍم يد

ولذا يصح أن تكون َعَلًما، ويصح أن تكون صفًة، فإذا كانت َعَلًما عومَِلت 

–وأسماء اهلل معاملة األعالم، وإذا كانت صفة عومَِلت معاملة النكرة المقصودة، 

 يف هَا الباب ]باب النداء[ على  ال ة أقسام: -جق جالله

ال ُيستعَمل إال مضاًفا،  ألسماء المضافة، بعض أسماء اهلل ا ال سُ ا ول:

 نحو: )يا ذا الجالل واإلكرام(، فهذه منصوبة؛ ألهنا مضافة، ال إشكال فيها.

ما يالزمه )ال( مالزمًة دائمة وهو اسٌم واحد، وهو: )اهلل( يف لفظ  ال سُ الَاين:

زائدٌة الزمة، حتى يف ، و )ال( فيه زائدة، ولكنها الجاللة َعَلم على اهلل 

 على الضم دائًما، وال يحتمل غير ذلك؛ 
ٌ

النداء ال تذهب، فلفظ الجاللة )اهلل( مبني

 ألنه َعَلٌم مفرد ال ُيضاف.

ما سوى ذلك، وهي أكثر األسماء، نحو: )يا رحيم، يا رحمن،  ال سُ الَالث:

 ف َه على حالْين:يا رب، يا عليم، يا عزيز(، 

كون مفردة، أي: ليست مضافة وال شبيهًة بالمضاف، فُتبنى أن ت الحالة ا ولى:

، يا قيوم، يا 
ُّ

حينئٍذ على الضم، نحو: )يا رحمُن، يا رحيُم، يا عزيُز، يا كريُم، يا حي

عليُم، يا رُب، يا سميُع(، هذا واضح ولكن السؤال من أي القسمين هي؟ إذا قلت: 

، فهي مبني على الضم، لكن القسم )يا رحمُن، يا سميُع، يا عزيُز( من القسم األول

 األول المبني يشمل شيئْين:

 )يا محمد(. الَعَلُ المفرد، مَق:

 مثل )يا طالُب(. النُرة الم ص دة:

( من العلُ  هق أسماء اهلل  ،  ا ع   د ،  ا سميعد يف هَا الن   ) ا رحمند

 المفرد أم من النُرة الم ص دة؟
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تكون أعالٍم وصفاٍت، فإن جعلتها أعالًما  يجوز فيها الوجهان، قلنا: أسماء اهلل 

فهي أعالٌم مفردة كقولك: )يا محمُد(، إال أن )ال( ُحِذَفت  أي: أسماًء هلل 

منها؛ ألن )ال( ال تجامع النداء كما سيأيت، و)ال( زائدة فتسقط يف النداء إال مع 

، ناديته لفظ الجاللة ال تسقط كما قلنا قبل قليل، فتقول: )يا رحمُن( هذا َعَلم

. 

فهي نكراٌت مقصودة؛ ألنك تنادي  وإن جعلتها صفاٍت هلل 

ق علي( أردت معينًا ، كما لو ناديت مقصوًدا وقلت له: )يا كريُم تصدَّ

 إنساًنا كريًما معينًا هلل المثل األعلى، فهذه الحالة األولى: أن تكون مفردات.

يهًة بالمضاف، فحينئٍذ أن تكون مضافًة أو شب الحالة الَانية ل َه ا سماء:

ُتنَصب على كل حال، نحو: )يا رحيَم الدنيا واآلخرة(، ولو قلَت: )يا رحيًما بعباده 

اغفر لي ذنوبي( فهذا شبيٌه بالمضاف، )يا سميَع الدعاء استجب لي( هذا مضاف 

منصوب، )يا سميًعا للدعاء استجب لي( هذا شبيٌه بالمضاف، )يا رَب العالمين( 

 مضاف منصوب. أو )يا ربنا(

 (ٱ ٻ ٻ ٻ)تطبيقات كثيرة كالبسملة  ومن  طبي اَ ةلك:
بسم اهلل: لفظ الجاللة مضاٌف إليه مجرور، الرحمن: صفة هلل،  ،[1الفا حة:]

والرحيم: صفٌة ثانية، أي: نعت، هذا إعراٌب صحيح وهو المتبادر، وعلى ذلك 

 .تكون )الرحمن، الرحيم( صفتان من صفات اهلل 

لم تكن نعًتا؛ ألنه  )الرحمن، الرحيم( علمْين على اهلل فإن جعلنا 

ال ُينَعت بالَعَلم، فتكون بدل، كما لو قلت: )جاء محمُد أبو زيٍد(، محمد: علم، أبو 

زيٍد: علم، كالهما لشيٍء واحد، فإن جعلتها أعالًما فهي بدل، وإن جعلتها صفًة 

 فهي نعًتا، والمتبادر أهنا صفات.
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ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ): ومن ذلك قوله 

اآلية )اللهم( قلنا: هذا نداء، وأصله )يا اهلل( ثم ُحِذَفت  [46ال مر:] (ۋ

ض عنها بالميم، فـ )اللهم( هذا منادى ال شك فيه، ) َا الياء وعوِّ َمَ ا َر السَّ
َفا ا

 ( يصح فيه إعرابان:َوا َْر ا 

يت يف الفصل أن نجعله نعًتا للفظ الجاللة فُينَصب على المحل، كما سيأ ا ول:

القادم الخاص بتابع المنادى، التابع يصح فيه النصب والرفع، يصح فيه النصب 

على المحل؛ ألن المنادى دائًما حكمه النصب، ويصح فيه الرفع مراعاًة للفظ؛ 

 على الضم.
ٌ

 ألنه مبني

ر حرف النداء، )اللهم يا فاطر السماوات  الَاين: يصح فيها إعراٌب آخر، أن ُنقدِّ

ض( فال تكون )فاطر( نعًتا صفًة وإنما تكون مناًد منصوب، فال يجوز فيها واألر

 حينئٍذ إال النصب؛ ألنه مناًد مضاف.

مسٌلعْين  ععل اَّ بال سُ ا ول من المناد  وه    ُ ة ر ابن مالك 

 :المناد  المبني، ف ال 

للللنْ  َُّ َواْفللللَعَحنَّ ما لللل  َوَنْحللللَ  َهْ للللد   د

 

لللللنْ َنْحللللل ا َأَهْ لللللدد ْبلللللَن َسلللللعا    ْيد  اَ َ  ا

ُْ َ للللقا ااْبللللند َعَلَمللللا  ُ  إاَّْ َللللل لللل  َوالاَّ

 

عاَملللللا  ُِ َقلللللْد حد  َأو َ لللللقا ااْبلللللَن َعَلللللل

َنللا  َرارا  ند  
للْب َمللا اْ للطا ُْ َأوا اْنصا  َواْ للمد

 

َُ بدي نَلللللا  َملللللا َللللللهد اْسلللللعاْحَ اِق َ للللل  مَّ

 فَ ر مسٌلعْين: 

ا زيد بن سعيد(، وهذا حكم العلم المبني يف نحو قولك: )ي المسٌلة ا ولى:

(، كثيٌر يف كالم العرب، أن تنادي الرجل منسوًبا إلى أبيه، )يا زيد بن سعيد

 وللمسٌلة  الث  رو :

 أن يوصف هذا الَعَلم المبني بكلمة )ابن( )يا زيد بن(. ال ر  ا ول:
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 أن تتصل كلمة )ابن( بَعَلٍم، )يا زيد بن( ليس بينهما فاصل. ال ر  الَاين: 

 (.أن تضاف كلمة )ابن( إلى علٍم بعدها )يا زيد بن سعيد لَالث:ال ر  ا

هذا هو األسلوب المشهور عند العرب الذي سبب هذا الحكم، فحكم الَعَلم 

حينئٍذ والمقصود الَعَلم األول )يا زيد( المنادى، جواز البناء على الضم على أنه 

البناء على الفتح، فتقول:  َعَلٌم مفرد، وهذا األصل فيه، )يا زيُد بن سعيٍد(، وجواز

)يا زيَد بَن سعيد(، قالوا: إنما فعلت العرب ذلك طلًبا للتخفيف لكثرته يف كالمهم، 

طلًبا للتخفيف بسبب طول االسم عندما ُوِصف بـ )االبن(، ومعروٌف أن الفتح 

 أخف من الضم.

 وقد شرحنا ذلك مراًرا، وقد كُثر هذا األسلوب عند العرب فأرادوا تخفيفه،

يا محمَد بَن عبد اهلل( توافرت الشروط، ُوِصف بـ )ابن(، (، )نحو: )يا زيَد بَن سعيد

وليس بينهما فاصل )يا محمد بن(، وُأضيف إلى علم )عبد اهلل(، )يا عاصم بن 

، كذلك الفاروق َعَلم؛ ألن األعالم كما عرفنا يف ◙الفارق( من أبناء الفارق 

 ديث بقية إن شاء اهلل.]باب العلم[ اسٌم وكنيٌة ولقب وللح

 واهلل أعلُ، وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

 ¹ 
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 الدرس السادس والتسعون

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

م اهلل وبياكم يف هذه الليلة الطيبة ليلة فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياك

اإلثنين الثاين والعشرين من شهر ذي القعدة من سنة ثالٍث وثالثين وأربعمائٍة 

وألف، نحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل 

، وتوفيقه الدرس السادس والتسعين من دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك
يف الدرس الماضي على باب النداء، وانتهينا إلى اآلن بحمد اهلل تعالى وقد تكلمنا 

من شرح سبعة أبيات يف هذا الباب، ويبقى يف هذا الباب خمسة أبيات، سنشرحها 

 إْن شاء اهلل تعالى يف هذه الليلة.

 :قال في ا ابن مالك

للللنْ  َُّ َواْفللللَعَحنَّ ما لللل  َوَنْحللللَ  َهْ للللد   د

 

لللللنْ َنْحللللل ا َأَهْ لللللدد ْبلللللَن َسللللل  ْيد  اَ َ  ا  عا

ُْ َ للللقا ااْبللللند َعَلَمللللا  ُ  إاَّْ َللللل لللل  َوالاَّ

 

عاَملللللا  ُِ َقلللللْد حد  َأو َ لللللقا ااْبلللللَن َعَلللللل

َنللا  َرارا  ند  
للْب َمللا اْ للطا ُْ َأوا اْنصا  َواْ للمد

 

َُ بدي نَلللللا  َملللللا َللللللهد اْسلللللعاْحَ اِق َ للللل  مَّ

للللنَّ َجْمللللعد َ للللا َوَأل   َرار  مد
 َوبااْ للللطا

 

 َومَ  
ا
َملللللللقإاَ َملللللللَع اهلل َد لللللللي  ال

 ْحُا
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ْ ض  َُّ باللللللللالعَّْع ا لللللللل ََللللللللرد اللَّ د  َوا َْ 

 

َُّ فالللللي َقلللللرا اض  للللل ََّ  لللللا اللَّ د  َوَ للللل

يف ثالثة األبيات األولى مسألتين تتعلقان بالقسم األول  ذَكر ابن مالك 

 من أقسام المنادى وهو المبني، فقال: 

للللنْ  َُّ َواْفللللَعَحنَّ ما لللل  َوَنْحللللَ  َهْ للللد   د

 

لللللنْ  َنْحللللل ا َأَهْ لللللدد   ْيد  اَ َ  ا  ْبلللللَن َسلللللعا

ُْ َ للللقا ااْبللللند َعَلَمللللا  ُ  إاَّْ َللللل لللل  َوالاَّ

 

عاَملللللا  ُِ َقلللللْد حد  َأو َ لللللقا ااْبلللللَن َعَلللللل

َنللا  َرارا  ند  
للْب َمللا اْ للطا ُْ َأوا اْنصا  َواْ للمد

 

َُ بدي نَلللللا  َملللللا َللللللهد اْسلللللعاْحَ اِق َ للللل  مَّ

يا زيد بن "قولك:  يف نحو حُُ العلُ المبنيالتي ذكرها هي  فالمسٌلة ا ولى 

يا "، "يا محمد بن عبد اهلل"، إذا ناديت علًما، ثم بعد ذلك نسبته إلى أبيه "سعيد

وهكذا، وهذه المسألة لها ثالثة شروط قبل أْن نعرف حكمها،  "خالد بن سعيد

 ف رو  هَه المسٌلة  ال ة  رو :

 ."ابن"أْن يوصف هذا العلم المبني بكلمة  :ال ر  ا ول -

 بال فاصل. "ابنٍ "أْن تتصل به كلمة  :الَاين وال ر  -

 إلى علٍم بعدها. "ابنٍ "أْن ُتضاف كلمة  :وال ر  الَالث -

وحكم العلم المبني حينئٍذ جواز البناء على الضم على أنه علٌم مفرٌد وهذا هو 

األصل فيه، وجواز البناء على الفتح تخفيًفا؛ بسبب الطول بالصفة التي كثر 

 أخف من الضم. -كما هو معلوم-لعرب؛ ألّن الفتحاستعمالها عند ا

فهذا األسلوب كثر عند العرب أْن ينادوا الرجل وينسبوه إلى أبيه، فأرادوا  

، لك يف هذا العلم "يا سعيَد بل يا زيد بن سعيد"تخفيفه من الضم إلى الفتح نحو: 

، "سعيديا زيُد بن "، أو تضمه "يا زيَد بن سعيد"المنادى وهو زيد أْن تفتحه 

يا عاصَم بن "، وتقول: "يا محمَد بن عبد اهلل، أو يا محمُد بن عبد اهلل"وتقول: 

يا "، أو "يا محمَد بن أبي بكر"يا عاصُم بن الفاروق، وتقول: "، أو "الفاروق
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 ."محمُد بن أبي بكر

، الشروط متوافرة؛ ألّن العلم محمد وصف بابن "يا محمد بن عبد اهلل"قولنا: 

قد أضيف إلى علم، عبد اهلل علم، وكذلك عاصم بن الفاروق كلمة بال فاصل، و

وقد عرفنا من قبق يف باب العلُ ابن أضيفت إلى علم وهو الفاروق، الفاروق لقب 

 أَّّ العلُ  ال ة أن ا :

- . ُِ  اس

 ول ِب. -

 و نيِة. -

، وكلمة ابنة مع المؤنث "يا محمَد بن أبي بكر"وكلها أعالم، ومثل ذلك: 

م كلمة ابٍن مع المذكر؛ ألّن ابنة مؤنث ابن، وهي المستعملة يف النسب حكمها حك

غالًبا عند العرب، بخالف كلمة بنت فإهنا ال أثر لها يف هذه المسألة؛ ألهنا ال 

ُتستعمل يف النسب عند العرب إال قلياًل، وإنما ُتستعمل يف باب الصفة، ككلمة ولد 

 ال تستعملها العرب يف النسب إال قلياًل.

يا عائشُة "يا عائشَة ابنة الصديق، أو "فلهذا ال أثر لها يف هذه المسألة، تقول: 

يا "، وتقول: "يا حفصُة ابنة عمر"يا حفصَة ابنة عمر، أو "، وتقول: "ابنة الصديق

هذه صفة  "يا زيد بن سعيد"، كلمة ابن يف "يا هنُد ابنة سعيدٍ "هنَد ابنة سعيٍد، أو 

 نعت.

لم، وحكم التابع سيأيت إْن شاء اهلل يف الفصل القادم، الفصل إًذا فهي تابٌع للع

الذي بعد هذا الباب عندكم هو فصٌل يف حكم تابع المنادى، فسيأيت بيناه وسيأيت 

 بيان حكمه.

فإْن قلت: عرفنا اآلن أّن هذا العلم إذا توافرت فيه هذه الشروط جاز فيه الفتح 
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لمخعار من هَ ن ال ج ين أم هما فالسؤال: ما اتخفيًفا والضم على األصل،  

 س اء؟ 

المختار هو الفتح عند جمهور النحويين سماًعا وقياًسا، سماًعا  فالَ اب:

 ألّن هذا هو أكثر المسموع، قياًسا ما وجهه يف القياس يا إخوان؟ 

 .[09:04@] الطالب:

يا زيَد بن "ال، نحن قلنا هنا مفتوح مبني على الفتح، حتى لو قلت:  ال يخ:

فال تقل: إنه منصوب، حتى يف اإلعراب تقول: مبني على الضم المقدر،  "عيدس

 منع منه الفتح المجلوب للتخفيف.

 .[@09:21] الطالب:

 هو المحل دائًما حكمه النصب. ال يخ:

 .[@09:25] الطالب:

 ال، ليس هذا التعليل. ال يخ:

صل، لماذا العرب يف مثل هذا األسلوب فتحت وضمت؟ ضمت بقاٌء على األ

ولماذا فتحت؟ طلًبا للتخفيف، فعندما كان غرضهم من ذلك طلب التخفيف كان 

 الفتح هو األحسن قياًسا تحقيًقا لهذا الغرض.

، أنت جرهبا اآلن على "يا زيُد بن سعيد"، "يا زيَد بن سعيد"عندما تقول:  

 ، ومن ذلك قول الراجز:"يا زيَد بن سعيد"لسانك كررها أيهما أخف 

ُد  للل َُ را  َ لللا َح َا نْللل للل ْبلللنا  ْبلللَن اْلمد ََ ودْ اْل  ارد

 

ودْ   لللللدا َعَلْيلللللَك َمْملللللدد َْ قد اْلَم
لللللَرادا  سد

فإْن اختلت هذه الشروط التي ذكرناها أو بعضها، فالواجب الضم أي يلزم  

يا رجُل "العلم الضم، يعني أْن يبقى على أصله وهو البناء على الضم، نحو قولك: 
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يا "نادى ليس علًما، بل هو نكرٌة مقصودة ، ال ُبدَّ من الضم؛ ألّن الم"بن سعيد

، كلمة ابن لم ُتضف إلى علم، "يا زيُد بن أخي"، وكذلك قولك: "رجُل بن سعيد

 كذلك. "يا زيد بن أخي سعيدٍ "حتى لو قلت: 

يا زيُد العالم بن "، فوصفته بالعلِم قبل ابن، "يا زيُد العالم بن سعيدٍ "لو قلت: 

 الضم؛ ألنك فصلت بينه وبين ابن بفاصل، لو ، ليس لك يف المنادى إال"سعيدٍ 

يا "كذلك؛ ألنك لم تضف ابن إلى علم، لو قلت:  "يا زيُد بن الشيخ سعيد"قلت: 

، واضح؛ ألنك لم تصف العلم بابن، وإنما ابن هنا منادى، ولو "زيُد يا بن سعيدٍ 

مسافٌر:  ، يا زيُد: هذا منادى، بن سعيٍد: مبتدأ،"يا زيُد بن محمٍد مسافرٌ "قلت: 

 خرب.

 إًذا فابن هنا ليس نعًتا.

وهنا ننبه إلى أمٍر إمالئٍي يتعلَّق هبذه المسألة، وهذه المسألة هي كتابة همزة 

ابن، طبًعا أول حرف من كلمة ابن همزة وليس ألًفا، إذا أردنا الدقة األلف إنَّما هي 

ون يف أول األلف المدية، وال تكون إال يف وسط الكلمة أو آخر الكلمة، ال تك

الكلمة؛ ألهنا مالزمًة للسكون، أما الذي يف أول الكلمة فال يكون إال همزة، همزة 

قطع أو همزة وصل كهذه، وهمزة كلمة ابٍن األصل فيها كبقية همزات الوصل أْن 

 تثبت، إال أّن أهل اإلمالء حذفوها يف هذه المسألة.

تكتبها بالباء  "عيديا زيد بن س"إذا تحققت هذه المسألة حذفوها، فتقول: 

والنون وتحذف الهمزة، ومتى ما اختلت هذه الشروط أو بعضها كاألمثلة التي 

قلناها قبل قليل وجب أْن تكتب الهمزة إمالًء، هذا هو المعروف عند النحويين 

 الذي يذكرونه يف كتبهم، وخاصًة المتقدمون منهم.

هَه ال رو ، وبعض فال   عر  النح   َّ يف هَه المسٌلة س   ما ة رنا من 
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المعٌمر ن وماصة  من ا دباء وأهق اإلمالء   عر  َّ  ر ين إ افيين يف هَه  

 المسٌلة س    هم ة ابن:

يقولون: أْن يكون العلم الثاين أب األول، أْن يكون العلم  ال ر  ا ول: -

ذا أْن يكون أب األول، فهذا يخرج ما إ "يا زيد بن سعيد"الثاين وهو سعيد يف قولنا: 

؛ ألّن الرجل قد "يا أحمد بن حنبل"كان الثاين جد األول مثاًل، يف نحو قولك: 

 "يا أحمد بن حنبل"ُينسب إلى جده وهذا معروف عند العرب قديًما وحديًثا، 

 فحنبل جده وليس أباه.

تكتب همزة ابن أو ال  -يعني على هذا الشرط الذي ذكروه-فعلى ذلك

ال تكتب وهو الصحيح؛ ألّن الهمزة تتبع تكتب؟ تكتب، وعلى قول النحويين 

، فتيمية جده بل من أجداده "يا أحمد بن تيمية"حكم هذه المسألة، وكذلك: 

 وليس أباه.

 .[16:06@] الطالب:

 نعم؟ ال يخ:

 .[@16:09-16:08] الطالب:

هم الذين اشرتطوا ذلك، هم قالوا: ألّن اإلنسان أكثر ما ُينسب إلى  ال يخ:

جده قليلة، لكن نسبته إلى جده قليلة بالنظر إلى عموم النسب، لكن أبيه، نسبته إلى 

 بالنظر إلى اإلمام أحمد فإنه ال يكاد ُينسب إال إلى جده.

 .[16:35-@16:33] الطالب:

 طبًعا هذا يف الشرع أو يف. ال يخ:

وكذلك عندما يقولون: أْن يكون الثاين أب األول، يخرج ما لو كان الثاين أم 
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، فعندهم أيًضا تثبت الهمزة، وعند النحويين "يا زيد بن هندٍ "لت: األول، لو ق

 وهكذا. "يا عيسى بن مريم"تحذف الهمزة، وكذلك لو قلت: 

أال تقع كلمة ابٍن يف أول السطر، فإْن  ال ر  الَاين الَ  ا عر ه هؤاء: -

وقعت يف أول السطر أوجبوا كتابة الهمزة مطلًقا، والنحويون المتقدمون ال 

 كرون مثل هذه الشروط.يذ

 قال ابن مالك: 

للللنْ  َُّ َواْفللللَعَحنَّ ما لللل  َوَنْحللللَ  َهْ للللد   د

 

لللللنْ   ْيد  اَ َ  ا  َنْحللللل ا َأَهْ لللللدد ْبلللللَن َسلللللعا

ُْ َ للللقا ااْبللللند َعَلَمللللا  ُ  إاَّْ َللللل لللل  َوالاَّ

 

عاَملللللا  ُِ َقلللللْد حد  َأو َ لللللقا ااْبلللللَن َعَلللللل

حو زيد إذا وقع يف يعني بعد أْن شرحنا فهمنا أنه يعني أّن العلم المبني ن 

ْيد   ْبنَ  َأَهْ دد األسلوب المذكور نحو ) (، فضمه أو افتحه أي يجوز ضمه وفتحه، َسعا

والحظ تعبيره بالفتح دون النصب؛ ألنه أراد أّن فتحته حينئٍذ ليست فتحة إعراب 

 وال نصب، فليس معرًبا منصوًبا.

تلت هذه الشروط ثم ذَكر يف البيت الثاين شروط هذا األسلوب، والحكم إذا اخ

فالشرط أْن يلي لفظ ابن العلم األول بال فاصل، وأْن يليها علٌم آخر بال فاصل، مع 

أنه لم يذكر اشرتاط كون لفظ بصفة، هذا الشرط لم يذكره وهو شرٌط متفٌق عليه، 

يا زيد "كون كلمة ابن صفة ليست خربًا مثاًل كالمثال األخير الذي قلناه، أو مبتدأ 

 ، هذا مبتدأ."فربن سعيٍد مسا

فإذا اختلت الشروط فالضم قد حتم، كما قال أي محتٌم واجب والفتح ممتنع، 

ُِ  ااْبنَ  َ قا ووعليه يتضح أّن قوله: ) ( بالواو ال بأو كما يف بعض النسخ َعَل

المطبوعة؛ ألّن المراد الجمع بين هذه الشروط ال ُبدَّ من توافرها جميًعا، أو أْن 

د أْن تتوافر جميًعا وكلها هم أو يعني واحٌد منها يقع، وقد يتوافر بعضها؟ فال ب
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تكلمنا عندما قرأنا األبيات يف أول الباب أّن هذا هو الموجود يف النسخ العالية  

 لأللفية، وليس فيها أو إال يف بعض الشروح المطبوعة.

، المسٌلة الَانية العي  ععلق بال سُ ا ول من المناد  ثم ذَكر ابن مالٍك 

، حكم هي حُُ المناد  المبني إةا ا طر ال اعر إلى  ن  نههذه المسألة؟  ما

، حكمه إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه، "يا محمدُ " "يا زيد"المنادى المبني نحو: 

َ   فََ ر؟ "يا زيًدا"أم بالفتح  "يا زيدٌ "كيف ينونه بالضم؟  أنه  َ ه فيه حينس

 وج اَّ:

، سواًء يف العلم أو يف النكرة "يا رجٌل "، "يدٌ يا ز"ضمه منوًنا، نحو:  ا ول: -

 المقصودة.

 ."يا رجاًل " "يا زيًدا"نصبه منوًنا، نحو:  وال جه الَاين: -

الوجهان جائزان، وتلحظ أنه يف الوجه األول جعله مبنًيا على الضم، عَبر 

؛ "يا زيدٌ "بالضم ال بالرفع، معنى ذلك أنه باٍق على بنائه على الضم، مع أنه منون 

ألّن التنوين ال ينايف البناء منافاًة مطلقة، بل الذي ينافيه تنوين التمكين، تنوين 

التمكين هو الذي ال يدخل على المبني، لكن مطلق التنوين قد يدخل، يعني 

جاء "، وتقول: "صٍه، وأٍف، وواًها"األنواع األخرى للتنوين كتنوين التنكير، نحو: 

دت باألول العلم وبالثاين منكر يعني نحوٌي، فالتنوين ، إذا أر"سيبويِه وسيبويٍه آخر

 ال ينافيه.

يا "مبني على الضم، والتنوين ضرورة، فإذا قال الشاعر:  "يا زيدٌ "فلهذا نقول: 

، فالعلم ما زال مبنًيا على الضم والتنوين تنوين ضرورٍة شعرية، أما على "زيدٌ 

ب، معنى ذلك أنه معرب، وإعرابه فعرب فيه ابن مالك بالنص "يا زيًدا"الوجه اآلخر 

يا "النصب يعني منصوب، يعني خرج عن البناء إلى النصب، فإذا قال الشاعر: 



 

 
e 

g h 

f  535 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

، فالعلم حينئٍذ أخرج من الضم البناء على الضم إلى النصب، فصار معربًا "زيًدا

 فعاد إليه التنوين؛ ألّن المعرب ينون.

 نجعله مبنًيا على الفتح؟ لماذا لماذا ال "يا زيًدا"فإْن قيل: لماذا ال نجعله يف 

هذا باٍق على الضم مبني، وعندما يقول الشاعر  "يا زيدٌ "غايرنا بن األمرين قلنا: 

، فنقول: ال، الشاعر أخرجه من البناء وأعاده إلى اإلعراب "يا زيًدا"ويضطر: 

 ؟"يا زيًدا"والنصب 

قبل عن القياس  [@25:00]الجواب عن ذلك قياسي،  فالَ اب عن ةلك:

 على الفتح لكان يف ذلك إجحاٌف  "يا زيًدا"قليل، وهو أننا لو قلنا: 
ٌ

إنه مبني

مارجين عن بالكلمة، إجحاف إذ جمعت عليها أمرين خارجين عن القياس، 

  ا صق وهما:

إخراج العلم من البناء على الضم إلى البناء على الفتح، هذا إخراٌج له عن  -

 هَا اإلمراج ا ول.أصله، 

إدخال التنوين عليه ضرورًة، فجمعت عليه أمرين خارج األصل،  َاين:وال -

 أخرجته عن أصله من الضم إلى النصب، وأدخلت عليه التنوين.

أما إذا قلنا: إنه منصوب معرٌب منصوب، فليس فيه إال إخراٌج واحد عن 

األصل، وهو أنك أخرجته من البناء إلى اإلعراب، فلما أخرجته من البناء إلى 

 عراب لحقه التنوين؛ ألّن المعرب منون.اإل

ا  ا"إة  إنه منصوب ماذا فعل الشاعر فيه؟ فعل فيه شيًئا واحًدا،  إةا قلنا: " ا ه د 

أنه أخرجه من البناء إلى اإلعراب، والمعرب ينون أو ال ينون؟ ينون ما يف إشكال، 

لبناء إلى يعني كونه نونه ليست ضرورة المعرب ينون ما يف إشكال، هو أخرجه من ا

 اإلعراب، والمعرب ينون فنونه.
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لكن لو قلنا: ال، الشاعر أبقاه على البناء، ولكن أخرجه من البناء على الضم  

إلى البناء على الفتح، ثم أضاف إليه تنوينًا يف الضرورة الشعرية، فقد أجحفنا به 

 عندما جمعنا عليه أمرين خارج القياس.

 فل َا قال ابن مالك:

ُْ أَ  َنللاَواْ للمد َرارا  ند  
للْب َمللا اْ للطا  وا اْنصا

 

َُ بدي نَلللللا  َملللللا َللللللهد اْسلللللعاْحَ اِق َ للللل  مَّ

فإْن سألت: ما المختار من هذين الوجهين للشاعر أْن يقول: الشاعر: يا زيٌد أم  

 يقول: يا زيًدا مع جوازهما؟

 فالَ اب يف المسٌلة  ال ة أق ال للنح  ين:

، وهو قول الخليل وسيبويه، "زيدٌ  يا"أّن المختار الضم  :ال  ل ا ول -

: أنه أقرب إلى األصل، يعني ما أبعد كثيًرا الشاعر، هو فقط اضطر فأدخل ووجه

 تنوين ضرورة انتهت المسألة. "يا زيدٌ "نونه  "يا زيدُ "التنوين، هو نفس 

أّن المختار النصب، وهذا قول أبي عمرو بن العالء وعيسى بن  :ال  ل الَاين -

 الن من فحول النحويين، أبي عمرو بن العالء وعيسى بن عمر.عمر، وهما فح

هذا القول وجهه أّن الشاعر عندما اضطر إلى تنوينه عدل به  ال  ل الَالث: -

من الثقل إلى الخفة، وقياس الوجه األول أقوى من قياس الوجه الثاين؛ ألّن 

، خفيًفا وال تثقياًل الشاعر إنَّما اضطر اضطراًرا فقط إلى التنوين، ولم يقصد بذلك ت

 وإنَّما اضطر للتنوين من أجل إقامة الوزن وهذا يكفيه أْن ينونه وهو مضموم.

 ماذا تتوقعون اختيار الضم أم اختيار الفتح ماذا بقي؟  ال  ل الَالث: -

 .[@29:41] الطالب:

 ال، الجواز متفق عليه. ال يخ:
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 [.@29:46-29:44] الطالب:

 تح قلنا.ما يف بناء على الف ال يخ:

أّن المختار الضم يف العلم، والنصب يف النكرة المقصودة،  ال  ل الَالث: -

، وإذا كان المنادى نكرًة "يا زيدٌ "يقول: إذا كان المنادى علًما فالمختار ضمه 

، الضم يف العلم والنصب يف النكرة المقصودة، "يا رجاًل "مقصودة فالمختار نصبه 

 وهذا قول األعلم وابن مالك.

قلنا:  َ ه له لمسألة التي نتكلم عليها إذا ما اضطر الشاعر فنون، كيف ينون؟ ا

 ال ج اَّ:

 ." ا ه ِد "إما أَّْ  اُ  -

ا"وإما أَّْ  نصب  -  ." ا ه د 

، وذكرنا "يا رجاًل "، وله أْن ينصب "يا رجٌل "له أْن يضم  "يا رجُل "فإذا نون 

تنوين قول األحوص وهو الخالف يف المختار من ذلك، ومما جاء منه بالضم وال

 يف العلم:

 َسللللللالمد الَلللللللها  للللللا َمَطللللللِر َعَلي للللللا

 

 الَسللللالمد  َمَطللللرد   للللا َوَللللليَس َعَليللللَك  

نُاحي لللللللا  مد
َللللللللهد لا

 فلللللللال َغَفلللللللَر اإلا

 

ُد وللللللل  َصللللللّل ا َوصللللللام ا  نلللللل َب د  ةد

 مطر هذا اسم رجل تزوج بامرأٍة كان يشبه هبا الشاعر، فقال له الشاعر:  

 ِر َعَلي للللللاَسللللللالمد الَلللللللها  للللللا َمَطلللللل

 

 الَسللللالمد  َمَطللللرد   للللا َوَللللليَس َعَليللللَك  

فيا مطر الثانية بقيت على األصل مبني على الضم، ويا مطٌر األولى اضطر  

 فنون، ولكنه نون بالضم، وقال كثير عزة وهو يف النكرة المقصودة قال:

للرا واْنَصللَرَفْت  َْ ة َبْعللَد ال   َحيَّْعللَك َعلل َّ

 

ََ  لللا َج    َملللقد فحلللي  و حلللَك ملللن حّيلللا
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 هي جاءت حيت الجمل وذهبت ولم تحيه، فقال: 

للرا واْنَصللَرَفْت  َْ ة َبْعللَد ال   َحيَّْعللَك َعلل َّ

 

ََ  لللا َجَملللقد    فحلللي  و حلللَك ملللن حّيلللا

َرَها  ُد يَّلللة َ َ اَنلللْت للللي فٌْ للل
 ليلللَت العَّحا

 

لللقد   يَّيلللَت  لللا رجد  مُلللاََّ  لللا جَملللِق حد

قد ) ال اهد يف ق له:  يَّيَت  ا رجد (، مع أنه يف البيت السابق قال: مُاََّ  ا جَمِق حد

( للضرورة، ولكنه أبقى االسم على  ا جَمِق ( على األصل، وهنا قال: ) ا َجَمقد )

الضم، ومما جاء منه بالناصب قول المهلهل واسمه عدي بن ربيعة وهو يف العلم 

 قال:

َلللللليَّ َوَقاَللللللْت 
 َ لللللَرَبْت َصلللللْدَرَها إا

 

ا َلَ لللللْد َوَقْعلللللَك ا َواقاللللل  َّ 
 يَ لللللا َعلللللدا

 َّافقال: ) 
( هي عدي ولكنه اضطر للتنوين ونصب، ومن ذلك قول جرير َ ا َعدا

 وهو يف النكرة المقصودة:

ا حللللللق  غر ب للللللا  للللللعبى يف أعبللللللد 

 

 ألؤملللللللا ا أبلللللللا للللللللك واغعرابلللللللا 

ايعني أجمعت بين األمرين، فقال: )  ( وهو يقصد رجاًل معينًا، ومن ذلك أعبد 

ا الشاعر المشهور يف العلم والنكرة قول السلطان العبدي وهو يخاطب جريرً 

 المقصودة قال:

ا ا  للللاعر اليلللل م مَللللله   للللا  للللاعر 

 

   ا للللع  ليللللب   يف ولُللللن جر للللرِ  

 يخاطب جريًرا يقول له:  

ا ا  للللاعر اليلللل م مَللللله   للللا  للللاعر 

 

 ..............................جر للللرِ  

ايعني يا جريٌر وحذف حرف النداء، فقوله: )  لنكرة المقصودة (، هذه ا ا  اعر 

( أي: يا جريٌر هذا العلم اضطر إلى جر رِ التي اضطر إلى تنوينها ونصب، وقوله: )

 تنوينه فنون وأبقاه مضموًما.

 :  ُ بعد ةلك    ل ابن مالك
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للللنَّ َجْمللللعد َ للللا َوَأل َرار  مد
 َوبااْ للللطا

 

َملللللللق  َد لللللللي  ال
 َوَمْحُا

ا
 إاَ َملللللللَع اهلل

ا فيه )ال(، االسم الذي فيه )ال( ما حكم حكم نداء ميف هذا البيت  َذَكر 

يا "ندائه؟ فقال: االسم الذي فيه )ال( ال يجوز أْن يباشره حرف النداء، فال تقول: 

، هذا ال يجوز، ال يجوز أْن "الرجل، يا الطالب، يا العربي، يا القرشي، يا العتيبي

ف، وال يجتمع نباشر حرف النداء )ال(، وسبب المانع أّن )ال( معرفة والنداء معر

 معرفان كما هو معلوم.

  ُ اسعَنى ف ال: إا يف  ال ة م ا ع فيَ ه أَّْ  با ر حرف النداء )ال(:

 ضرورة الشعر، وهذا واضح، ومن ذلك قول الراجز: الم  ع ا ول: -

 فيلللللللا ال الملللللللاَّ اّلللللللللَاَّ فلللللللّرا

 

 إّ ا مللللللللللا أَّْ  ع بانللللللللللا  للللللللللّرا 

 ومن ذلك قول الشاعر: 

ْد  لللا المللللكد الم  علللّ جد واّللللَ عبلللا

 

لللللال بيلللللَت  للللللهد  َعَرفلللللْت    َعلللللدَناَّ العد

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 قلبلللي  يملللتا  العلللي  لللا أجللللكا  ملللن

 

 وأنلللللللتا بخيللللللللِة بلللللللال د عنلللللللي 

 كل ذلك من ضرائر الشعر. 

مع لفظ الَاللة اهلل نح :  ا اهلل اغفر لي،  ا اهلل اغفر لي،  الم  ع الَاين: -

 و عليق ةلك وا ح ف د علل ه بٌمر ن:

 كثرة االستعمال. ا مر ا ول: -

أّن )أل( يف لفظ الجاللة زائدٌة الزمة، ال ُتحذف منه بحال، هي  وا مر الَاين: -

وليس معرًفا  -جل جالله-زائدة؛ ألّن هذا االسم معرٌف بالعالمية علم على ربنا

ب)أل(، ف)أل( زائدة ليست معرفة، وزائدٌة الزمة، يعني ال يجوز أْن ُتحذف 
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مثاًل: الرحمن، الرحيم، العزيز، السميع،  -جل جالله-بقية أسماء الرب بخالف 

البصير، )أل( فيها جميًعا زائدة؛ ألهنا أعالم معرفة بالعالمية وليست معرفًة 

ب)أل(، حتى لو حذفت )أل( منها تبقى علًما، قلت: يا رحمن، يا رحيم، تنادي 

 ربك فهي أعالٌم عليه.

مالزمٌة له وال ُتحذف منه بحال، وعللوا ذلك قالوا: أما لفظ الجاللة فإّن )أل( 

ال ُتحذف منه؛ ألّن )أل( عوض عن حرٍف محذوٍف يف الكلمة، وكأننا سبق أْن 

تعرضنا ألصل كلمة لفظ الجاللة اهلل، اهلل هذا االسم الشريف ما أصله؟ من أين 

 اشتق؟ من أين أخذ؟ يف المسألة خالٌف مشهور بين العلماء:

مرتجل يعني ال أصل له، وإنما ارتجل ارتجاًل عن الرب وهذا قوٌل إنه  قيق: -

 ضعيف.

وهو قول جماهير العلماء قديًما وحديًثا وهو الصحيح: أنه  وال  ل الَاين -

مشتق، وأصله كلمة اإلله، اإلله هي كلمة اهلل، إال أّن الهمزة يف كلمة اإلله حذفت 

 تخفيًفا فصارت اهلل.

هي نفس الكلمة الفرق بينهما فقط إّن الهمزة سقطت أْن تتأمل اإلله اهلل، 

والالم ُفخمت، فعندما أسقطت العرب الهمزة قالوا: تخفيًفا لهذه الكلمة التي هي 

أكثر كلمة تدور يف كالم العرب، فطلبوا تخفيفها فأسقطوا الهمزة، فعندما أسقطوا 

 الهمزة جعلوا )أل( فيها الزمًة عوٌض عن هذه الهمزة المحذوفة.

فلهذا تجد العلماء عندما يذكرون معنى اهلل يف اللغة يقولون: المألوف؛ ألّن هو 

 اإلله، اإلله يعني المألوف.

حرف النداء من العلم المنقول من  الم  ع الَالث مما  َامع فيه )أل(: -

، سميت أي شيء ولدك أو أي شيء سميته الرب "الرب خيرٌ "جملة، كأْن تسمي أحًدا 
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، وقد سبق يف باب العلم أنه يجوز "الرب خيٌر اقبل"أْن تناديه فتقول: خيٌر، ثم أردت 

 لك أْن تنقل مما شئت من اللغة إلى باب العلم، يعني لك أْن تسمي بما شئت.

لك أْن تسمي ابنك أو شركتك أو محلك أو اخرتاعك أو اكتشافك أْن تجعل  

، فتسميه بصالح علًما عليه أي شيٍء شئت من اللغة، لك أْن تسمي ولدك بوصف

أو محمود أو حسن هذه أوصاف، ولك أْن تسميه بمصدر مثل: فضل، ولك أْن 

تسميه بفعل، تسميه بيزيد أو يشكر أو أحمد، ولك أْن تسميه بحرف، ولك أْن 

 تسميه بجملة، مثل: تأبط شًرا أو شاَب قرناها، أو أْن تسميه بنزل الخير.

آلن يف شركات كثيرة، تجد تسمي ولدك أو تسمي شركتك، وهذا موجود ا 

اسمها مركب من أكثر من كلمة ال بأس بذلك، أو تسميه بجملٍة إسمية كأْن تسميه 

المنطلق زيٌد، أو تسميه الرب خيٌر، أو تسميه مثاًل: االتفاق قوٌة، فإذ ناديته حينئٍذ ويف 

السم ؛ ألّن )أل( حينئٍذ صارت جزًءا من ا"الرب خيٌر اقبل"أوله )أل( ال بأس تقول: 

 ولم تكن حرف تعريف.

فإْن قلت: عرفنا ذلك، ولكن السؤال: كيف أنادي االسم الذي فيه )أل( يف غير 

هذه المواضع؟ هذه المواضع تناديه وفيه )أل(، فإذا أردت أْن تنادي الرجل 

 الطالب العربي العتيبي، كيف تنادي االسم الذي فيه )أل(؟

 ين:فالَ اب:  ناد ه يف العربية بإحد   ر  ع

يا "أْن تحذف )أل( منه، ثم تناديه، فالرجل تناديه بقولك:  الطر  ة ا ولى: -

يا "، والعربي تقول: "يا طالب اجتهد"، والطالب "رجل اجلس، يا رجل تعال

وهكذا،  "يا عتيبي، يا قحطاين، يا قرشي"، تحذف )أل(، والعتيبي تقول: "عربي

ه معرفة أم نكرة؟ معرفة، وإْن كانت فهذ "يا رجُل "والمعنى واحد؛ ألنك إذا قلت: 

 ُتسمى يف النحو نكرة مقصودة.
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النُرة الم ص دة هَا مصطلح نح   ف  ، لُن  قلنا يف الدرْ الما ي: 

هي معرفة با فاق النح  ين، قلنا: إَّّ ما فيه )أل(  " ا رجق"النُرة الم ص دة هَه 

 يف غير هَه الم ا ع الَال ة  دناد  بإحد   ر  عين:

، ومع ذلك "يا رجل، يا عربي"أْن تحذف أال(، فتقول:    ة ا ولى:الطر -

 المعنى واحد؛ ألّن التعريف باٍق.

أْن تفصل بين )أل( وحرف النداء بأيها  الطر  ة ا مر  لنداء ما فيه )أل(: -

ڭ ڭ )يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، "للمذكر وأيتها للمؤنث، فتقول: 

، يا أيها القائم اجلس، يا [21الب رة:] (ڱ ڱ)، [104الب رة:] (ڭ

، "أيتها المشرفة تعاِل، يا أيها المجتمعون، يا أيها المصليات، يا أيتها المصليات

وإعرابه حينئٍذ أي هذا اسم، معرفة أم نكرة؟ نكرٌة مقصودة، هو نكرة ولكنه تعرف 

عرف بالنداء؛ ألننا ال نذكر أي يف المعارف، المعارف سبعة ليس منها إال الم

 بالنداء.

يعني إذا دخل النداء على نكرة صار معرفًة بالنداء، فأي نكرٌة مقصودة يعرب 

 على الضم يف محل نصب؛  "أي"إعراب النكرة المقصودة، نقول: 
ٌ

منادى مبني

ألنه نكرٌة مقصودة أي، وأما ه فهو حرف تنبيه ُيعرب إعراب الحروف، إًذا نقول: ه 

 على السكون ال
ٌ

 محل له من اإلعراب أي. حرف تنبيه مبني

أما ما بعد أي وأيتها فإْن كان وصًفا فهو نعت، وعرفنا المراد بالوصف كررناه 

كثيًرا، ذكرنا بالوصف يا أخي، ما المراد بالوصف وجمعه أوصاف غير الصفة 

 وجمعها صفات؟ الصفة يعني نعت، وللوصف جمعه أوصاف.

 أوصاف اسم فاعل. الطالب:

سم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم اسم الفاعل وا ال يخ:
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التفضيل، المشتقات العاملة عمل أفعالها هذه هي األوصاف ودائًما لها حكٌم 

يا أيها القائم، يا أيتها المشرفة، يا أيها "مستقل، فإذا كانت وصًفا فهي نعٌت، نحو: 

ة نعٌت ألي، ، نقول: القائم نعٌت ألي، المشرف"المجتمعون، يا أيتها المصليات

نعت يعني تابع، والتابع تابع المنادى سيأيت الكالم عليه يف الفصل القادم كما نبهنا 

 على ذلك من قبل.

وإْن كان غير وصٍف فهو بدٌل أو عطف بيان، إذا لم يكن وصًفا فهو بدٌل أو 

 (ڭ ڭ ڭ)يا أيها الرجل، يا أيتها المرأة، "عطف بيان، نحو: 
 "يا أيها الرجل"، نقول: الرجل يف "[21ب رة:ال] (ڱ ڱ)، [104الب رة:]

هذا بدل أو عطف بيان، والبدل وعطف البيان أيًضا من التوابع، فسيأيت الكالم على 

 حكم التوابع يف الفصل القادم.

 الباب ب  له:   ُ معُ ابن مالك

ْ ض َُّ باللللللللالعَّْع ا لللللللل ََللللللللرد اللَّ د  َوا َْ 

 

َُّ فالللللي َقلللللرا اض  للللل ََّ  لللللا اللَّ د  َوَ للللل

َُّ يف هذا البيت نداء االسم الشريف ) لقريض هو الشعر، ذَكرا  (، اللَّ د

فنقول: اللهم هو يا اهلل، إال أّن العرب حذفت حرف النداء ياء وعوضت عنه بالميم 

المشددة يف آخر االسم فقالوا: اللهم، فلهذا نعرب اللهم كما نعرب يا اهلل، يا اهلل: 

 على الضم يف محل نصب، كذلك يا حرف نداء، ولفظ الجاللة اهلل من
ٌ

ادى مبني

 اللهم.

انتبهوا الهاء يف اللهم مضمومة اهلُل هذا لفظ الجاللة اهلُل، ثم ميم اهلُل نقول: 

 على الضم يف محل نصب، والميم حرف تعويض مبني على  "اللُهم"
ٌ

منادى مبني

 الفتح ال محل له من اإلعراب.

ا، بل هو أكثر  -جل جالله-ثم نقول توسيًعا للفائدة: نداء اسم اهلل كثيٌر جدًّ
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، -جل جالله-النداء، فهو أعظم مطلوب وأرحم مسؤول، وأكثر َمن نداه خلقه 

ولهذا تصرفت العرب يف هذا النداء على أوجٍه كثيرة على قاعدهتم أّن الشيء إذا 

كثر يف كالمهم كثر تصرفهم فيه، ولذا كان لنداء هذا االسم الشريف خمس صيغ، 

 جاء يف الل ة نداؤه على ممس صيم:هذا االسم الشريف اهلل؟  كيف ُينادى

اللهم، هذه هي أشهر الصيغ يف نداء هذا االسم الشريف،  الصي ة ا ولى: -

 (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)وهو الذي ورد يف القرآن الكريم، كقوله: 
ڎ )، [32ا نفال:] (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)، [114المائدة:]

 .[26آل عمراَّ:] (ڈ ڈ ژ

يا اهلل، بإثبات األلفين ألف حرف النداء يا  ه الَاين أو الصي ة الَانية:ال ج -

، وهذا كثيٌر "يا اهلل اغفر لي"وهمزة اسم اهلل وقطعها، تقلب إلى همزة قطع، نحو: 

يف المسموع، وعليه ُتكتب همزة اسم اهلل همزة قطع، تكتب ياء ياء ألف، ثم همزة 

 تب.قطع، ثم المين وهاء يا اهلل هكذا ُتك

 .[@53:01-53:00] الطالب:

األلف األولى ألف حرف النداء يا آخره ألف، والثانية: همزة لفظ  ال يخ:

 الجاللة، لفظ الجاللة أليس يبدأ هبمزة؟

 .[@53:16] الطالب:

 إي، هذه ألف وهذه ألف، لكن الهمزة تقلبها إلى قطع. ال يخ:

النداء وبحذف همزة  يلله، بحذف األلفين بحذف ألف حرف الصي ة الَالَة: -

، وهذا مسموٌع عن العرب، وعليه ُتكتب بياٍء "يلله اغفر لي"اسم اهلل، نحو: 

 ."يلله اغفر لي"والمين وهاء 
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، يا هلل بإثبات ألف حرف النداء وحذف همزة "يا هلل اغفر لي" ال جه الرابع: -

مين وهاء من دون اسم اهلل يا هلل، يا هلل اغفر لي، وعليه ُيكتب بياٍء وألف ياء ثم ال

 همزة لفظ الجاللة، كم ذكرنا من صيغة؟ أربع صيغ.

يا الهم، بالجمع بين ياء حرف النداء وميم التعويض وهذا  الصي ة الخامسة: -

ال يجوز إال يف ضرورة الشعر، كقول أبي خراٍش الهذلي يف سعيه بين الصفا 

 والمروة قال:

ُّ هلللَا  اهلل أ مللله  لللُ إَّْ  ملللامِس  ا هللل

 

 جمللا   فللر لللُ اهلل   فللر إَّْ  مللاأ  وقللد 

 وأ  عبللللللللد  لللللللللك مللللللللا ألمللللللللا 

 

إين إةا ما حادِث ألُ أق ل  لا ا هلُ  لا  

 ا هللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللُ

 

فجمع بين حرف النداء وميم التعويض، وإنما كان هذا من ضرائر الشعر 

سماًعا وقياًسا، أما سماًعا فلندرته وعدم وروده إال يف الشعر، وأما قياًسا فألنه 

: أنه ال ُيجمع بين العوض والمعوض، وال اعدةلمعوض، جمع بين العوض وا

العوض الميم، والمعوض عنه حرف النداء، وسبق ذلك يف شرح الكلمة وأصلها، 

 هذا قول البصريين وجمهور العلماء وهو الصحيح.

َيا "وكثيٌر من الكوفيين ال يرون ذلك، بل يرون أّن أصل اللهم يقولون أصلها: 

نَا بِخَ  نَا بَِخْيٍر كلها وأبقيت الميم منها فقط، ولذا "ْيرٍ َأهلُل ُأمَّ ، ثم حذفت جملة ُأمَّ

يجيزوهنم يف الكالم يعني يف النثر يجيزون أْن ُيقال: يا الهم وال يجعلونه ضرورًة 

شعرية؛ ألنه ليس عندهم جمٌع بين العوض والمعوض، وقولهم ضعيف؛ ألنه 

حذف حرف النفي؟ وألنه لو كان هذا  ُيقال: اللهم ال تأمنا بخير، فهل ُيقال أيًضا

هو األصل بالفعل لكانت العرب تقول يف دعائها: اللهم واغفر لنا، يعني اللهم أمنا 

بخير واغفر لنا، لكن العرب ال تقول ذلك، وهو على كل حال قوٌل فيه تكلٌف 

 ظاهر.

فإذا علمت كل ذلك اعلم أهنم ما زالوا أيًضا يضربون تخفيف هذا االسم عند 
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نداء لكثرته، فيقولون يف: اللهم ال هم، وهذا يرد يف الكالم قلياًل ويف الشعر كثيًرا، ال 

 
ّ

يف قصة   يقولون: ال هم، ومن ذلك قول عبد المطلب جد النبي

ال هم إّن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، "أبرهة وهدم الكعبة المشهورة قال: 

بن صليبهم ومحالهم غدًوا وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، ال يغل

 ، غدًوا يريد غًدا."محالك

 على منك امرئٍ  كل الداري، وأنت أدري، ال الهم"ومن ذلك قول العجاج: 

 : الراجز قول ذلك ومن ،"مقدار

 حَعلللللي اهلللللُ إَّْ  نلللللت قبللللللت

 

 ك بلللللي ٌ يللللل  لللللاحِج   للللل ال فلللللال 

ُّ هَاوسبق قبل قليل قول أبي خراٍش الهذلي: )  فهذا كثيٌر  (، ُ إَّْ  مامِس  ا ه

والخالصة يف نداء هَا يف الشعر طلًبا للتخفيف، وُينطق بتخفيف الالم ال هم، 

: أّن اللهم هو األكثر يف ندائه وهو الوارد يف القرآن الكريم، وهذا ااسُ ال ر ف اهلل

أْن  هو قول ابن مالك، واألكثر اللهم بالتعويض، يعني األكثر يف نداء اسم اهلل

 تعويض.ُيقال اللهم بال

ثم يا اهلل، وهذا كثيٌر فصيح، ثم يلله وياهلل وهما قليالن صحيحان، ثم يا الهم، 

َُّ فاي َقرا اضوهو ضرورٌة شعرية وأشار إليه ابن مالك بقوله: ) ََّ  ا اللَّ د (، واهلل َوَ 

 أعلم.

 وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

 ¹ 
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 التسعونالدرس السابع و

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

اإلثنين الخامس من شهر المحرم من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة وألف من هجرة 

، نحن يف جامع الراجحي بمدينة الرياض يف حي ىالمصطف

الجزيرة لنعقد بحمد اهلل وبتوفيقه الدرس السابع والتسعين من دروس شرح ]ألفية 

 .-عليه رحمة اهلل تعالى-ابن مالك[

ويف البداية لعلي أنبه إلى اسم هذا الشهر الكريم المحرم وهو شهر المحرم، 

، وقول النَّاس: شهر محرم بحذف أل هذا فالوارد عن العرب أنه بال شهر المحرم

لم يرد يف اللغة، كما أنك ال تقول: شهر الرمضان وإنَّما تقول: شهر رمضان، كما 

سمع عن العرب تقول: شهر المحرم؛ ألنه يف األصل اسمه شهر اهلل المحرم، ثم 

 اختصر فقيل: شهر المحرم، فيجب أْن تبقى األسماء كما هي دون تغيير.

كنا تكلمنا على باب النداء، وشرحنا كل األبيات التي يف هذا  يف آخر درس

 :الباب، حتى شرحنا البيت األخير الذي قال فيه ابن مالك

ْ ض َُّ باللللللللالعَّْع ا لللللللل ََللللللللرد اللَّ د  َوا َْ 

 

َُّ فالللللي َقلللللرا اض  للللل ََّ بلللللا اللَّ د  َوَ للللل
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جق -هللوة رنا حينَاَ ما  ععلق بنداء اللفظ الَليق العظيُ اهلل، وقلنا: إَّّ ا 

 بخمس صيم:قد ن د  يف الل ة بُُ صي ة؟  -جالله

 ."اللهم اغفر لي"اللهم وهي األكثر،  أ  رها: -

، وهذه كثيرٌة "يا اهلل اغفر لي"يا اهلل بإثبات األلفين،  والصي ة الَانية: -

 فصيحة.

 ، وهذه قليلة ولكنها واردة."يلله اغفر لي"يلله،  والَالَة: -

إثبات األلف األولى ألف الياء وحذف همزة لفظ الجاللة يا هلل ب والرابعة: -

 ، وهذه قليلة ولكنها مسموعة."يا هلل اغفر لي"

 يا ال هم بجمع ياء مع اللهم، وهذه قلنا خاصًة بضرورة الشعر. والخامسة: -

لكن بقي هنا كنكتٌة علمية أحببت أْن أذكرها يف هذه اللفظة اللهم، فهي يف أكثر 

كما ذكرنا قبل قليل، إال أهنا ُتستعمل أيًضا استعمالين  اللغة نداٌء هلل

 :آخرين يف غير نداء اهلل

أهنا ُتستعمل لتمكين الجواب وتقويته وتحقيقه، كأْن  ااسععمال ا ول: -

، فاللهم هنا "اللهم، ال"، أو تقول: "اللهم، نعم"فتقول:  "أقائٌم زيد؟"يقول قائل: 

لتأكيد وتمكين الجواب، ومن ذلك الحديث  ، لكن-جل جالله-ليست لنداء اهلل

 إلى النبي
ٌ

ُْ  ف اَل: ؟آهللد أْرَسَلَك »فقال له:   المشهور عندما أتى أعرابي َُّ َنَع  .«اللَّ د

اللهم يف غير نداء اهلل أْن ُتستعمل دلياًل على قلة الشيء  وااسععمال الَاين: -

سأزورك الليلة إْن "أْن تقول: وبعد وقوعه، وتكون حينئٍذ يف المعنى بمعنى إال، ك

، يعني إال أْن يحدث لي مانع، فهذا وارٌد "شاء اهلل، اللهم إذا لم يحدث لي مانع

 أيًضا يف اللغة، وليس المعنى على نداء اهلل، ولكن المعنى كما ذكرنا قبل قليل.
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مثاًل،  "اللهم أْن ُيقال كذا وكذا"وهذا يكثر عند المؤلفين كقول المؤلفين: 

ال يجوز "، كقولهم: "اللهم أْن ُيقال كذا وكذا"األمر مشكٌل وال جواب له،  وهذا

 ، فالمعنى إال."أكل الميتة، اللهم أْن يضطر إلى ذلك فيجوز

فهذان أسلوبان الللهم واردان يف اللغة ال ُيقصد هبما حقيقة النداء، فهذا هناية 

 عقده ابن مالكالكالم على باب النداء، لننتقل بعد ذلك إلى الفصل الذي 
( فمعنى ذلك أنه تابٌع فصِق (، بما أنه عنونه بقوله: )فصِق بعد هذا الباب فقال: )

للباب السابق، هي مسألة من مسائل باب السابق إال أهنا مسألٌة فيها تفصيل، 

 فخصها هبذا الفصل.

وهذا الفصل هو أول فصٍل يرد يف ]األلفية[، كل ما سبق هي أبواب، والفصول 

 آخر ]األلفية[ بعد ذلك، إال أنه جاء يف بعض النسخ جعل باب ما وال ستكثر يف

والت وإن المشبهات بليس تذكرونه الذي ذكرناه بعد باب كان وأخواهتا ذكر على 

ََ َوإاَّْ أنه باب، وهذا هو األظهر، لكن جاء يف بعض النسخ ) لي َما َواَ َواَ
َفْصِق فا

َ بََّ اَ  .(اْللمد

الفصل الذي عندنا يف النداء يكون هو الفصل الثاين، فهذا فحينئٍذ يكون هذا 

 فقط من تتبع ترتيب ]األلفية[.

، قال في ا:  أما ا بياَ العي ة رها  َ  يف هَا الفصق ف ي سبعة أبيا

وََّ َأل.585 َاللاَف دد ُ  المد لل  َ للاباَع ةا  الاَّ

 

َيلللللق  ٌََهْ لللللدد َةا الحا ْملللللهد َنْصلللللَب  َ   َأل ا

َ اهد .586 
لْب َواْجَعلالَ  َوَما سا  اْرَفلْع َأوا اْنصا

 

ق  َنَسلللللللللل   َوَبللللللللللَدا   
ْسللللللللللَع ا  َ مد

للَ ا.587  للْن َمْصللحد َب َأل َمللا ندسا ُد  َوإاَّْ َ 

 

نَْعَ لللللللى   َوَرْفلللللللِع  د
ْيلللللللها َوْجَ لللللللاَّا  َففا

لللَفهْ .588  َ لللا َمْصلللحد َب َأل َبْعلللدد صا  َوَأ  

 

ْفعا َللللللَد  ةا  الَمْعراَفلللللهْ    َ للللللَ مد بالللللالرَّ

َا  َوَردْ َوَأ   .589  َ لللللللا الَّللللللل ا َأ   ََ  هللللللل

 

لللللَرد    ا  د ََ لللللَ   هللللل
 َوَوْصلللللفد َأ   باسا

للللَفهْ .590  ٌَ   فاللللي الص  و إاَ للللاَرة  َ لللل  َوةد

 

ْيلللللتد الَمْعراَفلللللهْ   َ لللللا  دفا  إاَّْ َ لللللاََّ َ ْر د
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لْب .591  ْا َ نَْعصا  فاي َنْح ا َسْعَد َسْعَد ااو

 

للللللْب   ا   دصا َُّ َواْفللللللَعَح َأوَّ لللللل  َ للللللاَّ  َو د

 أبيات ذكرها يف هذا الفصل. فهذه سبعة 

 إًذا فهذا الفصل معقوٌد لمسألٍة معينة يف باب النداء، ما هذه المسألة؟ 

 أحكام تابع املنادى املبني.
إما أْن يكون مبنًيا، وإما أْن يكون منصوًبا، وشرحنا ذلك  -كما سبق-المنادى

فأول سؤاٍل يرد بالتفصيل، وهذا الفصل معقوٌد لبيان أحكام توابع المنادى المبني، 

لماذا كان هذا الفصل ألحكام توابع المنادى المبني؟ فأين الكالم على أحكام 

 توابع المنادى المعرب المنصوب؟

أّن توابع المنادى المعرب ال تحتاج إلى كالٍم جديد  فالَ اب عن ةلك:

يختلف عن الكالم الذي ُيذكر يف باب أو يف أبواب التوابع، فإّن المنادى المعرب 

المنصوب هو منصوٌب يف المحل؛ ألّن المنادى حكمه النصب؛ ألنه مفعوٌل به يف 

 الحقيقة فحكمه محله النصب، وهو يف اللفظ أيًضا منصوب.

فالمنادى المعرب المنصوب هو منصوٌب يف الحكم أي المحل، ويف اللفظ، 

للفظة فتابعه ليس فيه حينئٍذ إال النصب، إْن اتبعت اللفظ فالنصب، وإْن اتبعت ا

 "فالنصب، تقول مثاًل: 
ِ
 "، هذا منادى منصوب، اتبعه تقول: "يا عبد اهلل

ِ
يا عبد اهلل

 الكريم"، "الشجاع تعال
ِ
 البطل تعال"، "يا عبد اهلل

ِ
 ، ليس لك إال ذلك."يا عبد اهلل

يا ربنا "، "يا طالَب العلم المجتهد ابشر"صفه باالجتهاد  "يا طالَب العلم"

يا "، ليس لك إال ذلك، "يا ربنا العظيم اغفر لنا"العظيم ، صف ربنا ب"اغفر لنا

، وهذا "يا صديقي العزيز سأزورك الليلة"، "رسولنا الكريم صلى عليك اهلل وسلم

الكالم يخص التوابع كلها إال البدل وعطف النسق، فحكمهما واحد بعد المنادى 

 ا هنا.المبني وبعد المنادى المعرب، وسنعرف ذلك عندما نصل إلى حكمهم
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كما قلنا -المنادى المبني :وهَه فائدة م مة  بين لك الفرق بين هَه الع ابع

حكمه محله يختلف عن لفظه، فحكمه النصب ولفظه إما أْن ُيبنى على  -قبل قليل

يا "الضم، أو ُيبنى على الواو، أو ُيبنى على األلف، إما أْن ُيبنى على الضم كقولك: 

يا "النصب ولفظه مبني على الضم، أو ُيبنى على الواو حكمه  "إبراهيُم، يا طالباُت 

 ."يا محمدان، يا مسلمان"، أو ُيبنى على األلف "محمدون، يا مسلمون

ومن المعلوم عندكم جميًعا أّن التوابع هي: النعت وُيقال عنها الصفة، 

والتوكيد، وعطف البيان، وعطف النسق، والبدل، هذه درسناها من قبل ومعروفة، 

كد عليها قبل أْن نبدأ بشرح الفصل، وقبل أْن نشرح هذه األبيات أحب أْن لكن نؤ

ألخص األحكام؛ ألهنا منثورٌة يف األبيات نثًرا، وربما يصعب أْن أتتبعها يف األبيات 

 .لكن نلخصها اآلن نضبطها نفهمها، ثم بعد ذلك ننظر يف كالم ابن مالك

ا: ا  ابع   نٌمَ الع ابع  ابع 

لبدل حكمه حكم المنادى المستقل، تعامله كأنه هو المنادى ا :أما البدل -

يا شيُخ محمُد "يعني تدخل عليه حرف النداء وتنظر كيف يكون الحكم، كقولك: 

يا شيُخ محمُد أجب عن "، كيف تنادي شيخك الذي اسمه محمد؟ تقول: "تعال

رة ، يا شيُخ: هذا منادى مبني على الضم؛ ألنه نكرٌة مقصودة، والنك"سؤالي

، محمُد هنا طبًعا عرفنا من قبل أّن الشيخ هو "يا شيُخ محمدُ "المقصودة معرفة، 

 محمد ومحمد هو الشيخ.

إًذا فيصح أْن تكون بداًل، ويصح أْن تكون عطف بيان، عرفنا الفرق بينهما من 

 حيث المعنى.

، فمحمُد تجعلها مبنيًة على الضم، "يا شيُخ محمدُ "فإذا كانت بداًل تقول: 

على نية  -كما كررنا كثيًرا-كأنه مناًدى مستقل؛ ألّن البدل "يا محمدُ "ك قلت: كأن
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تكرار العامل، ويقول بعضهم: البدل على نية حذف المبدل منه، يعني أّن البدل يف  

 الحقيقة هو الذي يلي العامل، هو الذي يتأثر بالعامل.

، يا "ما أقول لك يا طالُب خالُد اسمع"ولو ناديت طالًبا اسمه خالد تقول له: 

، يا طالُب: منادى مبني على الضم، خالُد: هذا بدل فتبنيه على الضم "طالُب خالدُ 

، فهذا البدل، البدل أمره واضح خاضٌع لقاعدته أنه على نية "يا خالدُ "كأنك قلت: 

 تكرار العامل.

تعرفون عطف النسق هو العطف بحروف العطف،  :وأما عطف النسق -

أهنا تشرك ما  -كما عرفنا من قبل-وظيفة ومعاين، وظيفتهاوحروف العطف لها 

، الواو ماذا فعلت ما "جاء محمٌد وخالدٌ "بعدها مع ما قبلها يف الحكم، تقول: 

وظيفتها؟ أهنا جعلت الذي بعدها خالد كالذي قبلها محمد يف الفعل؛ ألهنما يف 

 الحقيقة كالهما عمل الفعل.

، "جاء محمد"مد فعل المجيء ، مح"جاء محمٌد وخالد"فأنت تقول: 

وخالد؟ كذلك فعل المجيء، فعطف النسق أيًضا على نية تكرار العامل، وهذه 

 أحكامه دائًما تراعي فيه أنه مواٍل للعامل.

 قلنا: وأما عطف النسق ففيه  فصيِق على حالعين:

إذا لم يكن يف المنسوق يعني يف المعطوف )أل(، فحكمه  :الحالة ا ولى -

، تنادي زيًدا ومحمًدا، تقول: "يا زيُد ومحمُد تعاال"ادى المستقل، نحو: حكم المن

يا رجُل "تقول:  [@19:006]، "يا رجُل وخالُد تعاال"، "يا زيُد ومحمُد تعاال"

 كذلك. "ومحمُد تعاال

أْن يكون يف المعطوف )أل(، فيجوز فيه  :الحالة الَانية لعطف النسق -

فيه )أل( فيجوز لك فيه الوجهان النصب والرفع،  الوجهان النصب والرفع، إذا كان
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يا محمُد "، أو "يا محمُد واألستاُذ تعاال"كأْن تنادي محمًدا واألستاذ فتقول: 

، يجوز لك الوجهان، أو تنادي زيًدا والعامل الذي يعمل عنده "واألستاَذ تعاال

 ، هذا عطف النسق."قايا زيُد والعامَل اتف"أو  "يا زيُد والعامُل اتفقا"مثاًل، فتقول: 

ماذا يبقى من التوابع؟ يبقى النعت والتوكيد وعطف البيان، هذه الثالثة حكمها 

 وفي ا  فصيِق على حالعين   ب اَّ الحالعين الساب عين:واحد، 

يا زيُد "إْن كان مضاًفا وليس فيه )أل( فيجب نصبه، نحو:  :الحالة ا ولى -

، يا زيُد: هذا المنادى "احب المحليا زيُد ص"، "صاحَب المحِل بع بإخالص

المبني، ثم وصفته ونعته بقولك: صاحَب المحل، أين التابع؟ صاحب، مضاف أم 

 ليس مضاًفا؟ مضاف، كلمة صاحب فهيا )أل( أو ليس فيها )أل(؟ اليس فيها )أل(.

، "يا زيُد صاحب المحل"إًذا التابع هنا مضاف وليس فيه )أل( فيجب نصبه، 

 وهكذا. "يا خالُد صديق فهٍد زرنا الليلة"فهد، تقول: خالد وهو صديق 

إْن كان فيها )أل(، إْن كان فيها )أل( فيجوز فيها  :الحالة الَانية ل َه الع ابع -

ز الرفع والنصب.  الرفع والنصب، )أل( هذه ما شاء اهلل كريمة تجوِّ

 .[@22:13] الطالب:

، لك الوجهان، أو "لكريُم تعاليا زيُد ا"، "يا زيُد الكريَم تعال"نحو:  ال يخ:

، يا زيُد: المنادى المبني، الكريَم األِب التابع هنا "يا زيُد الكريَم األِب تعال"تقول: 

الكريم وهو مضاف الكريم األِب، لكنها إضافة لفظية كما عرفنا يف باب اإلضافة 

الكريُم  يا زيدُ "، و"يا زيُد الكريَم األِب "وفيه )أل( الكريم، فلك فيه الوجهان 

يف  ، فهذا هو تلخيص األحكام، لنعود بعد ذلك إلى ما قاله ابن مالك"األِب 

 ذلك ونشرحه.

 : قال

وََّ َأل َاللللاَف دد ُ  المد لللل  َ للللاباَع ةا  الاَّ

 

َيلللللق  ٌََهْ لللللدد َةا الحا ْملللللهد َنْصلللللَب  َ   َأل ا
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للْب َواْجَعلللالَ   للَ اهد اْرَفللْع َأوا اْنصا
 َوَمللا سا

 

ق  َنَسلللللللللل   وَ   ْسللللللللللَع ا  َبللللللللللَدا  َ مد

للللَ ا   للللْن َمْصللللحد َب َأل َمللللا ندسا ُد  َوإاَّْ َ 

 

نَْعَ لللللللى   َوَرْفلللللللِع  د
ْيلللللللها َوْجَ لللللللاَّا  َففا

 لخص األحكام يف ثالثة أبيات، قال يف البيت األول:  

وََّ َأل َاللللاَف دد ُ  المد لللل  َ للللاباَع ةا  الاَّ

 

َيلللللق  ٌََهْ لللللدد َةا الحا ْملللللهد َنْصلللللَب  َ   َأل ا

ْمهد ذا كان مضاًفا وليس فيه )أل( فيجب نصبه )يقول: تابع المنادى المبني إ  َأل ا

َيق(، نحو: )َنْصَب  َيق(، )َأَهْ دد َةا الحا (: الهمزة َأَهْ د( ال تحتال علينا )َأَهْ دد َةا الحا

َيق(: منادى مبني على الضم، وصفه ونعته بقوله: )َأَهْ دد حرف نداء، ) (، َةا الحا

: وهو مضاف وليس فيه )أل(، فليس لك (َةابمعنى صاحب الحيل، أين التابع؟ )

َيقفيه إال النصب )  (، وال يجوز أزيُد ذو الحيل.َأَهْ دد َةا الحا

يا "، "يا خالُد صديق فهدٍ "، "يا محمُد صاحب المحل"ومثل ذلك: قولك: 

، يا مسلمون: "يا مسلمون أصحاب الحق اتحدوا"، "طالُب كاتب الدرس تعال

يا مسلمون "الحق، فليس لك فيه إال النصب،  منادى مبني، ثم وصفتهم بأصحاب

 ."أصحاب الحق اتحدوا

يا زيدان ابني "، "يا زيدان"، "يا محمدان صاحبي زيٍد تعاال"، "يا محمدان"

، يا زيدان: منادى مبني على األلف، ابني: هذه صفة نعت وليس لك "عمرٍو تعاال

 النعت الصفة. يف -كما رأيتم-فيها إال النصب، هذا يف النعت كل األمثلة

نقصد به التوكيد المعنوي  -كما تعرفون-نريد أمثلًة يف التوكيد، التوكيد

يا "ويكون بألفاٍظ معينة كالنفس والعين وكل إلى آخره، أمثلة التوكيد: كأْن تقول: 

، يف التوكيد عند "يا محمُد نفسه تعال"، ويجوز لك أْن تقول: "محمُد نفسك تعال

لوب الخطاب أو بأسلوب الغيبة مع أنك تخاطب؛ ألّن النداء النداء لك أْن تأيت بأس

 ."يا محمُد نفسه تعال"، أو "يا محمُد نفسك تعال"خطاب، 
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، هذا مسموع وهذا "يا تميُم كلهم تعالوا"أو  "يا تميُم كلكم تعالوا"وتقول: 

مسموع إال أّن الواجب النصب؛ ألّن التوكيد هنا مضاف وليس فيه أل، وأمثلة 

محمد:  "يا محمُد أبى زيد"، "يا محمُد أبى زيٍد تعال"يان: كأْن تقول: عطف الب

منادى مبني، أبى زيد: هذا علم آخر، والعلم بعد العلم يجوز أْن يكون بداًل وأْن 

 يكون عطف بيان وفيه أوجٌه ُأخر.

فإذا جعلته عطف بيان لزم فيه النصب؛ ألنه حينئٍذ أبى مضاف وليس فيه أل، 

، يا عثمان ذا النورين "يا عثمان ذا النورين ما أعدلك!"، "زيٍد تعال يا محمُد أبى"

وهذا كمثال ابن مالك أم يختلف عنه؟ يماثله يف الحكم ويخالفه يف النوع، فإّن ذا 

َيقيف مثال ابن مالك ) َيق(، )َأَهْ دد َةا الحا َةا ( نعت أم عطف بيان؟ نعت؛ ألّن )َةا الحا

َيق  نعت. ( ليس علًما، إنما هوالحا

هذا نعت أم علم؟ علم؛ ألنه لقب ونعرف أّن العلم قد  "ذا النورين"أما قولك: 

يكون كنيًة أو لقًبا أو اسًما علًما، وكلها أعالم والعلم ال يوصف به؛ ألنه ال يتحمل 

 ما فيه من وصف، فهذا ما يتعلق بالنعت وعطف البيان والتوكيد.

لك بكالٍم يف البيت التالي، وأما البدل وعطف النسق فسيخصهما ابن ما -

 (؟َ اباعَ لكننا نسأل يف هذا البيت ونقول: ما الذي نصب قوله: )

وََّ َأل َاللللاَف دد ُ  المد لللل  َ للللاباَع ةا  الاَّ

 

ْملللهد َنْصلللَب    .......................َأل ا

 ما الذي نصبه؟ (َ اباعَ )  

 .[@29:21-29:10] الطالب:

 ل، والتقدير.يعني أنه منصوب على االشتغا ال يخ:

 ألزم تابع. الطالب:

ألزم هذا تابع النصب، دل عليه الفعل المذكور، هذا أسلوب االشتغال  ال يخ:
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 وشرحناه يف بابه. 

ٌََهْ دد ما إعراب قوله: )  (؟ الكاف: حرف جر.َ 

 .[@29:52] الطالب:

وهذا الحرف حرف الجر دخل على ماذا على مفرد أم على جملة؟  ال يخ:

( هذه جملة َأَهْ دد (، )َأَهْ دد ال على مفرد، والجملة قولك أو قوله: ) دخل على جملةٍ 

وهي جملة فعلية تقديرها أنادي زيًدا، ثم إّن حرف النداء جاء عوًضا عن الفعل 

 (.َأَهْ دد )

 إًذا فالكاف دخل على جملة فلهذا لن يجر اللفظ، وإنما جر محل الجملة.

 يف البيت الَاين:  ُ قال ابن مالك

للْب َواْجَعللالَ َوَملل للَ اهد اْرَفللْع َأوا اْنصا
 ا سا

 

ا  ق  بلللللللللللدا  ونسللللللللللل  
ْسلللللللللللَع ا  َ مد

ْب : )قوله  َ اهد اْرَفْع َأوا اْنصا
(، يعني أّن التابع إذا لم يكن مضاًفا َوَما سا

دون )أل(، فيجوز لك فيه الرفع والنصب، التابع ليس مضاًفا وليس خالًيا من أل، 

، "يا زيُد الكريم"الرفع النصب فيه، كقولك:  يعني أْن يكون فيه أل، فيجوز لك

يا زيُد "، والرفع "يا زيُد الكريَم تعال"فالكريم هنا تابٌع لزيد نعت، فلك فيه النصب 

 ."الكريُم تعال

، وصفت زيًدا بأنه الكريم األب، والكريم هنا "يا زيُد الكريَم األب"وتقول: 

، "يا زيَد الكريَم األب تعال"مضاف لكن فيه )أل(، فلهذا يجوز لك فيه النصب 

 ، هذا يف النعت."يا زيُد الكريُم األب تعال"والرفع 

قلنا: إذا كان التابع ليس مضاًفا خالًيا من )أل(، فيجوز لك فيه الرفع والنصب 

ا وبدا  كاألمثلة السابقة، ثم إنه أكمل البيت فقال: ) ق  نس  
ْسَع ا فهذا ، (َواْجَعالَ َ مد

م اإلكمال للبيت يجع م خاًصا بالنعت والتوكيد وعطف البيان، فالذي تقدَّ ل ما تقدَّ
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 هو خاٌص هبذه التوابع، فلهذا كنا نمثل هبا.

ا وبدا  أما البدل وعطف النسق فخصهما بقوله: ) ق  نس  
ْسَع ا (، َواْجَعالَ َ مد

ما -يقول: اجعل البدل وعطف النسق يف حكم المنادى المستقل، والعلة يف ذلك

أهنما يف حكم تكرار العامل، أو يف حكم حذف المتبوع، فهما يف  -قبلذكرناه من 

 الحقيقة متأثران بالتابع واليان له.

يا "، وقولك: "يا محمدُ "، فهو كقولك: "يا شيُخ محمدُ "فالبدل كأْن تقول: 

، إذا جعلت أبى زيٍد بداًل، وعطف "يا محمُد أبى زيٍد تعال"، أو "طالُب خالد تعال

، أبى وال "يا محمُد وأبى زيٍد تعاال"، أو "يا محمُد وزيُد تعال"ول: النسق أْن تق

هذا نسق النسق يف حكم المنادى المستقل، ناِد  "يا محمُد وأبى زيٍد تعاال"أبو؟ 

 أبى زيد ماذا تقول: يا أبى زيد.

 وليس لك الرفع. "يا محمُد وأبى زيد"إًذا يجب حينئٍذ أْن تقول: 

، تبني زيُد على الضم؛ "يا رجُل وزيُد تصالحا"، "االيا رجُل وزيُد تع"تقول: 

، وعندما خصَّ هبذا الحكم البدل "يا زيدُ "ألنك تقول يف المنادى المستقل: 

وعطف البيان تبين أّن ما سواهما حكمه الحكم السابق، فالحكم السابق يشمل 

 النعت والتوكيد وعطف البيان.

 يف البيت الَالث:   ُ قال

للللنْ  ُد للللَ ا َوإاَّْ َ   َمْصللللحد َب َأل َمللللا ندسا

 

نَْعَ لللللللى   َوَرْفلللللللِع  د
ْيلللللللها َوْجَ لللللللاَّا  َففا

يقول: إذا كان المعطوف يف عطف النسق فيه )أل(، فيجوز لك فيه الرفع  

يا رجُل والعامُل "، "يا زيُد واألستاذُ "أو  "يا زيُد واألستاذَ "والنصب، كقولك: 

، [10سبٌ:] (ژ ژ ڑ ڑک): ، ومن ذلك قوله"اصطلحا

فهو من العطف بالنصب،  (ژ ژ ڑ ڑک)رأ السبعة والطيَر بالنصب، ق
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بي معه والطيُر، فهذا عطٌف بالرفع.   وجاء يف قراءٍة شاذٍة لألعرج: يا جبال أوِّ

نَْعَ ىوقوله يف آخر البيت: ) ( إشارٌة إلى الخالف يف الراجح من هذين َوَرْفِع  د

ّن هذين الوجهين جائزان الوجهين الجائزين، فبعد أْن اتفق النحويون على أ

 ويف ةلك ق اَّ:وفصيحان، اختلفوا يف األرجح منهما، 

أّن الراجح الرفع، وهذا قول الخليل وسيبويه، واختاره ابن  ال  ل ا ول: -

نَْعَ ىمالك يف ]األلفية[ عندما قال: )  ( أي: ُيختار، وقد حكى سيبويهَوَرْفِع  د
 كالم العرب.يف كتابه أّن الرفع هنا هو األكثر يف 

أّن الراجح النصب، وهذا قول أبي عمرو وعيسى ويونس  وال  ل الَاين: -

والجرمي، وهؤالء من جبال النحو قول أبي عمرو َمن أبو عمرو؟ أبو العالء 

البصري القارئ السبعي من أعظم شيوخ سيبويه، وعيسى عيسى بن عمر 

بن حبيب البصري الحضرمي أيًضا من شيوخ سيبويه المتقدمين، ويونس يونس 

من شيوخ سيبويه، والجرمي أبو عمر الجرمي شيخ المربد، فهؤالء اختاروا 

 النصب، واحتجوا بأّن قراءة السبعة يف اآلية بالنصب، وأما الرفع فقراءٌة شاذة.

فإْن سألت بعد ذلك كله، قلنا عرفنا الجائز وعرفنا الواجب يجب النصب 

، السؤال: النصب على ماذا؟ يعني ما توجيهه أحياًنا، وأحياًنا يجوز الرفع والنصب

 وتخريجه؟ والرفع على ماذا يعني ما توجيهه وتخريجه؟ 

 [.@39:06] الطالب:

 الرفع إتباٌع للفظ المبني، والنصب إتباٌع لمحل المبني. ال يخ:

الحاكم يف ذلك هو السماع عن العرب، سمع عن العرب أحياًنا بالنصب 

والتوجيه من النحويين قالوا: أما النصب فهو إتباٌع لمحل وأحياًنا بالرفع، التخريج 

المبني؛ ألّن محل المنادى النصب؛ ألنه مفعوٌل به، فالنصب إتباٌع للمحل وهذا 
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واضٌح ال إشكال فيه، وأما الرفع فهو المشكل، الرفع إتباٌع للفظ المبني، وهذا من 

ا يف اللغة العربية التي يعترب في  ها العربي بلفظ المبني.المواضع القليلة جدًّ

المبني لفظ المبني يعني حركة البناء ال عالقة لها باإلعراب بتاًتا، وال عالقة لها 

بالمعنى بتاًتا كما عرفنا ذلك يف باب المعرب والمبني، هي مجرد حركة بناء فقط، 

فاألصل أهنا ال ُتراعى وال ُيلتفت إليها، هي فقط حركة بناء خاصة هبذه الكلمة 

ا اعتربوا هذه الحركة وأتبعوا بناًء وينته ي األمر، إال أّن العرب يف مواضع قليلة جدًّ

عليها طلًبا للمشاكلة، ومن هذه المواضع البناء لكثرته يف الكالم، فطلب المشاكلة؛ 

 ألّن المشاكلة أخف من المخالفة، فهذا هو وجه الرفع، وهذا هو وجه النصب.

َواْجَعالَ ابن مالك قال يف البيت: ) لطالب:افإْن قال طالٌب منتبه وكلكم ذلك 

ا وبدا   ق  نس  
ْسَع ا (: هذا فعٌل ماٍض أم أمر؟ فعل أمر اجعل فعل أمر اْجَعالَ (، )َ مد

وفعل األمر مبني على السكون إال إْن كان يخاطب اثنين، وهنا ال يخاطب اثنين 

 (؟اْجَعالَ وإنما يخاطب طالب العلم، يخاطب واحًدا، فلماذا قال: )

 .[@41:53-41:50] الطالب:

يقول: األلف لإلطالق والجواب خطأ، اإلطالق متى يأيت؟ اإلطالق  ال يخ:

ال يأيت إال بعد الفتحة، يعني كأْن تكون الكلمة المختومة بفتحة يف آخر البيت، 

مثاًل: جلس لو كانت يف آخر البيت تقول: جلسا فتكون الكلمة مختومة بفتحة، 

عني إشباع للفتحة، لكن اجعل هذا فعل أمر مبني على وهذه األلف إطالق ي

 السكون، ليس هناك فتحة لكي تشبعها وتطلقها، فليس األلف هنا لإلطالق.

نعم يا إخوان، هذا األمر شرحناه أكثر من مرة، فلهذا ال تلموين ولستم تفعلون 

 ذلك عندما أكرر بعض المعلومات.

 للتوكيد يا شيخ. الطالب:
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 ه للتوكيد ما عالقتها بالتوكيد؟األلف هذ ال يخ: 

 تكرار للفعل أو كذا؟ الطالب:

 نعم. ال يخ:

 .[@43:09-43:03] الطالب:

 (.اْجَعالَ ( يخاطب )اْجَعالَ ما قال: اجعلهما هما قال: ) ال يخ:

 .[@43:18-43:15] الطالب:

أحسنت، نعم، فعل األمر هنا مؤكٌد بنون التوكيد الخفيفة الساكنة  ال يخ:

(، اْجَعالَ ونون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليها يجب أْن ُتقلب ألًفا )اجعلْن، 

، يعني أنت أردت أْن تقول ذلك أو فهمت التوكيد [@43:36]فأنت اقرتبت من 

 فقط من اللفظ.

 .[@43:43-43:42] الطالب:

نعم، هو كذلك وشرحنا ذلك يف عدة أبيات، ابن مالك فعل ذلك كثيًرا  ال يخ:

كل ما سبق يف هذه األبيات لخصناه يف أول الدرس، ثم شرحناه يف هذه يف ألفيته، ف

 األبيات.

هذه األحكام لتوابع المنادى، ذَكر بعدها بعض  بعد أْن ذكر ابن مالك

المسائل الجزئية التفصيلية يف توابع المنادى، هناك مسائل تفصيلية جزئية داخلة يف 

 : ف الهى من األحكام العامة، توابع المنادى، فذكرها بعد ذلك بعد أْن انت

لللللَفهْ  َ لللللا َمْصلللللحد َب َأل َبْعلللللدد صا  َوَأ  

 

ْفعا َللللللَد  ةا  الَمْعراَفلللللهْ    َ للللللَ مد بالللللالرَّ

َا  َوَردْ   َ لللللللللا الَّللللللللل ا َأ   ََ  َوَأ   هللللللللل

 

لللللَرد    ا  د ََ لللللَ   هللللل
 َوَوْصلللللفد َأ   باسا

د يف هذين البيتين على نداء أٍي، كلمة )أي( هذه ُتنادى ولها عن تكلم 
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  ال ة أساليب:ندائها 

يا أيها "، يا أُي )أُي( هذه المناداة "يا أيها الرجل تعال" :ا سل ب ا ول -

 ."الرجل تعال

 ."يا أيها ذا تعال" :ا سل ب الَاين -

 ."يا أيها الذي جلس تعال" :ا سل ب الَالث -

 على الضم اتفاًقا؛ أل "يا أيها الرجُل "فقولهم: 
ٌ

نه نكرٌة أُي هذا مناًدى مبني

مقصودة، وها يف أي ها حرف تنبيه، إًذا يعرب ويعامل كالحروف نقول: حرف 

 على السكون، الرجل يف قولك: 
ٌ

يا أيها "تنبيه ال محل له من اإلعراب مبني

المشهور عند النحويين أنه صفة أي نعت، نعٌت لماذا صفٌة لماذا؟ ألي  "الرجُل 

 المنادى، صفٌة للمنادى.

إا أَّّ الك هذه المسألة يف هذا الفصل توابع المنادى المبني، فلهذا أدخل ابن م

( هنا  َب في ا أمراَّ:  هَه الصفة )صفة أ  

، يعني "يا أيها الرجل، يا أيها الجالس، يا أيها القائم"أْن تكون بأل،  ا ول: -

 ال "يا أيها محمُد تعال"، ال يجوز أْن تقول: "يا أيها رجُل تعال"ال يجوز أْن تقول: 

 تكون إال بأل.

فال  "يا أيها الرجُل "أْن تلزم الرفع،  :ا مر الَاين الَ   َب يف صفة أ  -

 (ٱ ٻ ٻ ٻ)، "يا أيها الرجَل تعال"يجوز النصب، فال تقول: 
، إال أّن أبى عثمان المازين أجاز "يا أيها الناَس "وال يجوز النصب ، [1النساء:]

ويين وهو من تالميذ األخفش سعيد بن النصب، وأبو عثمان المازين من كبار النح

 مسعدة تلميذ سيبويه.

 إًذا فأبو عثمان المازين تلميذ سيبويه وهو من مشايخ المربد.
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فأبو عثمان المازين قال قواًل لم يسبقه إليه أحد، ولم يتابعه عليه أحد، فجوز  

ا النصب هنا وجوزه قياًسا ال سماًعا، وقوله هذا يف غاية الضعف لَم؟ ألّن هذ

ا من كالم  األسلوب أسلوٌب كثيٌر عن العرب، وقد جاءت عليه شواهد كثيرٌة جدًّ

ا ال تحصر، ومع  العرب المحتج به، لم تأِت عليه شواهد قليلة، شواهده كثيرٌة جدًّ

ذلك جاءت كلها بالرفع مما يدل على أّن الرفع مقصود، وأّن النصب غير جائز، 

 واللغة سماع.

أي سماٌع يف األخذ ويف الرتك، فما فعلته العرب  عندما نقول: اللغة سماع

نفعله، وما علمنا أو ترجح لنا أهنا تركته يجب أْن نرتكه، والذي لم يرد لم تفعله 

ولم ترتكه، هذا يخضع للقياس، لكن أمًرا علمنا أّن العرب أتته هذا جائز، وأمًرا 

قصدت تركه كأْن يكون  علمنا أّن العرب منعته أو بان لنا بالقرائن أّن العرب تركته

ا يف كالمها، ومع ذلك جاء كل األسلوب بالرفع، أو جاء  هذا األسلوب كثيًرا جدًّ

كل األسلوب بالنصب، يعني جاء على باٍب واحد، حينئٍذ نعلم أهنم تركوا الثاين 

 وقصدوا الرتك فنرتك.

لتي ، فكم عدد الشواهد ا"ال إله إال اهلل"لفظ الشهادة  :من أمَلة ةلك مَال  

ا، وكلها جاءت برفع لفظ الجاللة "ال إله إال اهلل"جاءت فيها  ال إله إال "؟ كثيٌر جدًّ

، فلهذا قال جماهير النحويين ال يجوز هنا إال الرفع، مع أّن القياس يجيز "اهلل

النصب؛ ألّن االستثناء هنا تاٌم منفي، فلك فيه الرفع والنصب، لك فيه اإلتباع 

ذه القاعدة التي تبين لنا فيه أّن العرب قصدوا ترك والنصب، لكن خضوًعا له

 النصب.

إًذا علينا أْن نرتك النصب وأال نأيت إليه، فاللغة سماًعا قبل أْن تكون قياًسا، 

 والقياس له مجاله، وال يمكن أْن ُتخضع السماع للقياس.

 فهذا الذي قلناه هو معنى البيت األول.
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للللل َ لللللا َمْصلللللحد َب َأل َبْعلللللدد صا  َفهْ َوَأ  

 

ْفعا َللللللَد  ةا  الَمْعراَفلللللهْ    َ للللللَ مد بالللللالرَّ

حل هذا البيت يف اللفظ حله، حله يعني شرحه اللفظي ليس شرحه المعنوي،  

 ."أيها مصحوب أل بعدها صفٌة تلزم الرفع"حله يف اللفظ 

لللللَفهْ  َ لللللا َمْصلللللحد َب َأل َبْعلللللدد صا  َوَأ  

 

ْفعا َللللللَد  ةا  الَمْعراَفلللللهْ     للللللَ مد بالللللالرَّ

اء يف نسخ تلزم بالتاء تلزم، فالحل أيها ما باله ما خربه؟ مصحوب أل بعدها ج 

صفٌة له تلزم النصب، وهذا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل وشرحناه، فأيها: مبتدأ، 

والخرب خربه: مصحوب أل بعدها صفٌة تلزم الرفع، فمصحوب أل: مبتدٌأ ثاٍن، 

دها صفٌة، فصفٌة: خرب المبتدأ وأين خربه؟ مصحوب أل ما باله؟ مصحوب أل بع

 الثاين.

ْفعا ثم قال: ) َفِة  لَ مد الرَّ
ْفعا (، وصف هذه الصفة بقوله: )صا  لَ مد (، ف) لَ مد الرَّ

ْفعا  َفةِ ( جملة جاءت صفًة لقوله: )الرَّ  لَ مد (، وجاء يف بعض نسخ ]األلفية[ )صا

ْفعا  ْفعا ( بالياء، )بالرَّ ك أيها مصحوب أل بعدها صفٌة ( فيكون الحل على ذل لَ مد بالرَّ

يلزم الرفع، فمصحوب أل: مبتدأ وخربه صفة، مصحوب أل ما باله؟ صفٌة، يلزم 

 الرفع: خربٌ ثاٍن لمصحوب، مصحوب أل صفة يلزم الرفع.

ْفعا أّن الباء يف قوله: ) و اهِر من هَا الحق: ( حرف جٍر زائد،  لَ مد أو  ل مد بالرَّ

ْفعا َلَد  ةا  لرفع، وقوله يف آخر البيت: )والمعنى يلزم الرفع أو تلزم ا  لَ مد باالرَّ

( هذا رٌد لقول َمن؟ لقول المازين، طبًعا فيه يعني رٌد َلَد  ةا  الَمْعراَفهْ (، )الَمْعراَفهْ 

 شديد على المازين.

يقول القول الذي قاله المازين هنا بعيٌد عن المعرفة والعلم، وهذا صحيح لما  

لكن لو قال: قوله ضعيف أو مردود يعني لكان أفضل، لكن شرحناه قبل قليل، و

القافية اضطرته إلى ذلك، وهذا مما اختلفت فيه النسخ إال أّن اختالفها هنا سهل، 
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فبعضها مصحوُب بالرفع، وبعضها مصحوَب بالنصب، وهذا البيت من أكثر  

ي قلناه هو األبيات التي اختلف الشراح يف إعرابه، اختلفوا اختالًفا كبيًرا، والذ

 الراجح الواضح يف البيت، واهلل أعلم.

ماذا قلنا يف إعراب الرجُل؟ قلنا المشهور  "أيها الرجُل "ونحن عندما أعربنا 

عند النحويين أنه صفة نعت، وقلنا المشهور عند النحويين ألهنم يف هذا الباب 

ا يتكلمون يف )باب النداء( يقولون إنه نعت، كما يذكر سيبويه وغيره، إال أهنم عندم

أبواب التوابع يف باب النعت ويف باب عطف البيان يفّصلون، كما شرحنا ذلك 

ودرسناه يف شرح أبواب التوابع، فيقولون: إّن النعت الصفة إنما تكون بالمشتق، أو 

 ما هو يف معنى المشتق، وإّن عطف البيان إنما يكون بالجامد.

ّن النعت صفٌة بالمشتق، فالنعت وعطف البيان كالهما صفة نعت، إال أ

 وعطف البيان صفٌة بالجامد.

يا "إّن التحقيق أْن ُيقال يف صفة أي عند النداء يف قولك:  وبناء  على ةلك ن  ل:

أْن ُيقال إْن كان هذا التابع مشتًقا فهو نعت صفة،  "يا أيها الطالُب "أو  "أيها الرجُل 

ها الراكُض، يا أيها السامُع، يا أيها يا أيها الطالُب، يا أيها الجالُس، يا أي"كقولك: 

 (ٻ ٻ)المضروُب، يا أيها الحسُن، يا أيها األفضُل، 
 هذه صفات نعوت؛ ألهنا مشتقات.، "[1الُافروَّ:]

يا أيها الرجُل، يا أيتها "وإْن كان التابع اسًما جامًدا فهو عطف بيان، كقولك: 

زًما لما عرفناه من ونحو ذلك، وهذا التفصيل حسن بل يكاد يكون ال "المرأةُ 

 الفرق بين النعت وعطف البيان، هذا البيت األول.

 وأما البيت الَاين ف ال فيه ابن مالك:

َا  َوَردْ  َ لللللللللا الَّللللللللل ا َأ   ََ  َوَأ   هللللللللل

 

لللللَرد    ا  د ََ لللللَ   هللللل
 َوَوْصلللللفد َأ   باسا
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 عني أَّّ نداء أ   الَ  ورد فيه يف الل ة  ال ة أساليب: أسل باَّ مَ  راَّ يف هَا 

البيت، وا سل ب الَالث يف البيت الَ  قبله، وقد ة رناها من قبق، وة رها ابن 

 مالك يف البيعين:

 "يا أيها الرجُل "، فأٌي هنا وصفت بماذا؟ "يا أيها الرجُل " ا سل ب ا ول: -

وصفت باسم جنٍس محاًل بأل، وسبق الكالم على ذلك وعلى إعراهبا، وشواهد 

ا ال يحتاج أْن نذكر شيًئا منها، وقد ذكرناها من قبل.كثيرٌة ج "يا أيها الرجُل "  دًّ

يا أي هذا "، فأٌي هنا وصفت بماذا؟ "يا أي هذا تعال" ا سل ب الَاين: -

 وصفت باسم إشارة وهذا مسموع، قال الشاعر:  "تعال

مللللللللللا أ  هللللللللللَاَّ  للللللللللال    هاَد د

 

 ودعللللللانى واغللللللال  فلللللليمن وغللللللق 

، فالرجل هنا تابٌع السم اإلشارة "عاليا أي هذا الرجُل ت"ولك هنا أْن تقول:  

 أم تابٌع ألي؟ تابٌع السم اإلشارة فما لنا عالقة به هنا، وهذا مسموع كقول الشاعر:

 أا أ  هللللَا البللللامع ال جللللد نفسلللله

 

 ل لللليء  نحعلللله عللللن  د لللله الم للللادر 

 - : ، فأٍي هنا وصفت "يا أيها الذي جلس تعال" ا سل ب الَالث يف نداء أ  

 (چ چ ڇ ڇ ڇ)موصوٍل محاًل بأل، كقوله تعالى:  بماذا؟ باسمٍ 
 .[6الحَر:]

َرد  : )ثم قال ابن مالك ا  د ََ َ   ه
(، يعني أّن أًيا يف النداء َوَوْصفد َأ   باسا

أو  "يا أيها محمُد تعال"أو  "يا أيها رجُل تعال"ال توصف بغير ما ذكرنا، فال ُيقال: 

وإنما   صف بَال ة ال ُيقال ذلك،  "تعاليا أيها أخي "، أو "يا أيها َمن جلس تعال"

 أ ياء:

يا أيها "اسم الجنس المحلى بأل، وحينئٍذ يجوز لك أْن تقول:  ا ول: -

مفرد، مثنى، جمع، وأٌي يف  "يا أيها الرجال"أو  "يا أيها الرجالن"أو  "الرجُل 
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فتقول:  الجميع تلزم لفًظا واحًدا، فإْن أنثت الصفة فالمختار واألكثر أْن تؤنث أي، 

 ."[27الفَر:] (ٺ ٿ ٿ)يا أيتها المرأُة، "

يا أي "قلنا اسم اإلشارة، فلك أْن تقول:  وا مر الَاين مما   صف به أ : -

يا أي هذان "أو  "يا أيتها ذي تعالي"أو  "يا أي هؤالِء تعالوا"أو  "هذا ذا تعال

 ."تعاال

بأل، فلك أْن االسم الموصول المحلى  وا مر الَالث مما   صف به أ : -

، "يا أيها الذين جلسوا"، أو "يا أيها اللذان جلسا"أو  "يا أيها الذي جلس"تقول: 

يا أيتها "أو  "يا أيتها اللتان جلستا"أو  "يا أيتها التي جلست"وتقول يف التثنية: 

، هذا آخر الكالم على ما تيسر من أبيات هذا الفصل، ليبقى بيتان "الاليت جلسن

 شرحهما إْن شاء اهلل تعالى يف الدرس القادم، واهلل أعلم.من هذا الفصل ن

 وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
 

 ¹ 
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 الدرس الثامن والتسعون

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف ليلة اإلثنين الثاين فسالم اهلل عليكم 

عشر من شهر المحرم من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة وألف، نحن يف جامع 

الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الثامن 

 والتسعين من دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك.

أبواب النداء، وقد شرحنا منها الباب األول الذي سماه باب وكنا وما زلنا يف 

(، وجعله فصاًل فصِق النداء، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاين الذي قال عنه: )

خاًصا بأحكام تابع المنادى المبني، وقد قرأناه من قبل وشرحنا خمسًة من أبياته، 

ذا الدرس، ونبدأ بقراءهتما قال ابن وبقي منها بيتان نشرحهما إْن شاء اهلل تعالى يف ه

 :مالك

للللللَفهْ  ٌَ   فاللللللي الص  و إاَ للللللاَرة  َ لللللل  َوةد

 

ْيلللللتد الَمْعراَفلللللهْ   َ لللللا  دفا  إاَّْ َ لللللاََّ َ ْر د

للْب   ْا َ نَْعصا  فاللي َنْحلل ا َسللْعَد َسللْعَد ااو

 

لللللْب   ا   دصا َُّ َواْفلللللَعَح َأوَّ للللل  َ لللللاَّ  َو د

  اَّ بعابع المناد ؛  َّّ مسٌلعين مسٌلعين  ععل ف َاَّ بيعاَّ ةَ ر في ما 
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 يف بياَّ أحُام  ابع المناد : - ما عرفنا-الفصق 

هي نداء اسم اإلشارة، وإذا أردت أْن تنادي اسم اإلشارة  المسٌلة ا ولى: -

 فلندائه حالتان:

يا "، و"يا هذا اجلس"أْن تقصد نداء اسم اإلشارة، فتقول:  الحالة ا ولى: -

وعرف المشار إليه، فمعنى ذلك أّن النداء  "هذايا "، فإذا قلت: "هؤالء تعالوا

متوجٌه إلى اسم اإلشارة، فإذا كان األمر كذلك فيجوز أْن تتبع اسم اإلشارة بتابٍع 

؛ ألنك تشير "يا هذا تعال"، ويجوز أْن تقول: "يا هذا الرجُل تعال"كأْن تقول: 

 إليه.

م اإلشارة فهو من متجٌه إلى اس -كما قلنا-فإذا كان األمر كذلك فإّن النداء

النوع األول من المنادى وهو المعرفة المفردة، فيكون من المنادى المبني، وتابعه 

يا هذا الطالُب "، أو يف قولك: "يا هذا الرجُل تعال"يف قولك:  "الرجل"وهو 

، تابعه يجوز فيه الرفع والنصب لما ذكرنا من قبل "يا هذا الجالس قم"، أو "تعال

 كان فيه )أل( جاز فيه الرفع والنصب.من أّن النعت إذا 

يا هذا "، و"يا هذا الجالُس قم"فإذا كان هذا التابع مشتًقا فهو نعت، كقولك: 

، وإذا كان التابع جامًدا فهو بدل أو عطف "يا هذا النائُم استيقظ"، و"الطالُب تعال

فهذه ونحو ذلك،  "يا هذه المرأُة تعالي"، و"يا هذا الرجُل تعال"بيان، كقولك: 

 الحالة األولى لنداء اسم اإلشارة أْن يكون النداء متجًها إلى اسم اإلشارة نفسه.

أْن تقصد بالنداء تابع اسم اإلشارة، أْن تريد أْن تنادي الرجل،  الحالة الَانية: -

بحيث لو لم تقل: الرجل لما  "يا هذا الرجُل تعال"، "يا هذا الرجل تعال"فتقول: 

مر يعود إلى المعنى ال شك إلى القرائن إلى الحال، فإذا كان عرف المراد، وهذا األ

النداء متجًها إلى تابع المنادى أنت تريد أْن تنادي الرجل، ثم سَبقت هذا فهذا 
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 حينئٍذ صارت صلة صلًة توصلك إلى المنادى الحقيقي.

، يعني "يا أيها الرجُل "كقولك السابق:  "يا هذا الرجُل "فحينئٍذ يكون قولك: 

اسم اإلشارة كأي، صلة إلى المنادى والمنادى يف الحقيقة ما بعده، وإْن كنا  يصير

هذا: هو المنادى وهو مبني، والرجل: تابع، إال  "يا هذا الرجُل "نقول يف اإلعراب: 

 ما سبق يف -و ابع أ أّن هذا التابع حينئٍذ على هذا المعنى يكون كتابع أي، 

  َب فيه أمراَّ: -الدرْ الما ي

الذكر، فال يجوز حينئٍذ أْن تحذفه؛ ألنه المقصود بالنداء وهو موضح  :لا و -

 المعنى.

 الرفع، وال يجوز فيه النصب؛ ألنه هو المسموح حينئذ. :وا مر الَاين -

يا هذا الرجُل "أنك إذا قلت:  والفرق بين الحالعين اللعين ة ر  ما ا َّ:

لك أّن المشار إليه عرف قبل ، فإذا كنت تريد نداء اسم اإلشارة فمعنى ذ"تعال

 "هذا"، فإذا عرف المشار إليه من قولك: "يا هذا الرجل تعال"قولك: الرجل، 

، "يا هذا الرجُل انتبه"فمعنى ذلك أّن اإلشارة متجهة إلى هذا، كأْن مثاًل أقول: 

عرفتم المراد من قولي هذا أو من قولي الرجل؟ هذا أو أضع عليه يدي، أو بأي 

 تبين اسم اإلشارة هذا. قرينٍة أخرى

إًذا فكلمة الرجل بعد ذلك هي زيادة يف المعنى، أما المعنى المراد فقد فهم من 

، فالنداء متجٌه إلى هذا، فالرجل حينئٍذ يأخذ حكم التابع نعًتا أو "يا هذا"قولي: 

، كأْن أقول "الرجل"بداًل أو عطف بيان، أما إذا لم يتبين المشار إليه حتى أقول: 

، "يا هذا الطفُل أهاًل وسهاًل "ما تعرفوا َمن أريد، حتى أقول:  "يا هذا" لكم:

 ؟ بالطفل."بالطفل"أو  "يا هذا"فعرفتم المشار إليه بقولي: 

ا فالنداء معَه يف الح ي ة إلى هَا أم إلى  لمة الطفق؟ إلى  لمة الطفق، ف َا  إة 



 

 
e 

g h 

f  570 
 شرح ألفية ابن مالك

-معنى  خعلف واإلعرابالَ  نعنيه بالفرق بين المعنيين، والعبارة واحدة لُن ال 

 وليد المعنى ومر بِ  بالمعنى: - ما  عرف َّ

النداء متجٌه إلى اسم اإلشارة، وما بعده تابٌع كالتوابع يجوز  فالمعنى ا ول: -

 فيه الوجهان الرفع والنصب.

النداء اتجه يف الحقيقة إلى التابع إلى الرجل، فصار  والمعنى الَاين: -

المراد على كل حال هو  "يا أيها الرجل"ألّن أسلوب ؛ "يا أيها الرجُل "كأسلوب 

يا "التابع، أما أي فهو صلة على كل المعاين ال يمكن أْن يتبين ما أريد إذا قلت: 

، ما يتبين إال "يا أيها الجالس، يا أيها الراكض، يا أيها المصلي"إال بما بعده:  "أيها

 بالتابع.

و إاَ اَرة  : )يت األول وهو قولهفهذه هي المسألة األولى التي بيَّنها الب َوةد

َفهْ  ٌََ  فاي الص  و إاَ اَرة  (، )َ  ٌَ   ( يعني: اسم اإلشارة، )َوةد ( يعني: كأٍي المناداة َ 

َفهْ المذكورة يف البيت السابق الذي شرحناه يف الدرس الماضي، ) ( يعني: يف فاي الص 

 حكم التابع بعده.

ْيتد الَمْعراَفهْ إا متى يكون اسم اإلشارة كأٍي؟ قال: ) َ ا  دفا (، يعني إْن َّْ َ اََّ َ ْر د

عرف المراد باسم اإلشارة فهي المناداة حقيقًة، وما بعدها تابع من التوابع، وإْن لم 

يعرف المراد إال بالتابع، فالتابع حينئٍذ كتابع أي؛ ألّن التعريف حينئٍذ يعني معرفة 

 المعنى لم يقع إال بالتابع.

يا "هي حكم المنادى يف نحو قولك:  :نية العي ة رهاوالمسٌلة الَا -

هذا أسلوب، يعني تستطيع أْن تصوغ عليه ما شئت،  "سعُد سعد األوس تعال

 وهكذا. "يا محمُد محمد الخير أهاًل وسهاًل بك"تقول: 

  ومنه قول الشاعر:
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ا لر 
ْن َأْنلَت َناصا ْا  د  أَ ا َسْعدد َسْعدد ا َْو

 

فا َوَ ا َسلْعدد َسلْعدد ا  ي َن اْلَ َطلارا
 ْلَخلْ َرجا

فهو أسلوٌب مستعمٌل بكثرة عند العرب، ومنه قول جرير يهجو عمر بن لجأٍ  

 التيمي فيقول:

ُد  لللل ُد    ا َأَبللللا َل
َُ َعللللدا َُ َ للللي   للللا َ للللي

 

َمللللللللرد    عد
ُد يف َسلللللللل َءة  ُد  ا  دل يللللللللنَّ

َُ َعدا يقول: ال يغضبني عمر فأهجوكم هجاًء يسوئكم، فقال: )  َُ َ ي (،     ا َ ي

 لغالٍم عنده اسمه زيد قال: ◙ومن ذلك قول عبد اهلل بن رواحة

بَّقا   َ  اللللل
َا
  للللا َهْ للللدد َهْ للللَد اْلللللَيْعَمالَ

 

لا   ْيللللللقد َعَلْيللللللَك َفللللللاْن ا  َ َطللللللاَوَل اللَّ

يا "فهذا أسلوب، والكالم الكالم على إعراب االسم األول يف نحو قولك:  

وز فيه الرفع والنصب يا سعُد ويا يج "يا سعد"، فإّن األول "سعُد سعَد األوس

فليس فيه إال النصب، أما الثاين سعد األوس  "سعد األوس"سعَد، وأما الثاين 

فليس فيه على النصب على القياس؛ ألنه مناًدى مضاف، فهذا على القياس ال 

 إشكال فيه، ولكن األول يا سعد العرب تقول فيه: يا سعُد ويا سعَد.

ا ف د مالف ال ياْ ا إّن المنادى إذا كان  لسابق الَ  قلناه من قبق، قلنا:إة 

معرفًة مفرًدا بني على الضم، فعندما قالت العرب: يا سعُد ويا سعَد هنا احتاج 

النحويون إلى أْن يفردوا هذه المسألة بالبحث ويتكلموا عليها، فقلنا يجب يف الثاين 

 النصب، وأما األول فيجوز فيه الضم، ويجوز فيه النصب.

، وهذا ال "يا سعُد سعَد األوس"بدأ بالضم إذا ضممنا األول ماذا نقول؟ ن

 على الضم؛ ألنه 
ٌ

إشكال فيه؛ ألّن االسمين على القياس: فاألول: يا سعُد مبني

معرفٌة مفرد، والثاين: سعَد األوس بالنصب؛ ألنه منادى مضاف، فهذا ال إشكال 

 ب.فيه، اإلشكال يف الوجه الثاين الجائز وهو النص

، فكيف نخِرج النصب "يا سعَد سعَد األوس" فعلى نصب ا ول ن  ل:
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 يف  خر َه يف هَا ا سل ب ق اَّ للنح  ين:حينئٍذ؟ يا سعَد مع أنه معرفة مفرد؟  

، ثم حذف "يا سعَد األوس سعَد األوس تعال"أّن أصله  ال  ل ا ول: -

لداللة الثاين عليه،  المضاف إليه األول أو الثاين؟ ثم حذف المضاف إليه األول

، ثم حذفنا المضاف إليه وأكملنا "يا سعدَ "وبقي المضاف على لفظه، فقيل: 

 ، وهذا قول المربد وهذا واضح."سعد األوس"الكالم 

يا سعد األوس سعد "فهو قول سيبويه قال: إّن أصله أيًضا  أما ال  ل الَاين: -

؟ قال: فحذف المضاف ، نفس التقدير، لكن ما الذي حدث عند سيبويه"األوس

، ثم ُقِدم الباقي "يا سعَد األوس سعدَ "إليه الثاين لداللة األول عليه، فصار الكالم 

، "يا سعدَ "قدم وأقحم بين المضاف والمضاف إليه، فقيل:  "سعدَ "من الثاين وهو 

على قول سيبويه يكون  "األوس"، ثم كملنا "سعدَ "ثم أتينا بالمتأخر وقدمناه 

ساليب الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وهذا يضعف األسلوب من أ

تخريجه؛ ألّن الفصل بين والمضاف إليه من األمور التي ال يلجأ إليها إال يف أضيق 

 الحدود.

فهذا يضعف قول سيبويه ولكن يقويه أّن الحذف كان من األول أم من الثاين؟ 

ية، إذا أردت أْن كان من الثاين لداللة األول عليه، وهذه طريقة الحذف إعراب

إعرابية فإنك تحذف من التالي لداللة األول عليه، يكون  [@20:05]تحذف 

األمر قد ُذكِر ومر وعرف، ثم إذا ذكر مرًة ثانية ُيحذف لداللة السابق عليه، وهذا 

الذي أراده سيبويه من كل هذه اللفة، أراد أْن يجعل الحذف على طريقة إعرابية، أّن 

 لداللة األول عليه. المحذوف من الثاين

فيقويه أنه ال فصل فيه بين المضاف  -وقد عرفناه-أما على قول المربد

والمضاف إليه، ويقويه أنه ال تقديم فيه وال تأخير، لكن يضعفه أّن الحذف فيه 

حدث على غير الطريقة المعروفة يف العربية، وهو أّن الحذف كان يف األول لداللة 
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ل: نعم، ال شك أّن الحذف يف العربية طريقته السالكة التالي عليه، ومع ذلك نقو

الالحبة المتلئبة المعروفة الكثيرة المشهورة أّن الحذف يكون من الثاين لداللة 

السابق عليه، إال أنه جاء يف عدة مواضع باتفاق جاء الحذف من األول لداللة 

 الثاين.

وجودها أيًضا يف  فهذه الطريقة متفق على وجودها، وهذه الطريقة متفٌق على

يعني أّن الحذف يكون من الثاين لداللة -العربية، إال أّن طريقة سيبويه يف الحذف

 هو الطريقة المعروفة األكثر يف العربية. -األول عليه

ا لو لم يكن له  ا، يكون ضعيًفا جدًّ فعلى ذلك ال يكون قول المربد ضعيًفا جدًّ

يذكر وليس له نظائر يف العربية فهذا  نظير أبًدا فُيضعف بعدم النظير، أي تخريج

: أّن والخالصةضعيف مردود، لكن له نظائر لكنها أقل من نظائر تخريج سيبويه، 

 يف هذا األسلوب عند النصب تخريجان:

 للمربد وتابعه علماء. أحدهما -

 لسيبويه وتابعه علماء وكال القولين له مضعٌف وله مقٍو. وا مر -

يف البيت الثاين وهو  ي التي ذكرها ابن مالكوهذه المسألة الثانية ه

 األخير يف هذا الفصل، حين قال: 

للْب  ْا َ نَْعصا  فاللي َنْحلل ا َسللْعَد َسللْعَد ااو

 

لللللْب   ا   دصا َُّ َواْفلللللَعَح َأوَّ للللل  َ لللللاَّ  َو د

الثاين ينتصب، الثاين منصوب،  "يا سعُد سعَد األوس"يقول: يف قولك:  

 فهذا ما يتعلق هبذا الفصل. واألول؟ األول ضمه أو افتحه تصب،

ننتقل إلى الباب التالي وهو أيًضا باٌب من أبواب النداء، وسماه ابن 

  مالك
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 املنادى املضاف إىل ياء املتكلم  
 عقده يف ثالثة أبيات قال فيها:

نَاد   َصحَّ إاَّْ  دَاْف لاَيلا.592  َواْجَعق مد

 

َ ا   َ َعْبللللدا َعْبللللدا  َعْبللللَد َعْبللللَدا َعْبللللدا

فد الَيا اْسلَعَمرّ وَ .593  َْ  َفْعِح أو َ ْسِر َوَح

 

َُّ اَ َمَفلللرّ   لللي َ لللا اْبلللَن أمَّ َ لللا اْبلللَن َعللل
 فا

ي الن َدا .594 
لتا « »أَبلتا »َوفا  َعلَر « أمَّ

 

للَ    للَن الَيللا العَّللا عا
للْر َأوا اْفللَعْح َوما  َواْ سا

وهي حُُ ااسُ على مسألة من مسائل النداء:  هذا الفصل تكلم فيه 

، فإْن قلت: ولماذا خصوه بحكم ومسألة؟ أين إةا أ يف إلى  اء المعُلُ المناد 

المضاف إلى غير ياء المتكلم المضاف إلى كاف الخطاب هاء الغيبة واألسماء 

 المناداة المضافة األخرى؟ 

أّن ياء المتكلم لها خاصية تختص هبا عن بقية الضمائر،  فالَ اب عن ةلك:

أًيا كان اسًما أو فعاًل أو حرًفا، فلهذا لو دخلت على وهي أهنا توجب كسر ما قبلها 

، أو النصب "هذا كتابي"، أو الرفع: "قرأت يف كتابي"اسٍم كسرت آخره، يف الجر: 

 ."الكتاُب لي"، وكذلك الحرف تقول: "قرأت كتابي"

ال يقبل الجر؛ ألّن الجر من  -كما تعرفون-فإذا دخلت على الفعل فإّن الفعل

وياء المتكلم توجب كسر ما قبلها فحدث إشكال، فحله  خصائص األسماء،

العرب بنون الوقاية، جعلوا نوًنا بين هذين المتشاكسين، فالنون تحملت الكسر 

 فرضيت ياء المتكلم، وسلم الفعل هبا من الكسر فرضي الفعل.

ا  خعن به،  ا  ُعسب أحُام  فل َا إةا ا صق المناد  بياء المعُلُ ف   أ ا 

  َّ يف هَا الباب، وااسُ المناد  المااف إلى  اء المعُلُ على ة رها النح 

  ال ة أن ا :

أْن يكون آخره معتاًل، وإْن شئتم الدقة نقول: أْن يكون آخره حرف  ا ول: -
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، فآخر المنادى هنا حرف مد، فما "يا فتى"، و"يا قاضي"مد، كقولك مثاًل: 

وجوب ثبات ياء المتكلم ما الحكم؟ الحكم وجوب ثبات ياء المتكلم مفتوحًة، 

إذا أضفته إلى ياء المتكلم  "يا فتى"يجب أْن ُتحذف مفتوحًة فال ُتسكن، فتقول يف: 

، ثم "يا مسلمون"، وإذا قلت: "يا قاضي تعال" "يا قاضي"و "يا فتاي تعال"

أضفته إلى ياء المتكلم فاإلضافة ستحذف النون، فما الذي يلتقي؟ تلتقي الواو 

 ياء المتكلم وكالهما ساكن.عالمة الرفع ب

فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أّن الواو عالمة اإلعراب ُتقلب إلى ياء، وياء 

 "المتكلم ُتفتح، فيزول الساكنان، فتقول: 
َ

 اتحدوا"، "يا مسلمي
َ

 ."يا مسلمي

إًذا فالنوع األول أو الحالة األولى أْن يكون االسم المنادى المضاف إلى ياء 

 حرف مد، فيجب حينئٍذ يف ياء المتكلم أْن تثبت وأْن ُتفتح.المتكلم مختوًما ب

 الحالة الثانية. -

 .[@29:41] الطالب:

 ."يا فتى يا فتاي تعال، يا فتاي أقبل"نعم؟ قلنا:  ال يخ:

يا صديق، يا "أْن يكون آخره حرًفا صحيًحا، كأْن تقول مثاًل:  الحالة الَانية: -

لذي أشار إليه ابن مالك يف البيت آخره حرٌف صحيح، وهذا ا " (ڄ)بحر، 

نَاد   َصحَّ إاَّْ  دَاْف لاَيا)عندما قال:  نَاد   َصحَّ (، )َواْجَعق مد ( يعني: صح َواْجَعق مد

آخره يعني آخره حرٌف صحيح، وتعرفون دائًما أّن الشبيه بالصحيح له حكم 

 الصحيح.

وإما أْن يكون االسم إما أْن يكون معتل اآلخر، وإما أْن يكون صحيح اآلخر،  

شبيًها بالصحيح، ما المراد بالشبيه بالصحيح؟ اسم شبيه بالصحيح هو المختوم 

بحرف علٍة قبله سكون، يعني ليس مختوًما بحرف مد، وإنما مختوم بحرف علة 



 

 
e 

g h 

f  576 
 شرح ألفية ابن مالك

 "، "يا ظْبي"قبله سكون، كقولك مثاًل:  
ُ

مختوم بياء والياء قبلها ساكن، أو  "يا ظْبي

وقبلها سكون، الشبيه بالصحيح دائًما حكمه حكم  مختوم بواو "يا صْفو"صفو 

 الصحيح.

وحكم هذا النوع إذا ناديته وأضفته إلى ياء المتكلم أنه يجوز فيه ستة أوجه، ما 

 شاء اهلل! كلما كثر الشيء عند العرب كثرت أوجهه، يجوز فيه ستة أوجه:

ر ما تحذف ياء المتكلم وتكس "يا صديِق تعال"أْن تقول:  ال جه ا ول: -

ڳ )، قال تعالى: "يا عبِد تعال"، "يا زميِل تعال"، "يا صديِق تعال"قبلها، 

، يقولون: إّن هذا الوجه هو األكثر يف كالم العرب أْن تحذف [16ال مر:] (ڳ

، وهذا هو "يا رِب إين أستغفرك"الياء وتكسر األخير، فإذا ناديت ربك تقول له: 

 األكثر يف كالم العرب.

 تعال"إثبات الياء ساكنة،  الَائ : ال جه الَاين -
ْ

 إين "، "يا صديقي
ْ

يا ربي

، وهذا وجٌه جائز، وهو بعد األول يف كثرة االستعمال، قال تعالى: "أستغفرك

 .[68ال مرف:] (ۀ ۀ ہ ہ)

 "إثبات الياء مفتوحًة، تثبت الياء وتفتحها تقول:  ال جه الَالث: -
َ

يا صديقي

 إين أستغفرك"، "تعال
َ

 (ۀ ہ ہ ہ ہ)ال تعالى: ، ق"يا ربي
 .[53ال مر:]

يا رُب "حذف الياء وجعل الضم على آخر المنادى، فتقول:  ال جه الرابع: -

وأنت تنادي صديقك ال تنادي أي صديق، ومن  "يا صديُق تعال"، "إين أستغفرك

هذا على المشهور، ، [33  سف:] (ڈ ژ ژ ڑ ڑ)ذلك قوله تعالى: 

، ومن ذلك قوله تعالى: وقل ربي أحكم ويف قراءة: قال رُب السجن أحب 
َّ

إلي

 بالحق على المشهور ويف قراءة وقل رُب أحكم بالحق.
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يا صديقا تعال، يا ربا اغفر "قلب الياء ألًفا وإثباهتا، فتقول:  ال جه الخامس: -

 .[56ال مر:] (ی ی جئ حئ)، قال تعالى: "لي

حذفت  "يَق تعاليا صد"قلب الياء ألًفا وحذفها، فتقول:  :ال جه السادْ -

، قال الشاعر: "يا رَب إين أستغفرك" "يا صديَق تعال"األلف وبقيت الفتحة قبلها، 

، ثم تحذف األلف فتبقى "يا صديقا"قلب الياء ألًفا وحذفها، تقلب الياء ألًفا 

 ، قال الشاعر:"يا صديَق تعال"الفتحة 

ن لللللي
ََ ما لللللع  ملللللا َفلللللا  َوَلْسلللللتد َبراجا

 

للللليباَلْ لللللَف َوا باَلْيللللل   َت َوا َللللللَ  ان 

يعني: ولست براجٍع ما فات مني بقولي: يا لهَف وال بقولي: يا ليَت، وال  

 "بقولي: َلَو إنِّي، ففتح كما ترون، وعلى ذلك تقول: 
َ

 إين، يا ربي
ْ

يا رِب إين، يا ربي

 "، وتقول يف الظبي: "إين، ويا ربا إين، ويا رَب إين، ويا رُب إين
ْ

يا ظبِي قف، ويا ظبي

 قفق
ُ

 قف، ويا ظبي
ْ

 قف، ويا ظبي
َ

، كل ذلك جائز "ف، ويا ظبييا قف، ويا ظبي

، وبعده إثبات "يا رِب إين"على هذا الرتتيب، األكثر واألحسن الحذف مع الكسر 

 إين"الياء ساكنة 
ْ

 إين"، وبعده إثبات الياء مفتوحة "يا ربِي
َ

، وبعدها قلبها ألًفا "يا ربي

يا "، ثم قلبها ألًفا "يا رُب إين"فها وضم آخر المنادى ، بل قبل ذلك حذ"يا ربا إين"

 ."يا رب إين"، ويف األخير حذف األلف "ربا إين

أْن يكون المنادى  الحالة الَالَة لالسُ المناد  المااف إلى  اء المعُلُ: -

األب أو األم، وال شك أّن ندائهما أكثر من نداء غيرهما، فلهذا سيجوز فيهما أكثر 

فيجوز فيه عشرة أوجه، عشر لغات اللغات الستة السابقة كلها طبًعا  من غيرهما،

 تعال، يا أُب تعال، يا أبا "ستجوز فيها، تقول: 
َ

يا أِب تعال، يا أبِي تعال، يا أبي

 ."تعال، يا أَب تعال

ڱ ڱ ڱ ڱ )أْن تقلب الياء تاًء مكسورة، فتقول:  والل ة السابعة:
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 ،(ې ې)تاًء مكسورة تقلب الياء  (ې ې)، [45مر ُ:] (ں ں 
، وهذه لغٌة كثيرة وواردة يف اآليات القرآنية ومشهورة، خاصًة يف قصة "يا أمِت إين"

 إبراهيم مع أبيه.

، وهذه "يا أبَت إين، يا أمَت إين"قلب الياء تاًء مفتوحة، فتقول:  الل ة الَامنة:

 أقل من اللغة السابقة.

ف، تقلب الياء تاء وتجعل بعدها ألًفا، قلب الياء تاًء مع زيادة أل الل ة العاسعة:

، كل ذلك عليه أمثلٌة وشواهد كثيرة، كقول الشاعر "يا أبتا إين، ويا أمتا إين"فتقول: 

 بل الراجز:

 أ للللللى أنا للللللا قللللللد   لللللل ل بنعللللللي

 

  للللللللا أبعللللللللا علللللللللك أو عسللللللللا ا 

 كثير. 

هي قلب الياء تاًء وجعل البناء عليها، يعني تاء  الل ة العا رة وهي ا ميرة:

، هذه عشر لغات أو نقول عشرة "يا أمُت إين"يا أبُت إين، و"مضمومة، تقول: 

 أوجه جائزٌة يف نداء األب واألم خاصًة.

 "يا أبَت "بقلب الياء تاًء وإثبات الياء، قلب الياء تاًء  "يا أبَتي"وأما قولهم: 

غة ، يقولون: بالجمع بين العوض والمعوض، يف الل"يا أبتي"وإثبات الياء بعدها 

التاء من أين أتت؟ من الياء، يعني عوض عن الياء، فإذا  "يا أبِت إين"المشهورة 

؛ ال إشكال ألّن التاء عوض عن الياء مقلوبة من الياء ال إشكال، "يا أبِت إين"قلت: 

فالتاء عوض عن الياء والياء نفسها موجودة، والقاعدة تقول:  "يا أبتي"فإذا قلت: 

عوض، يعني ما يمكن أْن يكون يف نائب مدير يعمل ال ُيجمع بين العوض والم

ويقوم بمهام المدير والمدير موجود، هذا ما يكون ال عقاًل وال لغًة وال شرًعا، 

 العوض والمعوض ما يجتمعان.
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إال ما جاء يف ضرورة الشعر، جاء قلياًل يف  "يا أبتي" فل َا لُ   ق العرب:

 ضرورة الشعر كقول الشاعر: 

 لللللت فينللللا فإننللللا لنللللاأ للللا أبعللللي ا ه

 

 أمللللِق يف العللللي  مللللا دمللللت عائ للللا 

-تقولها البنت ألبيها الظاهر للحطيئة أو لألعشى، ومذهب البصريين أّن هذا 

الشعر، وذلك بسبب  من ضرائر الشعر يعني ال يكون إال يف ضرورة -كما قلنا

 الجمع بين العوض والمعوض، وأما الكوفيون فأجازوه يف النثر، فالكوفيون هنا

مثاًل يقرون ويعرتفون بأنه لم يرد عن العرب يف النثر، هم ال يخالفون يف ذلك 

يقولون العرب لم تقل ذلك يف النثر، وإنما قالوه يف الشعر، ثم إهنم جَوزه يف النثر 

 على قاعدهتم وهو القياس على القليل، وقياس النثر على الشعر.

 .[@43:50] الطالب:

بصريون فإهنم ال يقيسون النثر على الشعر، وال هذا قاعدهتم، وأما ال ال يخ:

يقيسون على القليل ما دام ذلك مخالًفا للقياس، البصريون ينظرون للقياس )قياس 

المسألة( إْن كان المسموع موافًقا للقياس لم يضر قلياًل كان أو كثيًرا بما أنه موافق 

ليه، وإلى قلته فلم للقياس، وإذا كان مخالًفا للقياس نظروا إلى كثرته فقاسوا ع

قوا حينئٍذ بين الشعر والنثر.  يقيسوا عليه، وفرَّ

فاألمر إذا كان وارًدا على القياس يكفي لجواز المسألة السماع القليل ولو كان 

يف الشعر، وإذا كان مخالًفا للقياس توقفوا وتشددوا فيه، يعني لو كان اآليت عن 

ا وكله وارٌد على طريقٍة  واحدة، ثم ورد قليٌل مخالٌف لهذا الكثير، العرب كثيًرا جدًّ

حينئٍذ يتشددون وينظرون يف هذا القليل هل هو يف الشعر فقط؟ فيجعلونه يف الشعر 

 وال يجيزونه يف النثر، هل هو مخالٌف للقياس؟ فال يجيزون القياس عليه وهكذا.

ق يعني مثاًل النسب إلى فعولة كيف ننسب إلى فعولة مثل قبيلة شنوءة؟ باتفا
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البصريين أّن النسب إليها بحذف الواو، فُيقال يف فعولة: فعلي، شنوءة شنئي، يعني  

بحذف الواو والقياس يف النسب أْن يغير شيًئا من المنسوب إليه أم أال يغير شيًئا يف 

المنسوب إليه؟ القياس أال يغير شيًئا يف المنسوب إليه، ولم ُيسمع عن العرب يف 

وءة وشنئي هذا المسموع الوحيد فقط لم ُيسمع غيره، النسب إلى فعولة إال شن

 فهذا مسموٌع قليل لم يضاد كثيًرا.

يعني لم يأِت كثيٌر عن العرب وهو مضاٌد له، وإنما لم يرد عن العرب إال هذا 

القليل، فُيقاس عليه ما يف إشكال، هنا ال ما يف إشكال من ناحية، ومن ناحيٍة أخرى 

كيف ال يخالف القياس؟ ألّن فعولة أخت فعيلة  أيًضا هو ال يخالف القياس،

وُفعيلة، والنسب إلى فعيلة وُفعيلة بحذف الياء، فُيقال مثاًل يف قبيلة فعيلة قبلي ويف 

 ُفعيلة ُجهني، ففعيلة وُفعيلة أمرهما معروف وعليه أدلة وشواهد بحذف الياء.

كون كأختيها، ثم جاءت فعولة فقياسها أْن تكون كأختيها أم ال؟ قياسها أْن ت

فجاء هذا المسموع القليل يكفي إلثبات أهنا على القياس، كيف وهو السماع 

الوحيد الذي لم يخالف الكثير، فلهذا البصريون ال يمنعون القياس على القليل 

 دائًما، وإنما يمنعونه إذا خالف الكثير، أو يمنعونه إذا خالف القياس.

 .[@47:40] الطالب:

قياس باب أصل، نعم القياس يف األصل أنه على األكثر؛  القياس، نعم ال يخ:

 ليست أحكاًما شرعية يكفي 
ٌ

ألّن اللغة أمٌر اجتماعي، اللغة يف أصلها أمٌر اجتماعي

فيها النص الواحد، األمور الشرعية يكفي فيها النص الواحد إلثبات حرام أو 

 غير مباح. حالل؛ ألّن ما فيها أبيض وأسود يا حالل يا حرام، يا مباح يا

فالدليل الواحد من المشرع يكفي، لكن األمور االجتماعية ما يكفي فيها  

الواحد وال االثنين وال الخمسة وال العشرة، يعني ما يصح مثاًل أْن تصدر حكًما 
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اجتماعًيا عاًما لوجود قالئل يفعلونه، ال تقل مثاًل: السعودي انكسار؛ ألنك تعرف 

انكساًرا ما يصلح، وإنما الحكم على األكثر، خمسة سبعة عشرة من السعودي 

الحكم الذي يجري على األكثر، وهؤالء القليل لهم حكم خاص ما يخالف 

 الحكم األكثر وهكذا.

هكذا اللغة اللغة فيها أشياء جاءت على األكثر، يعني آالف الشواهد من القرآن 

واحدة، ثم جاءنا  من السنَّة من كالم العرب شعًرا ونثًرا كلها جاءت على طريقةٍ 

شاهد أو اثنين أو ثالثة أو خمسة خالفت هذا الكثير، فنقول: هذا المسموع عن 

 العين والرأس، المسموع عن العين والرأس؛ ألنه مسموع، لكن ال نقيس عليه.

مثاًل: لو قلنا مثاًل: استبان واستقام، ال بد أْن تقلب الواو إلى ألف استقام هذا 

استقوم، فال بد أْن تقلب الواو ألًفا هذا الحكم استقام من قام يقوم واو أصله 

قياسه: أْن ُتقلب  ،(ېئ)واستبان، ثم قالت العرب: استحوذ، وجاء يف القرآن 

الواو ألًفا فُيقال: استحاذ، لكن ورد هذا عن العرب استحوذ، فهذا العين والرأس 

تقوم واستبين، مقبول، لكن ما نقيس عليه، يعني ما نقول: يجوز لك أْن تقول: اس

 وإنما الذي ورد عن العين والرأس وما سواه يبقى على القياس وهكذا، واهلل أعلم.

 وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

 ¹ 
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 الدرس التاسع والتسعون

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 ين.وأصحابه أجمع

ا بعد  ...أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الطيبة 

ليلة اإلثنين التاسع عشر من شهر المحرم من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة وألف، 

نحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه 

 .-عليه رحمة اهلل-تسعين من شرح ]ألفية[ ابن مالكالدرس التاسع وال

وال زلنا نتكلم على أبواب النداء، فقد توقفنا عند الباب الذي سماه ابن 

ُا : )مالك ل  َُ َع  المد
َاافد إَلى َ اءا نَاَد  المد إَّّ (، وقلنا يف الدرس الماضي المد

 المناد  المااف إلى  اء المعُلُ على  ال ة أن ا :

أْن يكون آخره معتاًل، نريد أْن يكون آخره حرف مد، والحكم  :ولالن   ا  -

يا "أو  "هذا فتاَي يا رجل"فيه: أنه يجب ثبات ياء المتكلم بعده مفتوحًة، فتقول: 

 ."فتاَي اقبل

يكون آخره حرًفا صحيًحا أو حرًفا شبيًها بالصحيح،  : أنْ والن   الَاين -

أكثرها: حذف ياء المتكلم وكسر ما قبلها، وذكرنا أنه يجوز فيه ستة أوجه أفضلها و
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 .[16ال مر:] (ڳ ڳ)كقوله تعالى: 

 (ۀ ۀ ہ ہ)إثبات الياء ساكنة كقوله تعالى:  والَاين: -
 .[68ال مرف:]

ۀ ہ ہ ہ )إثبات الياء مفتوحة، كقوله:  وال جه الَالث: -

 .[53ال مر:] (ہ

ڈ ژ )ة حذف الياء وجعل الضم على اآلخر، كقراء وال جه الرابع: -

 .[33  سف:] (ژ ڑ ڑ

 .[56ال مر:] (ی)قلب الياء ألًفا وإثباهتا، نحو:  :ال جه الخامس -

 قلب الياء ألًفا وحذفها، كقول الشاعر: :وال جه السادْ -

ن لللللي
ََ ما لللللع  ملللللا َفلللللا  َوَلْسلللللتد َبراجا

 

لللللي   باَلْ لللللَف َوا باَلْيلللللَت َوا َللللللَ  ان 

أْن يكون األب أو  : اء المعُلُ والن   الَالث من المناد  المااف إلى - 

يا أِب "و "يا أبي تعال"األم، فيجوز فيه حينئذ عشرة أوجه الستة السابقة، فتقول: 

 تعال"و "تعال
َ

وال جه ، "يا أْب تعال"و "يا أبا تعال"، و"يا أُب تعال"، و"يا أبي

 ."يا أمِت تعالي"، "يا أبِت تعال": أْن تقلب الياء تاًء مكسورة السابع

أْن تقلب الياء تاًء مفتوحة، بل أْن تقلب الياء تاًء مفتوحة،  :ل جه الَامنا -

 ."يا أمَت تعالي"و "يا أبَت تعال"تقول: 

يا أبتا ويا "أْن تقلب الياء تاًء، وتثبت بعدها األلف، فتقول:  :ال جه العاسع -

 ."أمتا

يا "ا، فتقول: أْن تقلب الياء تاًء وتجعل البناء على الضم عليه :ال جه العا ر -
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 ."أبُت تعال، ويا أمُت تعالي 

كل ذلك ذكرناه يف الدرس الماضي، ثم إّن النَّاس لكثرة نداء هذين االسمين 

أكثروا التصرف حتى أوصلوها إلى  -كما رأيتم-أكثروا التصرف، كما أّن العرب

تصرفوا فيها تصرًفا كثيًرا يختلف  -أقصد العامة-عشرة أوجه، والنَّاس بعد ذلك

ن مكاٍن إلى مكان، وربما يختلف من زماٍن إلى زمان بألفاٍظ كثيرة، كلها يف م

 الحقيقة هي تحريفات يسيرٌة أو شديدة لشيٍء من هذه األوجه المذكورة.

وأما الذي لم نذكره يف الدرس الماضي وهو الباقي يف هذا الباب المنادى 

ا إلى اسٍم مضاٍف إلى المضاف إلى ياء المتكلم: فهو حكم المنادى إذا كان مضافً 

ياء المتكلم، ليس مضاًفا إلى الياء مباشرة، وإنما هو مضاٌف إلى اسٍم وهذا االسم 

يا صديق "، "يا ابن خالي"، "يا ابن أخي"مضاٌف إلى ياء المتكلم، كأْن تقول: 

، فاآلن ناديت اسًما هذا االسم لم يضف لياء المتكلم، "يا مستعير كتابي"، "جاري

إلى اسٍم وهذا االسم مضاٌف إلى ياء المتكلم فما حكم الياء يف  ولكنه مضاٌف 

 النداء حينئٍذ؟

النداء حينئٍذ ال يجوز فيه إال وجٌه واحد إجمااًل أو وجهان تفصياًل  فالَ اب:

 "وهو إثبات الياء، ال يجوز فيه إال إثبات الياء ساكنًة أو مفتوحًة، تقول: 
ْ

يا ابن أخي

 ارجع كتابيأقبل، يا صديق جارْي تفضل
ْ

يا ابن "، أو تقول: "، يا مستعير كتابي

 تعال، يا صديَق جاري تفضل، واإلسكان كما عرفنا من قبل أكثر من فتح 
َ

أخي

 الياء.

، يف هاتين اللفظتين لكثرة "يا ابن عم"و "يا ابن أم"هذا الحكم إال يف قولهم: 

ين بعد حَف  ُ إن ُ أجاهوا فيه وج استعمالهما حذفت العرب ياء المتكلم، 

 الياء:
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يا ابن أِم تعال، يا ابن أِم "كسر ما قبلها وهو األكثر واألحسن، تقول:  ا ول: -

 ."ال ترفع صوتك، يا ابن عِم تفضل

يا ابن أَم تعال، يا ابن "بعد حذف الياء فتح ما قبلها، فتقول:  وال جه الَاين: -

 ."عَم تفضل

گ ) عن هارون ألخيه موسى  وبالوجهين قرئ قوله

، قراءٌة سبعية، ويف قراءٍة سبعيٍة أخرى [94 ه:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .(گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ)

فإّن  "يا ابن أمي، ويا ابن عمي"وأما ثبات الياء وإْن شئت قلت: ثبوت الياء يف 

القياس يجيزه إال أنه لم ُيسمع عن العرب إال يف الشعر، فلذا عده بعض النحويين 

 ازه قياًسا ال سماًعا، ومن ذلك قول الشاعر:من ضرورات الشعر، وبعضهم أج

  للللا اْبللللَن أدمللللي و للللا  لللل يَق نفسللللي

 

  للللللد دا  لللللللدهر   مليعنللللللي أنللللللت 

( أثبت الياء ولكنه  ا ابنة عّما(، ) ا ابنة عّما ا  ل مي واهَعيوكقول اآلخر: ) 

ذَكر يف الباب ثالثة  -كما سبق-قلبها ألًفا، وعرفنا أّن هذا جائٌز فيها، وابن مالك

 :ف اليات، أب

نَلللاد   َصلللحَّ إاَّْ  دَالللْف لاَيلللا  َواْجَعلللق مد

 

َ ا   َ َعْبللللدا َعْبللللدا  َعْبللللَد َعْبللللَدا َعْبللللدا

ومثَّل له، ولكنه لم يذكر فيه فذَكر يف هذا البيت لغات االسم الصحيح اآلخر  

 والوجه السادس لم يذكره وهو يا عبُد. -كما رأيتم-إال خمسة أوجه

  ُ قال: 

فد الَيلللا اْسلللَعَمرّ َوَفللْعِح أو  َ  َْ  ْسلللِر َوَحللل

 

َُّ اَ َمَفلللرّ   لللي َ لللا اْبلللَن أمَّ َ لللا اْبلللَن َعللل
 فا

َُّ ( و)َ ا اْبَن أمَّ يقول يف هاتين اللفظتين: )  فد الَيا اْسَعَمرّ ( )َ ا اْبَن َع َْ (، يعني َح
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هو المطرد المسموع مع الفتح أو الكسر، وقد عرفنا من قبل أّن الفتح والكسر بعد  

َيا "جائزان، لكن ما األحسن منهما واألكثر الفتح أم الكسر؟ الكسر، حذف الياء 

، فلهذا انتقد بعضهم هذا البيت، وقال: كان األحسن "اْبَن أمَّ َيا اْبَن َعمَّ ال تفعل كذا

بابن مالك أْن يقول: وكسٌر أو فتٌح، فيقدم الكسر على الفتح تنبيًها على أنه األحسن 

 وأنه المقدم.

 : ُ قال

لللتا « »أَبلللتا »ي الن لللَدا َوفاللل  َعلللَر « أمَّ

 

للَ    للَن الَيللا العَّللا عا
للْر َأوا اْفللَعْح َوما  َواْ سا

تكلم على نداء األب واألم، وذَكر شيًئا من األوجه الجائزة فيهما، وقد  

ذَكر وجهين، وقوله يف آخر  -كما رأيتم-أوصلناها من قبل إلى عشرة أوجه، وهنا

َن الَيا العَّا عا البيت: )
عوض من  "يا أبِت، يا أمِت "(، يقول: التاء يف قولهم: َ  َوما

 ، وهذا واضح، فهذا آخر الكالم يف هذا الباب."يا أبي، يا أمي"الياء يف 

 : قال ابن مالك

 
َ
اء

َ
د
ِّ
تِ الن

َ
م

َ
 الَز

ٌ
اء

َ
م

ْ
 َأس

ا قال في ا َ  أ ا   :ةَ ر فيه  ال ة أبيا

للقد َبْعللضد َمللا  دَخللن  باالن للَدا.595  َوفد

 

لللللللَرَدالد   ا َوا َّ ََ  ؤَملللللللاَّْ َن َملللللللاَّد َ للللللل

ََلى َوْهَّد َ لا َمَبلاثا  .596   فاي َسب  ا ْن

 

َ الَ الللللللي  لللللللَن ال ا ما ََ للللللل َُ  َوا َْملللللللرد ه

َعللقد .597  َ  د را فد  َوَ للاَ  فاللي َسللب  اللل

 

للللقد   للللْعرا فد للللرَّ فاللللي ال   للللْس َوجد  َواَ َ  ا

  ال يف النداء، وقد جعلها ذَكر يف هذا الباب شيًئا من األمساء اليت ال ُتستعمل إ

 ثالثة أقسام:

هي أسماٌء مسموعة  فال سُ ا ول من ا سماء العي ا  دسععمق إا يف النداء: -

، وهما "يا فُلةُ "و "يا فُل "ال تستعملها العرب إال يف النداء، ومن ذلك قولهم: 
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ول: كنايتان عن نكرة بمعنى يا رجل ويا امرأة، لو رأيت رجاًل ال تعرف اسمه فتق

، ولو رأيت امرأًة ال تعرف اسمها، أو أردت أْن تحقر وال تعظم "يا فُل تعال"

، فهما كنايتان عن نكرة أو "يا فلُة تعالي"أو  "يا فُل تعال"فتجعله كالنكرة فتقول: 

 ما هو كالنكرة.

أما لو كان المنادى معرفة تعرفه أّن هذا محمد وهذا علي وهذه هند تعرف 

 "يا فالُن تعال"تكني عنه فإنك تقول له: يا فالن ويا فالنُة،  اسمه، ولكن أردت أنْ 

يا "كنايتان عن معرفة، وقولهم:  "يا فالن ويا فالنة"، فقولهم: "يا فالنُة تعالي"و

كنايتان عن نكرة، ومن األسماء المسموعة التي ال ُتستعمل إال يف  "فُل ويا فلةُ 

، "يا لؤمان ماذا فعلت؟"ثير اللؤم يف نداء الرجل الك "يا لؤمان"النداء قولهم: 

 ."يا نومان استيقظ"للرجل الكثير النوم،  "يا نومان"وكذلك قولهم: 

جاءت يف  "يا فُل " "فل"فهذه األسماء ال ُتستعمل إال يف النداء، إال أّن كلمة 

 ضرورة الشعر يف غير نداء، جاءت مجرورًة يف قول الشاعر:

لللللللق  منلللللللهد إابالالللللللي باْلَ ْ َجلللللللقا 
 َ اا

 

للللقا   للللا عللللن فد للللْك فدالن  للللة  َأْمسا ََّ  يف َل

فكما ترون استعمله مجروًرا ولم يستعمله منادى، فقال بعض النحويين: هذا  

من ضرورة الشعر، وقال بعضهم: بل أراد أمسك فالًنا عن فالٍن، ثم حذف النون 

 واأللف، وكالهما ضرورة إْن قلنا باألول أو بالثاين فكالهما ضرورة.

سب  اين من ا سماء العي ا  دسععمق إا يف النداء اهمت النداء:والن   الَ -

األنثى عند ندائها على وزن فعاِل مبنًيا على الكسر، فإّن العرب إذا أرادت أْن تسب 

األنثى وتناديها نادهتا من فعلها على وزن فعاِل، فلو أرادت أْن تناديها بالخبث 

، فهذا نداٌء عام لكنه ال "يا خبيثةُ "قلت: ، وإْن "يا خباِث ماذا فعلتي؟"قالت لها: 

 يلزم النداء.



 

 
e 

g h 

f  588 
 شرح ألفية ابن مالك

مررت "أو  "رأيت خبيثةً "أو  "جاءت خبيثةٌ "أو تقول:  "يا خبيثةُ "قد تقول:   

، يعني ال تلزم النداء، لكن الذي يلزم النداء هو سب األنثى على وزن فعاِل "بخبيثةٍ 

يا "، أو "يا لكاعِ "أو ، "يا فساِق "، أو تسبها بالفسق "يا خباِث ماذا فعلتي؟"

 ، ونحو ذلك."يا كذاِب "أو  "يا سراِق "، أو "غدارِ 

فهذا أسلوب من أساليب العرب إذا أرادت أْن تسب األنثى من فعلها نادهتا من 

فعلها على وزن فعاِل مبنًيا على الكسر، وقد جاء وزن فعاِل لسب األنثى قلياًل يف 

 كقول الحطيئة:غير النداء، وهذا أيًضا من ضرورة الشعر، 

فد  للللللُ آوا  فد مللللللا أ لللللل    أد لللللل  

 

 قعيد للللللللهد لُللللللللا ا  
 إلللللللللى بيللللللللت 

لو جاء على القياس لكان يقول: إلى بيٍت قعيدته لكعة، ما يأيت هبا على وزن  

 فعاِل لكنه قال ذلك لضرورة الشعر لكي يستقيم البيت.

سب  داء:الن   الَالث من ا سماء العي اهمت النداء وا  دسععمق إا يف الن -

الذكور عند ندائها على وزن ُفَعل، أيًضا العرب من أساليبها أهنا إذا أرادت أْن تسب 

يا "، أو "يا ُفَسق"أو  "يا ُلَكع"الذكر سبته من فعله على وزن ُفَعل، فقالت له: 

تأخذ من فعله على وزن  "يا ُكَذب إن كالمك كله كذب"، و"يا ُسَرق"و "ُغَدر

نداء، ومع ذلك فإّن ُفَعل يف سب الذكور قد جاء قلياًل يف غير ُفَعل، حينئٍذ يلزم ال

اَعةد »الشعر، ومن ذلك الحديث المروي هبذه الرواية وفيه:  ُد ََّ  َحعَّى َا َ  د مد السَّ  َ 

ْا  َأْسَعَد  عد اْبند لُعا يف النَّا َُ ْنَيا لد  «.لد 

عملها إال أّن العرب ألزمت بعض األسماء أسلوب النداء، فال تست والخالصة:

 يف النداء وهي على ثالثة أنواع.

ا يف  ال ة أبياَ،  الباب العالي ه  باب ااسع ا ة، وع ده ابن مالك   أ ا 

 قال في ا:
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َاللا .598 فا نَللاد   مد ُِ مد ْيَث اْسلل  إاَةا اْسللعد ا

 

ْرَ َاللللى   باللللالَّالَما َمْفعد َحلللل  َ َيللللا َللمد

رْ  .599   إَّْ َ رَّ
 ََ َ لاَواْفَعْح َمَع الَمْعْط فا

 

ْسلللرا اْئعاَيلللا  َُ لللَ   ةلالللَك باال  َوفالللي سا

ْيَث َعاَقَبلللْت َألالللْف .600   َواَمد َملللا اْسلللعد ا

 

لالللللْف   لللللب  أد  َ و َ َع ُِ ةد لللللهد اْسللللل َْلد
 َوما

على أسلوب االستغاثة، وأسلوب االستغاثة من  تكلم يف هذا الباب 

أساليب كلها تدخل  أساليب النداء، فلهذا ذكره بعد النداء، وسيذكر بعده أيًضا عدة

يف أساليب النداء كالنُدبة والرتخيم، وتعريف االستغاثة عند النحويين عندما نقول: 

تعريف االستغاثة أي عندنا معاشر النحويين، وليست عند اللغويين أو عند 

 المفسرين أو عند أهل العقيدة، فكل علماء لهم اصطالحهم.

ص من شدة أو يعين على دفع هو نداٌء يوجه لمن يخل فععر ف ااسع ا ة: 

مشقة بأسلوٍب معين سيأيت بيانه، واالستغاثة تكون بعد وقوع الشدة بعد أْن تقع 

الشدة تستغيث، وتكون قبل وقوع الشدة، يعني قبل أْن تقع تستغيث؛ لكي يدفعها 

 وال تقع، كل ذلك جائٌز يف اللغة.

ٌة بأسلوٍب معين، فاالستغاثة يف النحو هي االستغاثة اللغوية، لكنها مربوط

االستغاثة اللغوية وهي مجرد طلب الغوث كاًل بحسبه فيما يقدر عليه، لكن 

فٌسل ب ااسع ا ة  عُ َّ من  ال ة بأسلوٍب معين وهو األسلوب الذي سيأيت، 

 أر اَّ:

حرف النداء واالستغاثة، وهو ياء خاصًة وال يجوز حذفها حينئذ،  ا ول: -

ّن حروف النداء متعددة، لكن الذي ُيستعمل يف وهو الحرف ياء خاصًة، نعرف أ

 أسلوب االستغاثة هو حرف ياء فقط، وال يجوز حذفه حينئٍذ.

 المستغاث به مجروًرا بالالم المفتوحة. الر ن الَاين: -

المستغاث له مجروًرا بالالم المكسورة، نحو قول  والر ن الَالث: -
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غاثة ياء، والمستغاث به فحرف النداء واالست ،" ا هلل لالمسلمين": ◙عمر 

لفظ الجاللة مجروًرا بالالم المفتوحة هلل، والمستغاث له المسلمون مجروًرا بالالم 

 المكسورة للمسلمين.

استغثت "فاالستغاثة ال تكون إال هبذا األسلوب المعين، فلو قال قائل: 

 ، هذا ال يدخل يف أسلوب االستغاثة عند النحويين"استغثت باهلل"أو  "بمحمدٍ 

وإنما هي استغاثٌة لغوية، أما االستغاثة يف اصطالح النحويين فهي االستغاثة التي 

 تكون هبذا األسلوب المعين.

، تستغيث بزيد من أجل محمد، يعني "يا لزيٍد لمحمدٍ " ومن أمَلع ا أَّْ    ل:

، كأنك قلت: "يا لزيٍد لمحمدٍ "تنادي زيًدا لكي يغيث ويساعد محمًدا، إذا قلت: 

، فلهذا نقول: إّن أسلوب االستغاثة من أساليب النداء؛ ألّن "أغث محمًدا يا زيد"

 "يا هلل للمسلمين"أي: يا زيد،  "يا لزيٍد لمحمدٍ "المستغاث به يف الحقيقة منادى، 

 أي: يا اهلل أغث المسلمين.

، يعني يا أيها المدير "يا للمدير للمشروع"، وتقول: "يا لخالٍد لهندٍ "وتقول: 

، "يا لناس للمظلوم"وع، أدرك المشروع، ساعد المشروع، وتقول: أغث المشر

، وتقول: "يا للمعلمين للطالب"، وتقول: "يا لرجال للمرأة المظلومة"وتقول: 

 ."يا لربي لوطني"، وتقول: "يا هلل ألهل سوريا"

يا، ثم تأيت بالمستغاث به مجروًرا بالالم المفتوحة، ثم تأيت بالمستغاث له 

الم المكسورة، ويجوز يف هذا األسلوب أْن تستغيث بغيرك لنفسك، مجروًرا بال

، ويجوز "يا ألخي لي"، يعني يا زيد أغثني أدركني ساعدين، "يا لزيٍد لي"فتقول: 

، "يا لي ألخي"، "يا لي لزيدٍ "يف هذا األسلوب أْن تستغيث بنفسك لغيرك، فتقول: 

 تنادي نفسك لمساعدة أخيك.
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كذلك، ويجوز  "يا له لهندٍ "استغاثة بك لمساعدة هند، ، "يا لك لهندٍ "وتقول: 

يا لك "، فتجعل المستغاث به والمستغاث له ضميرين، "يا لك لي"أْن تقول: 

وهكذا، ويجوز يف  "يا له لي"، يعني يا أنت ساعدين وأعني وأغثني، أو تقول: "لي

ًدا، تخاطب ، وأنت تعني هبما رجاًل واح"يا لزيٍد لزيدٍ "هذا األسلوب أْن تقول: 

 ."يا لزيٍد لزيدٍ "زيًدا وتقول له: 

والمعنى حينئٍذ أدعوك يا زيد لتنصف من نفسك، والشواهد على ذلك كثيرٌة 

 يف كالم العرب قديًما وحديًثا، قال الشاعر:

ٌَهَعَ ين نََّفنللللللللي ال د للللللللاةد َفلللللللل َُ  َ 

 

طلللللللا ا   ل ا لللللللي المد
لللللللها لا  َفيلللللللا لالَّ

 وقال اآلخر:  

  َرَبعللللاءا َأمللللا للللا َللّرجللللالا لاَيلللل ما ا

 

 َ نَفلللك   بعلللث للللي َبعلللَد الند لللى َ َربلللا 

 وقال اآلخر المحدث:  

  لللللللا للرجلللللللال للللللللل ة مُل ملللللللة

 

 بمخالللللللللب ا عللللللللداء وا بنللللللللاء 

بعد ةلك ن  ل: ق لنا إَّّ المسع اث به يف أسل ب ااسع ا ة  َر بالم  مفع حة،  

 هَا ه  ا صق، ولُنه  َر بالم  مُس رة  يف حالعين:

إذا كان المستغاث به ياء المتكلم، يا لي لزيٍد، فيجب حينئٍذ أْن ُيجر  ى:ا ول -

بالٍم مكسورة، لماذا يا إخوان؟ ألّن ياء المتكلم تكسر ما قبلها، فهذا الحكم 

معروف، إًذا ما أتينا بجديد، لكن نبهنا إليه، إذا كان المستغاث به ياء المتكلم فُيجر 

 حينئٍذ بالٍم مكسورة.

يين يمنع وقوع ياء المتكلم مستغاًثا به وبعضهم يجيزه؛ والسبب وبعض النحو

يف ذلك أّن الذي ورد من ذلك أو جاء من ذلك يحملونه على أنه مستغاٌث له، وأّن 

المستغاث به محذوف، يقولون: إّن المعنى على ذلك، ولكن القياس ال يمنع من 
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يا نفُس ساعدي "تقول: ذلك، القياس ال يمنع أْن تنادي نفسك إلغاثة غيرك، كأْن  

، ليس هناك مانع من ذلك يف النداء الحقيقي، وكذلك يف االستغاثة؛ ألننا "أخي

 ، يعني يا نفُس ساعدي زيًدا."يا لي لزيدٍ "عرفنا أّن االستغاثة يف األصل نداء 

التي ُيجر فيها المستغاث به بالالم المكسورة، إذا كان  والحالة الَانية: -

يا لزيٍد "، "يا لزيٍد ولعمرٍو لبكرٍ "ا من دون تكرير يا، نحو: المستغاث به معطوفً 

يا لزيٍد "، معنى ذلك أنك ناديت اثنين لكي يساعدوا بكًرا، "ولعمرٍو لبكرٍ 

، فإذا عطفت على المستغاث به عطفت من دون تكرير يا، حينئٍذ تكسر "ولعمروٍ 

ثم يف المعطوف تقول: ، هذه مفتوحة ما لنا عالقة هبا، "يا َلزيدٍ "الالم فتقول: 

، كأنك قلت: يا زيد ويا "لبكرٍ "لعمرٍو هذا كله مستغاث به، ثم تقول:  "ولِعمروٍ "

 عمرو أغيثا بكًرا.

أما إذا كان المعطوف بتكرير ياء، فالحكم واحد، يعني مع األول والثاين 

ة ، وهذا يف الحقيق"يا لزيٍد ويا لعمرٍو لبكرٍ "كالهما تكون الالم مفتوحة، تقول: 

كان ال يحتاج إلى تنبيه؛ ألنك إذا كررت ياء فهي استغاثٌة مستقلة، حكمها حكم 

االستغاثة األولى، فهذا ما يتعلق بالمستغاث به الذي ُيجر بالالم المفتوحة إال يف 

 موضعين.

 .[@35:42] الطالب:

كما -وجوًبا، كل كالمنا على الوجوب، وأما المستغاث له فإنه ُيجر ال يخ:

لالم المكسورة، إال إذا كان ضميًرا غير ياء المتكلم فإنه يجر بالالم با -ذكرنا

أهل "، أو تقول: "أخي يا لمحمٍد له"، أو تقول: "يا َلزيٍد لك"المفتوحة، نحو: 

، والعلة يف ذلك: أّن الضمائر "أنت محتاٌج يا هلل لك"، أو تقول: "فلسطين يا هلل لهم

من ياء المتكلم، فهذا أيًضا كان ال يحتاج إلى إنما تجر بالالم المفتوحة إال ما كان 

 تنبيه وإنما فقط ذَكرنا به.
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 فبعد أْن لخصنا شيًئا من أحكام االستغاثة نعود إلى كالم ابن مالٍك 
 وأبياته الثالثة التي قال فيها: 

َاللللا فا نَللللاد   مد ُِ مد ْيَث اْسلللل  إاَةا اْسللللعد ا

 

ْرَ َالللللى   بالللللالَّالَما َمْفعد َحللللل  َ َيلللللا َللمد

ماذا يقول؟ يقول: إذا استغيث باسٍم منادى فإنك تجره بالٍم مفتوحة، ثم مثَّل  

ْرَ َاىعلى ذلك بقوله: )  لُن  ؤمَ من بيعه ف ائد:(، َ ا َللمد

نَاد  أّن المستغاث به منادى؛ ألنه قال: ) من ا: - ُِ مد ْيَث اْس (، فهو إاَةا اْسعد ا

 منادى.

 "يا لزيدٍ "ن بأل ومن دون أل، تقول: أّن المستغاث به يصح أْن يكو ومن ا: -

ْرَ َاى، ومثاله: )"يا لرجل لعمروٍ "وتقول:  (، وقد عرفنا يف أحكام النداء من َ ا َللمد

، وإنَّما إما "يا الرجل"قبل أنه ال يجوز أْن يباشر حرف النداء ما فيه أل، ما تقول: 

يا أيها ": ، أو أْن تأيت بصلة وهي أي، تقول"يا رجل"أْن تحذف أل فتقول: 

، لكن يف االستغاثة يجوز أْن تأيت بأل، والسبب يف ذلك وجود الفاصل وهو "الرجل

 الالم حرف الجر الالم.

ْيَث أنه قال يف حكم المستغاث به: قال: ) ومن الف ائد من البيت: - إاَةا اْسعد ا

نَاد   ُِ مد َاا باالَّالَما َمْفعد َح ( فما حكمه؟ )اْس
فا فحكم عليه  (، خفض يعني جر،مد

باإلعراب أم بالبناء؟ فحكم عليه باإلعراب، المستغاث به وإْن كان مناًدى إال أنه 

 يف االستغاثة دائًما معرب، وستأيت كيفية إعرابه إْن شاء اهلل.

ُِ أنه قال: ) ومن الف ائد يف هَا البيت: - ْيَث اْس (، ولم يقل: إذا إاَةا اْسعد ا

استغثت زيًدا، "غة تتعدى بنفسها يف األكثر، تقول: استغيث باسٍم، فاالستغاثة يف الل

استغثت باهلل، "، ويجوز أْن تتعدى بالباء تقول: "استغثت اهلل، استغاثني زيٌد فأغثته

 [9ا نفال:] (ٱ ٻ ٻ)، قال تعالى: "واستغثت بزيد واستغاث بي
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ُِ على الكثير، وابن مالك استعمل الكثير فقال: )  ْيَث اْس و قال: إذا (، ولإاَةا اْسعد ا

 استغيث باسٍم لجاز على الوجه اآلخر.

 بعد ةلك:  ُ قال ابن مالك

ََ َ للا ْر  إَّْ َ للرَّ
 َواْفللَعْح َمللَع الَمْعْطلل فا

 

ْسللللرا اْئعاَيللللا  َُ للللَ   ةلاللللَك باال  َوفاللللي سا

    ل: إَّْ عطفت على المسع اث به فلك حالعاَّ: 

هو أنك تجر بالالم إْن عطفت بتكرير ياء لم يتغير الحكم، و الحالة ا ولى: -

 ، قال الشاعر:"يا لزيٍد ويا لعمرٍو لبكرٍ "المفتوحة، نحو: 

ي وَ لللللا  مَلللللال قللللل مي   لللللا َلَ لللللْ ما

 

عدللللللللل هُ يف اهد لللللللللاد  ْ  عد   انلللللللللا

إْن عطفت من دون تكرير ياء، فإنك تجر بالالم المكسورة ال  والحالة الَانية: - 

 اعر:، قال الش"يا لزيٍد ولعمرٍو لبكرٍ "المفتوحة، نحو: 

  بُيللللك نللللاء  بعيللللد الللللدار م عللللرِب 

 

  لللللا للُ للللل ل وللّ لللللّباَّ للعَلللللب 

ْسرا اْئعاَياوقوله يف الشطر الثاين: )  َُ َ   ةلاَك باال (، يعني اجعل الالم َوفاي سا

مكسورًة يف غير ما ذكر من قبل، المذكور من قبل يكون مجروًرا بالالم المفتوحة، 

وهَا   مق جر بالالم المكسورة، وما سوى ذلك يف أسلوب االستغاثة فإنه يُ 

  يسين:

، "يا لزيٍد لعمروٍ "المستغاث له فإنه ُيجر بالٍم مكسورة، كقولك:  ا ول: -

 وذكرنا أّن المستغاث له إذا كان ضميًرا غير ياء المتكلم فإنه يجر بالالم المفتوحة.

ون إذا عطفت على المستغاث به د والحالة الَانية العي   مل ا هَا البيت: -

 تكرير ياء، وسبق هذا بأمثلته.

الخالصة أّن المستغاث به يجر بالٍم مفتوحة، إال إذا كان ياء  فالخالصة:

المتكلم أو عطفت دون تكرير ياء، فإنك تجر بالالم المكسورة، وأما المستغاث 



 

 
e 

g h 

f  595 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

به فإنه ُيجر بالٍم مكسورة، إال إذا كان ضميًرا غير ياء المتكلم فإنه ُيجر بالٍم 

 مفتوحة.

 : ُ قال

ْيَث َعاَقَبلللللْت َألالللللْف   َواَمد َملللللا اْسلللللعد ا

 

لاللللللف  للللللب  أد  َ و َ َع ُِ ةد للللللهد اْسلللللل َْلد
 َوما

ْيَث َعاَقَبْت َألاْف : )قوله  ، يقول: يجوز يف المستغاث به أْن (َواَمد َما اْسعد ا

تحذف منه الالم الالم التي قبله التي تجره تحذفها، وتضع عوًضا منها ألًفا يف آخر 

حذفنا الالم  "يا لزيدٍ "، األسلوب األول "يا زيدا لمحمدٍ "غاث به، تقول: المست

، هذا أسلوٌب ثاٍن من أساليب "يا زيدا لمحمدٍ "ووضعنا مكاهنا ألًفا يف األخير 

 ، قال الشاعر:"يا ربا ألهل سوريا"االستغاثة، وتقول: 

  لللللللا    لللللللدا  ملللللللق  نيلللللللق عللللللل   

 

 وغن للللللللى بعللللللللد فاقللللللللة  وهلللللللل اَّ 

 وقال اآلخر:  

جللللاَل باللللالَ َدم   فد َ ْ للللعدْلَن الر 
 َ للللعائا

 

َا   الَ
للللعائفا  َفيللللا َعَبلللل  لال للللا ا  الاَّ

َا ( هي األصل فيا للعجب، فقال: )َفيا َعَب )   الَ
عائفا   ا َعَب  لال ا ا (، الاَّ

ْيَث ( يف البيت ما إعراهبا؟ )َألاْف وقوله: ) (، َعاَقَبْت َألاْف ( ما بالها؟ )َواَمد َما اْسعد ا

ا األلف ساكنة من أجل البيت؛ ألّن البيت هنا مقيد يعني مسكن اآلخر، فلو طبعً 

كان مطلًقا يعني تظهر عليه الحركة لتبين هو مرفوع أم منصوب، لكنه مقيد مسكن 

فهل هو مرفوٌع أم منصوٌب أم يجوز فيه الوجهان؟ منصوب، منصوب على معنى 

ح، فتكون مفعواًل به، ويجوز الم ما استغيث عاقبت هي ألًفا، نعم هذا معنًى صحي

أْن تكون فاعاًل على معنى والم ما استغيث عاقبتها ألٌف، فكالهما محتمل 

وصحيٌح يف المعنى؛ ألهنم ينصون على أّن الالم قبل المستغاث به واأللف بعده 

 يتعاقبان.
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 .[@47:53] الطالب: 

هما فاعل يتعاقبان، فبما أهنما يتعاقبان يعني يتفاعالن، إًذا فكال ال يخ:

، فتقول يف "ضاربت زيًدا أو قاتلت زيًدا أو خاصمت زيًدا"ومفعول، إذا قلت: 

اإلعراب: الفاعل التاء وزيًدا مفعوٌل به، لكن يف المعنى كالهما فاعل ومفعول، 

 ألّن كالهما قاتل وُقتل.

 .[@48:31] الطالب:

 ال، أما كونه تمييًزا ال ال يستقيم. ال يخ

يا زيدا "و "يا لزيٍد لعمروٍ "لك لالستغاثة أسلوبين: فعلى ذلك ذكر ابن ما

، وهناك وجٌه ثالث يف االستغاثة قليل االستعمال لم يذكره ابن مالك ربما "لعمروٍ 

يعني يا  "يا زيُد لعمروٍ "لقلته وهو أْن ُتعامل المستغاث به معاملة المنادى، نحو: 

 زيُد أغث ساعد أعن عمًرا، قال الشاعر: 

 عَلللللب العَيلللللبأا  لللللا قللللل م لل

 

 لألر لللللللب  علللللللر  ولل فلللللللالَ 

 وقال اآلخر:  

  ر نلللللا ق منلللللا ملللللن حلللللرب علللللام  

 

 أا  لللللللا قللللللل م لألملللللللر ال لللللللعاَ 

معاملة المنادى، والشطر الثاين من البيت  -كما ترون-فالمستغاث به ُعِمل 

ب  أدلاف: )وهو قوله  َ و َ َع ُِ ةد هد اْس َْلد
(، يقول: المتعجب منه حكمه حكم َوما

به، إذا ناديت المتعجب منه عند التعجب فإّن حكمه حينئٍذ حكم المستغاث 

يا لزيٍد ما "ماذا تفعل إذا تعجبت منه ومن عمله؟  "يا لزيدٍ "المستغاث به، تقول: 

يا " "يا للداهية!"، إذا تعجبت من الداهية التي نزلت أو المصيبة تقول: "تفعل!

يا "، "لالختبار ما أسهله! يا"، تقول: "يا للكارثة!"، "يا للعجب!" "للمصيبة!

، وتقول ذلك أيًضا يف نداء الضمير، فأقول متعجًبا "لألمطار ما أقوى جرياهنا!

ا يف كالم العرب."يا له من رجل!"، "يا لك من رجل!"منك:   ، وهذا كثيٌر جدًّ
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 ومن ذلك قول امرؤ القيس يف معلقته المشهورة:

 نَ مللللهد   للللٌََّّ  ليللللْق  مللللن لللللَك   للللا

 

 ق  للللدَ بيللللَبقا بُللللق م للللار الفعلللل 

يتعجب منه، وإذا قلنا: إّن نداء المتعجب منه كنداء المستغاث به وقد أجزنا يف  

المستغاث به أْن نحذف الالم ونأيت باأللف وكذلك يف المتعجب منه يجوز فيه أْن 

، قال "يا عجبا لك"، أو "يا عجبا لزيٍد!"، وأْن تقول: "يا زيدا ما تفعل!"تقول: 

 الشاعر:

 ن هللللللَه الفلي لللللله للللللا عَبللللللا ملللللل

 

 هللللللق  للللللَهبن ال  بللللللاء الر  لللللله 

 تعرفون معنى البيتين: 

  للللللللا عَبللللللللا ل للللللللَه الفلي لللللللله

 

 هللللللق  للللللَهبن ال  بللللللاء الر  لللللله 

 هل تعرفون القوباء؟  

 .[@52:23] الطالب:

ال، ال، هذا مرض مرض جلدي يسميه النَّاس اآلن بالحزازة مثل  ال يخ:

ن الجلد، فقيل لهذا األعرابي إّن الحساسية كذا تكون دائرة كأهنا تأكل شيًئا م

عالجها أْن تضع عليها شيًئا من ريقك يف الصباح عندما تستيقظ وتذهب، هذا أمر 

معروف حتى اآلن عند النَّاس عند الحزازة هذه تضع عليها شيًئا من الريق يف 

 (.هق  َهبن ال  باء الر  هالصباح، فيستغرب يقول: )

 .[@53:07] الطالب:

(، فليقة: يعني األمر المفلوق عجيب، الفليقة با من هَه الفلي ه ا عَ) ال يخ:

(، ونداء هق   لبن ال  باء الر  ه(، ويف رواية: )هق  َهبن ال  باء الر  هبالالم، )

 نداء الععَب له سبباَّ:التعجب عندما تنادي يف التعجب 

جنسه كأْن أْن يرى اإلنسان أمًرا عظيًما عجيًبا غريًبا، فينادي  السبب ا ول: -
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يا "، "يا للعشَب!"تتعجب مثاًل من العشب من كثرته أو من جماله، فتقول:  

 وهكذا. "يا للمصيبة"، "يا للدواهي!"، "يا للماء!"، "للربيع!

أْن يرى اإلنسان أمًرا عظيًما فينادي َمن له عالقٌة به، ال ينادي  والسبب الَاين: -

، عندما "يا العلماء!"القة به، كأْن يقول: هو هذا األمر العظيم وإنما ينادي َمن له ع

يا ألهل "يرى أمًرا ينبغي أْن يتصدوا له أو يبينوا الحكم فيه أو نحو ذلك، أو تقول: 

، هذا كله من "يا للعرب!"، أو تقول: "يا ألرباب المروءة والنجدة!"، أو "العقول!

 نداء التعجب.

 ائد املهمة:وخنتم الكالم على باب االستغاثة بذكر بعض الفو 

أّن أسلوب االستغاثة قد يأيت للمستغاث منه، نحن قلنا  فمن هَه الف ائد: -

، يعني يا زيد أغث ساعد "يا لزيٍد لعمروٍ "االستغاثة تستغيث بشيء لشيء، تقول: 

أدرك عمًرا، لكن قد يأيت أسلوب االستغاثة لالستغاثة من شيء، وحينئٍذ ُيجر بمن 

، المعنى يعني يا زيد أغثني من عمرو، "ٍد من عمروٍ يا لزي"ال بالالم، كقولك: 

 فعمرو حينئٍذ ليس مستغاًثا له وإنما هو مستغاٌث منه.

 قال الشاعر:

َجلللالا َةوا  ا لبلللابا  لللنْ  َ لللا َللر   َنَفلللر   ما

 

ْ نَلللا 
ُْ دا للل   َل د

لللْردا لللَفهد المد  ا َ ْبلللَرود السَّ

 يستغيث هبم من هؤالء النفر. 

ا: - المستغاث له إذا كان معلوًما، فيجوز حذفه على  أنّ  ومن الف ائد أ ا 

 القاعدة كل معلوم يجوز حذفه، كقول الشاعر:

للالَ  َمللنْ   للا َلَ للْ مي! ْلعد
 واْلَمسللاعاي؟ لا

 

؟  للا َلَ للْ مي!  للماوا لنَّللَد  والسَّ
 َمللْن لا

 (، لكن ما يذكر مستغاًثا له. ا َلَ ْ ميفهو اآلن ينادي ) 

عن كيفية إعراب أسلوب االستغاثة، وأنا  بوالفائدة ا ميرة يف هَا البا -
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، "يا هلل للمسلمين"أتوقع أنكم ستسألون عن ذلك كيف نعرب مثل هذا األسلوب 

، فنقول: وقد ذكرنا إّن المستغاث به معرٌب على كل حال يف "يا لزيٍد لعمروٍ "

، فتجره بكسرتين فهو معرٌب على كل حال "يا لزيدٍ "االستغاثة؛ ألنك تقول: 

المنادى الذي ُيبنى يف حالة وُينصب يف حالة، ُيبنى يعني يكون مبنًيا ال وليس ك

 معرًبا، وُينصب أْن يكون معرًبا حكمه النصب.

أما يف أسلوب االستغاثة فإّن المستغاث به دائًما معرب، وإعرابه هبذه الطريقة  

 "يا لزيٍد لعمروٍ "
ٌ

على ، يا: حرف نداٍء واستغاثة ال محل له من اإلعراب مبني

السكون، لزيٍد: الالم الالم فيها للنحويين أربعة مذاهب أظهرها وأوضحها أنه 

فالالم زائدة، وعلى ذلك  "يا زيد"كقولك:  "يا لزيدٍ "حرف جٍر زائد، فقولك: 

 على الفتح ال محل له من اإلعراب، وزيٍد: مناًدى 
ٌ

نقول: الالم حرف جٍر زائد مبني

أنه معرب ليس مبنًيا، والمنادى ما حكمه وال معرب؟ قلنا: معرب اتفقنا على 

 اإلعرابي؟ الرفع أم النصب أم الجر؟ النصب.

: ا ن  ل يف إعراب ه د  مناًدى منصوب، وعالمة نصبه الفتحة المقدرة منع من  إة 

ظهورها حركة حرف الجر الزائد، وال يخفى على شريف علمكم أّن حرف الجر 

، فرجٍل "هل جاء من رجٍل؟"اب، فإذا قلت: الزائد يؤثر يف اللفظ وال يؤثر يف اإلعر

، فرجٍل: "هل رأيت من رجٍل؟"فاعل مرفوع محاًل مجرور لفًظا، وإذا قلت: 

مفعوٌل به منصوٌب محاًل مجروٌر لفًظا، ونبهنا على ذلك يف أكثر من مرة، ولهذا 

 أعربنا اإلعراب الذي سمعتموه.

كسر ال محل له من : الالم حرف جٍر أصلي مبني على ال"لعمروٍ "وقوله: 

يا "اإلعراب، وعمرٍو: اسٌم مجرور وعالمة جره الكسرة، ونحو ذلك لو قلت: 

، اإلعراب نفسه؛ ألّن زيد وعبد اهلل يف أسلوب االستغاثة كالهما "لعبد اهلل لعمروٍ 

 معرب، واهلل أعلم.

 وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس املائة
 

حمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله ال 

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل ويف هذه الليلة ليلة اإلثنين 

السادس والعشرين من شهر المحرم من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة وألف من 

 هذا الجامع جامع الراجحي يف مدينة ، لنعقد يفهجرة المصطفى

الرياض بحي الجزيرة الدرس المئة، وإْن شئتم المتم المئة، وإْن شئتم المكمل 

 .-عليه رحمة اهلل-المئة من دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك

ونثني عليه الخير كله أْن أتم الدروس إلى المئة،  فنحمد اهلل

شيٍء قدير، أما شرح ]األلفية[  حسن التمام والقبول، إنه على كل ونسأله

 فقد توقفنا عند 

 باب الندبة
يف سبعة أبيات نبدأ بقراءهتا، ثم نشرحها إْن شاء  وقد نظمه ابن مالٍك 

 اهلل تعالى.

 :قال في ا

وب  َوَملا.601 َمنْدد
نَاَد  اْجَعق لا لمد

 َما لا

 

َملللللا  نْلللللَدْب َواَ َملللللا أدْب ا ُْ  د لللللَر َلللللل  ُ  ند
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َا  اْ َعَ رْ َو دنَْدبد المَ .602   صد لد باالَّ

 

 َ باْسلللللَر َهْملللللَ م  َ لالللللي َوا َملللللْن َحَفلللللرْ  

للهد بالا َلاْف .603 
وبا صا نَْعَ ى الَمنْدد  َومد

 

ْف   َا للللل ََْلَ لللللا حد
َهلللللا إاَّْ َ لللللاََّ ما  َمْعلد  

َا  بالللها َ َملللق.604  ْ ند الَّللل ََ َ نْللل ا ا ََ  َ للل

 

للللَلة  َأو َغْيراَهللللا نالللللَت ا ََمللللق  للللْن صا  ما

اناَسلل َوال.605  ََ  مد
َق َحْعَملل  َأولاللها ُْ لل َّ  

 

ُ  اَباَسللللللا  للللللن الَفللللللْعحد باللللللَ ْه ُد  إاَّْ َ 

للرادْ .606   إَّْ  د
ت  ُْ ْد َهللاء َسلل  َوَواقاَفلل  ها

 

دْ   ٌْ َفالَمللللللدَّ َوالَ للللللا اَ َ لللللل ا  َوإاَّْ َ َ لللللل

َ ا َواَعْبلللللللَدا.607   َوَقائالللللللِق َواَعْبلللللللدا

 

ُد َّ  َأْبلللَد   للل لللي الن لللَدا الَيلللا َةا سد
 َملللْن فا

 هذا الباب هو  

بعد  باب الندبة وهو يف الحقيقة من أبواب النداء، ولذا ذكره ابن مالك

ف لنا  -كما سمعتم-النداء، وابن مالك شرع مباشرةً  يف أحكام المندوب، ولم ُيعرِّ

 الندبة وال المندوب، فدعونا نبدأ بالكالم على تعريف المندوب.

 :املندوب شيئان وهما 

 المعفَع عليه. -

 لمع جع منه.وا -

 "وازيدا"أو  "وازيد"هذا هو المندوب، المندوب هو المتفجع عليه كقولك: 

، "واضهراه"أو  "واضهرا"أو  "واضهر"، والمتوجع منه كقولك: "وازيداه"أو 

 فالمندوب هو المتفجع عليه إظهار الحزن عليه، أو المتوجع منه أي المتألم منه.

فجع عليه أو المتوجع منه، ولذلك فالندبة على ذلك الندبة هي نداء المت

إا أَّّ من أبواب النداء، فالمندوب يف الحقيقة إًذا منادى،  -كما قلنا-كانت

 المندوب  خعلف عن المناد  يف  يسين ف  :

أنه ال ُيستعمل مع المندوب من أحرف النداء إال حرفان، األول:  ا ول: -

ياء بشرط أمن اللبس أي أمن وهو األصل واألكثر، والحرف الثاين  "وازيد" "وا"
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التباس الندبة بالنداء، يعني أْن ُيعلم أنك تندب وال تنادي نداًء معتاًدا، فهذا األمر  

 األول الذي يختلف فيه المندوب عن المنادى.

أّن المندوب يجوز فيه أْن تزيد يف آخره ألًفا، فلك أْن تقول عند  ا مر الَاين: -

تبني على الضم كالمنادى، ولك أْن تزيد  "وازيدُ " "كوازيُد غفر اهلل ل"ندبة زيد: 

، ويجوز أْن تزيد بعد األلف هاًء يسموهنا "وازيدا غفر اهلل لك"ألًفا يف آخره فتقول: 

أو  "وازيد"هاء السكت وهذا خاٌص بحالة الوقف دون الوصل، فتقول يف ندبة زيد 

 عند الوقف. "وازيداه"أو  "وازيدا"

يختلف فيهما المندوب عن المنادى، وما سوى ذلك فهذان األمران اللذان 

فإّن األحكام أحكام المندوب والمنادى سواء، فلهذا نعود إلى أبيات ابن 

 ونشرحها. مالك

وب  يف أول هذه األبيات: ) قال َمنْدد
نَاَد  اْجَعق لا لمد

(، يقول: إّن َما لا

نادى إذا كان مفرًدا حكم المندوب مثل حكم المنادى، يعني أنه ُيبنى كما ُيبنى الم

، "واظهرُ " "وازيدُ "معرفة، وُينصب كما ُينصب المنادى فيما سوى ذلك، فتقول: 

 فتنصب. "واعبَد الملك"فتنصب، أو  "واأميَر المؤمنين"تقول: 

 إًذا فتبني وتنصب المندوب كما تفعل ذلك مع المنادى؛ ألّن أحكامهما سواء.

 :  ُ قال ابن مالك  

 ...............................َوَملللللا

 

َملللللا  نْلللللَدْب َواَ َملللللا أدْب ا ُْ  د لللللَر َلللللل  ُ  ند

َا  اْ لللَعَ رْ   للل لد باالَّللل نْلللَدبد الَم صد  َو د

 

 َ باْسلللللَر َهْملللللَ م  َ لالللللي َوا َملللللْن َحَفلللللرْ  

ما تجوز ندبته وما ال تجوز ندبته، فليس كل مناًدى يجوز أْن تندبه،  ذَكر 

فَ ر اسمين ا ال االسم المعرفة المبهم، أنه ال ُيندب االسم النكرة و فذَكر

  دندباَّ:
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االسم النكرة، األسماء المنكرة ال ُتندب، ال تندب رجاًل منكًرا، ال  ا ول: -

؛ ألّن هذا ينايف الغرض من الندبة، الندبة أْن تتفجع على "وارجل"تعينه فتقول: 

ندب النكرة، معين، هل تتفجع على غير معين؟ ال يكاد يتصور ذلك، فلهذا ال تُ 

نَْدْب وهذا هو قول ابن مالك: ) ُْ  د َر َل  ُ  (.َوَما ند

الذي ال ُيندب هو االسم المعرفة المبهم، معرفة ومبهم، االسم  والَاين: -

المعرفة المبهم هذا يطلقونه على نوعين من المعارف وهما: أسماء اإلشارة 

ة هذا، هؤالء، االسم واألسماء الموصولة، فأسماء اإلشارة ال ُتندب؛ ألهنا مبهم

مبهم ال يتعرف إال من خارجه، هو يتعرف لكن ال يتعرف بلفظه كالعلم مثاًل، وإنَّما 

يتعرف من خارجه بالحضور باإلشارة هذا، وإال هو يف األصل فيه إهبام وال يتعرف 

 إال من خارجه.

ا: ، ال تقول: "واهذا"ال ُيندب لعدم التعيين، ال تقول:  فل َا قال ا أ ا 

َما، وهذا هو قول ابن مالك: )"واهؤالءَ " (، والثاين الذي ال ُيندب قلنا من َواَ َما أدْب ا

األسماء المبهمة األسماء الموصولة، االسم الموصول أيًضا يف حقيقته مبهم 

 ، هو يتعرف ولكنه يتعرف من خارجه أيًضا يتعرف بصلته."الذي، من، التي"

، أو تقول: "وا الذي أحبه"ال تقول مثاًل: فاألسماء الموصولة أيًضا ال ُتندب، 

، إال أهنم استثنوا الموصول الخالي من )أل( إذا اشتهر بصلته، "وا َمن أحبه"

، إذا كان مشهوًرا "َمن"الموصول الخالي من )أل( يعني ليست فيه )أل(، مثل: 

ي ، الذ"وا َمن حفر بئر زمزم"بصلته، يعني صلته ال تطلق إال على معين، كقولهم: 

 حفر بئر زمزم معين ومعروف.

وا عبَد "؛ جائز ألنه يف قوة قولك: "وا َمن حفر بئر زمزم"إًذا فقولك: 

، كلمة "وا َمن أحبه"، بخالف قولك: وهو جد النبي "المطلب

 أحبه هذه ال تتعين ال تطلق على معين، قد تطلقه على أي إنسان تحبه.
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وصول الخالي من )أل( إذا اشتهر إًذا ال ُيستثنى من األسماء المبهمة إال الم 

 بصلته، وهذا هو قول ابن مالك: 

َا  اْ لللَعَ رْ  للل لد باالَّللل نْلللَدبد الَم صد  َو د

 

 َ باْسلللللَر َهْملللللَ م  َ لالللللي َوا َملللللْن َحَفلللللرْ  

وا َمن حفر بئر "، "بئر زمزم"(، ثم تأيت بعدها تليها بقولك: َوا َمْن َحَفرْ يعني ) 

 أَّّ ا سماء العي  دندب  ال ة: ال ُيندب:، والخالصة فيما ُيندب وما "زمزم

 العلم. :ا ول -

 المضاف إلى معرفة. :والَاين -

 الموصول الخالي من )أل( المشتهر بصلته. :والَالث -

فهذه األسماء التي ُتندب؛ ألّن مسمياهتا متعينٌة هبا، وما سوى ذلك ال ُيندب، ما 

ف التي لم يذكرها وهي سوى ذلك ماذا يشمل؟ يشمل النكرات، ويشمل المعار

الضمائر ما ُتندب، وأسماء اإلشارة ال ُتندب، والمحلى بأل ال ُيندب والموصول 

 إذا لم يكن خالًيا من )أل( مشتهًرا بصلته.

 : ُ قال ابن مالك  

لللللهد باللللا َلاْف 
وبا صا نَْعَ للللى الَمنْللللدد  َومد

 

ْف   َا للللل ََْلَ لللللا حد
َهلللللا إاَّْ َ لللللاََّ ما  َمْعلد  

ََ َ نْللللل ا ْ   ا ََ َا  بالللللها َ َملللللقَ للللل  ند الَّللللل

 

للللَلة  َأو َغْيراَهللللا نالللللَت ا ََمللللق  للللْن صا  ما

أّن المندوب يجوز أْن تليه ألف يسموهنا ألف الندبة،  ذَكر ابن مالك 

وسيذكر يف بيٍت قادم أنه يجوز أيًضا يف الوقف أْن تزيد بعد األلف هاًء يسموهنا هاء 

عاله معاملة النداء، أو تزيد ألًفا ت "وا زيدُ " "زيد"السكت، فلهذا تقول: يف قولك: 

، هذا يف "وا زيداه"، ولك عند الوقف أْن تقول: "وا زيدا"بعد آخره فتقول: 

 المتفجع عليه.

، ولك أْن تزيد ألًفا بعد آخره "وا ظهرُ " ويف المع جع منه  الظ ر لك أَّْ    ل:



 

 
e 

g h 

f  605 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

، "هراهوا ظ"، ولك أْن تزيد هاء السكت عند الوقف فتقول: "وا ظهرا"فتقول: 

وا عبد "وكذلك يف ندبة عبد الملك إنسان اسمه عبد الملك، لك أْن تقول: 

، ولك أْن "وا عبد الملكا"كالمنادى، ولك أْن تزيد ألًفا يف آخره فتقول:  "الملك

، وكذلك يف ندبة أمير المؤمنين لك "وا عبد الملكاه"تزيد هاًء عند الوقف فتقول: 

، كل ذلك "أمير المؤمنيناه"أو  "وا أمير المؤمنينا"و وا أمير المؤمنين، أ"أْن تقول: 

لهد باا َلاْف : )جائز، وهذا قوله
وبا صا نَْعَ ى الَمنْدد  (.َومد

أنه ُيحذف من أجل هذه األلف التي ُتزاد بعد آخر  ثم بعد ذلك ذَكر

 المندوب شيئان:

خر األلف إذا وقعت يف آخر االسم المندوب، فرق بين قولنا: يف آ :ا ول -

، ثم أضفت "موسى وليلى"وبعد آخر، إذا كان آخر االسم المندوب ألًفا كقولنا: 

بعده ألف الندبة، طبًعا سيجتمع ألفان وهما ساكنان فسنحذف األولى، فكيف 

على األصل، وإما أْن تأيت بألف  "وا موسى"تندب موسى؟ ستقول إما أْن تقول: 

، أما قولنا: "وا موساه"اء عند الوقف واللفظ واحد، أو تأيت باله "وا موسا"الندبة 

، فهذا بسين وبعدها ألف واقفة وبعدها هاء، والوجه األول: عندما "وا موساه"

، فكيف نكتب األلف؟ نائمة أو بطة أو "وا زيدُ "كما تقول:  "وا موسى"تقول: 

 مقصورة؛ ألهنا موسى، ثم بنيته على الضم المقدر.

ف موسى وحذفت ألف موسى، فقلت: لو أتيت بألف الندبة واجتمعت مع أل

 "وا ليلى"، تقول: "يا ليلى"فتكتب األلف واقفة، وكذلك ليلى تقول:  "وا موسا"

ْف ، وهذا هو قول ابن مالك: )"وا ليال"أو  َا
ََْلَ ا حد

َها إاَّْ َ اََّ ما َها(، )َمْعلد   ( َمْعلد  

ََْل َ يعني: الذي تليه وهو آخر االسم المندوب، ) ( يعني: إْن كان ألًفا فإنه اإاَّْ َ اََّ ما

 ُيحذف يعني لاللتقاء الساكنين.

التنوين، إذا كان يف آخر  :وا مر الَاين الَ   دحَف ل َه ا لف ألف الندبة -
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المندوب تنوينًا فإنه ُيحذف للعلة السابقة وهو التقاء الساكنين؛ ألّن ألف الندبة  

فُيحذف التنوين، مثال ذلك  نوٌن ساكنة -كما تعرفون-ألف وهي ساكنة، والتنوين

 أْن تندب صديق زيد، فماذا تقول يف ندبته؟

 ."وا صديَق زيدٍ " :على الص رة ا ولى -

 ."وا صديق زيدا" :وعلى الص رة الَانية -

وا صديق "فتحذف التنوين وتأيت باأللف، وعند الوقف ال يجوز أْن تقول: 

 : ، وهذا هو قوله"زيداه

ْ ند الَّللللل ََ َ نْللللل ا ا ََ  َا  بالللللها َ َملللللقَ للللل

 

للللَلة  َأو َغْيراَهللللا نالللللَت ا ََمللللق  للللْن صا  ما

َلة  َأو َغْيراَها: )قوله  ْن صا َا  باها َ َمق ما ْ ند الَّ (، أما التنوين الذي يف َ نْ ا

الصلة فكقولك، التنوين الذي يف الصلة يعني أي صلة؟ صلة الموصول كقولك: 

لموصول: حفر بئر زمزٍم، والصلة ، الموصول َمن، وصلة ا"وا َمن حفر بئر زمزمٍ "

وا َمن حفر بئر "فيها تنوين زمزٍم، فعندما تأيت باأللف تحذف التنوين، فتقول: 

، ولك "وا َمن حفر بئر زمزما"على الصورة األولى، وعلى الثانية مع األلف  "زمزمٍ 

 ، هذا التنوين الذي يف الصلة."زمزماه"عند الوقف 

َلة  َأو َغْيراَهاقال: ) (، التنوين الذي يف غير الصلة كالتنوين الذي يف يف صا

أو  "وا صديق زيدٍ "فتقول يف ندبته:  "صديق زيدٍ "المضاف إليه، كمثالنا السابق 

(، ما عالقة ذلك نالَت ا ََمق، ثم ختم البيت بقوله: )"زيداه"أو  "وا صديق زيدا"

لحشو يف ]ألفية[ بالباب؟ ال عالقة له بالباب، هذا يسمونه حشو إلكمال البيت، وا

ا، وهذا مما تميزت به األلفية هذا منه، هذا حشو ال عالقة له  ابن مالك قليٌل جدًّ

 بالنحو وال بالبيت وال بالباب فقط إلكمال البيت.

 .[@22:45] الطالب:
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هو ال بأس طبًعا، لكن لو وضع يف حكم النحويين أفضل، ويدعو لك  ال يخ:

أنت، يعني لو أكثر الحشو لزادت األلفية عن  إْن شاء اهلل يف قلبه؛ ألنك ستحفظ

وهي أصل -ألف بيت فستحفظ أكثر وهكذا، لكن اختصر ثالثة آالف بيت

يف ألف بيت، ومن قبل اختصر النحو كله يف ثالثة آالف بيت، ثم اختصره  -األلفية

 يف ألف بيت.

وقد  فلهذا ما يمكن أْن يأيت بحشو، بخالف مثاًل ]ألفية[ ابن معطي

ذلك من قبل، ألفية ابن معطي أسهل من حيث اللفظ من ألفية ابن مالك  ذكرنا

قلياًل، لكن أحكامها قليلة وفيها حشو، فلهذا الفائدة ليست كبيرة منها، فلهذا 

 تركت واتجه النحويون بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك.

 :  ُ قال

اناَسللللل  ََ  مد
 والفلللللعح َحْعَمللللل  َأولالللللها

 

للللللن الَفللللللْعحد بالللللل  ُد ُ  اَباَسللللللاإاَّْ َ   َ ْه

 -كما نعرف جميًعا-أنك إذا زدت األلف بعد المندوب، واأللف يعني 

يجب أْن يكون ما قبلها مفتوًحا، فهذا حكم المندوب تفتح ما قبل األلف أًيا ما كان 

، فإذا أتيت "وا زيُد غفر اهلل لك"الذي قبل األلف، فأنت تقول مثاًل يف ندبة زيد: 

، أين ذهبت الضمة؟ غطتها الفتحة المجلوبة لمناسبة "وا زيدا"باأللف تقول: 

 األلف.

، سنقول: مناًدى "وا زيدا" فل َا سيٌ ي يف  ر  ة اإلعراب عندما نعرب ن  ل:

 على الضم المقدر، إًذا فاأللف ال ُبدَّ أْن تفتح ما قبلها وتغطي كل 
ٌ

مندوب مبني

أذهبت التنوين  "زمزَما": قلنا "وا َمن حفر بئر زمزمٍ "شيء، حتى كما رأيتم مثاًل 

وأذهبت الكسرة وفتح ما قبل األلف، هذا حكم األلف إذا زيدت، وهذا واضح 

 ومعروف ال داعي إلى أْن ينص عليه.
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 لكنه قال:  

اناَسللللل  ََ  مد
َق َحْعَمللللل  َأولالللللها ُْ للللل  َوال َّ

 

ُ  اَباَسللللللا  للللللن الَفللللللْعحد باللللللَ ْه ُد  إاَّْ َ 

ه، فأدي ذلك إلى لبس فيجب حينئٍذ يقول: إذا أتيت باأللف، ثم فتحت ما قبل 

أْن تبقي الحركة التي قبل األلف على حالها ال تغيرها، تبقيها كما كانت ضمة أو 

كسرة، واأللف ألف الندبة ستنقلب حينئٍذ إلى واو إْن كان ما قبلها مضموًما، أو 

 تنقلب إلى ياء إْن كان ما قبلها مكسوًرا؛ ألّن اللبس يف اللغة مدفوع.

ال لبس، ما التبس بشيٍء آخر،  "وا زيدا، وا ظهرا"زيد وظهر، تقول: "فنحو: 

ال لبس، أمي  "وا عبد الملكا، وأم زيدا"وكذلك أم زيد وعبد الملك، تقول: 

كما سيأيت يف آخر األبيات يف ندبة المضاف  "وا أميا"أو  "وا أما"وقلمي، تقول: 

 إلى ياء المتكلم ال لبس.

خاطب المخاطب وتندب أمه أمك، كيف تندب لو أردت أْن تندب أمك أي ت

له؟ اندب أمك، أمك يعني أمك المضافة إلى كاف المخاطب يعني أم المخاطب 

 "وا أمك"ليست أمك أنت، كيف تندب أم المخاطب أمك؟ نطبق إما أْن تقول: 

بالفتحة بالفتح ما يف إشكال، فإذا أتيت باأللف وهذا كان كله على زيادة  "وا أمَك "

، ال لبس، تقول "وا أمكا"و الهاء، األلف والهاء حكمهما واحد، ستقول: األلف أ

 ال لبس، حتى اآلن ال لبس ما يف لبس. "وا أمكا"للمخاطب: 

لكن اندب أم المخاطبة أمِك، اندب أم المخاطبة لو بقينا على األصل وأتينا 

تفتح ما ألف واأللف  "وا أمَكا"بألف وفتحنا ما قبل األلف سنقول يف ندبة أمِك 

للمذكر، فوجب إبقاء كسرة  "أمكا"، وحينئٍذ حدث لبس مع ندبة "وا أمَكا"قبلها 

يجب أْن تبقى هذه الكسرة؛ ألّن قلبها فتحة يسبب اللبس، فيجب  "أمِك "الكاف 

، وإْن لم تأِت هباء "وا أمكِي"إبقاء كسرة الكاف، وقلب األلف بعدها ياًء، فتقول: 

 ."وا أمكِي"السكت تقول: 



 

 
e 

g h 

f  609 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

، إْن أتيت باأللف هي أمها مختومة "وا أمَها" دب أم ال ائبة أم ا، سع  ل:ان

وا "، سيجتمع ألفان تحذف األلف األولى "وا أمها"بألف، هات ألف الندبة 

ال إشكال ال لبس هنا ما يف إشكال،  "وا أمهاه"، أو تأيت هباء السكت فتقول: "أمها

، كيف تندب؟ إْن "د ماتت أمهمحم"لكن اندب أم الغائب أمه جاك فالن وقال: 

، وإْن "وا أمَها"بقيت على األصل وأتيت باأللف، ثم فتحت ما قبلها أمُه ستقول: 

 ، فالتبس بالغائبة."وأمهاه"أتيت هباء السكت 

فوجب حينئٍذ إبقاء ضمة هاء الغائب وتقلب األلف ألف الندبة واًوا، فتقول: 

فهذا ما يتعلق بشرح هذا البيت، وكل  ،"وأمهُ "، وإْن حذفت الهاء تقول: "وا أمهو"

 ذلك من حرص العربية على أْن يكون اللفظ خادًما للمعنى ودافًعا ألي لبس.

  :ف َا ه  ق ل ابن مالك

اناَسللللل  ََ  مد
َق َحْعَمللللل  َأولالللللها ُْ للللل  َوال َّ

 

ُ  اَباَسللللللا  للللللن الَفللللللْعحد باللللللَ ْه ُد  إاَّْ َ 

َق إًذا ماذا يريد بقوله: )  ُْ ركة، الحركة يقول: الحركة يتحتم أْن (؟ يريد الحَوال َّ

توليها ما يجانسها إْن كان قلبها فتًحا يلبس بل تبقها ضمًة وتقلب األلف واًوا، أو 

 تبقيها كسرًة وتقلب األلف بعدها ياًء.

 : ُ قال ابن مالك

لللللرادْ   إَّْ  د
ت  ُْ ْد َهلللللاء َسللللل  َوَواقاَفللللل  ها

 

دْ   ٌْ َفالَمللللللدَّ َوالَ للللللا اَ َ لللللل ا  َوإاَّْ َ َ لللللل

: إذا جعلت يف آخر المندوب ألًفا فيجوز لك عند الوقف عليه أْن يقول 

: أهنا تبين األلف الذي والفائدة من هاء السُتتزيد بعده هاًء، ُتسمى هاء السكت، 

وا "، "وا زيداه"تقول:  "وا زيدا"قبلها؛ ألّن األلف حرٌف مبخوت ضعيف، نحو: 

(، أّن زيادة َوَواقاَف ن قوله يف البيت: )، وفهم م"وا عبد الملكاه"تقول:  "عبد الملكا

وا زيداه "الهاء ال تجوز إال عند الوقف وال تجوز عند الوصول، ال يجوز أْن تقول: 
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كما هو -، وهاء السكت"وا زيدا غفر اهلل لك"، وإنما تقول: "غفر اهلل لك 

 هاٌء ساكنة. -معروف

وا "أو الثانية  "وا زيدُ "يقول: ما الفرق بين هذه الصور، سواًء الصورة األولى 

وا زيداه؟ أما األولى فهي الندبة المعتادة، وأما زيادة األلف فيدل "أو الثالثة  "زيدا

على زيادة التفجع أو التوجع، وأما الهاء فال تدل على زيادٍة يف التوجع أو التفجع، 

 ولكن يؤتى هبا لتبيين األلف كما قلنا.

رادْ وفهم من قوله: ) دة هاء السكت عند الوقف جائزٌة ال واجبة، ( أّن زياإَّْ  د

جائز، وعلى ذلك يكون للمندوب عند  "وا زيداه"يجوز لك يف الوقف أْن تقول: 

، وعند الوقف ثالث صور بإضافة "وا زيُد وا زيدا"الوصل كم صورة؟ صورتان: 

 ."وا زيداه"هاء السكت الزائدة 

 :ا بياَ يف هَا الباب )باب الندبة( ب  له  ُ معُ

َ ا َواَعْبللللللللللَدا  َوَقائاللللللللللِق َواَعْبللللللللللدا

 

ُد َّ  َأْبلللَد   للل لللي الن لللَدا الَيلللا َةا سد
 َملللْن فا

أمي، "تكلم يف هذا البيت على ندبة االسم المضاف إلى ياء المتكلم، كقولك:  

ونحو ذلك، وقد سبق لنا يف باب النداء عندما تكلمنا على  "صديقي، زميلي، أخي

 سعة أوجه:كلم أْن قلنا يف ندائه كم وجه؟ نداء االسم المضاف إلى ياء المت

 بحذف ياء المتكلم وكسر ما قبلها ما يف ياء. "يا صديِق تعال" ال جه ا ول: -

بحذف الياء وجعل الضم على آخر المنادى  "يا صديُق تعال" ال جه الَاين: -

 ، أي أّن الياء ليست موجودة أيًضا."يا صديُق تعال"

بقلب الياء ألًفا وحذفها، أيًضا ما يف ياء  "تعال يا صديَق " وال جه الَالث: -

 المنقلبة إلى ألف.

، هذه "يا صديقا تعال"بقلب الياء ألًفا  "يا صديقا تعال" وال جه الرابع: -
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أربعة أوجه، عند ندبة االسم المضاف إلى ياء المتكلم على هذه األوجه األربعة 

لم يف هذه األوجه ليس فيها ؛ ألّن االسم المضاف إلى المتك"وا صديقا"نقول: 

، الوجه األول والثاين والثالث ما فيها ياء، والوجه الرابع "وا صديقا"ياء، فتقول: 

فيها ألف، لكن ستلتقي بألف الندبة، فسُتحذف األلف األولى، فيكون  "يا صديقا"

 ."وا صديقا"اللفظ واحًدا 

يا " المعُلُ: ال جه الخامس من ا وجه يف نداء ااسُ المااف إلى  اء -

 تعال
َ

 تعال" بإثبات الياء وفتحها "صديقي
َ

، وعند ندبته على هذا الوجه "يا صديقي

 "تقول: 
َ

 بياٍء ثابتٍة مفتوحة، فليس لك إال أْن "وا صديقي
َ

؛ ألنك تندب صديقي

 "تقول: 
َ

 ."وا صديقي

 تعال"أْن تقول:  ال جه السادْ يف ندائه: -
ْ

بإثبات الياء ساكنًة،  "يا صديقي

 تعال"كيف نندبه حينئٍذ؟ ف
ْ

، إذا ندبناه سنضيف األلف، طبًعا إذا ندبناه "يا صديقي

هذا ال إشكال فيه، لكن لو أضفت األلف ستأيت األلف  "وا صديقي"من دون ألف 

ساكنًة والياء على هذا الوجه ثابتٌة ساكنة سيلتقي ساكنان، فكيف نتخلص من التقاء 

 لك وج اَّ:الساكنين هنا؟ 

 "تتخلص بتحريك الياء بفتح الياء، فتقول:  إما أنْ  -
َ

 ."وا صديقي

 كالهما جائز هنا. "وا صديَق "وإما تتخلص بحذف الياء فتقول:  -

أّن ندبة االسم المضاف إلى ياء المتكلم يجري على القياس يف  والخالصة:

 "جميع األوجه، إال على وجه إثبات الياء ساكنًة 
ْ

، فهذا هو الذي يحتاج "يا صديقي

 "لى تنبيه، وأّن لك يف الياء حينئٍذ إثباهتا مفتوحًة إ
َ

 أو حذفها. "وا صديقي

إال على هذا الوجه وترك البواقي؛ ألهنا على  فلهذا لم ينبه ابن مالٍك 

 القياس، فقال: 
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َ ا َواَعْبللللللللللَدا   َوَقائاللللللللللِق َواَعْبللللللللللدا

 

ُد َّ  َأْبلللَد   للل لللي الن لللَدا الَيلللا َةا سد
 َملللْن فا

ن ياء   المتكلم عند نداء االسم المضاف إلى ياء المتكلم فقال: يقول: َمن سكَّ

 جاه له يف ندبعه وج اَّ:، "يا عبدي تعال"

 بإ باَ الياء مفع حة . "وا عبد َ " -

 بحَف ا. "وا عبَد  -

ف َا ما  ععلق ب رو ا بياَ، ليب ى لنا بعد ةلك بعض الملح  اَ الم مة 

 المععل ة ب َا الباب:

ريقة إعراب المندوب كيف نعرب المندوب؟ على يف ط الملح  ة ا ولى: -

حرف نداٍء وندبة، ما باله؟  "وا"ماذا نقول يف إعراب  "وا زيدُ "الصورة األولى: 

 على السكون ال محل له من اإلعراب، ُيعرب كالحروف تبين نوعه حرف 
ٌ

مبني

 على السكون، حكمه اإلعرابي ال محل له من اإلعراب، 
ٌ

نداٍء وندبة، حركته مبني

 
ٌ

 على الضم يف محل نصب، وإْن شئت أْن تقول: مبني
ٌ

زيُد: مناًدى مندوب مبني

 على الضم الظاهر فال بأس.

، وا: كإعراهبا السابق، زيدا: "وا زيدا" الص رة الَانية بإ باَ ا لف ألف الندبة:

 على الضم المقدر منع من ظهوره فتحة مناسبة األلف هي 
ٌ

مناًدى مندوب مبني

نعتها من الظهور فتحة مناسبة ألف الندبة، وألف الندبة ما إعراهبا؟ التي غطتها وم

اعلموا أهنا حرف وباقي اإلعراب عليكم، إذا علمتم أهنا حرف معنى ذلك أنكم 

 ستعربون إعراب الحروف:

- :  نبين نوعها. أوا 

 حرف. الطالب:
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 على السكون ال محل له من  ال يخ:
ٌ

إي، حرف ماذا؟ حرف ندبة مبني

 ب.اإلعرا

كاإلعراب السابق بقي الهاء هي هاء سكت حرف،  "وا زيداه" الص رة الَالَة:

 على السكون ال محل له من اإلعراب، وإذا 
ٌ

إًذا نقول يف إعرابه: حرف سكت مبني

فتقول يف اإلعراب: وا حرف نداٍء وندبة، عبَد: مناًدى  "وا عبَد الملِك "قلت: 

ف، والملِك: مضاٌف إليه مجرور مندوب منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضا

: عبد كإعرابه السابق، "وا عبد الملكاه"وعالمة جره الكسرة، وعلى الوجه الثاين: 

الملك: مضاٌف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها فتحة 

 مناسبة ألف الندبة، وألف الندبة وهاء السكت كإعراهبما السابق.

و إظهار الحزن، ويكون على غيرك ويكون على التفجع ه ملح  ِة أمر :

، كقول جرير يف رثاء "وا زيدا"نفسك، يكون على غيرك وهذا هو األكثر كقولك: 

 :عمر بن عبد العزيز

ََ لللهد  ّمْلللَت أمللرا  َعظايملل  فاْصللَطَبْر  حد

 

َمللللَرا   باللللٌْمرا اهلل،  للللا عد
ْمللللَت فايللللها  َوقد

َمَرا)   بس؛ ألنه يف رثائه ال يناديه وإنما ( ندب بأي حرف؟ بياء لعدم الل ا عد

َمَرايندبه، فقال: ) (، ويكون بإظهار حزنك على نفسك عندما ُتخرب بأمٍر محزن  ا عد

يحزنك يمكن أْن تنادي نفسك إلظهار هذا التفجع، كقول عمر بن 

وا عمرا، وا "عندما أخرب بنزول الجدب يف جزيرة العرب فقال:  ◙الخطاب

المتوجع منه أي المتألم منه فإنه قد يكون محل األلم،  إلظهار حزنه، وأما "عمرا

، ومنه قول "وا رجال"، "وا رأسا" "وا ظهرا"تتوجع من محل األلم نفسه فتقول: 

 مجنون ليلى:

 ف ا بلللدا ملللن حلللب َملللن ا  حبنلللي

 

   َ  ملللللللال َن فنلللللللاء وملللللللن عبلللللللرا

وا "نعوذ باهلل من حاله، وقد يكون التوجع من سبب األلم ال من محله، نحو:  
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 ، ومنه قول ابن قيس الرقيات:"مصيبتاه، وا سفراه 

لللللللللللة   ع ا   بُلللللللللي ُ اللللللللللدهماء مد

 

عاَيللللللللله  َّ 
 و  للللللللل ل سللللللللللمى: وارها

 فهذا تنبيه إلى معنى التفجع والتوجع. 

كما قلنا وكما -فهاء السكت ب ي يف الباب ملح  ِة أميرة  ععلق ب اء السُت،

ون الوصل هذا حكمها، هي هاٌء ساكنة تلحق االسم عند الوقف د -هو معروف

ولكن يجوز يف ضرورة الشعر أْن تثبت هاء السكت يف الوصل وأْن ُتحرك بضٍم يف 

 األكثر، أو بكسٍر على األصل يف التخلص من التقاء الساكنين أو بالفتح للتخفيف.

 فمن ذلك قول الراجز:

 أا  للللللللللللا عمللللللللللللرو عمللللللللللللراه

 

 ال بيللللللللللللراه بللللللللللللن وعمللللللللللللرو 

 قول الراجز اآلخر: يرثي عمرو بن الزبير، ومن ذلك  

 واه مرحبلللللللللاه بحملللللللللار ناجيلللللللللة

 

 إةا أ لللللللللللى قربعللللللللللله للسلللللللللللانية 

 ومن ذلك قول مجنون ليلى: 

 فناد للللللت  للللللا ربللللللاه أول سللللللؤلعي

 

 لنفسللللي ليلللللى  للللُ أنللللت حسلللليب ا 

 ومن ذلك قول الحطيئة: 

 ف للللت هيلللا ربلللاه  للليِف وا قلللر  

 

 بح للللك ا  حرملللله  الليلللللة اللحمللللا 

 ي يف قوله:وقد فعل ذلك أبو الطيب المتنب 

 واحلللللر قلبلللللاه مملللللن قلبللللله  لللللبُ

 

 وَمللللن بَسللللمي وحللللالي عنللللده درم 

فهذا ما يتعلق هبذا الباب وهو باٌب لطيف وجميل، ومثاله المشهور قولهم:  

وا "، كذلك "وا إسالماه"فهو أيًضا داخٌل يف المتفجع عليه  "وا إسالماه"

ل التفجع قد يكون إلظهار تفجعها، ال للتفجع عليه كما قلنا قبل قلي "معتصماه

بإظهار حزنك على غيرك أو بإظهار حزنك أنت، فهذا من إظهار الحزن حزن 



 

 
e 

g h 

f  615 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ال يرثي نفسه،  "وا عمراه"؛ ألهنا ال ترثيه، كقول عمر: "وا معتصماه"اإلنسان 

 وإنما يظهر حزنه.

 هناَ ف   بعض ال  اهد نخعُ ب ا: 

 من ذلك قول الشاعر:

َي َأَّْ َ اَنْت  ُد َ ا َلْ َف َنْفسا  َ لعَّى أدمد رد د

 

ْا َفاْجَعَمَعلللللا  َُ َأْملللللرد النَّلللللا للللل
 َوأدْحُا

يَ قال: )  ( على الصورة األولى أو الثانية أو الثالثة؟ األولى ما أتى َ ا َلْ َف َنْفسا

 باأللف، ومن ذلك قوله:

 فملللا  علللب ابلللن ماملللة وابلللن أرو 

 

 بللللٌج د منللللك  للللا عمللللر الَلللل ادا 

 على أي صورة؟ األولى. 

 .[@48:50] الطالب:

الثانية، نعم الذي أظهر أهنا الثانية؛ ألنه جعل الصفة والموصوف شيًئا  ال يخ:

( والجواد  ا عمر(، ويمكن أْن ُيقال إهنا من الصورة األولى ) ا عمر الَ اداواحًدا )

نعته، وقد سبق الكالم على أحكام توابع المنادى المبني فإذا كان فيه )أل( أي 

 الرفع والنصب وسبق ذلك. التابع فيه )أل( جاز فيه

 ومن ذلك قوله: 

 بللللا ال   يسللللعي فلللل ا أسللللفا إَّْ  للللاَّ

 

 حَللللي ناقصللللا  للللاَّ إَّْ  ووا ح نللللا 

 يف موضعين. 

 ومن ذلك قول الشاعر القديم:

 وا لللليعة النللللاْ والللللد ن الحنيللللف

 

 ب للداد الللدهر حاد للاَ مللن  ل للاه ومللا 

 قعلللِق وهعلللِك وأحلللداِث   للليب ل لللا 

 

 رأْ ال ليلللللد و علللللَ ِب وأصلللللفاد 
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 فما أشبه الليلة بالبارحة! 

أريد أْن تندبوا لي أحرار العالم، َمن يندب؟ اتفضل يا أخي، اندب لي أحرار 

 العالم ماذا تقول؟

 .[@50:13] الطالب:

 ارفع صوتك أحرار العالم اندب لي هذه العبارة ماذا تقول؟ ال يخ:

 .[@50:23] الطالب:

 عالم اجعل قبلها وا فقط.أحرار العالم ال تغير شيًئا أحرار ال ال يخ:

 .[@50:33-50:31] الطالب:

بس وا أحرار العالم، واجعلها على حكم المنادى ستبني على الضم أو  ال يخ:

على الصورة األولى، على الصورة  "وا أحراَر العالم"تنصب؟ تنصب ألنه مضاف 

، "العالماوا أحرار "الثانية أضف ألًفا يف األخير يف آخر المندوب يعني بعد العالم 

، كل ذلك جائز، غالء األسعار "وا أحرار العالماه"وعند الوقف تزيد هاًء فتقول: 

 َمن يندهبا لنا؟ اتفضل.

 .[@51:15] الطالب:

 كيف، نحن ندبناها وانتهينا لكن أنت اندهبا لغوًيا. ال يخ:

 وا غالء األسعار. الطالب:

 نعم: وا غالء األسعار، الصورة الثانية. ال يخ:

 وا غالء األسعارا. لب:الطا

 ، بلدي اتفضل."وا غالء األسعاراه"نعم، وعند الوقف  ال يخ:
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 وا بلدي. الطالب:

يجوز، وجٌه آخر أيًضا يجوز  "وا بلدا"وا بلدي أو بإضافة األلف  ال يخ:

 بإثبات الياء.

 .[@51:51-51:49] الطالب:

ي سيارة المخاطب ، سيارتك أ"وا بلدَي "وا بلدَي، أثبت الياء مفتوحًة  ال يخ:

 َمن يندهبا لنا؟ سيارتك َمن يندب سيارتك؟

 وا سيارتك. الطالب:

 ، سيارتِك."وا سيارتكا"أو  "وا سيارتَك " ال يخ:

 وا سيارتِك. الطالب:

وا سيارتِك، أحسنت نعم جيد، أبو أبو الغائب، أبو َمن يفعل غيرك  ال يخ:

 ."وا"اتفضل 

 ."وا أبو" الطالب:

هذه الصورة األولى، أضف  "وا أبوه"ذه الصورة األولى، ه "وا أبو" ال يخ:

 ألًفا يف آخر المندوب، ال ال آسف آسف الصورة األولى أعد الصورة األولى.

 وا أبوه. الطالب:

 ال. ال يخ:

 وا أباه. الطالب:

 ."وا أباه"أحسنت  ال يخ:

 [@53:07] الطالب:
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أبوه، فلهذا  بالنصب؛ ألنه مضاف مضاف ومضاف إليه "وا أباه" ال يخ: 

 ."وا أباه"تنصب تقول: 

 [@53:17] الطالب:

 إي، نعم يف هاء، هاء. ال يخ:

 .[@53:20] الطالب:

 ."وا أباه"هذا هاء الضمير  ال يخ:

 وا أباه. الطالب:

 أضف ألًفا بعد المندوب. ال يخ:

 وا أباها. الطالب:

 وا أباها، أنت تندب اآلن أب مذكر أم مؤنث؟ ال يخ:

 .مذكر الطالب:

 أال يلتبس بالمؤنث؟ "وا أباها"طيب، وإذا قلت  ال يخ:

 وا أباهُ  الطالب:

، إما وا أباُه "وا أباه"، أو تأيت هباء السكت "وا أباهُ "وا أباُه عند الوقف،  ال يخ:

 أو وا أباه.

 .[@54:04-54:00] الطالب:

أو تأيت ، "وا أباهْ "الهاء الساكنة هذه الصورة األولى من دون زيادة ألف  ال يخ:

لك  "وا أباهُ "بألف لكن األلف ستحدث لبًسا فنقلب األلف واًوا ونبقي الضمة 

 الوجهان، هذا بسبب اإللباس.



 

 
e 

g h 

f  619 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 .[@54:25-54:24] الطالب:

يقول: جلس مجموعٌة من العلماء يتدارسون باب التمرين يف اللغة،  ال يخ:

ى الصياغة، كأْن التمرين يعني تأيت بكلمات ال معاين لها فقط من أجل التمرين عل

تقول مثاًل: هات من ضرب على وزن جعفر، ضرب اجعله على وزن جعفر تقول: 

، هذا فقط من باب التمرين، فمر هبم "فربرب"، اجعله على وزن فرزدق "ضربب"

جاهل، فقال: إهنم يسحرون الوادي، فذهب فأخرب الوالي، فجاء فأخذهم جميًعا 

 إلى السجن.

ذلك كثيرة يقول إمام من األئمة أظنه النحاس هذا ما يتعلق، والقصص يف 

صاحب ]إعراب القرآن[ و]معاين القرآن[ معروف، وقف عند الوادي أيًضا يأيت 

ببعض هذه التمرينات فرآه جاهل، فظنه يسحر الوادي، يقول: فرماه يف الوادي 

، يذكرون ذلك يف قصة وفاته، فويٌل للشجي من الخلي، وويل للعالم فمات

 ، فلهذا نقف، واهلل أعلم.من الجاهل

 وصلى اهلل وسلُ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس األول بعد املائة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 ابه أجمعين.وأصح

ا بعد  ...أمَّ

فسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

االثنين الرابع من شهر صفر من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة وألف من هجرة 

، ونحن يف مدينة الرياض يف حي الجزيرة يف المصطفى الحبيب 

يقه الدرس األول بعد المئة من دروس شرح جامع الراجحي لنعقد بإذن اهلل وبتوف

 .-عليه رحمة اهلل تعالى-]ألفية[ ابن مالك 

ودرس اليوم إْن شاء اهلل سيكون يف )باب الرتخيم(، ونبدأه كالمعتاد بقراءة ما 

 : قاله ابن مالك يف هذا الباب إذ عقد هذا الباب يف اثني عشَر بيًتا قال فيها 

 َر الُمنَاااَى .َتْرِخْيًمااا اْذااِ ْخ آِخاا608

 

 َكَياااااا ُ اااااَعا َِاااااْيَمْن َىَعاااااا ُ اااااَعاَىا 

ََْلفاااك َِاااا ُكااا ِّ َماااا609  ْزَناااُه ُم  .َوَجوِّ

 

َماااااا  اااااا َوالَّاااااِ   َ اااااْد ُرخِّ ََ اااااَا بِال  ُأنِّ

ُْ َبْعاااُد َواْذُ ااااَل 610  اااْر َِّ ا َو ََ
 .بَِحاااْ َِ

 

اااا َ اااْد َخااااَل   ََ  ال
ِْ  َتاااْرِخيَم َماااا ِماااْن َهاااِ 

 611 ََ َبااااِعاَّ  َُ الَعَلااامْ .إالَّ الرُّ اااو ََ  َماااا 

 

َن َوإِْ ااااااااانَاَى ُماااااااااَ م    ََ  ُىوَن إَضاااااااااا

 .َوَمااَ  اِِخاارِ اْذااِ ِخ الَّااِ   َتاااَل 612 

 

ااااااااَل    إِْن ِزْياااااااَد َلْينًاااااااا َ ااااااااكِنًا ُمَ مِّ
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َصااااِعًدا َوالُفلاااُ  َِاااا613  ََ  .َأْرَبَعاااًن 

 

اااااااْ    ُ ِ اااااااا  ََ َماااااااا  َِ  َواَو َوَيااااااااَم بِ

 َب َوَ ا  ْ .َوالَعُجَز اْذِ ْخ ِمْن ُمَركَّ 614 

 

ا َعْمااااارو  َنَفاااااْ    ٌَ  َتاااااْرِخْيُم ُجْمَلاااااَن َو

 .َوإِْن َنَوْيَت َبْعَد َذْ ِخ َما ُذاِ ْخ 615 

 

الَباااااِ َا اْ ااااَ ْعِمْ  بَِمااااا َِْيااااِه ُألِااااْ    ََ 

ا َكَماا616  ًَ  .َواْجَعْلُه إِْن َلْم َينِْو َمْحاُ و

 

َماااااا   َلاااااو َكااااااَن بِااااااِِخرِ َوْضاااااًعا ُتمِّ

ِل َِااا َمُمااوَى َيااا.َُفاا  َعَلااى 617   األَوَّ

 

 َمُمااااو َوَيااااا َمِمااااا َعَلااااى ال َّااااانِا بَِيااااا 

َل َِااااا َكُمْسااااِلَمهْ 618   .َوالَ ااااِزِم األَوَّ

 

ْيِن َِاااااا َكَمْساااااَلَمهْ   ََ ِز الاااااَوْج  َوَجاااااوِّ

ُماااوا ُىوَن نِاااَدا619   .َوالْضاااََِراَر َرخَّ

 

 َماااااا لِلنِّاااااَدا َيْصاااااُلُ  َنْحاااااُو َأْذَماااااَدا 

 فهذا باب الرتخيم 

وباب الرتخيم من األبواب التابعة للنداء، وقد ذكرنا يف أول باب النداء أّن 

النداء له توابع، فتكلمنا على نداء االسم المضاف إلى ياء المتكلم، وعلى األسماء 

المالزمة للنداء التي ال ُتستعمل إال يف النداء، وتكلمنا على النُدبة، وتكلمنا على 

الرتخيم وهو آخر األبواب التي تلحق بالنداء، بعده  االستغاثة، ونتكلم اآلن على

 سيأيت )باب االختصاص(.

ليس تابًعا للنداء، إال أنه يف أحد وجهيه ُيعامل  -كما سيأيت-االختصاص 

معاملة المنادى، فلهذا ذكر بعد أبواب النداء كما سيأيت، أما الليلة فإنَّ الكالم إْن 

 األبيات بتعريف الرتخيم، فقال: ك شاء اهلل على الرتخيم، افتتح ابن مال

 َتْرِخْيًماااااا اْذاااااِ ْخ آِخاااااَر الُمنَااااااَى 

 

 َكَياااااا ُ اااااَعا َِاااااْيَمْن َىَعاااااا ُ اااااَعاَىا 

يا سعا "فالرتخيم هو حذف آخر المنادى، كأْن تقول مثاًل عندما تنادي سعاد:  

يا فاطُم "، وعندما تنادي فاطمة: "يا جعف تعال"، وعندما تنادي جعفًرا "تعالي

 وهكذا، قال امرؤ القيس: "عاليت

 أَاااااهم مَاااااًل بعاااا  هاااا ا ال اااادل 

 

 وإْن كننِت  د أزمعت صرما َأجملا 

ا يف كالم العرب، وخاصًة يف نداء ما فيه تاء التأنيث، وسيأيت   والرتخيم كثيٌر جدًّ
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إْن شاء اهلل يف النهاية أّن نداءه بالرتخيم أكثر من ندائه بال ترخيم، ثم إّن ابن مالك 

  ،ٌَكر لنا أن  المرخم نوعان:بعد أْن عرف لنا الرتخيم 

المنادى المختوم بتاء التأنيث كفاطمة وعائشة وهبة وجارية  النوع األول: -

 ونحو ذلك.

 المنادى الخالي من تاء التأنيث كزينب وجعفر ونحو ذلك. والنوع ال اين: -

 : فبيَّن ترخيم النوع األول وهو المختوم بتاء التأنيث، فقال

ََْلفاااااك َِاااااا ُكااااا ِّ َماااااا ْزَناااااُه ُم  َوَجوِّ

 

َماااااا  اااااا َوالَّاااااِ   َ اااااْد ُرخِّ ََ اااااَا بِال  ُأنِّ

ُْ َبْعااااااااااااُد    ااااااااااااْر َِّ ا َو ََ
 بَِحااااااااااااْ َِ

 

   

: المنادى المختوم بتاء التأنيث يجوز ترخيمه مطلًقا، أي بال يقول  

اطمُة يا ف"شرط أًيا كان سواٌء أكان علًما كفاطمة أم كان غير علم كجارية، تقول: 

أَاهم مَاًل ، قال امرؤ القيس: )"يا جارية تعالي"، وتنادي الجارية فتقول: "تعالي

 (، وقال الراجز:بع  ه ا ال دل 

 جاااااااارَ  ال تسااااااا ن ر  عااااااا ير 

 

  اااااير  وإ ااااا ا ا علاااااى بعيااااار  

(، يعني يا جارية ال تستنكري، ثم جارَ  ال تس ن ر ينادي جاريته فقال: ) 

ال تستنكري(، وحذف حرف النداء وسبق أْن تكلمنا حذف تاء التأنيث )يا جاري 

على أّن حذفه جائز، وسواٌء كان المختوم بتاء التأنيث ثالثًيا كهبة وشاة، أم كان غير 

ثالثي رباعي خماسي سداسي كفاطمة وجارية، فإذا أردت أْن تنادي امرأًة اسمها 

جب يجوز أْن تنادي ، والرتخيم ليس بوا"يا هَب تعالي"هبة مثاًل بالرتخيم فتقول: 

 ."يا هَب تعالي"، لكن لو أردت أْن ترخم فتقول: "يا هبُة تعالي"دون ترخيم 

، ومن ذلك قول "يا شا تعالي"ولو أردت أْن تنادي شاًة الشاة هذه بالرتخيم: 

العرب: يا شا ادجني، يا شا يعني يا شاة، ادجني أي أقيمي يف البيت، الشاة الداجنة 
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هي التي تظل يف البيت وال تسرح، فهذه كلمٌة فصيحة، فهذا  والحيوانات الداجنة 

 قول ابن مالك:

ََْلفاااااك َِاااااا ُكااااا ِّ َماااااا ْزَناااااُه ُم  َوَجوِّ

 

اااااااااااااااااااااااااا   ََ اااااااااااااااااااااااااَا بِال  ُأنِّ

َماوأما قوله بعد ذلك: )  ُْ َبْعُد  َوالَِّ   َ ْد ُرخِّ ْر َِّ ا َو ََ
، والذي قد رخم (ِبَحْ َِ

ره بعد، يقول: إذا حذفت تاء التأنيث بحذف تاء التأنيث حذفت تاء التأنيث منه وف

فال تحذف معها حرًفا آخر، وفر الكلمة يعني كملها؛ ألنه سيأيت يف النوع الثاين من 

المنادى الذي ليس فيه تاء التأنيث أنك قد تحذف مع حرف الرتخيم حرًفا آخر، 

مه فتحذف حينئٍذ من الكلمة حرفين، أما المختوم بتاء التأنيث فإذا رخمته ال ترخ

 إال بحذف التاء وال تحذف معها شيًئا آخر.

َما)فهذا معنى قوله:  ُْ َبْعُد  َوالَِّ   َ ْد ُرخِّ ْر َِّ ا َو ََ
، يعني كمله بعد ذلك وال (ِبَحْ َِ

 تنقص شيًئا آخر، فهذا هو النوع األول من المنادى وهو المختوم بتاء التأنيث.

المنادى الخالي من تاء  : قلنا هووالنوع ال اين من المناى  يف ال رخيم -

( أي: أمنع، َواْذُ الَ التأنيث، وهذا ُيرخم أو ال ُيرخم؟ قال فيه ابن مالك: )

ا َ ْد َخالَ ) ََ  ال
ِْ  (، امنعه. َواْذُ الَ َتْرِخيَم َما ِمْن َهِ 

َُ الَعَلاااااامْ  ااااااو ََ َمااااااا  ََ َباااااااِعاَّ   إالَّ الرُّ

 

َن َوإِْ ااااااااانَاَى ُماااااااااَ م    ََ  ُىوَن إَضاااااااااا

  اخلالي من تاء التأنيث ال جيوز ترخيمه إال بأربعة شروط: يقول: املنادى 

: أْن يكون رباعًيا فأكثر، رباعًيا خماسًيا سداسًيا، إًذا ماذا الشرط األول -

 يخرج؟ يخرج الثالثي والثنائي.

: أْن يكون علًما، ماذا يخرج؟ غير العلم من بقية المعارف الشرط ال اين -

 والنكرة.

 يكون مركًبا تركيًبا إضافًيا مضاًفا ومضاًفا إليه كعبد اهلل. : أالوالشرط ال الا -
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: أال يكون مركًبا تركيًبا إسنادًيا وهو المسمى بجملة فعلية أو والشرط الراب  -

 المسمى بجملة اسمية.

أي يجب يف هذا المرخم الخالي من تاء التأنيث أْن يكون علًما على أكثر من  

سعاد، زينب، جعفر، مروان، "ادي، نحو: ثالثة أحرف غير إضايٍف وال إسن

فرزدق  -كما ترون-، هذه األسماء ليست ثالثية، رباعية أو خماسية "منصور

خماسي، وأعالم وليست مركبة تركيًبا إضافًيا وال إسنادًيا، فيجوز لك عند ندائها 

يا جعف "، ويف نداء جعفر: "يا سعا تعالي"أْن ترخمها، فتقول يف نداء سعاد: 

 وهكذا. "يا منُص تعال"، ويف نداء منصور "يا مرَو تعال"ويف نداء مروان:  ،"تعال

ا َ ْد َخالَ ( أي: امنع، )َواْذُ الَ )فهذا قوله:  ََ  ال
ِْ َباِعاَّ (، )َتْرِخيَم َما ِمْن َهِ  إالَّ الرُّ

َُ الَعَلمْ  و ََ َما  (، الكالم يف تقديم وتأخير يعني يقول: إال العلم الرباعي فما فوق، ََ

َن َوإِْ نَاَى ُمَ م  ) ََ  (، دون أْن يكون مركًبا تركيًبا إضافًيا أو إسنادًيا.ُىوَن إَضا

زيد، "فإْن كان المنادى الخالي من تاء التأنيث ثالثًيا يرخم؟ ال يرخم، نحو: 

هذه ال ُترخم، وكذلك لو كان غير علم مثل:  "وعمرو وبكر وسعد وفهد وهند

عبد "ذلك لو كان مركًبا تركيًبا إضافًيا نحو: ال ُترخم، وك "جالس، شارع، جدار"

هذه ال ُترخم، وكذلك لو كان مركًبا تركيًبا إسنادًيا، تركيب  "اهلل، صالح الدين

، أو "فتأبط شًرا"إسنادي فعل وفاعل مبتدأ وخرب كأْن تسمي رجاًل بجملٍة فعلية 

 نحو ذلك، هذه األسماء ال ُترخم. "شاب قرناها"

ب تركيًبا مزجًيا تركيب المزج بعلبك، معدي كرب، فإْن سألت عن المرك

حضر موت، هذه هل ُترخم؟ ُترخم ألهنا تنطبق عليها الشروط، فتقول يف ترخيم 

 "يا حضر ما أجملِك!"، ويف ترخيم حضر موت: "يا معدي تعال"معدي كرب: 

 وهكذا، وسينص سيبويه على طريقة ترخيمها يف بيٍت قادم إْن شاء اهلل تعالى.
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 :  ال ابن مالكمم  

 َوَمااااَ  اِِخاااارِ اْذااااِ ِخ الَّااااِ   َتاااااَل 

 

ااااااااَل    إِْن ِزْياااااااَد َلْينًاااااااا َ ااااااااكِنًا ُمَ مِّ

َصااااااِعًدا َوالُفلاااااُ  َِاااااا   ََ  َأْرَبَعاااااًن 

 

اااااااْ    ُ ِ اااااااا  ََ َماااااااا  َِ  َواَو َوَيااااااااَم بِ

هو يتكلم على النوع الثاين من المنادى وهو الخالي من تاء التأنيث، يقول:  

مع حرف الرتخيم الحرف الذي قبله، يجب أْن تحذف مع حرف يجب أْن تحذف 

إِْن ِزْيَد الرتخيم الحرف األخير الحرف الذي قبله، متى؟ يف أربعة شروط ذكرها: )

َصاِعًدا ََ الَ َأْرَبَعًن   .(َلْينًا َ اكِنًا ُمَ مِّ

: أْن يكون الحرف الذي قبل األخير أْن يكون حرًفا زائًدا، أي الشرط األول -

 أصلًيا.ال 

 : أْن يكون حرف لين.والشرط ال اين -

 : أْن يكون ساكنًا ال متحرًكا.والشرط ال الا -

: أْن يكون رابًعا يعني الحرف الرابع رابًعا فأكثر رابًعا خامًسا، والشرط الراب  -

 اسم رجل ونحو ذلك. "مروان ومنصور وسلمان وعثمان ومسكين"نحو: 

ستحذف النون بالرتخيم إذا أردت أْن ترخم،  فإذا أردت أْن تنادي مروان فإنك

فحينئٍذ يجب أْن تحذف األلف التي قبلها؛ ألّن هذه األلف زائدة وحرف لين 

ميم، راء، واو مفتوحة  "يا مرَو تعال"رابعة، إًذا تقول يف النداء:  "مروان"ورابعة 

ين اسم بصاد مضمومة، يف نداء مسك "يا منُص تعال"، يف يا منصور "يا مرَو تعال"

 "يا سليَم تعال"، سليمان "يا سلَم تعال"، سلمان "يا مسك تعال"رجل تقول: 

 وهكذا.

 قال الشاعر: 

 محبو اااااان   يااااااا ماااااارَو إن  َمَِي  ااااااا

 

 َتْرُجااااو الِحباااااَم َوَربَُّااااا لااااْم َيْيااااأ ِ  
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 ( يريد يا مروان، وقال اآلخر:يا مروَ هذا الفرزدق )

َ   يا أ ُم صبرًا على ماا كاان مان  ذاد 

 

 الحاااااااواى  ملفاااااااا  وُمن  ااااااار إن   

( ماذا يريد؟ يا أسماء يا أسماُء، فحذف الهمزة للرتخيم فحذف األلف يا أ مُ )  

معها؛ ألهنا زائدة ولينة ورابعة، فإْن سألتكم وقلت: نحن فرضنا أْن يكون الحرف 

 حرف لين، فما المراد بحرف اللين حرف اللين يف النحو يف اللغة؟

 [.@18:23] الَالب:

 األلف والواو والياء مطلًقا. خ:الشي

 [@18:35-18:33] الَالب:

 يعني ليس مطلًقا، جواٌب آخر. الشيخ:

 [@18:44-18:42] الَالب:

 ال، ال، ال، نعم. الشيخ:

 [.@18:52] الَالب:

يعني حروف العلة إذا سكنت كذا تريد، حروف العلة إذا سكنت ال  الشيخ:

 بأس إجابة صحيحة، نعم.

 [.@19:12-19:07] الَالب:

ال، ال، ال، طيب، نقول: أحرف العلة هي حروف واي: األلف والواو  الشيخ:

والياء هذه حروف العلة، فإْن تحركت فإهنا ُتسمى أحرف علة فقط مثل: وقف، 

يأس، واأللف طبًعا ال تأيت إال ساكنة، فإذا تحركت ال ُتسمى إال أحرف علة، فإْن 

َخْوف "ا سميت أحرف علة ولين، نحو: سكنت بعد حركٍة ال تناسبها ال تجانسه

، َخْوف واو ساكنة وقبلها فتحة، َبْيت ياء ساكنة وقبلها فتحة، ما سبقت "وَبْيت
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بحركٍة تجانسها، ماذا ُتسمى حروف العلة حينئٍذ؟ هي حروف علة إًذا حروف العلة  

واي على كل حال، لكن هنا أيًضا ُتسمى حروف علة وُتسمى حروف لين كمد 

 التجويد مد اللين الواو والياء إذا سكنت أو انفتح ما قبلهما. اللين يف

 َإْن   نت بعد ذركَن تجانسَا  ميت أذرخ علن األص  ولين ومد، كفولك:

ياء ساكنة  "ِقْيل"واو ساكنة وقبلها ضمة،  "يُقْول"، فإذا قلت: "قال، يقول، قيل"

ن ما قبلها إال مفتوًحا، األلف ال تكون إال ساكنة وال يكو "َقْال"وقبلها كسرة، و 

 فهذه األحرف أحرف مد وعلة ولين.

إًذا فأحرف المد هي أحرف لين وعلة، وأحرف اللين هي أحرف علة وليست 

 أحرف مد.

أحرف لين يريد أحرف لين، فالواي إذا تحركت ُتسمى  َإٌا  ال اِن هنا اِن:

عد غير مجانس ُتسمى لين ُتسمى علة ما ُتسمى لين، إًذا ما تدخل معنا، إذا سكنت ب

 لين، إذا سكنت بعد مجانس ُتسمى لين ومد يعني ُتسمى لين.

إًذا فإذا قال: لين ماذا يريد؟ يريد النوعين: يريد أحرف العلة إذا سكنت بعد 

 مجانس، وإذا سكنت بعد غير مجانس، هذا الذي يريد بقوله: لين.

(، َ اكِنًا( ثم وصفه بقوله: )ْينًالَ (، )َلْينًا َ اكِنًافإذا عرفت ذلك فقوله يف البيت: )

هل هذه الصفة ساكنًا لها حاجة أم ليس لها حاجة؟ كاشفة، هذه كاشفة ال ليست 

كاشفة هذه مؤكدة، الكاشفة هي المؤسسة هذه مؤكدة فقط؛ ألنه عندما قال: 

(، ما معنى اللين هي واي الساكنة، هي حروف العلة الساكنة، فإذا قال: َلْينًا)

( عرفنا أهنا ساكنة؛ ألّن حروف اللين ال تكون إال َلْينًا(، فمنذ أْن قال: )َ اكِنًا)

نًا( هذا يكون للتوكيد فال حاجة إليه، لو ما قال: )َ اكِنًاساكنة، فقال: )
( ال َ اكِ

حاجة إليه، بخالف لو ما قال: علة مثاًل، لو قال: حروف علة يجب أْن يقول: 
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 .(، هذه المسألة سهلة هذهَ اكِنًا)

فإذا فقد شرٌط من هذه الشروط األربعة فإننا ال نحذف مع حرف الرتخيم 

الحرف الذي قبله، يعني مثاًل لو كان حرف اللين حرًفا أصلًيا ال زائًدا، كما يف 

 "مختار"على وزن ُمفتِعل أو ُمفتِعل  "مختار"علمين على رجلين  "مختار ومنقاد"

هي الواو، ومختار األلف هي الياء يف من قاد يقود، األلف  "منقاد"هذا من خير، 

خير، فهذه حرف أصلي يعني منقلب عن حرف أصلي، فهل نحذف األلف مع 

يا منقا "و  "يا مختا تعال"حرف الرتخيم األخير؟ ال، وإنما نقول عند الرتخيم: 

 ، نثبت األلف ال يجوز حذفها."تعال

قنور، لو حذفنا الراء وكذلك لو كان غير ساكن كما يف مثاًل لو أّن رجاًل اسمه 

، وكذلك لو كان "سيكون الذي قبلها واو مفتوحة، إًذا ما ُتحذف نقول: يا قنو تعال

غير رباعي هذا الحرف ليس رباعًيا فصاعًدا وإنما هو الحرف الثالث مثاًل كما يف 

، كيف ُترخم ذلك؟ ترخمه بحذف الحرف األخير "سعيد، وحميد، حمود"نحو: 

، وال يجوز أْن تحذف الياء معها؛ "يا سعي تعال"، تقول: فقط ويبقى حرف اللين

 ألهنا ثالثة.

وأوضح من ذلك لو كان هذا الحرف الذي قبل األخير ليس حرف لين أصاًل 

، قال "يا جعف تعال"كما يف جعفر، فأنت تحذف األخير فقط دون الذي قبله 

 الشاعر:

 أمااااااو ُّ إن  المااااااَل  ااااااَى ورا اااااُ  

 

كرُ ويبفااى ماان الماااِل األ   ذاىيااُا والاا  

(، امرأته اسمها ماوية، فعندما حذف التاء صار أماو ُّ هذا حاتم الطائي قال: ) 

(، فهذا هو قول ابن أماو ُّ الذي قبلها ياء مفتوحة، فلم يجب أْن ُتحذف فقال: )

(، يعني احذف مع الحرف األخير اْذِ ِخ الَِّ   َتالَ  َوَمَ  اِِخرِ مالك السابق: )

( كان حرًفا زائًدا، إِْن ِزْيَد لحرف األخير والحرف الذي قبله، متى؟ )الذي تاله ا
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الَ ( حرف لين، )َلْينًا)  َصاِعًدا َ اكِنًا ُمَ مِّ ََ  (، يعني كان الحرف الرابع فصاعًدا.َأْرَبَعًن 

( بفتح َلْينًا( بكسر الالم و)لِْينًا( جاء يف نسخ ]األلفية[ )َلْينًاوقوله يف البيت: )

ى الفتح إْن زيد لينًا نقول: إّن الكلمة مخففة من قوله: َلين واألصل زيد الالم، فعل

َلينًا، يعني زيد حالة كونه لينًا، ثم خفف فقال: َلينًا، ومثل ذلك يجوز تخفيفه كميت 

(، فنقول: إنه على تقدير مضاٍف محذوف، أي لِْينًاوميت، وأما على رواية الكسر )

 لة كونه ذا لين.ذا ليٍن، أي إْن زيد ذا ليٍن حا

فإذا اتضح ذلك أسألكم هذا السؤال فأقول: هل نحذف مع حرف الرتخيم 

؟ النون نحذفها للرتخيم والذي قبلها حرف "فرعون"الحرف الذي قبله يف نحو 

 الواو.

 [.@29:22] الَالب:

فتحذف الواو، الزائد هو الذي يسقط  "فرعن"ال زائد فرعن، إذا قلت:  الشيخ:

تصرفات الكلمة، فهذا حرف زائد الواو طب هذا زائد، حرف يف أي تصرف من 

رابع إًذا  "فرعون"لين أم ليس حرف لين؟ حرف لين؛ حرف لين ألنه ساكن ورابع 

، وكذلك لو "يا فرع تعال"[ قاعدة، فتقول يف ترخيمه: @29:54ُيحذف، ]

لتي ؛ ألنه داخٌل يف الشروط ا"يا ُغرن تعال"سميت رجاًل بُغرنيق كذلك، تقول: 

 .ذكرها ابن مالك 

وحذف حرف اللين يف نحو ذلك هو مذهب الفراء والجرمي، وكأنَّ ابن مالك 

ماَل إلى ذلك، والجمهور يمنعون الحذف هنا؛ ألهنم يشرتطون يف المحذوف أْن 

يكون حرف مد ال حرف لين، ابن مالك اشرتط حرف لين، يعني حرف علة 

ما الجمهور فال يحذفون ما قبل الحرف ساكن، سواًء سبق بحركة مجانسة أم ال، أ

 األخير إال إذا كان حرف مد، يعني ساكن بعد حركٍة مناسبة أو مجانسة.
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يا فرعو "، وإنما يرخموهنما فيقولون: "فرعون وغرنيق"فلهذا ال يحذفون يف 

 ."يا غرين تعال"تعال، و

لسابقين: إًذا فالمسألة هنا فيها خالف، فلهذا قال ابن مالك يف آخر البيتين ا

ْ    ُ ِ ا َوالُفلُ  َِا) ََ َما  َِ (، يقول: الواو والياء اللينتين المسبوقتين َواَو َوَياَم ِب

 بفتح فيهما خالف على الخالف المذكور قبل قليل.

 : مم  ال ابن مالك

اااَب َوَ ااا   َوالَعُجاااَز اْذاااِ ْخ ِماااْن ُمَركَّ

 

ا  ٌَ  َعْمااااارو  َنَفااااا  َتاااااْرِخْيُم جملاااااَن َو

المنادى الخالي من تاء التأنيث أال يكون مركًبا تركيًبا إضافًيا  سبق يف شروط 

وال تركيًبا إسنادًيا، أما تركيب بالمزج فيرخم أو ال ُيرخم؟ ُيرخم وذَكر هنا يف أول 

َب البيت كيفية ترخيمه، فقال: ) (، فتقول يف معدي كرب: َوالَعُجَز اْذِ ْخ ِمْن ُمَركَّ

يا بعل ما "ا حضر ما أجملِك!، ويف بعلبك ي"، ويف حضر موت "يا معدي تعال"

 وهكذا. "أصربكِ 

كما ذَكر يف هذا البيت أيًضا أّن المركب تركيًبا إسنادًيا قد جاء يف السماع على 

قلة ترخيمه، قد جاء يف السماع ترخيم المركب تركيًبا إسنادًيا لكنه قليل، نحو: 

، فهذا قليل عند العرب، "يا تأبط تعال"، ترخمه فتقول عند ندائه: "تأبط شًرا"

ا َعْمرو  وذَكر يف هذا البيت نفسه أّن الذي نقل ذلك عن العرب هو عمرو، قال: ) ٌَ َو

 (، فَمن عمرٌو هذا؟َنَف 

 [.@34:05] الَالب:

أحسنت، هو سيبويه، فسيبويه لقبه وكنيته أبو بشر واسمه عمرو بن  الشيخ:

 ، وفيه يقول الزمخشري:عثمان بن قنرب 

ََ أال َصااااالَّ   ى اإللاااااه صاااااالَة ِصاااااْد

 

 علاااى عمااارو بااان ع ماااان بااان َ نَْبااار 
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 َااااااإنَّ ك ابااااااه لاااااام ُيْ ااااااِن عنااااااه 

 

 بنااااااااو َ َلاااااااام وال أبنااااااااام ِمنْباااااااارَ  

وقال اإلمام الشاطبي: كان ثقًة سبًتا فيما ينقل، محقًقا يف علمه لم ُيَر يف زمانه  

 وهو ابن مثله فهًما لكالم العرب وشرًحا لمقاصده، وكان ُسنًيا يف مذهبه، تويف

، ولم يذكر ابن مالك يف ألفيته سيبويه إال يف هذا ثالٍث وثالثين سنة 

 الموضع.

 :مم  ال ابن مالك 

 َوإِْن َنَوْياااَت َبْعاااَد َذاااْ ِخ َماااا ُذاااِ ْخ 

 

الَباااااِ َا اْ ااااَ ْعِم  بَِمااااا َِْيااااِه ألِااااْ    ََ 

 َواْجَعلاااُه إْن َلاااْم يناااِو َمْحاااُ وخ  َكَماااا  

 

َماااااَلااااو َكاااااَن بِاااااِِخرِ وَ    ْضااااَعك ُتمِّ

 يف المرخم ل  ان جا زتان:أّن يف المرخم لغتين يقول:  يذكر  

: أْن تنوي المحذوف، يعني تعامل الل ن األولى وها الل ن األ َر واألك ر -

الكلمة كأّن الحرف األخير موجود، أنت ما تنطق به لكن تعامل الكلمة كأّن 

م على حاله قبل الرتخيم، فإذا الحرف األخير موجود، فلهذا تبقي آخر المرخ

رخمت جعفر جعفر الذي قبل األخير الفاء، وما حركة الفاء؟ الفتح جعَفر، أنت لو 

يا "تبني على الضم فالراء مضمومة والفاء مفتوحة  "يا جعَفرُ "ناديت جعفًرا لقلت: 

 ."جعَفرُ 

فإذا رخمت على هذه اللغة وهي األكثر واألشهر تحذف الراء مع ضمتها،  

، هنا "يا منُص تعال"، ويف منصور "يا جعَف تعال"بقي الفاء على حالها فتقول: وت

يا فاطَم "، ويف يا فاطمة "يا مسِك تعال"استوى الوجهان، ويف مسكين اسم رجل 

، ويف يا هرقل "يا حاِر تعال"، ويف يا حارس "يا أسَم تعالي"، ويف يا أسماء "تعالى

لغة َمن ينتظر؛ ألّن المرخم نوي الحرف  ، وهذه اللغة يسموهنا"يا هرق تعال"

 األخير الذي حذف منه، فكأّن المتكلم والمخاطب ينتظران هذا الحرف.
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يا "، إذا قال: "يا جعَف "فلهذا تعامل الكلمة كأّن الحرف موجود، فإذا قلت: 

 ما زلت تنتظر الراء؛ ألّن الضمة ما جاءت البناء ما جاء. "جعَف 

 قال مهلهل بن ربيعة:

اااْ   الَ  َذاااارِ َياااا  ََ  َأْ اااَياِخنا َعَلاااى َتْج

 

اااااااا ٌوو الساااااااوراِ  واألذاااااااالمِ    إنَّ

ويف قراءٍة شاذة وقالوا: يا مال ليقِض علينا ربك، أي يا مالك، هذه اللغة  

 األولى.

وهي أال ينوى المحذوف، تعامل الكلمة كأّن  والل ن ال انين وها جا زة: -

لنداء على آخر المرخم، يعني الحرف األخير غير موجود، فلهذا تجعل أثر ا

يا "تحذف الحرف األخير وتنقل أثر النداء إلى آخر المرخم، فإذا أردت أْن ترخم 

، "يا جعُف "، كأنك تنادي جعُف تضع الضم عليه "يا جعُف تعال"، تقول: "جعَفرُ 

، "يا مسُك تعال"، مسكين "يا منُص تعال"، "يا سلُم تعال"ويف يا سلمان تقول: 

يا "، هرقُل "يا حاُر تعال"، حارُس "يا أسُم تعالي"، أسماُء "فاطُم تعالي يا"فاطمُة 

 ."هرُق تعال

إًذا يف هذه اللغة دائًما يكون البناء على الضم يف آخر المرخم، ويف اللغة األولى 

 يلزم آخر المرخم حاله قبل الرتخيم.

 "يا جعُف " َلَ ا يسمون الل ن ال انين ه ْ ل ن َمن ال ين  ر؛ ألنك إٌا  لت:

علم أنك حذفت الراء وأنك لم تأِت هبا؛ ألنك وضعت البناء على الفاء، فعلم أنك 

هو ما زال ينتظرها  "يا جعَف "حذفت الراء ولم تأِت هبا ال ينتظرها، لكن لو قال: 

، فهاتان لغتان فصيحتان "يا جعَف تعال"ما علم أنك حذفتها حتى تتجاوزها 

 ى هي األشهر واألكثر واألحسن، والثانية جائزة.صحيحتان إال أّن اللغة األول

(، كذا يف جميع النسخ َبْعَد َذْ َخ َما ُذِ ْخ : )وقول ابن مالك 
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َبْعَد َذْ ِخ َما بالتنوين، وجاء يف بعض النسخ المطبوعة التي طبعت دون تحقيق ) 

( كذا يف وخ  إْن َلْم ينِو َمْحُ  ( باإلضافة ال بالتنوين، وقول ابن مالك أيًضا: )ُذِ ْخ 

االنسخ، وجاء يف بعض الشروح ) ًَ (، المعاين متقاربة أو واحدة، إْن َلْم تنِو َمْحُ و

 وما جاء يف نسخها المتقدمة. لكن نتكلم على ما قاله ابن مالك 

 [.@42:20-42:19] الَالب:

 نعم. الشيخ:

 [.@42:25-42:22] الَالب:

 بين اللغتين؟ الشيخ:

 [.@42:32-42:28] الَالب:

بين النسخ، بين النسخ ماذا قال ابن مالك، الذي قاله ابن مالك كذا  الشيخ:

وكذا، طيب ما الذي يصح يف اللغة؟ يف اللغة يصح أشياء كثيرة، لكن نحن نتكلم 

 ماذا قال ابن مالك، ما الذي يف نسخ ]ألفية[ ابن مالك كذا وكذا.

اللغتين، فقال  بعد أْن ذكر هاتين اللغتين سيذكر لنا تطبيقين على هاتين

: 

ِل َِااااا َمُمااااوَى َيااااا  َُفاااا  َعَلااااى األَوَّ

 

 َمُمااااو َوَيااااا َمِمااااا َعَلااااى ال َّااااانِا بَِيااااا 

َل َِااااااااا َكُمْسااااااااِلَمهْ    َوالَ ااااااااِزِم األَوَّ

 

ْيِن َِاااااا َكَمْساااااَلَمهْ   ََ ِز الاااااَوْج  َوَجاااااوِّ

  لنا يف ه ين البي ين تَبيفان على ل  ا ال رخيم السابف ين: 

ؤال: كيف ترخم كلمة ثمود على اللغتين؟ يعني ثمود أو : سال َبيق األول -

أي كلمة مثلها يعني رباعية وقبل األخير واو ثمود، حمود، وهكذا، كيف ترخم 

ثمود؟ نبدأ بلغة َمن ينتظر نحذف الحرف األخير ونبقي آخر المرخم على حاله، 
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يف ذلك ، نحذف الدال ونبقي الكلمة على حالها وال إشكال "يا ثمو تعال"نقول: 

 كأّن الدال موجودة، هذا ال إشكال فيه على لغة َمن ينتظر.

فتقلب الواو  "يا ثمي تعال" على الل ن ال انين ل ن َمن ال ين  ر يجب أْن تفول:

ياًء لماذا؟ أنت إذا طبقت الرتخيم المعتاد فماذا ستقول؟ ستحذف الدال، ثم تنقل 

، "يا ثموُ "لى ماذا؟ إلى الواو، أثر البناء على آخر المرخم، يعني تنقل الضمة إ

 والحركة على الواو مستثقلة.

، فالكلمة اآلن "يا ثمو"فستكون حينئٍذ مقدرة، فكيف تنتطق الكلمة حينئٍذ؟  

حرفها المحذوف منوي أم غير منوي؟ اللغة الثانية غير منوي كأنه غير موجود؛ 

كلمة، ماذا ألنك نقلت اإلعراب إلى آخر المرخم، اإلعراب يكون يف آخر ال

اسم معرب  "يا ثمو"حدث؟ حدث أنه وجد اسٌم معرٌب آخره واو قبلها ضمة 

آخره واو هذه الواو قبلها ضمة، وهذا ال يوجد يف العربية، ال يوجد يف العربية اسٌم 

 معرٌب آخره واو قبلها ضمة.

 .[@46:23-46:20] الَالب:

بنية؟ ال، ليس مبنًيا طبًعا معرب، هل هو مبني؟ هل هو من األسماء الم الشيخ:

 معرب، لكنه ممنوع من الصرف لكنه معرب.

إًذا لو رخمنا على اللغة الثانية لغة َمن ال ينتظر ألدى ذلك إلى عدم النظير، 

، وبذلك "يا ثمي"وهذا ممنوع ماذا سنفعل؟ سنقلب الواو إلى ياء؟ فنقول: 

ٌة بياء قبلها كسرة نتخلص من هذه المشكلة؛ ألّن اللغة فيها أسماٌء معربٌة مختوم

ما يف إشكال هذا  "قاضي ومهتدي"كثير، وهذا الذي ُيسمى المنقوص مثل: 

 موجود.

فلهذا نص على هذه المسألة يف هذا البيت، فلهذا كلما رأيت كلمًة معربًة، كلما 
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رأيت اسًما معرًبا مختوًما بواو قبلها ضمة اعلم أنه ليس عربًيا وإنما هو اسم  

غة األعجمية كثير هذا، لكن يف العربية ال يوجد، ال يوجد يف أعجمي، هذا يف الل

، "يدعو"العربية اسٌم معرب آخره واو قبلها ضمة، هذا قد تجده يف األفعال مثل: 

يمكن، لكن  "هو"إذا وقفت عليها تقول:  "هو"قد تجده يف األسماء المبنية مثل: 

 اسم معرب ال يوجد اسم معرب آخره واو قبلها ضمة.

 [.@48:21-48:19] :الَالب

 إي؛ ألّن الواو ليست آخر الكلمة. الشيخ:

 .[@48:26-48:25] الَالب:

 الدال منوية يعني آخر الكلمة الدال فال إشكال. الشيخ:

 .[@48:37-48:35] الَالب:

 ارفع صوتك. الشيخ:

 .[@48:41-48:40] الَالب:

 اسم منصوب. الشيخ:

 منصور. الَالب:

[ قبل قليل @48:51ن يجتمعان يف منصور ]منصور نعم، اللغتا الشيخ:

آخر الكلمة الراء  "يا منصور"بسرعة، اللغتان يجتمعان يف منصور فأنت قلت: 

مبنية على الضم والصاد حركتها الضم، فأنت إذا رخمت على لغة َمن ينتظر 

فاللغتان يجتمعان يف لفٍظ  "يا منُص "، وعلى لغة َمن ال ينتظر "يا منُص "ستقول: 

 نحو هذه الكلمة. واحد يف

 .[@49:26-49:24] الَالب:
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ما يف إشكال، ال يا منُص آخرها صاد صاد مضمومة أما الواو فيجب أن  الشيخ:

ُتحذف هذا قلناه قبل قليل، هذه يجب إذا كانت الكلمة إذا كان حرف المد رباعي 

يا منُص "فأكثر يجب أْن ُيحذف منص، الواو كم؟ رابعة تحذف يجب أْن ُتحذف 

، لكن ثمود الواو ثالثة ما يجب أْن ُتحذف، هذا التطبيق األول الذي ذكره "لتعا

 ابن مالك يف قوله: 

ِل َِااااا َمُمااااوَى َيااااا  َُفاااا  َعَلااااى األَوَّ

 

 َمُمااااو َوَيااااا َمِمااااا َعَلااااى ال َّااااانِا بَِيااااا 

على  "ُمسلمة وَمسلمة"أما التطبيق الثاين: فهو نسأل عنه أيًضا كيف نرخم نحو  

يا َمسلم "رجل اسمه َمسلمة على لغة َمن ينتظر؟  "َمسلمة"لي  اللغتين؟ رخم

يا َمسلُم تعال ما يف إشكال الوجهان جائزان، لكن "، وعلى لغة َمن ال ينتظر "تعال

رخم ُمسلمة، نحن قلنا االسم المختوم بالتاء يجوز ترخيمه مطلًقا علم أو ليس 

ثم رخمتها رخمها على لغة َمن  ،"يا ُمسلمةُ "بعلم، فإذا ناديت امرأًة مسلمة تقول: 

جار  ال تس ن ر   ياكقول الراجز السابق: ) "يا ُمسلَم تعالي"ينتظر تقول: 

يا "، لو رخمتها على لغة َمن ال ينتظر كنت تقول: "يا ُمسلَم تعالي"(، ع ير 

وهذا يجعلها ملتبسًة بنداء المذكر فُيمنع هذا ممنوع؛ بسبب اللبس واللغة  "ُمسلمُ 

 بس.تدفع الل

َل َِا َكُمْسِلَمهْ فهذا قوله قبل قليل: ) (، األول وهي لغة َمن ينتظر إذا َوالَ ِزِم األَوَّ

ما لك إال اللغة األشهر  "ُمعلمة"أو ناديت  "َقائمة"أو ناديت  "ُمسلمة"ناديت 

، أما اللغة الثانية فليست بجائزة؛ ألهنا "يا قائَم تعالي"األكثر وهي لغة َمن ينتظر 

، هذا ال "حمزة"نحو  "طلحة"َمسلمة، نحو "داء المذكر، أما نحو: ستلبس بن

 إشكال فيه؛ ألّن ترخيمه على اللغتين ال يلبس؛ ألهنا أسماء لمذكرين.

ُموا ُىوَن نَِدا َما هذا الباب بقوله: ) ثم ختم ابن مالك  َوالْضََِراَر َرخَّ

 يكون إال يف النداء، إال أنه جاء يف سبق أّن الرتخيم ال ،(لِلنَِّدا َيْصُلُ  َنْحُو َأْذَمَدا
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ضرورة الشعر ترخيم غير المنادى، أسماء ليست مناداًة يف الشعر ومع ذلك  

رخمت، فقالوا: حينئٍذ إّن ترخيمها ضرورة إال أنه ُيشرتط فيها أْن تكون صالحًة 

 للنداء، يعني يجب أْن يكون هذا االسم صالًحا للنداء، يعني صالًحا أْن تدخله أداة

النداء، بخالف ما ال تصلح معه أداة النداء وهو المحلى بأل، المحلى بأل ال يمكن 

 أْن تناديه بياء، بل يجب أْن تفصل هذا ال ُيرخم حتى يف الشعر.

 ومن ذلك قول امرؤ القيس:

ِْ  َضااومِ  إِلااى َتعشااو َلاانِعَم الَ  ااى  ناااِر

 

 َهريُ  باُن مااَل َليَلاَن الجاوِع والفسار 

 الك فرخم يف غير النداء، وقال جرير:يعني طريف ان م 

 ارمامااااااا ذباااااااال م أضاااااااحت أال

 

 وأضاااااحت مناااااك  ا اااااعًن أماماااااا 

 يعني أمامة يقول: أضحت أمامة شاسعًة إال أنه رخم يف غير النداء. 

 [.@54:49-54:47] الَالب:

 نعم. الشيخ:

 [.@54:54-54:51] الَالب:

ضحت أمامة شاسعًة، أمامة ما يف نداء هنا أصاًل يف البيت؟ ما يف نداء أ الشيخ:

اسم أضحت، لو أّن حرف النداء موجود سواًء ملفوًظا أو غير ملفوظ لكان 

الرتخيم قياسًيا؛ ألّن الرتخيم يكون يف النداء، ونحن نتكلم على أّن الرتخيم جاء يف 

 ضرورة الشعر يف غير النداء كهذا البيت، وكقول الشاعر:

ُ نِا َوَهْلاااااااق    َأُباااااااو َذااااااانََ  ُياااااااَ رِّ

 

ااااااااااااار  َوآِوَنااااااااااااًن َأَماااااااااااااالً    َوَعمَّ

يعني أثال فهذه أبيات ابن مالك وهي اثنا عشر بيًتا يف هذا الباب، يبقى لنا  

بعض الملحوظات اليسيرة التي نذكرها يف ذيل هذا الباب، لكن نتوقف لألسئلة، 

 اتفضل.
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 [.@56:18-55:54] الَالب:

يكون بالميم المفتوحة ال، أنت إذا رخمت إذا رخمت سليمان مثاًل س الشيخ:

ميم مفتوحة فقط  "يا سليمَ "، ليس "يا سليَم تعال"، ثم "يا سلي"بال ألف 

يا "، كذلك سلمان "يا سليَم تعال"ستحذف النون واأللف لتبقى الميم مفتوحة 

ميم مفتوحة فقط تحذف النون واأللف، نحن قلنا حرف المد إذا كان  "سلَم تعال

 رابًعا فيجب أْن ُيحذف.

 يجب. الب:الَ

نعم، يجب أن ُيحذف، بسم اهلل الرحمن الرحيم، كان هناك أسئلًة  الشيخ:

 أخرى أيًضا، اتفضل.

 [.@57:09-57:08] الَالب:

 سيأيت هذه الملحوظة، إْن لم يكن هناك سؤال بدأنا هبا. الشيخ:

 [.@57:21-57:15] الَالب:

 كيف أعد. الشيخ:

 [@57:32-57:25] الَالب:

الذي أعرف يا أبى هر، ال، هذا ليس ترخيًما الرتخيم لو  [@57:33] الشيخ:

، لكن يا أبى هر هذا كربه هريرة تصغير وتكبيرها "يا أبى هريرة ألحق بنا"قال مثاًل: 

 هر فهو كرب االسم، ال بأس تكبير االسم أو تصغير االسم هذا ال بأس به.

 [.@58:13-58:04] الَالب:

كيًبا مزجًيا هذا الذي يجوز ترخيمه، إذا ال، قلنا هذا يف المركب تر الشيخ:

 يف نداء معدي كرب. "يا معدي تعال"أردت أْن ترخمه فتقول: 
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 [.@ 58:29] الَالب: 

إي، أما اإلضايف ال يرخم، واإلسنادي قلنا إّن األشهر عند العرب أهنم  الشيخ:

[ @58:40ال يرخمونه، لكن نقل سيبويه أّن بعض العرب يرخمونه بحذف ]

 الثاين.

هذه الملحوظات يف أغراض الرتخيم وفوائده، للرتخيم فوائد كثيرة أهمها  

التخفيف تخفيف االسم بتقصيره وهذا واضح، ومن أغراضه أيًضا التلميح 

والتحبب وهذا أيًضا من األغراض الكثيرة ويكون يف ميزان مثاًل الزوجات أو 

يًرا ما كث األوالد أو األشخاص الذين تحبهم وتتقرب إليهم، فكان 

 هذا الرتخيم. «يا عا ُ  »يقول: 

ونحو ذلك هذا من الرتخيم الذي هو للتلميح  "يا فاطم"وكذلك لو قلت: 

والتحبب، وقد يكون الرتخيم للتحقير واالستهزاء بحسب المعنى، قد يرخم 

يريد بذلك أْن يستهزئ به وأْن يحقره، فهذه معاين بالغية  "يا طلح"اإلنسان طلحة 

 قرائن التي تحتف بالكالم.تدل عليها ال

  ملحوظٌة أخرى أيًضا تتعلق بهذا الباب باب الرتخيم: الرتخيم يف اللغة عموًما

 ثالثة أقسام:

: هو ترخيم المنادى وهو المعقود له هذا الباب، هذا الباب هو الفسم األول -

 يف ترخيم المنادى ودرسناه بالتفصيل.

رخيم الضرورة حذف الحرف األخير يف هو تالنوع ال اين من أنواع ال رخيم:  -

ضرورة الشعر، وقد أشار إليه ابن مالك يف آخر الباب، وذكرنا عليه بعض 

 الشواهد.

: هو ترخيم التصغير، وسيأيت إْن شاء اهلل شرحه يف النوع ال الا من ال رخيم -
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باب التصغير، وخالصته أّن تصغير الكلمة األصل فيه أنه ال ينقص من حروفها 

، "حميد"، بل يزيد عليها ياء التصغير، فإذا أردت أْن تصغر مثاًل حمد تقول: شيًئا

، وإذا أردت أْن تصغر حامد تقول: "أحيمد"وإذا أردت أْن تصغر أحمد تقول: 

، وإذا أردت أْن تصغر حمود "محيميد"، وإذا أردت أْن تصغر محمود "ُحييمد"

  هي الواو انقلبت ياًء وهكذا.، إحدى الياءين ياء التصغير والثاين"حمييد"تقول: 

 [.@01:02:20] الَالب:

كيف محمد سيأيت ذلك يف التصغير، لكن الذي نريده اآلن هو تصغير  الشيخ: 

الرتخيم، ما المراد بتصغير الرتخيم؟ تصغير الرتخيم هو أْن تصغر الكلمة على 

 حسب حروفها األصلية فقط، يعني تحذف كل الحروف الزائدة يف الكلمة، ثم

تصغر الكلمة على حروفها األصلية فقط، فتصغر أحمد وحامد ومحمود وحمود 

وحماد ومحمد كلها تصغرها على حميد، فتعرف حروفها الزائدة وتصغرها على 

حسب حروفها األصلية وُيسمى هذا تصغير الرتخيم وهو تصغيٌر جائٌز يف اللغة 

 ومستعمل.

 :فالرتخيم يف اللغة على ثالثة أقسام 

 م الندام أو ترخيم المناى .ترخي -

 وترخيم الضرورة. -

 وترخيم ال ص ير. -

 [.@01:03:36-01:03:33] الَالب:

هو أْن تصغر الكلمة نظًرا إلى حروفها األصلية فقط، أي بحذف  الشيخ:

 حروفها الزائدة.

 .[@01:03:56-01:03:55] الَالب:



 

 
e 

g h 

f  26 
 شرح ألفية ابن مالك

 حميد. كل ما أخذ من حمد ُتصغر على الحاء والميم والدال الشيخ: 

 [.@ 01:04:09] الَالب:

أنت صغرت حمد فتقول: حميد، جردها إلى الحاء والميم والدال، ثم  الشيخ:

 تصغرها تصغير ثالثي.

 ملحوظة يف قول عنرتة بن شداٍد العبسي قال يف معلقته:

َمااااااُ   َعنَْ ااااارَ  َياااااْدُعونَ  اااااا والرِّ ََ  َكَأنَّ

 

ََانُ    َهاااااامِ األَىْ  َلَبااااااانِ  يف بِْئاااااارَ  َأْ اااااا

 هنا مرخم ترخيم ضرورة أم ترخيم نداء؟  عنرت 

َمااااااُ   َعنَْ ااااارَ  َياااااْدُعونَ  اااااا والرِّ ََ  َكَأنَّ

 

ََانُ    األَْىَهاااااامِ  َلَبااااااانِ  يف بِْئاااااارَ  َأْ اااااا

هو نداء، نعم هو ترخيم نداٍء على القياس، أي يدعون يا عنرت يدعون يعني  

خيًما، ينادون يا عنرت أقبل، ثم حذف حرف النداء وهذا جائز، ثم حذف التاء تر

( على لغة َمن ينتظر اللغة األكثر واألشهر، والشاعر هذا اسمه ماذا؟ َعنَْ رَ  َيْدُعونَ )

اسمه عنرتة وليس اسمه عنرت، اسمه عنرتة بن شداد فإذا رخمت وال يكون ذلك إال 

، لكن يف غير النداء تقول: جاء عنرتة، وقال عنرتة، ونحو "يا عنرت"يف النداء تقول: 

 ذلك.

 [.@01:05:49-01:0547] الَالب:

 كيف؟ الشيخ:

 [.@01:05:52-01:05:51] الَالب:

، وهم ينادون "أنادي يا محمد"، "أنادي يا اهلل"يقولون ينادون تقول:  الشيخ:

 يعني يا عنرت، فحرف النداء محذوف. "عنرت"، لكن حذف الياء ينادون "يا عنرتُ"

 [. @01:06:14] الَالب:
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 حذف ماذا؟ الشيخ:

 لياء.ا الَالب:

 نعم هذا ذكرناه يف باب النداء أّن حذف حرف النداء جائز. الشيخ:

 [.@01:06:26-01:06:25] الَالب:

وكذلك يف الرتخيم جائز ال إشكال، كل ما قيل يف النداء ُيقال يف  الشيخ:

األبواب التابعة له إال ما نص على أهنا تخالف فيه النداء، وقلنا كلها تابعة للنداء 

 ابعة للنداء.هذه أبواب ت

قالوا: إّن نداء ما فيه تاء التأنيث نداؤه بالرتخيم أكثر من ندائه  ملحوظن  أخيرة:

بال ترخيم، قالوا: المسموع عن العرب عندما ينادون اسًما مؤنًثا بالتاء كفاطمة 

وعائشة ونحو ذلك، فإّن نداءهم له بالرتخيم أكثر من ندائه لهم من غير ترخيم، 

أَاهم مَاًل بع  ه ا بالمئات، كقول امرؤ القيس السابق: ) والشواهد على ذلك

 (، وكقول القطامي: ال دل 

َِ َياااااا ضاااااباعا  ِ ِ اااااا َ ْباااااَ  ال ََّ ااااارُّ

 

 الَوَىاَعاااااا ِمنْاااااِك  َمْوِ ااااا    وال َياااااُك  

 يا وارَبِعا ُعوجا علينا( بالرتخيم، وقال هدبة بن الخشرم: )َيا ضباعافقال: ) 

مرخم يا فاطمة، يا عائشة ليس مستنكًرا وال شاًذا وال (، فرخم، ومجيئه غير َاهَما

قلياًل ليس قلياًل يف ذاته، ولكنه قليٌل بالنظر إلى ترخيمه، هو كثير يف اللغة لكن 

أيهما أكثر نداؤه بالرتخيم أم من دون ترخيم؟ نعم، األكثر نداؤه بالرتخيم واألقل 

ث كجعفر وزينب، فاألكثر نداؤه بال ترخيم، بخالف االسم الخالي من تاء التأني

جائز، فهذا ما تيسر يف شرح هذا الباب  -كما سبق-نداؤه بال ترخيم ونداؤه مرخًما 

 اللطيف الجميل.

 [.@01:08:59-01:08:50] الَالب:
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 نعم، قلنا ذلك قبل قليل. الشيخ: 

 [.@01:09:03] الَالب:

 ال، هذا علم، هذا عَلًما وليس صفًة. الشيخ:

 [.@01:09:12-01:09:10] الَالب:

 "يا عائش"أنت عندما تخاطب زوجتك واسمها عائشة وتقول لها:  الشيخ:

يلتبس بماذا؟ بخالف ما لو كان عندك مثاًل نساء مسلمات وعندك رجال مسلمين، 

ثم تقول: يا مسلُم، تعني يا مسلمُة وال يا مسلُم؟ يلتبس هذه صفة يحتملها كل َمن 

على هذه الذات ما تطلق على آخرين، فما يحمل هذه الصفة، لكن علم يعني علم 

 يحدث التباس هنا.

 [.@01:09:57-01:09:52] الَالب:

نعم، هذه ما كتبناها لو كتبناها لكان أفضل، ملحوظة كيفية اإلعراب  الشيخ:

فاإلعراب  "يا فاطُم، يا جعُف "كيف نعرب مع الرتخيم؟ أما على لغة َمن ال ينتظر 

 على الضم يف محل نصب، وأما على لغة َمن كالنداء نقول: مناًدى مرخم م
ٌ

بني

 على الضم المقدر على  "يا عائَش، يا جعَف "ينتظر 
ٌ

فنقول: مناًدى مرخم مبني

 الحرف األخير المحذوف للرتخيم.

 [.@01:10:55-01:10:46] الَالب:

 ماذا تقصد بالهاء؟  الشيخ:

 .[@01:10:58] الَالب:

تاء التأنيث ويسموهنا هاء التأنيث، وابن هذه تاء التأنيث، هي يسموهنا  الشيخ:

 مالك بالفعل ابن مالك سماها الهاء قال:
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ََْلفاااااك َِاااااا ُكااااا ِّ َماااااا ْزَناااااُه ُم  َوَجوِّ

 

اااااااااااااااااااااااااا   ََ اااااااااااااااااااااااااَا بِال  ُأنِّ

وتاء التأنيث ُتسمى تاء التأنيث وُتسمى هاء التأنيث، واألدق أْن ُتسمى تاء  

كوفيين، ما األصل يف تاء التأنيث هذا هو األدق؛ ألنه خالف بين البصريين وال

التأنيث؟ األصل أهنا تاء أم األصل أهنا هاء؟ اختلفوا فبعضهم قال: األصل أهنا تاء 

إال أهنا ُتقلب هاًء يف الوقف، فقلبها هاًء ألجل الوقف فقط وإال فهي تاء، وعكس 

الكوفيون قالوا: األصل أهنا هاء، وإنما تنقلب تاًء للوصل، وقول البصريين يف ذلك 

 و المناسب للقياس.ه

 [.@01:12:13-01:12:09] الَالب:

 ال، هذه ياء ليست تاء تأنيث. الشيخ:

 [@01:12:18] الَالب:

هذه مثل ماجة مثل سيدة، وأحياًنا تكون هاًء أصليًة كالهاء التي مثاًل يف  الشيخ:

 لفظ الجاللة اهلل هذه هاء، هذه ُتعامل مثل معاملة االسم الخالي من تاء التأنيث،

 يعني يعامل مثل معاملة سعاد وزينب ونحو ذلك.

 .[@01:12:46-01:12:43] الَالب:

 "يا ماَج تعال"نعم، لو أردت أْن ترخم ماجة إنسان اسمه ماجة تقول:  الشيخ:

 على اللغتين، نعم ترخم بحذف الهاء. "يا ماُج تعال"أو 

 .[@01:13:02-01:13:00] الَالب:

م نى؟ ال، ال يرخم،  لنا ال   يرخم ما  تفصد رجاًل  ما بمحمدان الشيخ:

 ال   يرخم؟ نوعا المرخم  لنا يف البداين المرخم نوعان: 

 المختوم بتاء التأنيث. :األول -
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الخالي من تاء التأنيث ويرخم بأربعة شروط، فالمثنى محمدان أو  :وال اين - 

الثاين ال  محمدون ليسوا من النوع األول، ليس من المختوم بتاء التأنيث، النوع

[ جمع @01:13:39يرخم إال بشروط، من شروطه أْن يكون علًما وهذه ليست ]

ليست أعالًما فال ترخم ال، لكن قل لو سمينا رجاًل بمثاًل حسنين رجل اسمه 

حسنين أو محمدين أو سميناه محمدان مثاًل كيف نرخمه؟ نرخمه كما نرخم 

 ين مثاًل.سليمان وسلمان، نحذف النون ونحذف الياء من حسن

 .[@01:14:08-01:14:06] الَالب:

ال، ليس علم العلم هو ما ُعين مسماه تعيينًا مطلًقا اسٌم يعين المسمى  الشيخ:

مطلًقا علمه، وأنت إذا قلت: محمدان هل يعين مسماه؟ هل يعين معينًا؟ كيف 

المحمدان "[ واحد، ثم إنك ألست تقول: @01:14:31اثنين هم ]

ل وأل ما تدخل إال على نكرة، فلهذا يقولون العلم ال ُيثنى فتدخل أ "والمحمدون

 وُيجمع إال بعد قصد تنكيره، إذا قصدت تنكيره تثنيه وتجمعه.

 .[@01:14:52] الَالب:

 كيف؟ الشيخ:

 .[@01:14:55] الَالب:

قلنا ورد يف هذه القراءة الشاذة يا ماِل ليقِض علينا ربك، قال أبي عباس  الشيخ:

 مفسرين.أو غيره من ال

 .[@01:15:07] الَالب:

ال أقول قال ما كان أغناهم عن الرتخيم يف ذلك الوقت، بقي سؤال أو  الشيخ:

 نختم ببيتين منسوبين لسيبويه؟
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 .[@01:15:25-01:15:24] الَالب:

 ال، ال، منسوبان إليه وأظنهما ال يثبتان لكنهما جميالن. الشيخ:

 .[@01:15:33] الَالب:

 ولكن ال يصحان يقول: ينسب إليه الشيخ:

 لسااااااين لساااااان  معااااارب  يف ذياتاااااه

 

 َيااا لي ااه ماان مو اا  الحشاار يساالم  

 َمااا ين اا  اإلعااراب إْن لاام ي اان تفااى 

 

 ومااااا ضاااار ٌا تفااااو  لسااااان  معجاااام 

 [.@01:15:57] الَالب: 

 نعم. الشيخ:

 .[@01:16:00] الَالب:

 علم.إًذا نوقف األسبوع القادم إْن شاء اهلل درًسا، واهلل أ الشيخ:

 وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثاني بعد املائة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

الثنين فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل يف هذه الليلة ليلة ا

الحادي عشر من شهر صفر من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة وألف، يف جامع 

الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض لنعقد بحمد اهلل وبتوفيقه الدرس الثاين 

 .-عليه رحمة اهلل-بعد المئة من دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك 

 عالى يف أما درسنا يف هذه الليلة فهو سيكون إْن شاء اهلل ت

 ]باب االختصاص[

 :باب االختصاص عقده ابن مالك وأجحف يف حقه يف بيتين قال فيهما 

َُ َكنِااااَداَم ُىوَن َيااااا620  .االْخ َِصااااا

 

اااااااا الَ َ اااااااى بِاااااااإِْمرِ اْرُجونَِياااااااا  ََ  َكَأيُّ

ا ُىوَن َأَ  تِلااااَو َأل621  ٌَ  .َوَ ااااْد ُيااااَر  

 

 َكِمْ ااِ  َنْحااُن الُعااْرَب َأْ ااَفى َمااْن َبااَ ل 

: هو اسٌم وتعري هاالختصاص هو أسلوٌب من أساليب هذه اللغة الشريفة،  

منصوب بفعٍل محذوٍف وجوًبا تقديره نحو أخُص، فيجوز أْن تقدر هذا الفعل 

المحذوف بلفٍظ عام، نحو: أخص أو أعني أو أريد أو أقصد أو أذكر، ويصح أْن 
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ونحو ذلك،  "أمدح أو أذم"تقدره فعاًل خاًصا على حسب المعنى نحو: 

 واالخ صاَ على نوعين:

تعني نفسك، كقولك:  "أيها أو أيتها"أْن يكون بلفظ  النوع األول وهو األ  : -

أنا "، وأنت األب الذي تتكلم هبذا األسلوب، تقول: "أنا أيها األُب أحبك يا بني"

، فهذا أسلوٌب عربي "أنا أيها األُب أحبك يا بني"تعني نفسك، تقول:  "أيها األُب 

 ُيسمى االختصاص.

، نحن المتكلمون، وكأْن "اللهم اغفر لنا أيها العاصون"ومن ذلك قولهم:  

، وكأْن تقول أنت وجماعتك: "نحن أيها الطالُب نحبك يا أستاذ"يقول الطالب: 

نحن "أنتم الجماعة، نقول:  "نحن أيتها الجماعة"، "نحن أيتها الجماعة نساعدك"

 ."أيتها الجماعة نساعدك

النوع األول أْن تستعمل يف هذا األسلوب أيها وأيتها تعني نفسك، وهذا  فهذا 

النوع ُيعامل معاملة المنادى، يعني أنه ُيبنى على الضم كالمنادى، ويوصف 

وجوًبا باسٍم مرفوٍع محًلى بأل، وسبق ذلك يف أحكام النداء أّن أيها وأيتها يجب أْن 

أخذ أحكام المنادى إال أنه ليس توصف باسٍم مرفوع محًلى بأل، فهذا القسم ي

مناًدى، ليس مناًدى أبًدا، أنت ال تنادي نفسك وإنما تقول أعني نفسي، وهذا هو 

 يف البيت األول إذ قال: الذي ذكره ابن مالك 

َُ َكنِااااااااَداَم ُىوَن َيااااااااا  االْخ َِصااااااااا

 

اااااااا الَ َ اااااااى بِاااااااإِْمرِ اْرُجونَِياااااااا  ََ  َكَأيُّ

َُ فقوله: )  المنصوب على االختصاص، وقوله:  ( أي: االسماالْخ َِصا

( أي: أّن االسم المنصوب على االختصاص كالمنادى، ولكنه ليس مناًدى؛ َكنَِدامَ )

ألهنا ال نداء فيه بل هو إخباٌر ال نداء، وسيأيت الكالم على ذلك فيما بعد، أي أّن هذا 

ستعمل ( أي: أّن أسلوب االختصاص ال يُ ُىوَن َيااألسلوب أسلوب إخبار، وقوله: )

 معه حرف نداء.
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)أرجوين أيها الفتى(، )أرجوين( هذه الياء تعود إلى َمن؟ إلى  مم م َّ  له بفوله: 

( أي: أّن بِإِْمرِ (، )بِإِْمرِ اْرُجونَِياالمتكلم )أرجوين أيها الفتى( يعني نفسه، وقوله: )

مير االسم المنصوب على االختصاص ال ُبدَّ أْن يتقدمه كالم، وهذا الكالم فيه ض

متكلم، يأيت كالم فيه ضمير متكلم، ضمير متصل أو منفصل، مفرد أو مثنى أو 

 جمع، ضمير متكلم.

ثم بعد ذلك تأيت بعده بأسلوب االختصاص، وواضٌح من كل ما سبق أّن 

أنا أيها األب "المراد بالمنصوب على االختصاص هو المتكلم نفسه، فإذا قلت: 

، كأنك "أحبك يا بني"ألب وهو المتكلم أعني ا "أنا"، المعنى "أحبك يا بني

، هذا هو المعنى، ويف قولهم: "أحبك يا بني"أعني األب وهو أنا  "أنا"تقول: 

، كأنك تقول: اللهم اغفر لنا نعني العاصين وهم "اللهم اغفر لنا أيها العاصون"

 نحن وهكذا.

 ومن هذا األسلوب قول الشاعر: 

 َاااااإننا أيَاااااا العباااااُد  ِخااااا  الع اااااو

 

 َفياااااارُ  إلَااااااا يااااااا لع ااااااوإلااااااى ا 

 وقلنا إّن االختصاص بأيها وأيتها قليل. 

هو أْن يكون االختصاص بغير أيها  النوع ال اين للنصب على االخ صاَ: -

وأيتها، وهذا هو الكثير، فيكون منصوًبا على كل حال، يكون منصوًبا كيف 

ه ا يتها منصوب؟ يعني معرب وإعرابه النصب، وهذا النوع الذي ال يكون بأيها وأ

 النوع يأتا على مالمن أ سام:

أْن يكون المنصوب على االختصاص اسًما محًلى بأل، نحو:  الفسم األول: -

، "نحن أقرى النَّاس للضيف"، أراد أْن يقول: "نحن الُعرَب أقرى النَّاس للضيف"

فهو اسٌم منصوب باالختصاص، كأنه  "الُعرَب "فنحن مبتدأ وأقرى خرب، ثم قال: 
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حن أعني الُعرَب أو أقصد أو أريد أو أذكر أو أخص الُعرَب أقرى النَّاس قال: ن

، تقول: أنا ال أرضى بالذل، ثم "أنا المسلم ال أرضى بالذل"للضيف، وكأن تقول: 

تأيت بالمسلم بعد ضمير المتكلم منصوٌب على االختصاص، كأنك قلت: أنا أعني 

ا القسم هو الذي قال فيه ابن ، وهذ"ال أرضى بالذل"المسلم أو أخصه أو أريده 

 :مالك 

ا ُىوَن َأَ  تِلاااااااَو َأل ٌَ  َوَ اااااااْد ُياااااااَر  

 

 َكِمْ ااِ  َنْحااُن الُعااْرَب َأْ ااَفى َمااْن َبااَ ل 

نحن الُعرَب "المثال الذي ذكره ابن مالك أراد به المثال المعروف عند العرب  

ر أيها ، هذا القسم األول مما يكون فيه االختصاص بغي"أقرى النَّاس للضيف

 وأيتها.

أْن يكون المنصوب على االختصاص اسًما معرًفا باإلضافة،  الفسم ال اين: -

يقول: نحن ال  ،«نحن معا ر األنبيام ال نور »ومن ذلك الحديث المشهور 

، «ال نور »أعني معاشر األنبياء « نحن»نورث، ثم أتى معاشر األنبياء، كأنه قال: 

أنا ابن الموت ال أهاب "، وكأْن تقول: "الكرمنحن بني طيٍئ أهل "وكأْن تقول: 

، تقول: أنا ال أهاب الموت، ثم تأيت بقولك: ابن الموت يعني أعني "الموت

، تريد أْن تقول: نحن ال "نحن أهل القوة والبأس ال نستسلم"وأقصد، وتقول: 

نحن أوالد محمٍد نقول كذا "نستسلم، وكأْن تقول يف الصكوك أو نحو ذلك: 

 هذا كثير يف الصكوك ونحوها.، و"وكذا

نحن ملك المملكة العربية السعودية أمرنا بما "ومن ذلك ما يأيت يف المراسيم 

، أي نحن أمرنا، ثم أتى بعد ذلك باالختصاص باسٍم منصوٍب على "هو آت

، أي كالمنا "كالمنا معاشر النحويين لفٌظ مفيدٌ "االختصاص، ومن ذلك قولهم: 

اشر النحويين على معنى أعني أو أقصد أو أريد معاشر لفٌظ مفيٌد، ثم أتى بمع

 النحويين.
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 قال الشاعر أو الراجز: 

 َأْصاااَحاُب اْلَجَماااْ   َنْحاااُن َبنُاااا َضااابَّنَ 

 

ا  ٌَ  اْلَمااااُوُ  َناااااَزْل  َننْااااِزُل بِااااااْلَمْوِ  إِ

قال: نحن أصحاب الجمل، ثم أتى باالسم المنصوب على االختصاص  

 (، أي أعني بني ضبة، وقال الشاعر:ْصَحاُب اْلَجَمْ  أَ  َنْحُن َبنُا َضبَّنَ فقال: )

ااااا َبنااااا وو َ ااااوم   ِمنَفاااارَ  إِن   َذَسااااَب  ٌَ

 

 َوناِىَيَااااا َ ااااعدَ  َبنااااا َ ااااراةُ  َينااااا 

 قال: إنَّا قوٌم، وقال الشاعر:  

اااا     لنااااا معشاااار األنصااااار مجااااد  م م 

 

 أذمااااادا بإرضاااااا نا خيااااار البريااااان 

أتى باالسم المنصوب على  (، ماذا لهم؟ لنا مجٌد مؤثٌل، ثملناقال: ) 

(، أي أعني معشر األنصار، وقالت الشاعرة: لنا معشر األنصاراالختصاص فقال: )

( َْ َْ َناْمِشا َعَلى النََّماِر (، تقول: نحن نمشي على النمارق، ثم َنْحُن َبنَاُ  َهاِر

نصبت بنات طارق على االختصاص، فهذا القسم الثاين من االختصاص بغير أيها 

 .وأيتها

أْن يكون االسم المنصوب  والفسم ال الا من االخ صاَ ب ير أيَا وأي َا: -

على االختصاص علًما، وهذا قليل كون االسم المنصوب على االختصاص علًما 

، تقول: أنا سأءيت الليلة، "أنا محمًدا سأءيت الليلة"هذا قليل، ومن ذلك أْن تقول: 

قلت: أنا أعني محمًدا سأءيت  ثم أتيت بمحمًدا منصوب على االختصاص كأنك

باُب  َتميمك بناالليلة، ومن ذلك قول الشاعر: ) (، بنا يكشف، ثم فسر ُي َشُ  الضَّ

 ( أي: أعني تميًما.َتميمك بناضمير المتكلم بنا فقال: )

يأتا على ا  عمالين أو على  -كما رأي م-َالفالصن: أن  أ لوب االخ صاَ 

 نوعين:

 فُيعامل حينئٍذ معاملة المنادى. : بأيها وأيتها،األول -
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: بغير أيها وأيتها، فيكون باسٍم محًلى بأل أو واال  عمال ال اين أو النوع ال اين -

 باسٍم معرٍف باإلضافة أو بعلم.

على هذا الباب، فاختصر أحكامه كلها يف  -كما رأيتم-وقد أجحف ابن مالك 

 هذين البيتين.

 بعض امللحوظات: بعد ذلك نعقب على هذا الباب بذكر 

من الملحوظا : أننا عرَنا مما  بق أن  المنصوب على االخ صاَ له  -

 أ لوبان:

: كالمنادى وذلك إذا كان بأيها أو أيتها، فُيبنى حينئٍذ على األ لوب األول -

الضم، ولذا ذَكر ابن مالك باب االختصاص بعد أبواب النداء؛ ألّن أحد أسلوبي 

هر يف اللفظ معاملة المنادى، أما إعرابه فإننا نعربه دائًما االختصاص ُيعامل يف الظا

 منصوًبا بفعٍل محذوف وجوًبا.

، أنا: مبتدأ وخربه جملة "أنا أيها األُب أحبك يا بني"فنقول مثاًل يف قولنا: 

 
ٌ

أحبك أنا أحبك، وأيها ال نقول مناًدى؛ ألنه ليس مناًدى، وإنما نقول: اسٌم مبني

االختصاص بفعٍل محذوٍف وجوًبا تقديره أعني أو  على الضم منصوٌب على

 على الضم، المبني تقول: 
ٌ

أخص فهو مفعوٌل به، يعرب مفعواًل به لكنه اسٌم مبني

منصوب أو يف محل نصب؟ تقول: يف محل نصب، هو مفعول به لكنه مبني على 

 الضم، فتعربه إعراب المفعول به المبني.

 على الضم، و
ٌ

 على الضم فتقول: أيها اسٌم مبني
ٌ

إْن شئت تقول: مفعوٌل به مبني

يف محل نصب، منصوب بماذا؟ منصوب بفعٍل محذوٍف وجوًبا تقديره أعني أو 

 أخص، وهذا األسلوب ُيسمى أسلوب االختصاص.

فإْن قيل لك: لَم بني على الضم؟ تقول: ألّن العرب عاملوه معاملة المنادى 
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هذا مفعوٌل به مبني على الضم، األُب فقط للتوافق الشكلي ولالتفاق اللفظي، أيها  

يعرب كإعرابه يف النداء، فنقول: نعٌت ألي مرفوع وعالمة رفعه "أيها األُب "

 الضمة.

، المنادى أي والنَّاس نعت، أي هنا "يا أيها الرجل، يا أيها النَّاس"كما تقول: 

وب صارت مفعول به، لكن مبني على الضم، والنَّاس نعت، هذا النعت نعٌت لمنص

أم نعٌت لمرفوع؟ نعٌت لما حكمه النصب إال أنه مبني على الضم، والنعت هنا 

جرى على المحل أم جرى على اللفظ؟ جرى على اللفظ، والنعت يجري على 

ا منها باب النداء يجري، وقد نبهنا على ذلك يف باب  اللفظ يف مواضع قليلة جدًّ

 على لفظ المبني. النداء، األصل أّن لفظ المبني ال ُيتبع، ال تتبع

اإلتباع يكون للمحل يعني لمحل اإلعراب أو للفظ المعرب، لكن لفظ البناء 

ما تتبع عليه، مبني على الضم، مبني على الكسر، مبني على الفتح، ال تتبع عليه إال 

ا منها باب النداء، فإّن العرب أتبعوا لفظ المبني على الضم،  يف مواضع قليلة جدًّ

، واالختصاص يف هذا األسلوب ُيعامل معاملته، فقالوا: "الرجل يا أيها"فقالوا: 

 ، فنقول: نعٌت مرفوع يتبع لفظ أي."أنا أيها األُب "

أّن أسلوب  من الملحوظا  أيًضا ال ا نريد أْن ن كرها يف ه ا األ لوب:

يريد به المتكلم نفسه ال غيره، ولكنه أسلوب تستعمله  -كما سبق-االختصاص 

ذا الكالم نفسها ال غيرها، والغرض منه الفائدة منه تخصيص العرب وتريد هب

أنا ضمير أي متكلم يقول:  "أنا"مدلوله من بين أمثاله كذا يقولون، فإذا قلت: 

يعني خصصت هذا الضمير بأنه  "أنا أيها األب"، كلنا نقول: أنا، فإذا قلت: "أنا"

 األب وهكذا.

ص بعد أْن فهمناه اآلن، وهي أسلوب االختصا هناك أيًضا ملحوظن أخر :

هل هو أسلوٌب خربي تخرب به عن شيء أم نداء تنادي النداء إنشائي يعني ليس يف 
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، هذا إخبار واضح، فإذا "نحن الُعرَب أقرى النَّاس للضيف"خرب؟ فإذا قلت: 

، تريد به الجملة السابقة، تقول: "نحن أيها الُعرُب أقرى النَّاس للضيف"قلت: 

نحن أيها العرُب أقرى النَّاس "، أو تقول: "النَّاس للضيف نحن الُعرب أقرى"

للضيف، المعنى واحد، فالمعنى فيهما واحد وهو اإلخبار، تريد أْن تقول: أعني 

 الُعرب.

وهذا له نظائر يف اللغة أعني أْن يأيت الكالم على أسلوب وُيراد به أسلوٌب آخر، 

اء، لكن ال ُيراد به النداء األسلوب الذي جاءنا يف االختصاص هو أسلوب الند

وإنما ُيراد به اإلخبار، فهذا له نظائر يف اللغة أْن يأيت األسلوب على أسلوٍب 

 والمعنى على أسلوٍب آخر.

أجمل "استعمال الخرب يف صورة األمر، ومن ذلك قولهم:  َمن ٌلك:

، أجمل: هذا فعل أمر "أجمل بالصرب!"، أسلوب التعجب أفعل به "بالصرب!

، وأنت ال تريد األمر وإنما تريد اإلخبار، تريد أْن تقول: جمل "بالصرب!أجمل "

، هو إخبار عن شدة جمال هذا الشيء، لكنك "ما أجمل الصرب!"الصرب، كقولك: 

 ، وأنت تريد اإلخبار."أجمل بالصرب!"أخذت أسلوب األمر 

ومن ذلك استعمال األمر يف صورة الخرب عكس الصورة السابقة، تأيت 

ھ ھ ): وب أسلوب خرب وأنت تريد األمر، كقوله باألسل

هو ال يخرب وإنما المعنى واهلل أعلم األمر،  ،[233البفرة:] (ھ ھ ےے

 يعني ليرضعن أوالدهن حولين كاملين.

ومن ذلك: استعمال الخرب يف صورة االستفهام، أْن تأيت بالكالم على صورة 

ڌ ڌ ڎ ): االستفهام، لكن تريد اإلخبار، ومن ذلك قوله 

هو ال يستفهم وإنما يريد أْن يقول: اهلل كاٍف عبده، فأتى هبذا  ،[36الزمر:] (ڎڈ
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 المعنى الخربي على صورة االستفهام. 

فهذه أساليب تفهمها العرب على مقتضى لغتها، ومن ذلك أسلوب 

 االختصاص الذي جاء على أسلوب النداء، وال ُيراد به النداء وإنما ُيراد به اإلخبار.

ما أسبابه؟ ما بواعثه؟ لماذا  ظن  أخر  عن بواعا وأ باب االخ صاَ:ملحو

يستعمل العربي هذا األسلوب أسلوب االختصاص؟ هناك عدة أسباب وعدة 

بواعث منها الفخر والمدح، يفخر بشيٍء من صفاته ويمدح نفسه، مثال ذلك: 

 أيها الجواد يعتمد المحتاج"
ّ

 يعتمد المحتاج، ثم "علي
َّ

قلت: أيها ، تقول: علي

، وتقول: "أنا أيها الشجاع أرغم أنوف األعداء"الجواد تعني نفسك، وتقول: 

أي نحن ال هناب الموت، واألسود منصوب على  "نحن األسود ال هناب الموت"

 االختصاص.

التواضع تأيت بالمنصوب على االختصاص  ومن األ باب والبواعا:

، أو "محتاٌج إلى رحمتك يا رب أنا أيها العبدُ "للتواضع، ومن ذلك أْن تقول: 

أنا أيها المسكين أرجو "، تقول: "أنا العبد محتاٌج إلى رحمتك يا رب"تقول: 

أنا الضعيف أستمد القوة من "، "أنا أيها الضعيف أستمد القوة من اهلل"، "فضل اهلل

 وهكذا، فهذه معاين وفوائد يضرهبا العربي يف مثل هذا األسلوب. "اهلل

 [.@28:03] الَالب:

 آمين. الشيخ:

: التحبب والتحنن تأيت به تحبًبا وتحننًا إلى ومن البواعا واأل باب

، "أنا أيها األب أعمل لخيرك يا بني"المخاطب، كمثالنا السابق وقولك لولدك: 

، يعني كالمي "كالمي أيها األستاذ لمصلحتكم يا طالب"تحبًبا وتحننًا، وتقول: 

، "نحن العلماء أحرص النَّاس على األمة"أعني األستاذ لمصلحتكم، وتقول: 
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 نحن أحرص النَّاس.

زيادة البيان واإليضاح  ومن األ باب والبواعا وهو أهمَا وأك رها ا  عمااًل:

نحن الُعرب أقرى النَّاس "لهذا الضمير المذكور، كأغلب األمثلة السابقة نحو: 

ف أمامك ال أنا الواق"وتقول:  ،«نحن معا ر األنبيام ال نور »، "للضيف

أي أنا ال أخافك، ثم تبين هذا الضمير تزيده بياًنا، وإال معروف إنك أنا  "أخافك

، فهذه "أنا الواقف أمامك ال أخافك"يعني المتكلم لكن تزيده بياًنا، فتقول: 

 بواعث االختصاص.

ال  -كما اتضح من قبل-أّن أسلوب االختصاص  أيًضا من الملحوظا :

ا أو مثنًى أو جمًعا، وسواٌء كان ضميًرا منفصاًل أم كان يكون إال للمتكلم مفردً 

، أنا هذا مفرد ومنفصل، تقول: "أنا المسلم ال أرضى بالذل"ضميًرا متصاًل؟ نحو: 

، فهذا "اللهم اغفر لنا أيها العاصون"، تقول: "نحن المسلمين ال نرضى بالذل"

 ضمير متصل وهكذا.

ب على االختصاص بعد ضمير فهذا هو األغلب يف الباب، وقد جاء النص

ا أْن يأيت المنصوب على االختصاص بعد ضمير  المخاطب قلياًل، هذا قليٌل جدًّ

، أي: بك نرجو "بك اهلل نرجو الفضل"المخاطب، قالوا: ومن ذلك قولهم: 

أعني اهلل  "بك"الفضل، ولفظ الجاللة منصوٌب على االختصاص، كأّن هو قال: 

 ."نرجو الفضل"

ج عليه قوله "انك اهلل العظيمسبح"ومن ذلك:  ، أي سبحانك أعني اهلل، وُخرِّ

 :(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک) 
 إعراب ما ،(ٹ ڤڤ) قال: ثم خطاب، ضمير هذا (ڇ) ،[33األذزاب:]

 وجَان: َيه يجوز ؟(ٹ ڤڤ)
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 محذف لفعلٍ  به مفعوٌل  يعني االختصاص، على منصوٌب  يكون أنْ  :األول - 

 (ژ ژ ڑ ڎ ڈ ڈ) أخص، أو أعني نحو: تقديره
 يعني يخاطبهم. (ٹ ڤڤ)أعني  [33األذزاب:]

أْن يكون مناًدى، يعني يا أهل البيت، فكالهما جائز ومتجه، والوجه ال اين:  -

إال أّن كونه مناًدى أفضل لماذا؟ ألّن مجيء االختصاص بعد ضمير المخاطب 

قليل، فال يحسن عليه تخريج القرآن، وال يأيت االختصاص بعد ضمير الغائب 

 اتفاًقا.

بان لنا من  ر  االخ صاَ وال رَ بينه وبين الندام أن  هناك َروً ا بين 

 المناى  وبين المنصوب على االخ صاَ: 

أّن االختصاص ليس معه حرف نداء، وأّن االختصاص ال  من ه ْ ال روَ:

يقع يف أول الكالم، ال ُبدَّ أْن يتقدمه شيء، وأّن االختصاص يشرتط فيه أْن يتقدمه 

مير متكلم ويقل أْن يتقدمه ضمير مخاطب، وأّن االختصاص يكون بأل قياًسا ض

 نحن الُعرَب، وكل هذه األشياء ال تكون يف النداء كما سبق.

 الباب التالي هو:
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 باب التحذير واإلغراء

 َعفد ابن مالك ه ا الباب يف خمسن أبيا   ال َيَا:

ُْ َنَصاااْب 622 ااارَّ َوَنْحاااَو ااااَك َوالشَّ  .إيَّ

 

ُْ َوَجااااااْب مُ   ر  بَِمااااااا اْ اااااا َِ اُر  َحاااااا ِّ

اا اْنُساْب َوَماا623  ا إِليَّ ٌَ   ََْ  .َوُىوَن َع

 

ُْ َ اااااْ ُر َِْعِلاااااِه َلاااااْن َيلَزَمااااااا   ِ اااااَوا

َْااااِ  َأِو ال َّْ اااااَرارِ 624   .إالَّ َمااااَ  الَع

 

اااااِر   ا السَّ ٌَ ااااْيَ َم الضااااي م َيااااا   َكالضَّ

ُْ َأَ ااااا   625  اااااا ااااااَ  َوإِيَّ  .َوَ ااااا َّ إِيَّ

 

 َ اابِْيِ  الَفْصااِد َمااْن َ اااَ  اْنَ َبااْ  َوَعااْن  

ااااا اْجَعاااااَل 626  َر بِااااالَ إِيَّ  .َوَكُمَحاااادَّ

 

ااااَل   َُصِّ اااا ُكااا ِّ َماااا َ اااْد 
 ُمْ اااًر  بِاااِه َِ

هو تنبيه المخاطب عن أمٍر ليحذره ويتجنبه، هذا يف اللغة،  ال ح ير يف الل ن: 

وٍف تقديره نحو فالتحذير هو اسٌم منصوٌب لفعٍل محذأما يف اصَال  النحويين: 

: هو تنبيه المخاطب إلى أمٍر ليفعله ويلزمه، واإل رام اإل رام يف الل ناحذر، 

: هو اسٌم منصوٌب لفعٍل محذوٍف تقديره نحو واصَالًذا يف اصَال  النحويين

 الزم.

 :والتحذير واإلغراء هلما يف اللغة ثالثة استعماالت وهذا الذي يهمنا 

يكون إال يف التحذير دون اإلغراء ويكون بإياك  : وهو الاال  عمال األول -

وأخوات إياك، إياك معروفة وأخواهتا: إياِك وإياكما وإياكم وإياكن، وهو ُيستعمل 

، وُيستعمل دون عطف كأْن تقول: "إياك والشر، إياك والتأخر"بالعطف كأْن تقول: 

إياك "أو  "ألسدإياك من ا"، وُيستعمل وحده كأْن تقول: "إياك الشر، إياك التأخر"

، فهذه أساليب كلها "إياك إياك والشر"، ويجوز أْن ُيكرر فتقول: "من الشر

مستعملٌة يف اللغة، والتقدير تقدير الفعل الناصب تقدر الفعل الناصب فعاًل مناسًبا 

 للمعنى.

تقدر إياك ُأحذر واحذر الشر، إياك ُأحذر فإياك هذا  "إياك والشر": َاألول -
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ٍل محذوف تقديره ُأحذر إياك ُأحذر، والشر أي واحذر الشر، احذر: مفعوٌل به لفع 

 هذا فعل، والفاعل مسترت تقديره أنت، والشر: مفعوٌل به.

بال عطف تقدره على نحو: ُأحذرك الشر،  "إياك الشر": واأل لوب ال اين -

فالفعل ُأحذر، والكاف مفعوٌل به، والشر: مفعوٌل به ثاٍن، أحذرك الشر، احذف 

؟ الكاف ضمير متصل، فإذا حذفت "ُأحذرك"عل ُأحذر، ماذا سيبقى من قولك: الف

ُأحذر الضمير المنفصل ال يستقيم بنفسه، ال يقوم بنفسه، حينئٍذ تقلبه إلى ضميٍر 

 وهكذا. "إياك الشر"منفصل 

وهذا الفعل الناصب والذي قدرناه بأحذر ال يجوز إظهاره مطلًقا، بل يجب 

تستعمل هذا األسلوب إال بالحذف، ومن ذلك أْن تقول: حذفه؛ ألنَّ العرب لم 

، كل هذا "إياكم والمخالفة، إياكم والسرعة، إياكما والتأخر، إياكن والتربج"

يدخل يف أسلوب التحذير، وهذا األسلوب أو هذا االستعمال األول هو الذي 

ُْ َنَصْب ُمَح ِّ يف قوله: ) ذكره ابن مالك  رَّ َوَنْحَو (، أي نصبه ر  إيَّاَك َوالشَّ

ُْ َوَجْب محذٌر، نصبه بماذا؟ ) (، يعني بفعٍل استتاره واجب، استتاره أي بَِما اْ  َِ اُر

 حذفه.

ا إِليَّا اْنُسْب ) ٌَ   ََْ يجوز أْن يأيت دون  "إياك والشر"(، يقول: إّن َوُىوَن َع

، فهذا هو االستعمال األول للتحذير أْن يكون بإياك "إياك الشر"عطف، فتقول: 

 وأخواته.

: وهو يكون للتحذير ولإلغراء، ويكون بأسماٍء مضافٍة إلى األ لوب ال اين -

ضمير المحذر، تأيت باسٍم، ثم تضيفه إلى الذي تحذره، ويكون على ثالثة أوجه: 

، ويكون بالعطف كقولك: "وطنك وطنك"أو  "رأسك رأسك"بالتكرار كقولك: 

بال عطٍف وال تكرار ، ويكون "وطنك وأهلك"، وكقولك: "رأسك ويدك"

 ."وطنك"، وكقولك: "رأسك"كقولك: 
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، والمثال الثاين لإلغراء "رأسك"للتحذير  -كما ترون-المثال األول 

، وكلها أي بالتكرار أو بالعطف أو بال عطٍف وتكرار كلها منصوبٌة بأفعاٍل "وطنك"

مناسبة محذوفٍة وجوًبا مع العطف، العطف ليس الحذف، محذوفٍة وجوًبا مع 

 العطف والتكرار، ومحذوفٍة جواًزا مع غيرهما.

يعني احفظ رأسك أو صن رأسك، وإذا  "رأسك رأسك"فإذا قلت مثاًل: 

، أي احفظ وطنك وأهلك، أو اخدم وطنك وأهلك، أو "وطنك وأهلك"قلت: 

 "رأسك والسقف"انفع وطنك وأهلك، تقدر الفعل المناسب، وإذا قلت مثاًل: 

 كيف تقدر ذلك؟ 

 [.@41:45-41:43] الَالب:

احذر رأسك، كيف يحذر رأسه؟! احفظ رأسك واحذر السقف،  الشيخ:

فتقدر فعاًل مناسًبا العرب تفهم الكالم، احفظ رأسك واحذر السقف وهكذا، تقدر 

 أفعااًل مناسبة.

: وهو يكون أيًضا للتحذير واإلغراء ويكون باالسم األ لوب ال الا -

نه منصوًبا، وهو على ثالثة أوجٍه أيًضا كالثالثة المحذر منه، تأيت باالسم المحذر م

السكين "، وبالعطف كقولك: "السكين السكين"السابقة: بالتكرار كقولك: 

، تحذر أحًدا أو "السكين"، ويكون بال تكراٍر وال عطف كأْن تقول: "والشوكة

، وكلها كذلك منصوبٌة بأفعاٍل مناسبة "السكين"طفاًل من هذا األمر فتقول: 

 فٍة وجوًبا مع العطف والتكرار ومحذوفٍة جواًزا مع غيرهما.محذو

السكين "أي احذر السكين، وكذلك لو كررت  "السكين"فإذ قلت للطفل: 

على تقدير احذر هذه األشياء، ويف هذا يقول ابن  "السكين والشوكة"أو  "السكين

 : مالك 
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 َوَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

ُْ َ اااااْ ُر َِْعِلاااااِه َلاااااْن َيلَزَمااااااا   ِ اااااَوا

َْااااااااِ  َأِو ال َّْ ااااااااَرارِ إالَّ َماااااااا   َ  الَع

 

اااااِر   ا السَّ ٌَ ااااْيَ َم الضااااي م َيااااا   َكالضَّ

ُْ قال: )  (، يعني ما سوى األسلوب األول المستعمل معه إياك َوَما ِ َوا

وأخواته، إياك التحذير بإياك فعله واجب الحذف تماًما، وما سوى هذا األسلوب 

( يعني َيلَزَما َلنْ ( يعني حذف فعله )َ ْ ُر َِْعِلهِ إذا حذرت أو أغريت بغير إياك، ف)

 لن يجب بل هو جائز إْن شئت أْن تصرح به وإْن شئت أْن تحذفه.

َِْ  َأِو ال َّْ َرارِ )  رأسك "أو كررت  "رأسك والسيف"(، إْن عطفت إالَّ َمَ  الَع

فالحذف حينئٍذ واجب هكذا تفعل العرب يف لغتها، ثم مثَّل فقال:  "رأسك

ْيَ َم ) أي احذر  "الضيغم الضيغم"(، كأْن تحذر من األسد فتقول: الضي مَكالضَّ

 الضيغم.

ومن األمثلة على ذلك واألمثلة على ذلك كثيرة كأْن تقول مثاًل كقول العرب: 

، يخاطب رجاًل اسمه مازن فيقول: يا مازُن، ثم حذف "ماز رأسك والسيف"

ذف ماذا ُيسمى يا حرف النداء وحذفه جائز، ثم حذف النون من مازن، وهذا الح

إخوان؟ ُيسمى الرتخيم وهو الدرس الذي أخذناه قبل ذلك، فَرخم يعني حذف 

، أي احفظ "رأسك والسيف"، ثم قال: "مازِ "آخر االسم تخفيًفا وتحبًبا، فقال: 

 رأسك واحذر السيف.

 قول الشاعر:

 خاا   الَريااق لماان يبنااا المنااار بَااا

 

 وأباارز ببااارزة ذيااا اضاااَرك الفااادر 

الَريق (، الفعل خّل لو حذفه فقال: )خ   الَريق لمن يبنا المنار بَايقول: ) 

يريد خّل الطريق  "الطريق"(، يخاطب رجاًل لم يحسن، فقال: لمن يبنا المنار بَا

(، وجاز له أْن يحذف الفعل، فيقول: خ   الَريقلجاز له أْن يصرح بالفعل )
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  معطوًفا.يعني خله؛ ألّن الطريق هنا ليس مكرًرا وال "الطريق"

 : مم  ال ابن مالك

ُْ َأَ اااااااا    ااااااااا اااااااااَ  َوإِيَّ  َوَ اااااااا َّ إِيَّ

 

 َوَعااْن َ اابِْيِ  الَفْصااِد َمااْن َ اااَ  اْنَ َبااْ   

فناه قلنا هو تنبيه المخاطب إلى الشيء ليحذره، تنبيه   سبق أّن التحذير عندما عرَّ

كون المخاطب فالتحذير ال يكون إال للمخاطب، يعني ال يكون للمتكلم وال ي

للغائب، ومع ذلك جاء يف السماع التحذير للمتكلم، قال ابن مالك: وهذا شاذ 

أنه  ◙مع المتكلم، ومن ذلك األثر المروي عن عمر بن الخطاب  (َ  َّ إِيَّا َ )

 ."إياي وأْن يحذف أحدكم األرنب"قال: 

يعني هناهم أْن يحذفوا األرنب بالحصى، أي يقتلوها بالرمي بالحصى، فقال:  

إياكم وأْن يحذف "، والقياس إياكم بالخطاب "اي وأْن يحذف أحدكم األرنبإي"

ُْ ، وأشذ من مجيء التحذير للمتكلم مجيئه للغائب قال: )"أحدكم األرنب ا َوإِيَّ

إذا بلغ الرجل "(، يعني مجيئه للغائب أشذ، ومن ذلك قول بعض العرب: َأَ    

 ."الستين فإياه وإيا الشواب

ل الستين فال ينبغي له أْن يتولع بشابة، الشواب جمع شابة يقول: إذا بلغ الرج

هذا رأيه على كل حال، نحن يهمنا فقط اللفظ والحكم اللغوي، أما المعاين ال 

 هتمنا كثيًرا، واهلل أعلم.

 وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثالث بعد املئة 

﷽ 
 

ب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله الحمد هلل ر 

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل بكم يف هذه الليلة ليلة 

االثنين الثالث والعشرين من شهر ربيٍع األول من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة 

د بحمد اهلل وبتوفيقه الدرس ، ونعقوألف من هجرة المصطفى 

 .-عليه رحمة اهلل-الثالث بعد المئة من دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك 

نبدأ الدرس بشرح البيتين الباقيين من هذا الباب )باب التحذير واإلغراء(، 

عرفنا من قبل أّن هذا الباب يدخل يف المفعول به، فالمنصوب فيه يف الحقيقة 

ا وجوًبا وإما جواًزا على تفصيٍل ذكرناه من قبل، مفعوٌل به بفعٍل محذوف إم

والمعنى يعود إلى اإلغراء هبذا المنصوب أي الحث على فعله، وهذا الذي 

يسمونه اإلغراء، وإما أْن يعود إلى التحذير منه والتنفير، وهذا الذي يسمونه 

 التحذير.

نا من ، وذكرالتحذير ذكرنا أّن له أساليب شرحناها يف أبيات ابن مالك 

، فبعد أْن "إياك والشر"أو  "إياك الشر"أحكامه أنه إنَّما يكون للمخاطب فتقول: 
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: أّن القياس واألصل يف هذا الباب أْن يكون للمخاطب قال  ذَكر 
ُْ َأَ    ) ا  (.َوَ  َّ إِيَّاَ  َوإِيَّ

يقول: إنه جاء يف السماع القليل استعمال هذا الباب للمتكلم، وهذا قوله: 

: ◙وما يروى عن عمر  ◙(، ومن ذلك ما جاء عن عمر إِيَّا َ  َ  َّ و)

 "إياكم والحذف"، أو نحو ذلك، فلم يقل: "وإياي وأْن يحذف أحدكم األرنب"

مثاًل؛ ألنه كان ينهى عن الحذف؛ ألنه ال يقتل األرنب بل قد يفقع العين وال ينفع، 

ال هذا جاء يف السماع ، فق"إياي"إلى التكلم فقال:  "إياكم"فخرج عن القياس عن 

 فُيحرتم ولكنه ال ُيقاس عليه، ُيقال إنه شاذ، أي شاٌذ يف القياس ال ُيقاس عليه.

ُْ َأَ    وجاء أيًضا يف السماع القليل استعمال هذا الباب مع الغائب ) ا (، أي َوإِيَّ

استعمال هذا الباب مع الغائب أكثر شذوًذا من استعماله مع المتكلم، وهذان 

القليالن ال ُيقاس عليهما، وَمن قاس عليهما فقد بعد عن الصواب،  السماعان

(، أي ابتعد عن القصد والعدل؛ ألّن َوَعْن َ بِْيِ  الَفْصِد َمْن َ اَ  اْنَ َبْ  وهذا قوله: )

أّن القياس إنَّما يكون على  -كما عرفنا من قبل-القصد والعدل عند النحويين 

عموًما، وأما القليل فال ُيقاس عليه إال يف حاالٍت  الكثير يف هذا الباب ويف األبواب

 ذكرناها من قبل عدة مرات.

وهبذا يكون قد انتهى من الكالم على التحذير بأحكامه وأنواعه، ليجعل 

 لإلغراء بيًتا واحًدا قال فيه:

اااااااا اْجَعااااااااَل  َر بِااااااااَل إِيَّ  َوَكُمَحااااااادَّ

 

ااااَل   َُصِّ اااا ُكااا ِّ َماااا َ اااْد 
 ُمْ اااًر  بِاااِه َِ

ام يفول اإل رام يف أذ امه كال ح ير بال إيَّا؛ ألننا ٌكرنا أن  ال ح ير يأتا اإل ر 

 على هريف ين:

 ."إياك والشر"أو  "إياك الشر"إما بإيا كأْن تقول:  -
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رأسك "أي احذر، أو  "األسد األسد"وإما أْن يكون بال إيا كأْن تقول:  - 

 ونحو ذلك. "والسقف

وإنَّما يكون كالتحذير يف كل أحكامه إال أنه ال فقال: إّن اإلغراء ال يكون بإيا، 

، أي الزم العلم، وهو "العلم العلم"يأيت بإيا، فلهذا يمكن أْن تقول يف اإلغراء: 

كالتحذير يف أحكام الحذف، فعند التكرار أو العطف يكون النصب بفعٍل محذوٍف 

ا، ما تقول: ، هنا يجب أْن تحذف فعل اإلغراء وجوبً "العلم العلم"وجوًبا كقولك: 

 ."العلم العلم"الزم العلم العلم وإنما تقول: "

، أي الزم الحفظ والفهم "الحفظ والفهم"وكذلك مع العطف لو قلت: 

فتحذف وجوًبا، وأما إذا أغريت بال تكراٍر وال عطف فإّن الحذف يكون جائًزا، 

وا العلم يعني الزموا العلم، فيجب أْن تقول: الزم "العلم يا إخوان"كأْن تقول: 

 ويجب أْن تقول: العلم؛ ألنك لم تكرر ولم تعطف.

 فهذا ما يتعلَّق بالباقي من باب التحذير واإلغراء.

 (َأْسَماُء اأَلْفَعال َواأَلْصَواِت: )قال 

 :ثم عقد هذا الباب يف ثمانية أبيات، نبدأ كالعادة بقراءهتا فقال 

ْعاَ  َكَشا َّاَن َوَصاهْ 627
 .َما َنااَب َعاْن َِ

 

ْْ َوَماااااهْ   ْعاااااَ  َوَكاااااَ ا َأوَّ
 ُهاااااَو اْ اااااُم َِ

َعاا  كااكِمْيَن َكُ اارْ 628  َْ  .َوَمااا بَِمْعنَااى ا

 

اااااااَ  َنااااااُزرْ   ََ ُْ َكااااااَوْ  َوَهْي  َوَ ْيااااااُر

 .َوالِ ْعاااُ  ِماااْن َأْ اااَما ِِه َعَلْيَ اااا629 

 

 َوهَ اااااااَ ا ُىوَناااااااَك َماااااااْ  إَِلْيَ اااااااا 

 .َكاااااَ ا ُرَوْياااااَد َبلاااااَه َناِصاااااَبْينِ 630 

 

 ِن الَفْ ااااااَ  َمْصاااااااَدَرْينِ َوَيْعَمااااااالَ  

اا631  ََ  .َوَما لَِما َتنُوَب َعنُْه ِمْن َعَما  َل

 

اااااْر َمااااااا لِااااااِ   َِْيااااااِه الَعَماااااا    َوَأخِّ

نُ 632   .َواْذُ اااْم بَِ نْ ِْيااارِ الَّاااِ   ُينَاااوَّ

 

ُْ َبااااااايِّنُ   اااااااا َوَتْعرِْياااااااُ  ِ اااااااَوا ََ  ِمنْ

 .َوَماااا بِاااِه ُخوهِاااَب َماااا الَ َيْعِفاااُ  633 

 

 اْ ااِم الِ ْعااِ  َصااوَتك ُيْجَعااُ  ِمااْن ُمْشاابِِه  
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 .َكَ ا الَِّ   َأْجاَد  ِذَ اَياًن َكَفاْب 634

 

ااَو َ ااْد َوَجاااْب   َْ ََ  َوالااَزْم بِنَااا النَّاااوَعْيِن 

   يف مثانية أبيات تكلم فيها على موضوعني: -كما رأيتم-عقد الباب 

 ولى.: أسماء األفعال يف ستة أبيات أو يف ستة األبيات األالموضوع األول -

 : أسماء األصوات يف البيتين األخيرين.وال اين -

، بدأ بتعريف فنبدأ بالكالم على أسماء األفعال تبًعا ألبيات ابن مالك 

 اسم الفعل ومثَّل له بأربعة أمثلة، فقال:

ْعاااَ  َكَشااا َّاَن َوَصاااهْ 
 َماااا َنااااَب َعاااْن َِ

 

ْْ َوَماااااهْ   ْعاااااَ  َوَكاااااَ ا َأوَّ
 ُهااااَو اْ اااااُم َِ

ف يف هذا  البيت أسماء األفعال بأهنا أسماٌء تنوب عن األفعال يف المعنى  عرَّ

والعمل، أسماٌء أي هي أسماء ليست أفعااًل وال حروًفا، إال أهنا نابت عن الفعل يف 

شيئين يف المعنى فمعناها ومعنى الفعل سواء، والعمل فهي والفعل يف العمل 

 وم َّ  أل مام األَعال بأربعن أم لن:سواء، 

، أي "شتان زيٌد وعمروٌ "( بمعنى الفعل الماضي افرتق، ُيقال: َ  َّانَ : )األول -

فزيٌد: فاعل،  "افرتقا زيدٌ "افرتقا زيٌد وعمرٌو، هما يف المعنى واإلعراب سواء، 

 ، زيٌد: فاعل."شتان زيٌد وعمروٌ "و

فاعله ضميٌر  "اسكت"( وهو بمعنى اسكت، تقول: َصهْ : )والم ال ال اين -

 تقديره أنت، وصه: فاعله ضميٌر مسترت وجوًبا تقديره أنت. مسترت وجوًبا

ْْ : )والم ال ال الا - ( بمعنى أتعجب أو أعجب، وهو بمعنى الفعل َأوَّ

 المضارع كما ترون.

 ( بمعنى اكفف أو انكفف.َمهْ : )والم ال الراب  -

فاسم الفعل لفظه اسم، نحكم على لفظه بأنه اسم؛ ألنه يقبل عالمًة من 



 

 
e 

g h 

f  52 
 شرح ألفية ابن مالك

، والذي يقبل "صه وصٍه، ومه ومٍه، وأف وأٍف "اإلسمية كالتنوين، تقول: عالمات  

 "صه"التنوين اسٌم كما سبق يف عالمات اإلسمية، وأما معناه فمعنى الفعل؛ ألّن 

 معناه اسكت.

إًذا فاسم الفعل خارجه اسم وداخله فعل، ولذا ُيعامل لفظه معاملة األسماء، 

 وُيعامل معناه معاملة الفعل.

تبَين ذلك تبين لكم لماذا اختلف النحويون يف نوع هذه الكلمات أهي فإذا 

 على  ولين للنحويين:أسماٌء أم أفعال؟ 

 : هو قول جمهور النحويين ومنهم البصريون أهنا أسماء.الفول األول -

: قول جمهور الكوفيين أهنا أفعال، والراجح قول الجمهور، والفول ال اين -

ضح فيها الرتجيح، وقول الكوفيين يقولون فاسد لشدة وهذه من المسائل التي يت

 واألىلن على َساىْ ك يرة:ضعفه، 

ليست على صيغ األفعال،  -التي ذكرنا شيًئا منها-أّن أسماء األفعال  منَا: -

األفعال لها صيٌغ محددٌة واضحة، فالماضي َفعل والمضارع يفعل واألمر افعل، 

وشتان وهيهات وصه ليست على شيٍء من والصيغة قد يكون لها أكثر من صورة، 

 هذه الصيغ.

: أنَّ من أسماء األفعال ما يقبل التنوين، وهذا واألمر ال اين مما ي سد  ولَم -

: إذا كان عندك نوع وبعض أفراده َقبل والفاعدة تفولباتفاق كأٍف وصٍه وآٍه، 

 التنوين، إًذا فهذه األفراد أسماء وحكم النوع واحد.

 فراد تكون أسماء؛ ألّن بعضها قبل التنوين.إًذا فجميع األ

أّن من أسماء األفعال ما جاء على  ومن األمور ال ا ت سد  ول ال وَيين: -

حرفين كصه ومه، وليس هناك فعٌل يأيت على حرفين، الفعل يأيت ثالثًيا ويأيت رباعًيا 
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من ذلك إال  يف المجرد، ويف المزيد يأيت رباعًيا وخماسًيا وسداسًيا، وال يأيت أقل

بحذف يعني تحذف منه حرًفا، هو ثالثي، ثم تحذف حرًفا فيكون ثنائي، إًذا فهو 

، إًذا "قف"، هي وقف، ثم حذفت الواو لعلٍة تصريفية فقلت: "قف"ثالثي مثل: 

 فهو ثالثي.

أما األسماء األسماء قد تأيت على حرفين وقد تأيت على حرف وذلك يف 

حرف  "ذهبوا"رفان باتفاق مثل واو الجماعة يف هذا ح "هو"المبنيات، كالضمير 

 باتفاق، وذَكر النحويون أدلًة أخرى أيًضا إلفساد قول الكوفيين نكتفي هبذه األمور.

 :بعد أْن عَرف ابن مالك أسماء األفعال ومثَّل لها قال 

َعاااا  كااااكِمْيَن َكُ اااارْ  َْ  َوَمااااا بَِمْعنَااااى ا

 

اااااااَ  َنااااااُزرْ   ََ ُْ َكااااااَوْ  َوَهْي  َوَ ْيااااااُر

  يف هذا البيت ذَكر  :أّن أمساء األفعال من حيث املعنى ثالثة أقسام 

 إما أْن تأتا بمعنى َع  أمر. -

 وإما أْن تأتا بمعنى َعَ  مضارع. -

 وإما أْن تأتا بمعنى َعَ  ماَض. -

 َالفسم األول
ٌ

: اسم فعٍل أو اسٌم بمعنى فعل أمر، ومثَّل له بآمين اسم فعٍل مبني

( َكُ رْ ى استجب، وهو أكثر األقسام وهذا الذي نصَّ عليه بقوله: )على الفتح، بمعن

 "صه"أي: أنه أكثر من القسمين اآلخرين وأمثلته كثيرة؛ ألنه أكثر األقسام، مثل 

 "دراكِ "بمعنى انزل و "نزالِ "، "دراِك زيًدا"ومثل  "نزالِ "، ومثل "مه"ومثل 

 بمعنى أدرك وهكذا.

 : اسٌم بمعنى الفوالفسم ال اين
ٌ

عل الماضي، ومثَّل له هبيهات اسم فعٍل مبني

، يعني "هيهات العلم عن الكسول"على الفتح بمعنى الفعل الماضي َبُعد، تقول: 

 َبُعد العلم، قال الشاعر:
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 هيَاااا  هيَاااا  العفياااق وَمااان باااه 

 

 نواصااااله بااااالعفيق وهيَااااا  خاااا    

يق فاعل، ( يعني َبُعد هذا مكان َبُعد العقيق والعقهيَا  العفيقيقول: ) 

( فاعل، وسيأيت أّن هذا الباب قائٌم على السماع، فلهذا الباب هيَا  العفيقو)

 سهل ما يف اجتهادات وتنظر وتتأمل هو سماع.

( فاعل، وجاء يف السماع هيَا  العفيقفلهذا سُيقال لك مثاًل يف هيهات: ) 

 (ۇ ۇ ۆ ۆ)دخول الالم على فاعل هيهات سماع، كقوله تعالى: 
واهلل أعلم: هيهات ما توعدون، يعني هيهات َبُعد  األص  الل و  ،[36:الم منون]

 الذي توعدون، ثم دخلت الالم، فالالم حينئٍذ زائدٌة للتوكيد.

: اسٌم بمعنى الفعل المضارع، ومثَّل له ابن مالك بوي بمعنى والفسم ال الا

ۉ ۉ ې )وردت يف القرآن الكريم  -كما تعرفون-أتعجب أو أعجب، وهذه 

وي بمعنى أتعجب أو أعجب، أتعجب لعدم فالحهم  ،[82الفصص:] (ې

 مع حرصهم على الدنيا.

بمعنى الماضي -ثم ذَكر يف آخر البيت أّن هذين النوعين األخيرين 

اَ  أهنما قليالن، فقال: ) -والمضارع ََ ُْ َكَوْ  َوَهْي ، َنُزرْ  َوَ ْيُر : وهنا مسألن(، أي قلَّ

يذكرها ابن مالك وهي ما إعراب أسماء األفعال يف أعلم أنكم ستسألون عنها ولم 

( العقيق: فاعل؛ ألهنا تعمل عمل الفعل كما سيأيت، لكن هيَا  العفيقأنفسها؟ )

الفاعل مسترت وجوًبا تقديره أنت،  "صه"هي يف نفسها ما إعراهبا؟ عندما تقول: 

 ا؟صه نفسها ما إعراهبا؟ آمين ما إعراب آمين؟ أسماء األفعال ما إعراهب

يف ذلك ثالثة أقواٍل للنحويين عندما يأيت الخالف حاولوا أْن تفهموا سبب 

الخالف، لماذا اختلف النحويون؟ ما اختلفوا إال لسبب بناًء على هذا السبب يتبين 

قوة القول وضعفه، وكلما تعمق اإلنسان يف معرفة هذه القياسات النحوية، عرف 
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 بين هذه األقوال. أسباب خالف النحويين وقوي عنده الرتجيح

أهنا يف محل نصب مفعوٌل مطلق،  الفول األول يف إعراب أ مام األَعال: -

يقولون: هذه مفاعيل مطلقة؛ ألّن هؤالء يرون أهنا نائبٌة عن المصدر يف الحقيقة، 

أتعجب تعجًبا، وهذا هو رأي  "وي"معناه الدقيق اسكت سكوًتا، و "صه"فقولك: 

 ربد.أبي عثمان المازين شيخ الم

فعلى ذلك كل أسماء األفعال تعرهبا وأنت مرتاح إعراًبا واحًدا أهنا مفعوٌل 

مطلق، ونعرف وسيأيت يف آخر الباب أهنا جميًعا مبنية على حركات أواخرها، إًذا 

 فإعراهبا لفظي أم محلي؟ محلي.

ماذا سنقول  ،[23اإل رام:] (ہ ہ ہ ھ) "أف"فإذا أردنا أْن نعرب مثاًل 

سنقول: مفعوٌل مطلق، اإلعراب مفعوٌل مطلق منصوب أو يف  ؟(ھ)يف إعراب 

 على الكسر، تريد أْن تبين نوعه قل: اسم فعل ال 
ٌ

محل نصب؟ يف محل نصب مبني

 بأس.

قلنا: بيان النوع مع األسماء زيادٌة يف اإلعراب ليس إعراًبا، إعراب االسم أْن 

ال، تمييز وهكذا، هذا تبين موقعه يف الجملة مبتدأ، خرب، فاعل، مفعول به، ح

اإلعراب يف األسماء بخالف الفعل والحرف، الفعل والحرف إذا أردت أْن تبدأ 

إعراهبما فتبين نوعهما فعٌل ماٍض، فعٌل مضارع، فعل أمر، حرف جر، حرف 

 نصب، أما االسم ال تبين نوعه.

ما تقول: اسم، ما تقول: علم، ما  "جاء محمد"إذا أردت أْن تعرب محمد يف 

ول: اسم مفعول، وكل ذلك صحيح لكن ليس هذا اإلعراب، اإلعراب أْن تبين تق

موقعه وقع بحيث يدل على الفاعل، فتقول: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، فلو 

زدت وهو علم وهو اسم وهو اسم مفعول، هذه كلها زيادات إال أّن المعربين 



 

 
e 

g h 

f  56 
 شرح ألفية ابن مالك

عادة ليست واجبة لكنها جرت عادهتم على النص على نوع االسم إذا كان مبنًيا،  

 عادة.

 على الكسر يف محل نصب "أٍف "فال بأس أْن تقول يف إعراب  
ٌ

: اسم فعٍل مبني

 على 
ٌ

مفعوٌل مطلق، أو تقول: اسم فعٍل وهو مفعوٌل مطلق يف محل نصب مبني

الكسر، أو تقول ما شئت لكن تأيت هبذه األركان الثالثة: مفعول مطلق هذا بياٌن 

 على الكسر هذا بيان لموقعه يف الجملة
ٌ

، يف محل نصب هذا بياٌن لحكمه، مبني

 لحركته، هذه أركان اإلعراب تأيت هبا رتبتها أو لم ترتبها ال بأس بذلك.

: أهنا ال محل لها من اإلعراب، الفول ال اين يف إعراب أ مام األَعال -

 ال رفع وال
ٌ

 نصب يقولون: ال محل لها من اإلعراب، يعني ليس لها حكٌم إعرابي

وال جر وال جزم، لّم؟ قالوا: حماًل على فعل األمر والفعل الماضي، ونعرف أهنما 

ال محل لهما من اإلعراب ال تدخلهم األحكام اإلعرابية، وهذا رأي األخفش 

 وجماعة، وهو الذي أيده ابن مالك.

: وهو قوٌل يف ظاهره لطيف القول الثالث أّن أسماء األفعال يف الفول ال الا -

ل رفٍع مبتدأ، ومرفوعها يعني فاعلها ومرفوعها سد مسد الخرب، هي مبتدأ مح

 لنا المب دأ ، هذا يف المبتدأ، "أقائٌم زيدٌ "وفاعلها سد مسد الخرب، فتكون كقولهم: 

 ت كرون نوعان:

 ."زيٌد قاٌئم"المبتدأ الذي له خرب  -

الوصف : المبتدأ الذي سد مرفوعه مسد الخرب، وذلك مع والنوع ال اين -

 المعتمد على نفٍي أو استفهام.

الهمزة حرف استفهام، وقائٌم: مبتدأ، وزيٌد: فاعٌل  "أقائٌم زيٌد؟"فإذا قلت: 

باسم الفاعل، فاعٌل سد مسد الخرب، وأقوى هذه األقوال عندي ولكٍل اختياره، 
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أقوى هذه األقوال عندي األول أهنا مفاعيل مطلقة، وهذا الذي أرشد إليه وأدرسه، 

 الثاين وهو الذي اختاره كثيٌر من النحويين خاصًة المتأخرون، ثم الثالث. ثم

 : مم بعد ٌلك  ال ابن مالك

 َوالِ ْعااااااُ  ِمااااااْن َأْ ااااااَما ِِه َعَلْيَ ااااااا

 

 َوهَ اااااااَ ا ُىوَناااااااَك َماااااااْ  إَِلْيَ اااااااا 

 َكااااااااَ ا ُرَوْيااااااااَد َبلااااااااَه َناِصااااااااَبْينِ  

 

 َوَيْعَمااااااالَِن الَفْ ااااااَ  َمْصاااااااَدَرْينِ  

لكم: إّن ]ألفية[ ابن مالك هي أسهل المنظومات العلمية تعلمون  يعني إذا قيل 

ذلك، نعم، ]ألفية[ ابن مالك هي أسهل المنظومات العلمية من حيث النظم، لكن 

لو مثاًل اطلعتم على منظوماٍت علمية أخرى كألفية العراقي يف الحديث مثاًل أو 

مالك، وفيها أبيات  منظومات أخرى ووازنتم رأيتم بالفعل سهولة ]ألفية[ ابن

 واعرة نبهنا عليها، لكن الحكم دائًما على األكثر واألغلب.

يف هذين البيتين أّن أسماء األفعال من حيث الوضع  ذَكر ابن مالك 

 ها  سمان:قسمان، يعني كيف وضعت؟ كيف وضعها العرب؟ 

ها أسماء األفعال المرتجلة، ما معنى مرتجلة؟ يعني لم يسبق ل :الفسم األول -

استعماٌل يف اللغة، لم ُتستعمل يف باٍب آخر يف اللغة، ثم جاءت العرب ونقلتها من 

هذا الباب وجعلتها أسماء أفعال ال، منذ وضعت من أول وضعها وضعوها أسماء 

أفعال، وهي األكثر واألشهر، وكل األمثلة السابقة من هذا الباب كصه ومه وآمين 

يعني لم ُتستعمل يف اللغة إال أسماء  وأف ووي وشتان وهيهات، كلها مرتجلة

 أفعال ليس لها استعماٌل آخر.

أسماء األفعال المنقولة وهي أسماء أفعاٍل منقولٍة من بابين  :والفسم ال اين -

مستعملين، أتت العرب إلى بابين من أبواب اللغة المستعملة، ثم نقلوا منها 

، لكن نقلوها وجعلوها كلمات وجعلوها أسماء أفعال، هي لم تكن أسماء أفعال
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 يكون من بابين: -كما قلنا-أسماء أفعال، فالنقل إلى أسماء األفعال  

أسماء األفعال المنقولة من شبه الجملة، وتعرفوا أّن شبه  :الباب األول -

الجملة نوعان: الظرف والجار والمجرور، فالمنقول من الجار والمجرور 

هنا بمعنى فعل بمعنى الزم،  "عليك"إًذا  بمعنى الزم زيًدا، "عليك زيًدا"كقولهم: 

أتوا إلى عليك وهي يف األصل جاٌر ومجرور، ثم نقلوها من باهبا وجعلوها اسم 

 فعل، يعني جعلوها اسًما بمعنى الفعل الزم.

، عليك: جاٌر ومجرور أم اسم؟ اسم وُيعرب "عليك زيًدا"حينئٍذ نقول يف: 

على القول األول، أو ال محل له من إعراب األسماء، نقول: عليك مفعوٌل مطلق 

اإلعراب على الثاين، أو مبتدأ على الثالث؛ ألنه صار اسًما اآلن، ومن ذلك قوله 

 :(ڦ ڦڦ) [:105الما دة]،  الزموا شأن  -واهلل أعلم-بمعنى

عليك بزيٍد، عليك بالعلم، عليك هبذا "أنفسكم، وقد ُتزاد الباء يف مفعوله فتقول: 

 ."الشيء

 عر:قال الشا

ااااااِل ال َتعاااااِدل بِاااااهِ  َعَلياااااَك بِالَحج  ََ 

 

 ُأماااااورُ  َعَلياااااَك  َأَذااااادًا إٌِا َنَزَلااااات 

؟ أما عليك فعرفنا إعراهبا، وأما زيًدا فمفعوٌل به "عليك زيًدا"ما إعراب  

 منصوب باسم الفعل، والفاعل مسترت تقديره أنت مسترت وجوًبا.

عنى تنح أو ارجع أو ، إليك بم"إليك عني"، تقول: "إليك"ومن ذلك قولهم: 

إليك ليست جاًرا ومجروًرا وإنَّما هي اسم فعل بمعنى  "إليك عني"نحو ذلك، 

 تنح، وهذان المثاالن ذكرهما ابن مالك يف البيت.

فمن أسماء األفعال المنقولة من الظرف  وال اين من الشبه الجملن ال رخ،

، "باب فاخرجدونك زيًدا، دونك الكتاب، دونك ال"، تقول: "دونك"قولهم: 
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خذه، فدونك اسم  "دونك الكتاب"؟ يعني خذه، "دونك زيًدا"مثاًل، ما معنى 

 فعل، وزيًدا مفعوٌل به، والفاعل مسترت وجوًبا تقديره أنت.

، ما معنى مكانك؟ يعني اثبت، هنا ما يف "مكانك، مكانكم"ومن ذلك قولهم: 

، ومن ذلك إذا قلت: معنى الظرفية، وإنما تريد أْن تقول: اثبت، فهو اسم فعل

أو  "اذهب أمامك"يعني تقدم، بخالف ما لو قلت:  "أمامك"تريد تقدم،  "أمامك"

 ، هذه ظروف إذ وقع فيها فعل."اجلس أمام زيد"

تريد  "وراءك"تريد تأخر، أو  "خلفك"تريد تقدم، أو  "أمامك"لكن لو قلت: 

لِ ْعُ  ِمْن َأْ َما ِِه َواتأخر، فتكون حينئٍذ أسماء أفعال، وهذا قول ابن مالك: )

(، فهذا َوهَ َ ا ُىوَنَك َمْ  إَِلْيَ ا( هي عليك، واأللف لإلطالق يف الشعر، )َعَلْيَ ا

 النوع األول من أسماء األفعال المنقولة التي نقلت عن شبه الجملة.

هي أسماء الفعل المنقولة من  والنوع ال اين من أ مام ال ع  المنفولن: -

تعرفون المصدر هذا أمر مستعمل يف اللغة المصادر، ذهبوا إلى المصدر، المصدر 

، يقولون: "رويد وبله"المصادر فنقلوا بعضها وجعلوها أسماء أفعال، ومن ذلك: 

 بمعنى اتركه. "بله زيًدا"بمعنى أمهله، ويقولون:  "رويد زيًدا"

ًدا، هذا مصدر من الفعل أرود بمعنى أمهل، أرود يرود إروا "رويد"نبدأ برويد 

بمعنى أمهل يمهل إمهااًل، أرود يرود إرواًدا، إرواد نأخذ هذا المصدر إرواد صغره 

 تصغير ترخيم يعني تصغير الحروف األصلية فقط فتقول: رويد.

إًذا فرويد تصغيٌر للمصدر تصغيٌر لمصدٍر مستعمل، وهذا المصدر المستعمل 

 (ڱ ڱ ڱ ڱ)له فعل أم ليس له فعل؟ له فعل، قال تعالى: 
هذا مصدر يعني تمهياًل أو إمهااًل، فهذا مصدر منصوب  (ڱ) ،[17الَارَ:]

 اسم منصوب ومنون؛ ألنه من األسماء المنونة ليس ممنوًعا من الصرف.
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درسنا  -كما سبق-هذا مصدر أو تصغير مصدر، والمصدر  "رويد"فإذا قلنا:  

له، تقول المصدر وإعمال المصدر، وعرفنا أّن المصدر يجوز أْن يعمل عمل فع

، فإذا أتيت بالمصدر جاز أْن تعمله عمل "أرود زيًدا"، وتقول: "أمهل زيًدا"مثاًل: 

بمعنى أمهل زيًدا، فرويًدا هذا مفعول مطلق، وزيًدا  "رويًدا زيًدا"الفعل فتقول: 

 ."رويًدا زيًدا"مفعول به هبذا المصدر 

تعمله، وجاز  وعرفنا يف باب المصدر أيًضا أّن المصدر إذا عمل جاز لك أنْ 

بمعنى إمهال زيٍد يعني أمهله إمهااًل،  "رويد زيدٍ "لك أْن تضيفه، فيجوز أْن تقول: 

هذا  "فهًما الدرس"هذا بالفعل، هات المصدر تقول:  "افهم الدرس"كما تقول: 

يعني افهموه  "فهم الدرس يا شباب يا إخوان فهم الدرس"أعملته، اضفه تقول: 

 أي اضربوها ضرًبا. ،[4محمد:] (ڎ ڎ)فهًما، فقال تعالى: 

إًذا فالمصدر يجوز أْن تعمله فتنصب به ما بعده، ويجوز أْن تضيفه، ثم إّن 

العرب نقلوه من المصدر ولو أبقيته مصدًرا جاز وتعامله معاملة المصدر ال 

ما يف إشكال، ثم إّن  "رويد زيدٍ "، وتقول: "رويًدا زيًدا"إشكال يف ذلك، تقول: 

 وجعلوه اسم فعل.العرب نقلوه 

رويَد "فإذا كان اسم فعٍل وأسماء األفعال كلها مبنية، بنوه على الفتح فقالوا: 

، رويَد: "رويَد زيًدا"بنوه على الفتح وأعملوه عمل الفعل، فقالوا:  "رويدَ "، "زيًدا

اسم فعل مبني على الفتح، وزيًدا: مفعوٌل به، والفاعل مسترت وجوًبا تقديره أنت، 

 يًدا إمهااًل، هذا ما يتعلق برويد.أي أمهل ز

 ، تفول:"بله"والمصدر ال اين ال   نفلوْ من المصدرين إلى أ مام األَعال 

اتركه، بله  "بله الكتاب"يعني اتركه،  "بله زيًدا"، بله بمعنى ترك، تقول: "بله زيًدا"

ل، هو كرتك إال أّن الرتك له فعل ترك يرتك ترًكا، وأما البله فليس له فعٌل مستعم
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مصدر لكن ليس له فعٌل مستعمل، ليس كل مصدٍر له فعٌل مستعمل، ويل مصدر 

 المصاىر نوعان:وليس له فعل مستعمل، وهذا سبق يف باب المصادر، 

 ما له َع . -

 وما ليس له َع . -

لو أردنا أْن نأيت بفعله على القياس، هو ليس له فعل، لكن لو أردنا أْن نأيت 

ان مثل ترك يرتك ترًكا، بله يبله بلًها، لكن ال تقول العرب: بله بفعله على القياس لك

بمعنى اتركه، ولك  "ترًكا زيًدا"يبله، وإنما تقول فقط: بله، فبله مثل ترك، تقول: 

يعني  "ترك زيدٍ "، إنسان يضرب زيًدا فتقول له: "ترك زيدٍ "أْن تضيف تقول: 

ك أْن تنقله فإْن جعلته مصدًرا اتركه، والبله لك أْن تجعله مصدًرا على أصله، ول

 كرتك زيٍد تضيفه إضافًة. "بله زيدٍ "قلت: 

اترك زيًدا،  "بله زيًدا"وإْن نقلته إلى اسم الفعل تعمله عمل الفعل، فتقول: 

 وهذا هو قول ابن مالك بعد ذلك: 

 َكااااااااَ ا ُرَوْيااااااااَد َبلااااااااَه َناِصااااااااَبْينِ 

 

 َوَيْعَمااااااالَِن الَفْ ااااااَ  َمْصااااااَدَرْينِ  

د وبله إْن نقلتهما إلى باب أسماء األفعال، فإنك ستبنيهما على يقول: روي 

، ولك أْن تبقيهما "رويَد زيًدا، بلَه زيًدا"الفتح رويَد بلَه، وتنصب ما بعدهما 

مصدرين، فيأخذان حينئٍذ حكم المصدر، وسبق الكالم على أّن المصدر يجوز أْن 

َوَيْعَمالَِن ، وهذا قوله: )"زيدٍ رويد "، ولك أْن تضيفه "رويَد زيًدا"تعمله فتقول: 

 (.َمْصَدَرْينِ ( أي: الجر )الَفْ َ  

 مم  ال ابن مالك بعد ٌلك: 

ااا ََ  َوَمااا لَِمااا َتنُااوَب َعنْااُه ِمااْن َعَماا  َل

 

اااااْر َماااااا لِااااااِ   َِْياااااِه الَعَماااااا    َوَأخِّ
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 :ذَكر يف هذا البيت حكمني من أحكام اسم الفعل 

مل عمل فعله، وهذا الذي كنا نقوله من : أّن اسم الفعل يعالح م األول -

بداية الدرس، أسماء األفعال من األسماء التي تعمل عمل فعلها كاسم الفاعل 

واسم المفعول والصفة المشبهة والمصادر، كلها أسماٌء تعمل عمل فعلها، كذلك 

أسماء األفعال تعمل عمل فعلها، إْن كان فعلها الزًما فهي مثله ترفع فاعاًل، وإْن 

 ان فعلها متعدًيا فهي مثله ترفع فاعاًل وتنصب مفعواًل.ك

بمعنى بعد العقيق، سواء يف المعنى واإلعراب  "هيهات العقيق"تقول: 

بمعنى افرتقا زيٌد وعمرٌو، فزيٌد  "شتان زيٌد وعمروٌ "فالعقيق فيهما فاعل، وتقول: 

وٌل به والفاعل بمعنى اترك زيًدا، فزيًدا مفع "تراِك زيًدا"فاعٌل فيهما، وتقول: 

بمعنى الزم زيًدا، فزيًدا مفعوٌل به  "عليك زيًدا"مسترت وجوًبا تقديره أنت، وتقول: 

 والفاعل مسترت وجوًبا تقديره أنت.

ويجب أْن ُينبه هنا إلى أّن بعض أسماء األفعال، قلنا: أسماء األفعال سماعية، 

عاٍن أكثر من فعل بعض أسماء األفعال قد تأيت على أكثر من معنى، تأيت على م

، "حيهل زيًدا"، تقول: "حيهل"بحسب السماع واالستعمال، ومن ذلك مثاًل 

 بمعنى ايته، فزيًدا مفعوٌل به والفاعل مسترت وجوًبا. "حيهل الخير"بمعنى ايته، 

، ليست بمعنى ايته؛ ألنه متعدي ايته، ال ْبدَّ أن "حيهل على الخير"ويقولون: 

بل بمعنى أقبل، إًذا فأقبل والفاعل مسترت وجوًبا، ويف تقدر فعاًل يتعدى بعلى أق

، قالوا: بمعنى أسرع بذكره وهكذا، "إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر"األثر 

وسيأيت أّن حيهل فيها أكثر من لغة، سيأيت بياهنا يف حينه، وهذا هو قول ابن مالك: 

ا) ََ  (.َوَما لَِما َتنُوَب َعنُْه ِمْن َعَم  َل

الذي للفعل الذي تنوب عنه أسماء األفعال أثبته لها، يعني أهنا  يقول: العمل
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 تعمل عمل فعلها، فهذا هو الحكم األول يف هذا البيت.

فهو أنه ال يجوز تقديم معمول اسم الفعل  وأما الح م ال اين يف ه ا البيت: -

عليه، معمول اسم الفعل ال يجوز أْن يتقَدم عليه، المعمول هو الذي يقع عليه 

، وال "دراِك زيًدا"أو  "عليك زيًدا"لعمل، يعني الفاعل والمفعول به، فتقول مثاًل: ا

، وهذا هو قول ابن "زيًدا دراكِ "أو  "زيًدا عليك"يجوز أْن تقدم المعمول فتقول: 

ْر َما لِِ   َِْيِه الَعَم مالك: ) (، ويف بعض النسخ نسخ لأللفية وأخر ما الذي فيه َوَأخِّ

 لذي وقع عليه عمل اسم الفعل يجب أْن يتأخر.العمل، يقول: ا

 إًذا ال يجوز أْن يتقدم عليه هذا قول جمهور النحويين.

قالوا: ألّن اسم الفعل يعمل باألصالة أم يعمل بالحمل والتشبيه؟ يعمل 

بالحمل والتشبيه على الفعل، إذ ال يعمل باألصالة وإنما يعمل بالفرعية، فعمله 

اءت األمور على أصلها، يعني ما يف مشكلة يف الكالم، ضعيف ال يعمل إال إذا ج

لكن ال يستطيع أْن يعمل كالفعل الفعل القوي يعمل فيما بعده وفيما قبله، ويعمل 

 مذكوًرا ومحذوًفا؛ ألّن هو األصل يف العمل.

أما اسم الفعل فهو اسم األصل فيه أنه ال يعمل، لكنه عمل هنا حماًل على 

ذا ال يعمل اتفاًقا وهو محذوف، وال يعمل متأخًرا عند الفعل فعمله ضعيف، فله

خالف يف  -أي يف وجوب تأخير معموله-الجمهور كما قلنا اآلن، وخالف يف ذلك 

زيًدا عليك وزيًدا "ذلك اإلمام الكسائي فأجاز أْن يتقدم، قال: يجوز أْن تقول: 

 وا  دل له بشاهدين:ونحو ذلك،  "دراكِ 

 (ڀ ڀ ڀڀ) سورة النساء: يف : قوله الشاهد األول -
قالوا: المعنى عليكم هنا بمعنى الزم، أي الزموا كتاب اهلل، كقولك:  ،[24النسام:]

 أي الزم زيًدا، ثم قدم المفعول به. "عليك زيًدا"
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 : قول الراجز: والشاهد ال اين - 

 ياااااا أيَاااااا الماااااا   ىلاااااو  ىون اااااا

 

 يحمااااااادون ا إين رأيااااااات النَّاااااااا  

يقل: دونك دلوي، دونك قلنا اسم فعل بمعنى خذ،  ( ولمىلو  ىونكفقال: ) 

م المفعول به فقال:  "دونك دلوي"أي خذه،  "دونك زيًدا" أي خذه، ثم إنه قدَّ

جوا هذين الشاهدين، أما اآلية فتخريجها واضح ىلو  ىونك) (، والجمهور خرَّ

 على تخريجين:

 "عليك": أنه ليس من باب اسم الفعل، تقول ال فريج األول وهو األ رب: -

ليس اسم فعل بمعنى الزم، وإنَّما هو على أصله شبه جملة جار ومجرور، وإَّنما 

هذا من باب اإلغراء الذي سبق قبل قليل، والمعنى الزموا كتاب اهلل، وعليكم جار 

ومجرور، يعني الزموا المكتوب عليكم، يعني المفروض عليكم، فهو من باب 

 اإلغراء.

أّن كتاب اهلل مفعوٌل مطلق، والمعنى  اِين: و ول  آخر ال بأ  به يف -

إلى آخر اآلية، ثم قال: كتب اهلل  [23النسام:] (ڍ ڌ ڌ)

فهًما "عليكم ذلك كتاًبا، ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه كما تقول: 

، أي افهم فهًما، فهذان القوالن متجهان وال إشكال عليهما والمعنى "الدرس

 معهما واضح وسليم.

  ( ففيه أيًضا توجيهان:أيها املائح دلوي دونكاالبيت )وأما 

: أّن عليك على أصله شبه جملة جاٌر ومجرور، ال وجيه األول وهو األ و  -

والجملة من باب اإلغراء، أي الزم دلوي، الزمه يعني الزمه وقدمه على غيري، 

هذا ودونك ظرف، يعني الدلو الذي دونك، وهذا معنى مستقيم ال بأس به بل هو 

 المعنى، ويتضح قوة هذا التوجيه أّن الشاهدين كالهما على هذا المعنى.
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فلو أنه استشهد للكسائي بشواهد ال تدخل يف باب اإلغراء، وإنما يلزم فيها أْن 

تكون أسماء أفعال لكان ذلك أقوى لالحتجاج له، ولكن عندما أخرج هذان 

نى المتبادر يف اآلية والبيت الشاهدان من هذا الباب إلى باب اإلغراء، وهو المع

 كان حملهما على ذلك أحسن وأولى.

: دلوي دونك أّن دلوي: مبتدأ ودونك: اسم فعل، وال وجيه ال اين يف البيت -

وفاعله مسترت تقديره أنت ومفعوله محذوف أي دلوي دونك، أي دلوي خذه، 

يف ذلك، وهذا  ، ال إشكال"محمٌد أكرمه، الكتاب اقرأه"وهذا ال بأس به أْن تقول: 

ال يتأتى يف اآلية؛ ألّن اآلية ظهر النصب كتاًبا، أما دلوي لم يظهر النصب فجاز أْن 

 ُيقال إهنا مبتدأ.

أّن الجمهور على أّن معمول اسم الفعل ال يتقدم عليه؛ ألنه عامٌل  والفالصن:

 ضعيف، وأسأل وأختم هبذا السؤال الدرس، ونبقي ما تبقى إْن شاء اهلل يف الدرس

القادم، سواًء شرح األبيات أو مسائل وملحوظات مهمة تتعلق هبذا الباب، ما 

(، ما الفرق بين أيَا الما   ىلو  ىون االفرق بين المائح والماتح؟ الراجز قال: )

 المائح والماتح؟

 [.@55:07] الَالب:

 المائح والماتح، المائح. الشيخ:

 [.@55:18-55:13] الَالب:

 والتحتي للتحت. الفوقي للفوق الشيخ:

 [.@5528-55:22] الَالب:

المائح الماتح كالهما فوق، الهمزة فوق والتاء فوق، الماتح هو الذي  الشيخ:

 على شفير البئر هو الذي يخرج الماء من البئر وهو على شفيره يرفعه، والمائح.
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 [.55:43@] الَالب: 

 المائح. الشيخ:

 [.@55:47] الَالب:

(، هو الذي ينزل عند قلة الماء أيَا الما  قول: )كيف هذا البيت ي الشيخ:

 ينزل إليه، كيف؟

 [.@56:02-56:00] الَالب:

يعني تريد تقصد ذلك؟ هذا غوٌر منك للمعنى ما شاء اهلل، هذا هو  الشيخ:

 الفرق بينهما، نختم بذلك، واهلل أعلم.

 وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الرابع بعد املئة 

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة المباركة 

وألف، ونحن يف جامع الطيبة المتمة لربيٍع األول من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة 

الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وبتوفيقه الدرس الرابع 

 بعد المئة بمشيئة اهلل تعالى.

يف الدرس الماضي تكلمنا على باب أسماء األفعال واألصوات، وعرفنا أّن 

يات نشرحها ابن مالك عقده يف ثمانية أبيات، شرحنا منها خمًسا وبقي منها ثالثة أب

إْن شاء اهلل تعالى يف هذه الليلة، ثم نعقب على ذلك ببعض المسائل المتعلقة هبذا 

 الباب.

 يف البيت الساى :  ال 

نُ   َواْذُ ااااااْم بَِ نْ ِْياااااارِ الَّااااااِ   ُينَااااااوَّ

 

ُْ َبااااااايِّنُ   اااااااا َوَتْعرِْياااااااُ  ِ اااااااَوا ََ  ِمنْ

وآًها وواًها أٍف ": إّن اسم الفعل إذا كان منوًنا فهو نكرة، نحو: قال  

بمعنى اتضجر، وإذا كان اسم الفعل غير  "أف"، وكلها بمعنى أتعجب، إال "وويًها
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، وذكرنا معانيها يف "هيهات وشتان وآمين ونزاِل وأّوه"منون فهو معرفة، مثل:  

الدرس الماضي، وأّن ما جاء من أسماء األفعال منوًنا وغير منون فهو حين ينون 

 نكرة وحين ال ينون معرفة.

صه وصٍه ومه "وقد جاءت أسماٌء كثيرة من أسماء األفعال على ذلك، مثل: 

بمعنى زد، وُيقال:  "إي وإهٍ "بمعنى اتحسر، وُيقال:  "آه وآٍه وآًها"، وُيقال: "ومهٍ 

بمعنى أرحب أو نحو ذلك، وسيأيت أّن لها أكثر من معنى، وماذا  "حيهل وحيهاًل "

 ينبني على ذلك؟

 المعنى، فإّن معنى النكرة غير معنى المعرفة، ويتبين ينبني على ذلك الفرق يف

، فأنت إذا "صه"ذلك يف أسماء األفعال التي جاءت منونًة وغير منونة، كقولك: 

نكرة،  "صهٍ "معرفة، وقولك:  "صه"، فقولك: "صه يا محمد، وصٍه يا زيد"قلت: 

إنه ال أي: اسكت عن هذا الحديث المعهود الذي تتكلم فيه، ثم  "صه"فقولك: 

 يمنعه عن غيره من األحاديث.

بالتنكير فمعنى ذلك أنه ينهاه عن كل شيء،  "صٍه يا محمد"وإذا قال له: 

بمعنى اسكت السكوت المعهود،  "صه يا محمد"اسكت سكوًتا مطلًقا، ف

بمعنى اسكت سكوًتا، اسكت السكوت هذا يف المعرفة، واسكت سكوًتا  "صهٍ "و

، إذا "إه"المعنى ما ذكرناه، وهكذا لو قلت لمتكلٍم: يف النكرة والفرق بينهما يف 

أي: زد من هذا الحديث  "إه يا زيد"، ف"إٍه يا زيد"أو قلت:  "إه يا زيد"قلت: 

 أي: زدين من حديثك مطلًقا. "إٍه يا زيد"الذي تذكره، و

 
ّ

كان يسرتوي من أحد الصحابة  وجاء يف الحديث أّن النبي

الصلت، وكان من الشعراء القالئل يف الجاهلية الذين شيًئا من أبيات أمية بن أبي 

يذكرون اهلل والجنة والنار، وقد درسها من أهل الكتاب، وقد جاء فيه إنه آمن لسانه 

مع أنه أدركه، وكان يروي له بعض  وكفر قلبه؛ ألنه لم يؤمن بالنبي 
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يعني زدين من شعره، ولو قال: « إْ: »األبيات من شعره، ثم يقول 

أي: زدين من الشعر والحديث مطلًقا، وهكذا يف بقية أسماء األفعال والفرق  "إهٍ "

 بينها.

على أسماء األفعال؛ ألنه ذكر يف العنوان أسماء  وهبذا ينتهي كالمه 

األفعال واألصوات، فهذه ستة أبياٍت يف أسماء األفعال والبيتان الباقيان يف أسماء 

 :األصوات، قال يف أسماء األصوات 

 َماااااا بِاااااِه ُخوهِاااااَب َماااااا الَ َيْعِفاااااُ  وَ 

 

 ِمااْن ُمْشاابِِه اْ ااِم الِ ْعااِ  َصااوًتا ُيْجَعااُ   

 َكاااَ ا الَّاااِ   َأْجاااَد  ِذَ اَياااًن َكَفاااْب  

 

ااَو َ ااْد َوَجاااْب   َْ ََ  َوالااَزْم بِنَااا النَّاااوَعْيِن 

  ذَكر  :أّن أمساء األصوات نوعان 

الفعل، تخاطب حيواًنا  : ما خوطب به غير العاقل مما يشبه اسمالنوع األول -

مثاًل غير عاقل بلفٍظ يشبه اسم الفعل، وهذا يكون إما لدعائه لندائه وإما لزجره 

ا من ذلك قول العرب:  لدعاء اإلبل إلى  "جئ جئ"ورده، ولذلك أمثلٌة كثيرة جدًّ

، ولدعاء المعز "حا حا"الشرب، أي ندائها إلى الشرب، وقولهم لدعاء الضأن: 

، ثم إهنم توسعوا يف ذلك، فأخذوا من هذه األسماء "سأ"الحمار  ، ولدعاء"عا عا"

، يعني قلت "جأجأت باإلبل"أفعااًل، يعني اشتقوا من هذه األسماء أفعااًل، فقالوا: 

 ، قال الراجز:"حاحيت حيحاًئا وعاعيت عيعاءً "، و"جئ جئ"لها: 

 يااااااا عنااااااز هاااااا ا  ااااااجر  ومااااااام

 

 عاعيااااااُت لااااااو ين عنااااااا العيعااااااام 

هم لزجر الخيل عن اإلبطاء إذا أبطأت ماذا يقولوا لها يقول لها: ومن ذلك قول 

، قالت ليلى األخيلية لرجٍل عيرها بشيٍء يخص "هال هال"أسرعي؟ يقولون لها: 

 النساء فقالت:

 تعيااااااااارين ىاًم بأماااااااااك م ُلاااااااااه؟ 

 

 وأ  َذصااااااَن ال ُيفاااااال لاااااه: هاااااال 

 :يف زجر البغل والفرس، قال الشاعر "َعدس"ومن ذلك قولهم:  
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 َعااااَد  مااااا لَِعب اااااَى َعَليااااِك إِماااااَرة   

 

 َنَجاااااوِ  َوَهااااا ا َتحِملااااايَن َهلياااااُق  

ولذلك أمثلٌة كثيرة، سيأيت أيًضا ذكٌر لبعضها، فهذه أسماء أصوات لخطاب  

 غير العاقل.

بعض النحويين كالرضي شارح ]الكافية[ يرى جواز عد هذه األسماء من 

سماء من أسماء األفعال؛ ألّن فيها أسماء األفعال، يقول: ال بأس من عد هذه األ

معنى األمر نداًء أو زجًرا، ولكن جمهور النحويين ال يعدوهنا من أسماء األفعال، 

وإنما يعدوهنا من أسماء األصوات لما سنذكره عند بيان سبب تسميتها هبذا االسم 

 أسماء األصوات.

 ََ ا النوع األول وهو ال    ال َيه ابن مالك: 

 وهِاااااَب َماااااا الَ َيْعِفاااااُ  َوَماااااا بِاااااِه ُخ 

 

 ِمااْن ُمْشاابِِه اْ ااِم الِ ْعااِ  َصااوًتا ُيْجَعااُ   

 أي ُيجعل صوًتا، أي ُيجعل اسًما من أسماء الصوت. 

ما حكي به صوٌت من األصوات،  والنوع ال اين من أ مام األصوا : -

كحكاية صوٍت من أصوات الحيوانات أو الجمادات، أو حكاية صوت اصطكاك 

ها ببعض، أو حكاية صوت صرير الباب، أو المحركات أو نحو ذلك األجرام بعض

لحكاية  "غاق"تحكي هذا الصوت، ولذلك أيًضا أمثلٌة كثيرة من ذلك قولهم: 

، ولحكاية صوت وقع "طاق"، ولحكاية صوت الضرب "غاق"صوت الغراب 

، وهو المذكور يف بيت ابن "قب"، ولحكاية صوت وقع السيف "طق"الحجارة 

 مالك.

لذلك أمثلٌة كثيرة سيأيت ذكٌر لبعضها أيًضا، وهذا الذي ذكره ابن مالك يف و

( أي: أفاد، كذا الذي َأْجَد (، ما معنى قوله: )َأْجَد  ِذَ اَيًن َكَفْب  َكَ ا الَِّ  قوله: )

 ( وشرحنا معناها.َكَفْب أفاد حكاية أي حكاية صوٍت من األصوات )
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َو َ ْد َوَجْب  َوالَزمْ ثم ختم ابن مالك ذلك بقوله: ) َْ ََ (، ذَكر أّن بِنَا النَّوَعْيِن 

أسماء األفعال وأّن أسماء األصوات كلها أسماٌء مبنية، مبنيٌة على حركات أواخرها 

 سكون أو فتح أو كسر إلى غير ذلك، فهذا ما يتعلق بشرح أبيات ابن مالك 
 لنعقب على ذلك ببعض المسائل المتعلقة هبذا الباب:

هناك أصوات تخرج من فم اإلنسان تدل على معنًى من  :من المسا   -

المعاين، لكن بالطبع ال بالوضع اللغوي، فهذه ال تعد عند النحويين كلمات، فال 

تعد من أسماء األصوات، بل هي مجرد أصوات كصوت السعال والنحنحة، هذا 

ال ُيسمى اسم صوت، هذا صوت يخرج بالطبع وليس كلمًة وضعتها العرب 

ة على معنًى من المعاين، وإنما يخرجه اإلنسان بطبعه، وهي أصواٌت كثيرة، للدالل

كصوت األلم لو تألمت أه، أو صوت التضجر أوف، أو صوت إلقاء اللعاب من 

 الفم توف، أو صوت الضحك، وهذا مختلف كٌل له صوت يف ضحكه.

فهذه أصوات ال عالقة بالنحو هبا؛ ألهنا أصواٌت تخرج بالطبع ال تخرج 

الوضع اللغوي، يعني العرب لم تضعها لتدل على معنًى من المعاين، ومع ذلك ب

فهي كغيرها من األصوات يمكن أْن تصَور بالكتابة، تصويرها ال مانع منه، وال 

يعني أهنا كلمات، فلهذا نصور أوف، وبعضهم يمد الفاء أوف أو هاء الضحك 

، أو هق هق كتابات بعضهم يكتب هاءات متتابعة، أو بعضهم يكتب هئ هئ هئ

 مختلفة للداللة على الضحك، لكن ننبه على أّن هذه ال ُتسمى بأسماء أصوات.

أما تسمية ما ُيحكى به صوت  مسألن: لَِم  ميت أ مام األصوا  بَ ا اال م؟

فأمره واضح، صوت الغراب غاق، واضح أّن هذا حكاية لصوت، أما تسمية ما 

، هذا يكون "جئ جئ"ما تقول للبعير: ُيخاطب به غير العاقل باسم صوت عند

اسم صوت يعني مجرد صوت يخرجه اإلنسان للداللة على هذا المعنى، وال 

يعدونه من أسماء األفعال كما رأينا قبل قليل عند الجمهور؛ ألّن اإلنسان يحتاج 
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يف حياته يف أحياٍن كثيرة إلى خطاب هذه الدواب للحمل أو الوقوف أو السير أو  

 حو ذلك، وهي غير عاقلة.الشرب أو ن

فاضطر إلى أْن يجعل أصواًتا يدرهبا عليها؛ لكي تأيت ببعض األفعال عند ذكر 

هذا الصوت، فهي ليست أصواًتا لمعاين وإنَّما هي أصوات يأيت منها ردة فعل من 

هذه الدواب، فلهذا سميت أصواٌت، هي مجرد صوت يخرجه اإلنسان، فلهذا 

، فتجد أهنا يف مثاًل دعاء اإلبل أو زجر اإلبل لها كلمات تفننت العرب يف ذلك كثيًرا

ا على اختالف القبائل واختالف األماكن، واآلن تجد أهل اإلبل مثاًل لهم  كثيرة جدًّ

كلمات كثيرة، وقد تختلف هذه الكلمات من قبيلة لقبيلة، من مكان لمكان، من 

 بلد لبلد.

بما أنه أتى بكلمات، ثم وقد يأتون بكلمات لم تستعملها العرب من قبل، 

دَرب هذه الدواب عليها صارت من أسماء األصوات، وحديثنا عما جاء وُسِمع 

عن العرب يف ذلك فهذا هو السبب، ولذلك فإنه ينبني على ما قررناه من قبل من 

 -كما عرفنا-تسمية أسماء األصوات بذلك مسألٌة أخرى: وهي أّن أسماء األفعال 

اعلها إْن كان فعلها الزًما، وترفع فاعلها وتنصب مفعولها تعمل عمل الفعل ترفع ف

 إْن كان فعلها متعدًيا.

يعني الزم  "تراِك زيًدا"، فالفاعل مسترت تقديره أنت، وتقول: "صه"تقول: 

زيًدا، فالفاعل مسترت وزيًدا مفعوٌل به وهكذا تعمل عمل الفعل، أما أسماء 

وال تتحمل ضميًرا، وال تنصب األصوات بنوعيها فهي ال تعمل عمل الفعل، 

مفعواًل به هذه ال تعمل عمل الفعل وال تنصب مفعواًل به، مجرد أصوات للداللة 

 على هذه المعاين.

إّن أسماء األصوات مفردة، يعني كلمة واحدة ال  َعلى ٌلك يفولون:

تستصعب كلمًة أخرى، وأما أسماء األفعال فهي يف حقيقتها كلماٌت مركبة؛ ألهنا ال 
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 تغني عن كلمٍة أخرى إما فاعل أو فاعل ومفعول به.تس

فعلى ذلك يقع يف إعراب أسماء األفعال الخالف الذي سبق ذكره يف الدرس 

الماضي، يقع يف أسماء األفعال الخالف الذي ذكرناه يف إعراهبا يف الدرس الماضي 

الجمهور ال محل لها من اإلعراب، والمازين مفعوٌل به يف محل نصب، وبعض 

 لنحويين يرى أهنا مبتدأ ومرفوعه سد مسد خربه.ا

أما أسماء األصوات فباالتفاق أهنا ال محل لها من اإلعراب، هي أصوات ال 

إعراب لها ال محل لها من اإلعراب، ال يدخلها رفٌع وال نصٌب وال جٌر وال جزم، 

، ولكن قد تخرج هذه األسماء "غاق غاق"فإذا أردت أْن تقلد غراًبا فتقول: 

أسماء األصوات( قد تخرج عن كوهنا مجرد حكايًة لصوت، وهذا استعمالها )

األصلي، فتكون أسماًء خاضعًة لإلعراب إذا أدخلتها يف اإلعراب وأردت أهنا 

 أسماء دالًة على مسماها، وليس مجرد حكاية صوت.

، فحينئٍذ يجوز لك الحكاية )حكاية "أزعجنا غاق، وسمعنا غاق"كأْن تقول: 

، ويجوز أْن تعرهبا يعني أْن "أزعجنا غاق، وسمعنا غاق"لى بنائها( الكلمة ع

، وهكذا لو قلت: "أزعجنا غاٌق، وسمعنا غاًقا"تخضع لفظها لإلعراب، فتقول: 

، "سمعت هال، وسمع زيٌد عدس"، أو تقول: "سمعت هاًل، وسمع زيٌد عدًسا"

 ."عدس"ته: ، وسمع زيٌد َمن يقول لبغل"هال"يعني سمعت َمن يقول لحصانه: 

أّن أسماء األفعال كلها باالتفاق سماعية، يعني ال  ومن المسا   يف ه ا الباب:

بالٍم  "فعالِ "ُيقاس على شيٍء منها، ما عدا أسماء األفعال التي جاءت على وزن 

بمعنى انزل وأدرك واترك،  "تراِك زيًدا"، و"ودراِك زيًدا" "كنزالِ "مكسورة 

ا م ال ع  ال   جام وع فقط من أسماء األفعال، فاختلف النحويون يف هذا الن

 على وزن َعاِل على  ولين:
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 أيًضا يعني ال يجاوز به ما سمع عن العرب، وال الفول األول - 
ٌ

: أنه سماعي

 نقيس عليه شيًئا لم ُيسمع، وهذا هو قول المربد.

 يف كل فعٍل ثالثٍي تاٍم متصرف، طبًعا هذه أغلوالفول ال اين -
ٌ

ب : أنه قياسي

األفعال الثالثية، فعل ثالثي تام ليس بناقص كان وأخواهتا، متصرف ليس بجامد 

كنعم وبئس، وهذه أغلب األفعال الثالثية، وهذا هو قول األكثرين جمهور 

.
ٌ

 النحويين يرى أّن هذا الباب قياسي

أي:  "تراِك زيًدا"أي: انزل، و "نزاِل يا زيد" ومن المسموع َيه  ول العرب:

أي:  "حذاِر من كذا"أي: انعه، و "نعاِء زيًدا"أي: امنع، و "اِع زيًدامن"اترك، و

 "خراِج "إذا دبا، و "دباِب "أي: تفرق وتبدد، و "بدادِ "أي: ابرك، و "براكِ "احذر، و

 أي: اخرج.

 قال الراجز:

 َتراكَِااااااااا ماااااااان إِبااااااااَ  َتراكَِااااااااا

 

 َأمااااا َتااااَر  الفياااا  َلااااَد  َأْوراكَِااااا 

 يقول: اتركها، وقال اآلخر: 

 إباااااااِ  مناعَاااااااا مااااااان مناعَاااااااا

 

 باعَاااااأر لااااد  المااااو  تاااار  أمااااا 

 (، أي: احذر، وقال اآلخر: َذ اِر من أرماذنا َذ ارِ أي: امنعها، وقال اآلخر: ) 

 ل ااااا  هماااااَرةَ  نعااااااِم أباااااا ليلاااااى

 

اا  ََ  َوَجْرَىام ِم ا  الفاو   امَ  ُذُجوُل

فيما لم  يجوز أْن تقول -أي على قول الجمهور-أي: انع أبا ليلى، وعلى ذلك  

بمعنى اضرب زيًدا،  "ضراِب زيًدا"ُيسمع من هذا الباب أْن تقول من ضرب 

ذهاِب "أي: اجلس، و "جالِس يا زيد"أي: خذه، وتقول:  "أخاِذ الكتاب"وتقول: 

من قام وقعد، ومع ذلك  "قواِم وقعادِ "أي: اذهب، وتقول:  "إلى المسجد مبكًرا

تراِك "ن غير الفعل الثالثي، كقولهم: فقد جاء عن العرب هذا الباب أي فعاِل م
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 ."زيًدا

، تراِك ال تراِك من ترك ثالثي ما يصلح، "تراكِ "أو قلت:  "تراكِ "أنا قلت: 

من اإلنذار  "نذاِر يا محمد"من أدرك الرباعي، وقالوا:  "دراِك زيًدا"ولكن المثال 

إذا  "قرقارِ " ،"عرعاِر يا زيد"و "قرقاِر يا زيد"أي أنذرين، وقالوا أكثر من ذلك 

ت لغيره  "عرارِ "صوت بصوٍت كالضحك وهي القرقرة مستعملة اآلن، و أي: صوَّ

لكي يلعب هبذه اللعبة وهي لعبة العرعرة لعبة عند العرب، إذا أراد أْن يجمع أو 

يعني تعالوا لكي  "عراِر يا أوالد، عراِر يا فالن ويا فالن"ينادي لهذه اللعبة يقول: 

 هذه مسألة.نلعب هذه اللعبة، ف

أّن النحويين اختلفوا يف بعض الكلمات أأسماء  ومن المسا   يف ٌلك أيًضا:

أفعال أم ال؟ فمن هذه الكلمات مثاًل: تعال، تعال فبعضهم قال إهنا اسم فعل تعال، 

والجمهور على أهنا فعل أمر وهو الصواب؛ ألهنا تقبل ياء المتكلم وتدل على 

الضمائر هو الفعل، أما أسماء األفعال فال تقبل  طلب، وتقبل الضمائر والذي يقبل

آل ] (ڤ ڦ ڦ)تعال يا محمد وتعالي يا هند، و"الضمائر، تقول: 

 ، فهذا هو الصواب." [64عمران:

هات قيل: اسم فعل والصواب أهنا فعل أمٍر أيًضا  "هات"ومن ذلك كلمة 

يف بعض  للدليل السابق، وكلماٌت أخرى أيًضا، فإذا كان النحويون اختلفوا

الكلمات فاعلم أيًضا أّن العرب أنفسهم؟ اختلفوا فيما بينهم يف بعض الكلمات، 

فبعض العرب جعلها اسم فعل وعاملها معاملته، وبعضهم جعلها فعاًل وعاملها 

 وهي كلمٌة قرآنية. "هلم"معاملته، ومن أشهر األمثلة على ذلك كلمة 

محمد هلم، ويا هنُد هلم إلى يا "فالحجازيون يجعلوهنا اسم فعل، فيقولون:  

صه يا "، كما تقول: "كذا، ويا محمدان هلم إلى كذا، ويا محمدون هلم إلى كذا
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، لفظ اسم الفعل واحد "محمد، وصه يا هند، وصه يا محمدون، وصه يا محمدان 

 (گ گ گ): ال يتغير، وبلغتهم جاء التنزيل العزيز قال 
العرب فإهنم يجعلون هذه الكلمة فعاًل،  وأما التميميون وهم بقية ،[150األنعام:]

هلم يا زيد، ويا هند هلمي، وهلما يا زيدان، "فيعاملوهنا معاملة الفعل، يقولون: 

 ، فهي فعٌل عندهم."وهلموا يا زيدون

على هذه اللغة، وقلنا من قبل إذا ُقِسم  "هلموا شهداءكم"فعلى ذلك ُيقال: 

زيين وتميميين، فالحجازيون غالًبا من العرب يف مسألٍة نحوية أو لغوية إلى حجا

هم غرب جبال السروات، والتميميون من هم شرق جبال السروات، وإنما هذا 

 اصطالح.

عرفنا أّن كل أسماء األفعال واألصوات مبنية،  من المسا   يف ه ا الباب أيًضا:

وهي مبنيٌة على حركات أواخرها، وأّن كل ذلك سماع ومع ذلك فإنه قد يأيت يف 

لسماع يعني قد يأيت يف اللغة عن العرب أّن اسًما واحًدا من أسماء األفعال أو ا

األصوات فيه أكثر من لفظ وصيغة وبناء على حركة، قد ُيبنى على الكسر وقد ُيبنى 

 على الفتح مثاًل.

بسكون الالم،  "هيحْل "، فقالت العرب: "حيهل"فمن أمثلة ذلك مثاًل: 

، فنونت كل ذلك مروي "حيهاًل بزيد"وألف، وقالت: بالٍم  "حيهال بزيدٍ "وقالت: 

التي بمعنى اتضجر ليست التي أوف التي قلنا  "أف، أٍف "عن العرب، ومن ذلك 

هذه فيها قرابة أربعين  ،[23اإل رام:] (ہ ہ ہ ھ)هذه ليست باسم صوت، 

وفيها لغاٌت أخرى، ومنها  "ُأٍف وَأٍف وإٍِف "مثلثة الهمزة  "أف"لغة، منها: 

 وفيها سٌت وخمسون لغة. "اتهيه"

 "هيهات"طبًعا يف لغات مشهورة ويف لغات غير مشهورة، وأشهر اللغات هي 
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ومن ذلك آمين، ُيقال يف  ،[36الم منون:] (ۇ ۇ) وهي الواردة يف القرآن

 بالقصر. "أمين"بالمد و "آمين"اللغة: 

 [.@36:28] الَالب:

 آمين بالمد وأمين هبمزة غير ممدودة. الشيخ:

 [.@36:40-36:38] َالب:ال

آّمين بميٍم مشددة وهذه بمعنى قاصدين، ال آمين فاعلين أمين على  الشيخ:

 وزن كريم على وزن فقط.

ظهر لنا أّن اسم الصوت المخاطب به ما ال يعقل منه ما  من المسا   أيًضا:

يكون دعاًء أي نداًء، ومنه ما يكون زجًرا، وأما اسم الصوت المحكي به صوت 

ما أْن يكون لحيوان، وإما أْن يكون لغير حيوان، فهذه من التقسيمات التي فهو إ

 تضبط لنا الباب.

لدعاء الفرس،  "أو"فمن دعاء ما ال يعقل غير ما ذكر أمثلة جديدة قولهم: 

، وعند دعاء "بْس بْس "وعند دعاء الناقة والشاة للحلب ماذا تقول؟ يقولون: 

إخ "أو  "نخ"بل إلى اإلناخة يقولون: ، وعند دعاء اإل"عوه"الجحش يقولون: 

، "هاد هاد"أو  "هيد هيد"، وعند تسكين الناقة عند دنو الفحل منها يقولون: "إخ

، ولدعاء اإلبل أيًضا يقولون: "قوس"أو  "جوت"ولدعاء الكلب يقولون فيه: 

، ولتسكين "حاي حاي"أو  "عاي عاي"، ولزجر المواشي عموًما يقولون: "حل"

 وهكذا. "هدع هدع"زعت يقولون: اإلبل إذا ف

ومن األمثلة على حكاية الصوت غير ما ذكر حكاية صوت الظبية ونحوها، 

هبذا اللفظ، يقولون:  "ماء"الظبية الغزال ونحوها من الشياه ونحو ذلك، وهي 

بألٍف ممالة، واأللف الممالة هي األلف الممالة إلى الياء، وتقريبها أهنا  "ماءِ "
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وهذا واضح،  "ماءِ "أحرف اللغة اإلنجليزية هذه األلف الممالة الحرف األول من  

، وحكاية صوت القماش عند طيه أو قصه يقولون: "شيب"وحكاية شرب اإلبل 

، فهذه أمثلٌة أخرى "طيخ"، والضحك صوت الضاحك يحكونه ب"قاش ماش"

 على أسماء األصوات.

خل فيه ما يدخل يف اسم الصوت الذي ُيخاطب به ما ال يعقل يد مسألن:

 "كخ"ُيخاطب به صغار اآلدميين الذين ال يعقلون، ومن أشهر األمثلة على ذلك 

 لزجر الطفل عن تناول شيء، ويف ذلك الحديث المشهور عن النبي 

زجًرا لهما  «كخ كخ»عندما رأى الحسن أو الحسين يتناوال شيًئا من الصدقة فقال: 

 عن تناول ذلك.

نَّا ذكرنا يف أسماء األفعال خالف النحويين يف أ ومن المسا   يف ٌلك أيًضا:

نوعها، فالجمهور على أهنا أسماء، وجاء عن بعض الكوفيين أهنا أفعال، ورجحنا 

هناك قول الجمهور بأكثر من دليل، خالف أبو جعفر ان صابر من النحويين الغير 

مشهورين، خالف إجماع النحويين على أّن الكلمة اسٌم وفعٌل وحرف، وليس 

ناك نوٌع رابع، فقال: إّن اسم الفعل ليس اسًما وال فعاًل وال حرًفا، إًذا فهو شيٌء ه

رابع وسماه خالفة، وهذا مثال على مخالفة إجماع النحويين وقوله ضعيٌف 

ومطرح، ومن األقوال التي ال يلتفت إليها ولكن ُتذكر للتمثيل على مخالفة إجماع 

 النحويين.

يعني  "بس"هي اسم فعٍل بمعنى يكفي،  "بس"كلمة  ومن المسا   أيًضا:

يكفي، وقد اختلف فيها أهل اللغة فقال بعضهم هي عربية وهي اسم فعٍل بمعنى 

يكفي، وقال بعضهم هي فارسية كلمٌة فارسية، وعلى كل حال هي كلمٌة مستعملٌة 

 ."بس"عند العرب هبذا المعنى 

ر ما قيل يف هذه الكلمة وأشه "وهلم جًرا"قلنا من المشهور يف الكالم قولهم: 
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اسم فعٍل عند الحجازيين وفعل أمر عند  -كما سبق- "هلم"أّن  "وهلم جًرا"

هذا مصدر الفعل جر  "جًرا"التميميين ومعناه تعال، ومعناه هنا تعال واستمر، و

أي: تعال واستمر على جر الكالم على  "هلم جًرا"يجر جًرا إذا سحب، والمعنى 

 معنى العام استمر على هذا المنوال استمراًرا.هذا المنوال جًرا، وال

إًذا فهلم اسم فعل أو فعل أمر على خالف بين العرب، وجًرا مفعوٌل مطلق 

 لجر يجر جًرا.

أننا بعد أْن تعرفنا على أسماء األصوات ومعانيها، ستجد  من المسا   أيًضا:

؛ ألننا عرفنا أّن أّن النَّاس اآلن يرتجلون ما زالوا يرتجلون أسماء أصواٍت جديدة

أسماء األصوات إنما دعا العرب إليها الحاجة، حاجتهم إلى دعاء أو حاجتهم إلى 

 خطاب ما ال يعقل كالدواب، وهذه الحاجة ما زالت مستمرة.

، "بِس "أو يقولون "َبس"فمن ذلك مثاًل: زجر البس وهو الهر، يقولون له: 

عن العرب ولكنه من أسماء ، فهذا مما لم ُيسمع "بسبس"ويقولون يف دعائه: 

األصوات، ومن ذلك حكايتهم لصوت السيارة أو الدباب أو إغالق الحاسب أو 

نحو ذلك، كل ذلك من أسماء األصوات، وهذا ما تيسر يف شرح أبيات ابن مالك 

  يف هذا الباب اللطيف )أسماء األفعال واألصوات(، وذكر ما تيسر من

 المسائل على هذا الباب.

ب بذكر بعض الشواهد، وتأملوا فيها لكي تخرجوا الشاهد يا إخوان، نختم البا

 قال الشاعر:

 تاااا ُر الجماااااجم ضاااااذًيا هاماتَااااا

 

 بلاااااه األكااااا ِّ كأن َاااااا لااااام تفلاااااِق  

بله (، يعني تقطع الجماجم فضاًل عن األكف )ت ُر الجماجم ضاذًيا هاماتَا)  

( منصوبة أم مجرورة أم األك   (، و)بله(، أين اسم الفعل؟ )األك   كأن َا لم تفلق
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يجوز فيها الوجهان؟ قلنا: يجوز فيها الوجهان؛ ألّن بله اسم فعٍل منقوٍل عن  

المصدر، والمنقول عن المصدر يجوز لك فيما بعده النصب والجر، الجر على أنه 

(، والنصب على أنه عامٌل عمل الفعل وما بله األك ِّ مضاف وما بعده مضاٌف إليه )

( بمعنى بله األك ِّ ( بمعنى اترك األكف، وإذا جررت )األك َّ  بلهبعده منصوب )

 ترك األكف على أنه بمعنى المصدر المضاف.

 (ۇ ۇ ۆ ۆ): قوله  ومن الشواهد على ٌلك:
بمعنى الفعل الماضي بُعد، وأين  (ۇ)اسم الفعل هو قوله:  ،[36الم منون:]

ڦ )ما اسم موصول بمعنى الذي  :[134األنعام:] (ڦ ڄ)فاعله؟ 

 (ۇ ۇ ۆ ۆ)والالم يف قوله  ،[134األنعام:] (ڄ
هذا فاعل، فاعل هيهات  (ڦ ڄ)هذه الٌم زائدٌة للتوكيد،  [36الم منون:]

األولى أم الثانية؟ لألولى، وهيهات الثانية توكيٌد لفظي والتوكيد اللفظي ال فاعل 

 له.

اسم الفعل هو قوله:  ،[82الفصص:] (ۉ ۉ ې ې)قال تعالى: 

 (ۉ ۉ ې ې)أّن معناه أعجب أو أتعجب  وعرفنا (ٺ)
قال المفسرون معناها واهلل أعلم: أتعجب لعدم فالح الكافرين مع  ،[82الفصص:]

 (ڈ ژ ژ ڑ ڑ): حرصهم على دنياهم، قال 
هذا اسم فعل؛ ألهنا  (ڑ)ظرف أم اسم فعل؟  (ڑ) ،[28يونس:]

 ليست بمعنى الظرف وإنَّما بمعنى الزم الزموا أثبتوا.

هذا اسم فعل ما ذكرناه  ،[23يو  :] (ڀ ڀ ڀڀ): قال 

اسم فعل بمعنى هتيأت، وقيل بمعنى أسرع وأقبل، ومن  "هيهات"يف األمثلة 
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وقوله تعالى:  ،[23اإل رام:] (ہ ہ ہ ھ)الشواهد المشهورة قوله تعالى: 

 .[67األنبيام:] (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ)

 قال الشاعر:

 واًهاااااا لسااااالمى مااااام واًهاااااا واَهاااااا

 

 ى لااااااو أننااااااا نِلناهاااااااهااااااا الُمناااااا 

(، واًها األولى اسم فعل وواًها مم واًها واَها(، )واًهااسم الفعل يف قوله: ) 

( توكيٌد لفظي، مم واًها واَها( معطوفة على األولى، وواًها الثالثة )مم واًهاالثانية )

 قال الشاعر:

 ََيَاااا  هيَاااا  العفياااُق وَمااان باااه

 

 نواصااااُلهْ  بااااالعفيق ِخاااا    وهيَاااااَ   

( اسم مكاٍن يف المدينة العفيُق (: اسم فعٍل بمعنى بعد، وأين فاعله؟ )يَا ه)  

(: هيهات اسم فعل ِخ    هيَاَ  شرفها اهلل، وهيهات الثانية توكيد، وهيهات الثالثة )

َنََ اِر َلُ ْم َنَ اِر َ ْبَ  ُذُلوِل َىاِهَيَن َخُبوَط اليَِد : )وخلٌّ فاعله، قال الرشيد 

ْج ِ   ( اسم فعٍل على وزن فعاِل.َنَ اِر َلُ ْم َنَ ارِ (، الشاهد يف قوله: )َلُبوط الرِّ

 [.@51:14-51:10] الَالب:

هذا اسم فعٍل منقوٍل عن الظرف؛ ألّن أصله  [28يونس:] (ڑ) الشيخ:

 مكان فهذا ظرف، ثم نقل من الظرفية إلى اسم الفعل، لتحمله معنى الفعل اثبتوا.

 ي: قال عمرو بن االطنابة األنصار

 إباااااا ا ابااااات لاااااا ع َّ ِاااااا وَأباااااى

 

 وَأخااااِ   الَحمااااَد بااااالَ َمِن الااااَربِيِ . 

ِْ  علااااى وإجشااااما   ن سااااا الم ااارو

 

ََاااااِ  المشاااااي    وَضاااااربا هاَماااااَن الَب

 و ااااولا كلمااااا  ااااجأ  وجا اااات 

 

 م انااااااِك تحمااااااد  أو تساااااا ريحا  

 ألىَاااااا  عاااااان مااااااكمر صااااااالحاَ   

 

 وأذاااِم بعااااد عااان عاااارَض صااااحي  

بمعنى اثبتي، طبًعا هذا قوله ونحن نقول: مكانِك  (م انِك : )الشاهد يف  وله 
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لتحصلي على إحدى الحسنين النصر أو الشهادة، قيل إّن معاوية بن أبي سفيان  

هم بالفرار يف يوم صفين، فما منعه إال هذه األبيات هذا روي عنه قال:  ◙

ة ملك ، فلهذا ُيقال إّن معاوي"ما منعني من الفرار يف يوم صفين إال هذه األبيات"

 هبذه األبيات وإال فإنه كاد أْن أو كاد يفر.

 قال الشاعر: 

ل ناااااازلَ   َااااادعوا نااااازاِل َ نااااات أو 

 

 وعاااااااالم أركباااااااه إٌا لااااااام أنااااااازل 

أي: فدعوا انزلوا؛ ألّن لفظ اسم الفعل واحد ال يتغير  الشاهد يف  وله: )نزاِل( 

ونختم مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، ونكتفي هبذه الشواهد، 

 التوفيق، واهلل أعلم. الدرس عند هذا الوقت ونسأل اهلل 

 وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس اخلامس بعد املئة 

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل يف ليلة االثنين الثامن من شهر  فسالم اهلل

ربيٍع اآلخر من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائٍة وألف من هجرة المصطفى 

 لنعقد فيها يف جامع الراجحي يف مدينة الرياض الدرس الخامس ،

 .-عليه رحمة اهلل-بعد المئة من دروس شرح ]ألفية[ ابن مالك 

 يف هذه الليلة فهو يف أما درسنا 

 )باب نوني التوكيد(

يف أربعة عشر بيًتا نبدأ الدرس بقراءهتا، قال فيها  وقد عقده ابن مالك 

: 

 .لِلِ ْعااااِ  َتوكِْيااااد  بِنُااااوَنْيِن ُهَمااااا635

 

َما  َُ َهااااااااَبنَّ َواْ ِصااااااااَدْن ٌْ  َكنُااااااااوَنا ا

َعاااا  َوَيْ َعاااا  آتَِيااااا636  َْ ااااَداِن ا  .ُي كِّ

 

ا َهَلااااااَب َأو َ اااااارْ   ااااااا َتالَِياااااااٌَ  ًها أمَّ

 .َأو ُمْ َبً ااااا َِااااا َ َسااااَم ُمْسااااَ ْفَباَل 637 

 

 َوَ ااااا َّ َبْعاااااَد َماااااا َوَلاااااْم َوَبْعاااااَد اَل  

ااا ِمااْن َهَوالِااِب الَجااَزا638   .َوَ ْياارِ إِمَّ

 

ااااااَ ْ  َكاااااااْبُرَزا  َْ ااااااِد ا  َوآِخااااااَر الُم كَّ
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 .َواْ ااُ لُه َ ْبااَ  ُمْضااَمرَ َلااْيَن بَِمااا639 

 

ك َ اااااْد ُعِلَمااااااَجااااااَنَس ِماااااْن َتَحااااا   رُّ

نَّاااُه إالَّ األَلِاااْ  640  ََ  .َوالُمْضاااَمَر اْذِ 

 

 َوإِْن َيُ ااااْن َِااااا آِخاااارِ الِ ْعااااِ  َألِااااْ   

اْجَعلاااُه ِمنْاااُه راًَعاااا َ ْياااَر الَياااا641  ََ . 

 

 َوالااااااَواِو َياااااااًم َكاْ ااااااَعَينَّ َ ااااااْعَيا 

 .َواْذِ َااُه ِمااْن َراَِااِ  َهاااَتْيِن َوَِااا642 

 

 ُمَجاااااانِس  ُ  ااااااواَو َوَياااااا َ اااااْ     

 .َنْحُو اْخَشيْن َيا ِهنُْد بِالَ ْسارِ َوَياا643 

 

َيا   َ ااوُم اْخَشااوْن َواْضااُمْم َوِ ااْس ُمَسااوِّ

 .َوَلااْم َتَفاااْ  َخِ ْيَ اان  َبْعاااَد األَلِاااْ  644 

 

 ل ِااااااْن َ ااااااِدْيَدة  َوَكْسااااااُرَها ألِااااااْ   

ْعاااالً 645 
اااَدًا َِ اااا ُم كِّ ََ  .َوَألَِ اااك ِزْى َ ْبَل

 

 اإِلَناااااااااِ  ُأْ اااااااانَِدا إَلااااااااى ُنااااااااونِ  

 .َواْذااِ ْخ َخِ ْيَ ااًن لَِساااكَِن َرِىَخ 646 

 

ا َتِفاااااااْ    ٌَ ْ َحاااااااَن إ ََ  َوَبْعاااااااَد َ ْيااااااارِ 

ا َِا الَوْ اِ  َماا647  ََ  َ َْ ا َذَ  ٌَ  .َواْرُىْى إِ

 

ااا َِااا الَوْصااِ  َكاااَن ُعااِدَما  ََ  ِمااْن َأْجِل

اااااْ َ  َألَِ اااااا648  ََ ا َبْعاااااَد  ََ  .َوَأْباااااِدَلنْ

 

 َمااااا َتُفااااوُل َِااااا ِ َ ااااْن ِ َ اااااَوْ َ ااااك كَ  

فهذه أبيات هذا الباب )باب نوين التوكيد(، هذا الباب )باب نوين التوكيد( عند  

األكثر هو من أبواب النحو، وهذا الذي تجري عليه أغلب كتب النحو؛ ألّن له أثًرا 

يف اإلعراب والبناء، فدخول نوين التوكيد على المضارع يجعله مبنًيا، وبعضهم 

عله من أبواب الصرف التصريف؛ ألّن له أثًرا يف بنية الكلمة عند اتصال النون يج

بالفعل فإّن ذلك قد يؤثر يف بنية الفعل، فلهذا يدخله بعضهم يف التصريف، وابن 

 جعل هذا الباب من أبواب النحو. -كما رأيتم-مالك 

  يف أول ه ا الباب:  ال ابن مالك 

 ِن ُهَمااااااالِلِ ْعااااااِ  َتوكِْيااااااد  بِنُااااااوَنيْ 

 

َما  َُ َهااااااااَبنَّ َواْ ِصااااااااَدْن ٌْ  َكنُااااااااوَنا ا

  يقول :من مؤكدات الفعل نونان ُتلحق به للداللة على املبالغة فيه : 

َهَبنَّ : فنوٌن مشددٌة ثقيلة كالتي لحقت )أما األولى - ٌْ ىئ )(، قال تعالى: ا

 .[57األنبيام:] (ىئ ىئ
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َمااْ ِص نوٌن ساكنٌة خفيفة كالتي لحقت )واألخر :  - َُ ې )(، قال تعالى: َدْن

 .[15العلق:] (ې

وقد اجتمعت  ،(ې)ُأِكد بنون التوكيد الخفيفة فقيل:  "نسفع"فهذا الفعل  

ڌ ڌ ڎ )هاتان النون الثقيلة والخفيفة يف قوله تعالى يف سورة يوسف: 

أكد بنون التوكيد الثقيلة  "ُيسجن"فالفعل األول:  ،[32يو  :] (ڎ

أكد بنون التوكيد  "يكون"والفعل الثاين:  ،[32يو  :] (ڌ)المشددة 

 .[32يو  :] (ڌ)الخفيفة 

ومثل ذلك مما ُتطلب البالغة فيه، يعني يبحث الطالب يف كتب التفسير 

والبالغة لماذا أكد الفعل األول بالثقيلة والثاين بالخفيفة، وليس هذا من أغراض 

بالنون الخفيفة وهذا  الدرس، إال أّن التوكيد بالنون الثقيلة أقوى من التوكيد

واضح، لكن هل يعني ذلك أّن التوكيد بالنون الثقيلة دائًما أبلغ وأحسن من التوكيد 

بالنون الخفيفة؟ وهل يعني أّن التوكيد توكيد الفعل بالنون ثقيلًة أو خفيفة دائًما 

 أفضل وأحسن وأبلغ وأفصح من عدم التوكيد؟

بل البالغة يف تعريفها المشهور ال، فليس التوكيد دائًما أبلغ،  َالجواب:

المعروف البالغة هي مطابقة الكالم لمقتضى الحال، هذه البالغة والفصاحة، فإذا 

كان الكالم ال يستدعي التوكيد مطلًقا، فاألفضل واألبلغ واألفصح أال تؤكد وإنَّما 

 ."اذهب"تأيت بالفعل مجرًدا، كأْن تخاطب خالي الذهن ضائًعا وتقول: 

خاطب مرتدًدا فاألفضل أْن تؤكد الفعل توكيًدا خفيًفا، فتقول: فإذا كنت ت

، وإْن كنت تكلم منكًرا أو معانًدا أو نحو ذلك فاألفضل "اذهبن وال تخف"

، ومع ذلك فإّن التوكيد بالنون من "اذهبن"واألبلغ أْن تؤكد الفعل توكيًدا قوًيا 

معقوٌد للتوكيد بالنون،  مؤكدات الفعل، وللفعل مؤكداٌت أخر غيرها إال أّن الباب
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ُيقال  ،[1الم منون:] (ٱ ٻ ٻ)فالفعل قد يؤكد بقد كقوله تعالى:  

واهلل ال يفلح "للتحقيق بمعنى التقوية والتأكيد، وقد يكون التأكيد بالقسم 

 هو للتوكيد بالنون. -كما قلنا-، ومؤكداٍت أخرى، إال أّن الباب "الكسول

( يدل على أّن لِ ْعِ  َتوكِْيد  بِنُوَنْينِ لِ يف أول البيت: ) وقول ابن مالك 

التوكيد بنوين التوكيد خاٌص بالفعل، أي أنه ال يؤكد بالنون اسٌم وال حرف، وهذا 

 واضح وصحيح.

 :  مم  ال ابن مالك

َعااااااا  َوَيْ َعااااااا  آتَِياااااااا َْ اااااااَداِن ا  ُي كِّ

 

ااااااا َتالَِيااااااا  ا َهَلااااااَب َأو َ ااااااْرًها أمَّ ٌَ 

 ْسااااااَ ْفَباَل َأو ُمْ َبً ااااااا َِااااااا َ َسااااااَم مُ  

 

 َوَ ااااا َّ َبْعاااااَد َماااااا َوَلاااااْم َوَبْعاااااَد اَل  

ا َوَ ْيرِ    الَجَزا َهَوالِِب  ِمنْ  إِمَّ

أّن نوين التوكيد يؤكدان الفعل قال: للفعل توكيٌد  بعد أْن ذَكر ابن مالك 

 بنونين.

 [.@10:32] الَالب:

 .ال نحن توقفنا بحيث ينتهي المعنى؛ ألنه سيدخل يف معنًى جديد الشيخ:

 [.@10:38] الَالب:

الشطر الثاين هذا يف مسألة أخرى، لكن عندما قرأنا األبيات قرأناها  الشيخ:

 كلها، واآلن نقرأ بحسب المسائل.

يف البداية ذَكر أّن الفعل يؤكد بنون التوكيد فأطلق الكالم، اآلن هنا نصَّ على ما 

كيد، وإنَّما الذي يؤكد يؤكد بالنون من األفعال، فليست كل األفعال تؤكد بنون التو

 وهما َعالن: بنون التوكيد هو ما ذكره هنا، 
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، أًيا "اذهبن أو اذهبن يا زيد"فعل األمر مطلًقا، كأْن تقول:  ال ع  األول: -

ََْع كان ثالثًيا رباعًيا أو خماسًيا أو سداسًيا أًيا كان، وهذا قوله: ) َداِن ا (، يريد ُي كِّ

 فعل األمر مطلًقا.

ال تذهبّن يا زيد، وال "الفعل المضارع يف حاالٍت معينة نحو:  ال اين:وال ع   -

( يعني: الفعل المضارع، إال أّن المضارع ال َوَيْ َع وهذا قوله: ) "تذهبْن يا زيد

ا َتالَِيايؤكد بالنون إال يف حاالٍت معينة ذكرها بعد ذلك ) ا َهَلَب َأو َ ْرًها أمَّ ٌَ َيا 
( آتِ

 إلى آخر ما ذَكر.

مجملة  االت توكيد الفعل المضارع فيما قرأناه من كالم ابن مالك وح

 أجملها إجمااًل، ونحن سنذكرها تفصياًل؛ ألنه ال ُبدَّ من التفصيل يف هذه المسألة:

وجوب التوكيد أْن يكون توكيده  َالحالن األولى ل وكيد ال ع  المضارع: -

(، فتوكيد ْ َبً ا َِا َ َسَم ُمْسَ ْفَباَل َأو مُ واجًبا، وهذا الذي ذكره ابن مالك يف قوله: )

الفعل المضارع بالنون واجب إذا كان مثبًتا مستقباًل جواًبا لقسم وهذه ذكرها ابن 

وما المراى بالم مالك، وزادوا شرًطا رابًعا: أال ُيفصل بينه وبين الم القسم بفاصل، 

 جواب القسم.هي الالم التي ُيستقبل هبا جواب القسم الداخلة على  الفسم؟

، القسم واهلل، والجواب: أجتهدن، والالم داخلة على "واهلل ألجتهدن"تقول: 

 الجواب، فهذا مرادنا بالم القسم.

واهلل "فإذا تحققت هذه الشروط األربعة فالتوكيد حينئٍذ واجب، كقولك: 

، فأجتهدن: هذا فعٌل مضارع مثبت يعني ليس منفًيا، مستقبل "ألجتهدن يف دروسي

ليس حااًل زمانه ليس زمان الحال، واقًعا يف جواب قسم نعم مسبوق بقسم،  يعني

ىئ )ولم ُيفصل بينه وبين الم القسم بفاصل، فالتوكيد واجب، وكقوله تعالى: 

 كذلك. [57األنبيام:] (ىئ ىئ
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فإذا فقد شرٌط من هذه الشروط كان التوكيد ممتنًعا، وستأيت حالة امتناع  

 "يفلح"، فتوكيد الفعل المضارع "واهلل ال يفلح الكسول"التوكيد، فإذا قلت مثاًل: 

واهلل ألكره الكذب "ممتنع؛ ألنه منفي ونحن اشرتطنا أْن يكون مثبًتا، وإذا قلت: 

واهلل ألكره "، تخرب أنك تكره الكذب والكاذبين ولكن تحلف، تقول: "والكاذبين

وقع يف جواب ، أين الفعل المضارع؟ أكره وهو فعٌل مضارع "الكذب والكاذبين

القسم، ولم ُيفصل بينه وبين المه بفاصل ومع ذلك توكيده ممتنع؛ ألّن زمانه 

 الحال.

تكره الكذب يعني يف المستقبل أم يف حال تكلمك؟ اآلن يف حال تكلمك أنت 

واهلل "تكره الكذب والكاذبين هذا حال، فتوكيده حينئٍذ ممتنع، ولو قلت مثاًل: 

توكيد ممتنع؛ ألنه ُفِصل بين الفعل المضارع ، فال"لسوف أجتهد يف دروسي

 وبين الم القسم بسوف وهكذا. "اجتهد"

ر بَا  أّن القسم كثيًرا ا ما  وها: -وها ال تف ى علي م-وهنا ملحوظن ُن كِّ

، هذه الالم الم "ألجتهدن يف دروسي"يحذف وتبقى المه دالًة عليه، كأْن تقول: 

ذوف أو مقدر، وهذا كثير يف كالم العرب، القسم، يعني الواقعة يف جواب قسٍم مح

ما هذه الالم؟ الم  ،[5الضحى:] (ڌ ڌ ڎ ڎ): قال 

القسم، ما حكم توكيد الفعل يعطيك؟ ممتنع؛ ألنه ُفِصل بينه وبين الم القسم 

 بسوف.

آل ] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ): ثم تأملوا معي قوله 

ع؛ ألنه فصل ممتن ؟[203البفرة:] (ڤ)ما حكم توكيد الفعل  ،[158عمران:

ولو قيل يف كالٍم: ولئن متم أو  ،(ڃ ڃڃ)بينه وبين الم القسم بالجار والمجرور 

قتلتم لتحشرن إلى اهلل، لكان التوكيد واجًبا، فهذه هي الحالة األولى لتوكيد الفعل 
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 المضارع وجوب توكيده.

جب، أْن يكون توكيده قريًبا من الوا الحالن ال انين ل وكيد ال ع  المضارع: - 

 أو يقولون: أْن يكون توكيده أغلب.

إًذا فعدم توكيده ال يكون قلياًل، وإنَّما يكون نادًرا، القليل يقابل الكثير، أما 

األغلب والغالب فإنه ُيقابل بالنادر واألندر، يعني هذا التوكيد قريٌب من الوجوب 

ا َتالَِياَأو َ ْرًها أهذا أغلب الكالم عليه، وقد ذكره ابن مالك يف قوله: ) (، يريد أو مَّ

 شرًطا إما تالًيا، ثم خفف الهمزة ونقل الحركة، يريد أو شرًطا تالًيا إما.

وذلك إذا كان الفعل المضارع شرًطا، إذا وقع الفعل المضارع شرًطا لئن 

المؤكدة بما الزائدة، أْن يقع الفعل المضارع شرًطا، ما معنى قولنا: يقع المضارع 

ط مصطلحات تتكرر معنا يف النحو ونبهنا عليها أْن تقع شرًطا؟ يعني فعل شر

 شرًطا يعني فعل شرط، أْن تقع شرًطا لئن أم أدوات الشرط إْن المؤكدة بما الزائدة.

إْن تجتهد "، وأصل الكالم قبل زيادة ما "إما تجتهدن تنجح"كأْن تقول: 

ا كان توكيد ، ويجوز أْن تزيد ما بعد إْن الشرطية يف أي مثال، فإذا زدهت"تنجح

ڱ ں ں )، قال تعالى: "إما تجتهدن تنجح"شرطها قريًبا من الواجب: 

 ،[41الزخرخ:] (ڱ ڱ ں) ،[58األن ال:] (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ

هذه إْن الشرطية دخلت عليها ما  ،[26مريم:] (پ پ پ پ ڀ ڀ)

 الزائدة للتقوية والتأكيد.

إْن تجتهد "الكالم ، ما رأيكم هبذا "إما تجتهد تنجح" لو  لنا يف نحو ٌلك:

، ما رأيك أْن تقول: "إما تجتهدن تنجح"هذا نادر؛ ألّن القياس المضطرد  "تنجح

إْن تجتهدن "؟ هذا القياس ال إشكال فيه، ما رأيك يف أْن تقول: "إْن تجتهد تنجح"

؟ أكدت المضارع الواقع شرًطا إلْن، هل هذا يدخل يف مسألتنا؟ ال يدخل "تنجح
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وضٍع قادم وهو أْن يكون التوكيد نادًرا، عكس هذه المسألة وإنَّما سيدخل يف م 

 وسيأيت.

 إًذا فالتوكيد هنا نادر.

 فهذه المسألة الثانية أو الحالة الثانية لتوكيد الفعل المضارع.

أْن يكون توكيده جائًزا كثيًرا، فإذا قلنا:  الحالن ال ال ن ل وكيد ال ع  المضارع: -

 يده جائٌز.توكيده جائٌز كثير، فعدم توك

 [.@23:20-23:17] الَالب:

 ال، جائٌز كثير. الشيخ:

فهذا الذي يقابله القليل، يعني  "أكثر"إذا قلنا: كثير فيقابله كثير، وإذا قلنا: 

تقول: كثيٌر من النَّاس يحبون كذا، وكثيٌر من النَّاس ال يحبون كذا، هؤالء كثير 

لمئة كثير، وعشرين بالمئة الباقي من وهؤالء كثير، األربعين بالمئة كثير وأربعين با

 المئة بقي معي عشرين، كثير وكثير وباقي.

أْن يكون توكيده جائًزا كثيًرا، أي توكيده جائٌز كثير، وعدم  َالحالن ال ال ن:

ا َهَلَب توكيده جائٌز كثير، وقد ذكره ابن مالك يف قوله: ) ٌَ ( يعني: آتًيا ذا طلب، آتَِيا 

طلب، يعني إذا وقع المضارع بعد أداة طلب فإّن توكيده حينئٍذ يعني آتًيا دااًل على 

ستة أشياء: ما دل على األمر، وما دل على  -كما ذكرنا من قبل-كثير، والطلب 

النهي، وما دل على التحضيض، ما دل على االستفهام، وما دل على العرض، وما 

التمني دل على التمني، وبعضهم يذكر ما دل على الرتجي، وبعضهم يجعل 

 والرتجي باًبا واحًدا، فالخالف هنا لفظي.

فإذا وقع المضارع بعد أداٍة تدل على طلب فتوكيده جائٌز كثير، كأْن يقع بعد 

لتذهب يا "، يجوز بكثرة أْن تقول: "لتذهبن يا محمد"أداة أمر، كالم األمر تقول: 
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كثير، قال ، كالهما جائز و"لتذهبن يا محمد"، ويجوز بكثرٍة أْن تقول: "محمد

هذا يف عدم التوكيد، أو وقع بعد  ،[7الَالَ:] (ڃ ڃ ڃ ڃ چچ)تعالى: 

 ."ال تذهبن"، وتقول بكثرة: "ال تذهب"ما يدل على هني كال الناهية، تقول بكثرة: 

فأكد وعدم التوكيد كثيٌر يف ، [42إبراهيم:] (ال تحسبن اهلل غافال)قال تعالى: 

 "هل تذهب مبكًرا؟"ل على استفهام تقول: القرآن ويف كالم العرب، وكذلك ما د

، عدم التوكيد أمثلته كثيرة وواضحة، فلهذا سنحرص "هل تذهبن مبكًرا؟"وتقول: 

 على التمثيل واالستشهاد للتوكيد.

 قال الشاعر:

ََْيَماااُن َذااا ِّ ِ اااْعَرَك َمْدَذاااهُ  َُ  َ اَلاااْت 

 

َبْعااااااَد كِنْااااااَدَة َتْمااااااَدَذنَّ َ بِاااااايال  ََ  َأ

َبْعَد كِنَْدَة َتْمَدَذنَّ ي: قبيلة، يقول: بعد قبيلة كندة ال أمدح أحًدا، )( يعنَ بِياًل )   ََ َأ

(، ولو قال: تمدح قبياًل لكان كثيًرا جائًزا، وكذلك ما دل على تحضيض َ بِيال

وأشهر أدوات التحضيض هال، والتحضيض هو الحث على األمر بشيٍء من الشدة 

وهال تذهبن إلى المسجد "، "مبكًرا هال تذهُب إلى المسجد"والتأكيد، تقول: 

 ، قال الشاعر:"مبكًرا

 ُمْفِلَ اااانَ  هااااال َتُماااانَّْن بَوْعااااَد  ْياااارَ 

 

ااااْدُتِك  َكَمااااا  َِ ااااامِ  َِااااا ع  َ ااااَلمِ  ٌ  أيَّ

(، الفعل تمنين، ثم دخلت نون التوكيد فحذفت هال َتُمنَّنْ ) الشاهد يف  وله: 

(، وكذلك ما دل هال َتُمنَّنْ ال: )النون لتوالي األمثال، والياء لاللتقاء الساكنين فق

، "أال"على عرض والعرض هو الحث على فعل الشيء لكن برفق وأشهر أدواته 

، ومن الطلب ما دل على "أال تذهبن مبكًرا"، وتقول: "أال تذهب مبكًرا"تقول: 

، "ليت زيًدا يذهب مبكًرا"أو  "ليت زيًدا يذهبن مبكًرا"، تقول: "ليت"تمٍن وأداته 

 اعر:قال الش
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َلْيَ ااااااِك َيااااااْوَم الُمْلَ َفااااااى   َتَريِنَّنِااااااا ََ

 

اااا َتْعَلِماااا لَِ ااااْ    َهاااا ِمُ  بِاااِك  اْماااُر    َأنِّ

لعل زيًدا يذهب "، تقول: "لعل"ومن الطلب ما دل على ترٍج وتوقع وهي  

، فهذه هي الحالة الثالثة أْن يكون التوكيد كثيًرا "لعل زيًدا يذهبن مبكًرا"، و"مبكًرا

 جائًزا.

 أْن يكون التوكيد بالنون قلياًل أو نادًرا. حالن الرابعن والحالن الفامسن:ال -

َوَ  َّ َبْعَد : )إًذا فعدم التوكيد هو الكثير المضطرد وهذا قول ابن مالك 

ا ِمْن َهَوالِِب الَجَزا َوَبْعَد  َما َوَلمْ  (، فالتوكيد بعد ال النافية وما الزائدة ال َوَ ْيرِ إِمَّ

كيد بعد لم وبعد أدوات الشرط غير إما أقل من القليل أي نادر، فإذا قليل، والتو

 كان ذلك نادًرا فشواهده قليلة ونادرة.

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ): فمن شواهد التوكيد بعد ال النافية قوله 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )تأملوا يف المعنى  ،[25األن ال:] (ۈئ ېئ ېئ ېئىئ

ا إعراهبا؟ نعٌت جملٌة فعلية ما عالقتها بفتنة؟ يعني م [25األن ال:] (ېئ ېئىئ

ثم وصفها نعتها بأهنا ال تصيب الظالمين  ،[25األن ال:] (ۇئ ۆئ)لفتنة 

 خاصة، وإنَّما إذا نزلت عمت، هذا المعنى واهلل أعلم.

وقد حاول بعض النحويين أْن يجعل ال يف اآلية ناهية، فإذا كانت ناهية فإّن 

لثالثة، فهذا يريحنا يف النحو التوكيد حينئٍذ على بابه كثيٌر جائز كما سبق يف الحالة ا

ولكنه سيجعلنا نتكلف يف تخريج المعنى، فأنت إذا جعلتها ناهية سيفسد المعنى 

يخاطبهم يخاطب عباده يقول: يا عبادي، اتقوا فتنة، ثم  (اتقوا فتنة)أو ينقلب، 

يصفها بأهنا ال تصيب الظالمين فقط، هذا معنى أهنا نافية وهذا معنى اآلية واهلل 

 أعلم.
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فإذا قلنا إهنا ناهية كان المعنى يا عبادي، اتقوا فتنًة، يا عبادي، ال تصيب هذه 

الفتنة الظالمين فقط، ينهاهم أْن تصيب الفتنة الظالمين فقط، فهل معنى اآلية على 

ذلك؟ ال، فال يف اآلية نافية، وقد جاءت على هذا القليل، ومن توكيد المضارع بعد 

 ال النافية قول الشاعر:

نيا بَااااا تلحي نَاااااَااااال   الَجاااااَرُة الاااادُّ

 

ل   َوال الضاااي  عنَاااا إْن أناااا  ُمَحاااو 

نيا بَا تلحي نَا)   ( يريد أنت ال تلحين الجارة، وهل يمكن يف َال الَجاَرُة الدُّ

 البيت هذا أْن نقول: إّن ال ناهية؟ يف البيت هل يصح أْن نقول: إّن ال ناهية؟

ُتفصل عن المضارع، العوامل الحرفية ال  ال يصح؛ ألّن ال الناهية ال الجواب:

ُتفصل عن معموالهتا، أما ال النافية فهي حرٌف عامل أو هامل؟ هامل، والهامل 

 يدخل المعنى وال عالقة له باإلعراب، فلهذا تفصل أو ال تفصل.

مثاٌل عند العرب: لفظه  ومن  واهد ال وكيد توكيد المضارع بعد ما الزا دة:

، هذا المثل ُيقال لمن أراد أْن يخفي عنك شيًئا وأنت تراه، "هنابعيٍن ما أرينك ها"

تعلم هبذا األمر فتقول: ال تخفيه ال تتعب نفسك أنا أعلم وأرى كل شيء، 

أي: أراك بعيني  "بعيٍن أرينك هاهنا"، فما زائدة "بعيٍن ما أرينك هاهنا"فيقولون: 

بعيٍن ما "، ثم زادوا ما "ينكبعيٍن أر"هاهنا هذا المعنى أنا أراك بعيني، فقالوا: 

 ."أرينك

 ومن ذلك أيًضا قول الشاعر: 

 إٌا ماااااا  مااااانَم ياااااد   ااااارَ ابناااااه

 

 وماااان ع ااااَن مااااا ينباااا ن   اااا يرها 

( يعني: أخذ ابنه مكانه،  رَ ابنهيقول: إذا مات منهم سيٌد أخذ ابنه مكانه، ) 

نبات (، العظة نبات من ومن ع َن ما ينب ن    يرهاثم يمثِل لذلك، يقول: )

الصحراء المعروف المشهور، والشكير هو غصن الشجرة األغصان التي تخرج 
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ُتسمى شكير، األغصان من أين تخرج؟ من الشجرة، يقول: الشكير يخرج من  

ومن ع َن ما العظة، ومن عظٍة ينبت شكيرها، يقول: ومن العظة ينبت الشكير )

 لنون.(، فما زائدة، وينبتن هذا مضارع مؤكد باينب ن    يرها

 يقول: من عظٍة ينبت شكيرها، وأيًضا قول الشاعر:

  لاااااياًل باااااه ماااااا يحمااااادنك وار   

 

 إٌا نااااال ممااااا كناااات تجماااا  م نمااااا 

 يقول: إّن الورثة قليٌل ما يحمدونك إذا استولوا على مالك ونسوك. 

(، فما زائدة، يقول: قلياًل به يحمدك الوارث، ما يحمدنك) الشاهد يف  وله:

(، فما زائدة،  لياًل به ما يحمدنك وار   ال يحمدك الوارث، )قلياًل هبذا الم

 ويحمدنك مضارٌع مؤكٌد بالنون بعد ما الزائدة.

 ومن شواهد التوكيد بعد لم وقلنا هذا نادر أقل من القليل: قول الشاعر:

 يحِسااااُبه الجاهااااُ  مااااا لاااام يْعلَمااااا

 

َمااااااا كر ااااااي ه علااااااى  اااااايًفا   ُمعمَّ

 وقد أحاطت به الغيوم، وقيل: يشبه الرغوة وقد أراد أْن يشبه قيل: يشبه جباًل  

 خرجت فوق اللبن، يقول: 

 يحِسااااُبه الجاهااااُ  مااااا لاااام يْعلَمااااا

 

َمااااااا كر ااااااي ه علااااااى  اااااايًفا   ُمعمَّ

فلم جازمة ويعلم فعل مضارع مجزوم وعالمة  والشاهد يف  وله: )لم يْعلَما(، 

البيت لحركه بالكسر؛ جزمه السكون، فلو أراد الشاعر أْن يحركه؛ ألنه وقع يف آخر 

ألنه ساكن يعلم فأراد أْن يحركه األصل يف التحريك الكسر ما لم يعلِم، لو قال: ما 

لم يعلِم قلنا: هذا مضارع مجزوم بلم وُحرك؛ ألنه يف آخر البيت للتخلص من 

 (.لم يْعلَماالتقاء الساكنين، لكن الشاعر ما قال: ما لم يعلِم، وإنَّما قال: )

األصل ما لم يعلمن مؤكٌد بنون التوكيد الخفيفة الساكنة، وسيأيت يف فقالوا: إّن 

آخر بيت من هذا الباب أّن نون التوكيد الساكنة إذا وقفت عليها وجب قلبها ألًفا، 
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 فإذا وقفت على النون وجب أْن تقول: ،[15العلق:] (ې ې)كقوله تعالى: 

البيت له حكم الوقف  لنسفعا، كذلك: ما لم يعلمن؛ وألنه يف آخر البيت وآخر

 (، فهذا هو الشاهد.ما لم يْعلَماقيل: )

 ومن ذلك قول الشاعر: 

ْيااااااااُت  ََ  َعَلاااااااامَ  َِااااااااا ُربََّمااااااااا َأْو

 

َعْن َمااااااااااْوبِا َ ااااااااااَماالَُ    ََ  َيااااااااااْر

يقول: ربما أنني أوفيت على جبٍل مرتفع ترفع ثوبي الرياح الشمالية، والشاهد  

َعنْ يف قوله: ) ََ  د الخفيفة.( فأكدها بنون التوكيَتْر

ْيااااااااُت  ََ  َعَلاااااااامَ  َِااااااااا ُربََّمااااااااا َأْو

 

َعْن َمااااااااااْوبِا َ ااااااااااَماالَُ    ََ  َتااااااااااْر

ومن شواهد التوكيد بعد أدوات الشرط غير إما، وقلنا إّن التوكيد هنا نادر أو  

 أقل من القليل قول الشاعر: 

 بكيااااَب  َلاااايس ماااانَم ناااا ف ن َماااان

 

 أباااااًدا و  ااااا  بناااااا   يبااااان  اااااايف 

  

(، أداة الشرط َمن، وفعل الشرط نثقفن بكيَب  ليسَ منَم ن ف ن َمنفقال: )

، "إْن تجتهدن تنجح"وأكده بنون التوكيد الخفيفة، وهذا مثل ما ذكرناه من قبل: 

 وقال اآلخر:

ااااَزاَرُة ُتعَُِ اااام ََ َمََمااااا َتَشااااأ ِمنااااُه  ََ 

 

اااااَزاَرُة تمنااااا   ََ  وَمََماااااا َتَشاااااأ ِمناااااُه 

َزاَرُة تمن وَمََما َتَشأ ِمنُه ) والشاهد يف الشَر ال اين:  (، فمهما أداة شرط وتشأ ََ

فعل شرط مجزوم وعالمة جزمه السكون وهو غير مؤكد، وجواب الشرط تمنع، 

نه،  فهو جواب الشرط واألصل فيه: أنه مجزوم وعالمة جزمه السكون، ولو أنه سكَّ

ثم حركه آلخر البيت لكسر تمنعي، ولكنه قال: )تمنَع( فدل ذلك على أنه أكده 

 (.تمن َ فيفة تمنعن، ثم قلبها عند الوقف ألًفا فقال: )بالنون الخ
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 ومن ذلك قول الشاعر: 

 ال َّاااَر  َِاااا الَفْيُزَرانِااااِّ  َنَبااا ُّْم َنَبااااَ  

 

 َينَْ ااا َ  الَفْيااارُ  َيْأتِاااَك  َماااا َمَ اااى َذاااِديً ا 

 كالشاهد السابق. 

نه إال أ -كما رأيتم-فهذه هي الحالة الرابعة والخامسة، وقد ذكرهما ابن مالك 

 لم يفصل.

وهي أْن يكون التوكيد ممتنًعا، وهذه  يبفى من الحاال  الحالن الساى ن: 

الحالة لم ينص عليها ابن مالك يف األبيات التي قرأناها، ولكنها مفهومٌة من 

تخصيصه التوكيد بما سبق، فما سواه يمتنع توكيده، قال المضارع يؤكد يف هذه 

غير هذه الحاالت ال يؤكد كأْن تقول:  الحاالت، فمعنى ذلك أّن المضارع يف

أو  "رأيت محمًدا يذهب"أو  "محمٌد يذهب"أو  "يذهب محمٌد إلى المسجد"

، المضارع هنا ال يؤكد؛ ألنه ال يدخل "كان محمٌد يذهب"أو  "إّن محمًدا يذهب"

 يف شيٍء من الحاالت السابقة.

ٌط من شروط ومن حاالت االمتناع ما سبق يف الحالة األولى: إذا فقد شر

الوجوب، وقد ذكرنا ذلك بأمثلته فيما سبق، فهذا ما يتعلَّق بحاالت امتناع الفعل 

 المضارع.

 مم  ال ابن مالك بعد ٌلك:

دِ  َوآِخرَ  َ ْ   الُم كَّ َْ  َكاْبُرَزا ا

 َواْ ااااُ لُه َ ْبااااَ  ُمْضااااَمرَ َلااااْيَن بَِمااااا

 

َك َ اااااْد ُعِلَماااااا   َجااااااَنَس ِماااااْن َتَحااااارُّ

نَّااااااُه إالَّ األَلِاااااااْ  َوالُمْضااااااَمَر اْذ ِ   ََ 

 

 َوإِْن َيُ ااااْن َِااااا آِخاااارِ الِ ْعااااِ  َألِااااْ   

اْجَعلاااااُه ِمنْاااااُه راًَعاااااا َ ْياااااَر الَياااااا  ََ 

 

 َوالااااااَواِو َياااااااًم َكاْ ااااااَعَينَّ َ ااااااْعَيا 

 َواْذِ َااااُه ِمااااْن َراَِااااِ  َهاااااَتْيِن َوَِااااا 

 

 واَو َوَياااااا َ اااااْ    ُمَجاااااانِس  ُ  اااااا 
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 ْسااارِ َوَيااااَنْحاااُو اْخَشااايْن َياااا ِهنْاااُد بِال َ 

 

َيا   َ ااوُم اْخَشااوْن َواْضااُمْم َوِ ااْس ُمَسااوِّ

ذَكر يف هذه األبيات حكم آخر المؤكد عند اتصاله بنون التوكيد، ما حكم آخر  

َوآِخَر الفعل عند اتصاله بنوين التوكيد؟ ذَكر ذلك يف هذه األبيات، قال يف أولها: )

َ ْ  َكاْبُرَزا َْ ِد ا  الذي يؤكد بالنون؟ الفعل.(، آخر المؤكد ما الُم كَّ

إًذا آخر الفعل إذا أكدته بالنون يكون مفتوًحا، يقول: األصل يف آخر المؤكد 

اذهبَن يا محمد أو اذهبن، وال تذهبن "عند اتصاله بالنون أْن يكون مفتوًحا، نحو: 

ابرَزَن يا محمد أو "(، تقول: اْبُرز، ومثَّله ابن مالك بالفعل )"يا محمد أو ال تذهبن

بفتح الزاي، ويذكر بعض الشراح لطيفًة هنا، عندما نقول: لطيفة يعني ليس  "ابرَزن

أمًرا علمًيا فلهذا ال تناقش فيه، هو مجرد لطيفة فقط، وهي أّن ابن مالك مثَّل هنا 

( خاصًة إشارًة إلى أّن الطالب إذا وصل إلى هذا المحل من ]األلفية[ اْبُرزبالفعل )

ز على أقرانه؛ ألنه حاز من علم العربية الموصل إلى وأتقن ما قبله، فإنه يرب

 المطلوب حًظا وافًرا.

أتحدث بماذا قصد ذلك أو ما قصد؟ الذي يظهر أنه ما قصد، فلهذا نقول: هذه 

 لطيفة، بعد أْن ذَكر ابن مالك القاعدة يف ذلك وهو أّن آخر الفعل ُيفتح، قال: 

 َواْ ااااُ لُه َ ْبااااَ  ُمْضااااَمرَ َلااااْيَن بَِمااااا

 

َك َ اااااْد ُعِلَماااااا   َجااااااَنَس ِماااااْن َتَحااااارُّ

نَّهُ  َوالُمْضَمرَ   ََ  األَلِْ   إالَّ  اْذِ 

( بفتح الالم وسكون َلْينَ (، ماذا يريد بمضمر؟ ضمير، و)ُمْضَمرَ َلْينَ قوله: )

الياء مخفٌف من لين، وإذا قلنا: لِين ونسخ ]األلفية[ مختلفة يف هذا الموضع 

ات َلين ولِين، وإذا قلنا: إنه لِْين بكسر الالم وأمثاله وأشرنا إلى ذلك عدة مر

وسكون الياء فهو على تقدير اإلضافة، أي مضمٍر ذي لين والمعنى واحد، يعني 

المضمر اللين، وماذا يريد بالمضمر اللين أو بالمضمر ذي اللين؟ يعني المضمر 
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 إذا كان من حروف اللين، يريد ألف االثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. 

الحكم ينحصر يف هذه الضمائر، لماذا ينحصر يف هذه الضمائر؟ ألّن الفعل إذا 

أسند إلى الضمائر فاألصل أنه ال يتغير، سواًء كان صحيح اآلخر أو كان معتل 

، "يخشاك ويخشاه"، وتقول: "يدعوك ويدعوه"و "أكرمك وأكرمه"اآلخر، تقول: 

حركة ضمائر الرفع ستة: ثالثة األصل أنه ما يتغير، وكذلك مع ضمائر الرفع المت

 متحركة وثالثة ساكنة.

تاء المتكلم ونون النسوة ونا المتكلمين، أما تاء المتكلم  َالم حركن: 

هذه ما تدخل إال على الماضي، يعني ما تدخل على المضارع، إًذا ما  "ذهبُت "

اضي، تدخل عندنا؛ ألّن التوكيد بالنون ال يكون إال لألمر والمضارع ما يكون للم

انتهينا من تاء المتكلم، وكذلك نا المتكلمين ونون النسوة ما يتغير الفعل معهما، 

يحبنا "و "أحبك وأكرمك"سواٌء كان صحيح اآلخر أو معتل اآلخر، تقول: 

ما يتغير، وإنَّما يتغير آخره أو قد يتغير آخره  "يدعونا ويخشانا"، وتقول: "ويكرمنا

ينة وهي: ألف االثنين وواو الجماعة وياء مع هذه الثالثة، مع الضمائر الل

 المخاطبة.

: إذا اتصلت هذه الضمائر بالفعل فيجب أْن يكون  يفول ابن مالك

قبلها على آخر الفعل حركٌة تجانسها، إذا اتصلت هذه الضمائر ألف االثنين وواو 

 الجماعة ياء المخاطبة بالفعل، فيجب أْن يكون قبلها ما الذي قبل هذه الضمائر؟

آخر الفعل، فيجب أْن يكون على آخر الفعل قبلها حركات تجانسها، يعني قبل واو 

 الجماعة ضمة، وقبل ياء المخاطبة كسرة، وقبل ألف االثنين فتحة، وهذا قوله: 

 َواْ ااااُ لُه َ ْبااااَ  ُمْضااااَمرَ َلااااْيَن بَِمااااا

 

َك َ اااااْد ُعِلَماااااا   َجااااااَنَس ِماااااْن َتَحااااارُّ

 إًذا فمراده واضح سهل. 
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نَُّه إالَّ األَلِْ  )ثم قال:  ََ (، ما الضمائر التي عندنا؟ ألف االثنين َوالُمْضَمَر اْذِ 

وواو الجماعة وياء المخاطبة، يقول: هذه إذا اتصلت بالفعل، ثم أردت أْن تؤكده 

بالنون فيجب أْن تكون الحركة التي قبل هذه الضمائر مجانسة لها، ثم ماذا تفعل 

فها، وياء المخاطبة تحذفها، وألف االثنين تبقيها، هبذه الضمائر؟ واو الجماعة تحذ

نَُّه إالَّ األَلِْ  ) ََ (، فإذا أبقيت األلف يعني تحذف واو الجماعة َوالُمْضَمَر اْذِ 

 وتحذف ياء المخاطبة.

، هذه أفعال "تذهبان وتذهبون وتذهبين"كأْن تقول:  األم لن على ٌلك:

، "تذهبان وتذهبون وتذهبين"اطبة اتصلت بألف االثنين وواو الجماعة وياء المخ

، الذي قبل ألف االثنين "يا زيدان ال تذهبان اليوم"عند توكيدها بالنون تقول: 

 فتحناه قبل الضمير حركة تجانسه، وألف االثنين أبقيناها أم حذفناها؟ أبقيناها.

ه، ، أبقينا األلف وفتحنا ما قبل"يا زيدان ال تذهبان اليوم وال تتبعان"إًذا تقول: 

يا "، "يا زيدون ال تذهُبن اليوم"مع واو الجماعة أكدها بالنون، تقول:  "تذهبون"و

، ماذا فعلنا؟ ضممنا ما قبل الواو يعني "زيدون، يا رجال، يا طالب ال تذهُبن اليوم

 آخر الفعل وحذفنا واو الجماعة.

، ادخل "ال تذهبوا"دخلت ال الناهية حذفنا النون للجزم  "تذهبون" األص :

، مشددة وخفيفة، ثم تحذف "ال تذهبون"هذا األصل  "ال تذهبون"نون التوكيد 

يا هند "، وكذلك مع ياء المخاطبة تقول: "ال تذهُبن"واو الجماعة وتضم ما قبلها 

، ياء المخاطبة تكسر ما قبلها آخر الفعل وتحذفها، واألصل: "ال تذهبِن اليوم

، ثم "ال تذهبين"تأيت بنون التوكيد ، ثم "ال تذهبي"دخلت ال الناهية  "تذهبين"

 تحذف ياء المخاطبة وتكسر ما قبلها.

الزيدان يذهبان، "أقصد النون التي يف  -كما ترون-النون يف كل ما سبق 

يا "محذوفٌة للجازم بال الناهية، ولو قلنا مثاًل:  "والزيدون يذهبون، وأنِت تذهبين
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 "اليوم؟ ويا هند هل تذهبن اليوم؟زيدان هل تذهبان اليوم؟ ويا زيدون هل تذهُبن  

لحذفنا النون أيًضا لتوالي األمثال، فالنون محذوفٌة على كل حال إْن كان لها سبٌب 

نحوٌي مضطرد قلنا: إهنا محذوفٌة لهذا السبب، يعني إهنا محذوفٌة قبل دخول نون 

ذفت التوكيد، الجازم هو الذي حذفها، فإْن بقيت إلى أْن دخلت نون التوكيد قلنا ح

 نون الرفع لتوالي األمثال.

 مم  ال ابن مالك:

 األَلِااااْ  ................................

 

 َوإِْن َيُ ااااْن َِااااا آِخاااارِ الِ ْعااااِ  َألِااااْ   

اْجَعلاااااُه ِمنْاااااُه راًَعاااااا َ ْياااااَر الَياااااا  ََ 

 

 َوالااااااَواِو َياااااااًم َكاْ ااااااَعَينَّ َ ااااااْعَيا 

 َواْذِ َااااُه ِمااااْن َراَِااااِ  َهاااااَتْيِن َوَِااااا 

 

 َوَياااااا َ اااااْ    ُمَجاااااانِس  ُ ِ اااااا واوَ  

 َنْحاااُو اْخَشااايْن َياااا ِهنْاااُد بِالَ ْسااارِ َوَياااا 

 

َيا   َ ااوُم اْخَشااوْن َواْضااُمْم َوِ ااْس ُمَسااوِّ

فبعد أْن ذَكر من قبل حكم آخر الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد، ذكر يف هذه  

أمًرا معتل  األبيات حكم آخر الفعل المعتل اآلخر، إذا كان الفعل مضارًعا أو

اآلخر، فما حكمه؟ مع القاعدة التي ذكرناها من قبل لكن هنا حكًما خاًصا بالفعل 

ما كان يف آخره  -كما تعرفون-المعتل اآلخر ذكره يف هذه األبيات، والمعتل اآلخر 

 ألف أو واو أو ياء.

ا، بع د أْن فنأخذها واحًدا واحًدا مع أّن الزوائد المعلومات الزائدة هنا قليلة جدًّ

نتجاوز حكم الفعل إذا أسند إلى الضمير هذا ما يدخل عندنا، نحن اآلن نتكلم 

على حكم الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد، لكن سنضطر أْن نتكلم على حكم 

الفعل إذا اتصل به ضمير، ثم جاءت نون التوكيد، فالحكم الذي سيزيد هو ما 

ل الفعل بالضمائر فهي كاألحكام يف تسببه نون التوكيد من أحكام جديدة، أما اتصا

 غير هذا الباب.

فنذكر هبا، ثم نذكر بعد ذلك ما يخص نون التوكيد، نبدأ بالفعل الذي آخره 
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، الواو التي يف آخر الفعل عند اتصالها بواو الجماعة "يدعو ويغزو ويسمو"واو ك

، هذه "أنتم تدعون"أو ياء المخاطبة ما حكمها تثبت أم ُتحذف؟ ُتحذف، تقول: 

؟ حذفت لاللتقاء "تدعو"الواو واو الجماعة، وأين واو الفعل آخر الفعل 

الياء الموجودة ياء المخاطبة، وأين  "أنِت تدعين"الساكنين، وتقول مع المؤنث: 

 واو الفعل؟ حذفت لاللتقاء الساكنين.

بألف االثنين ُتحذف الواو أو  "تدعو"وعند اتصال الفعل المختوم بواو ك

يتعلق باتصال الفعل  -كما قلت-، هذا الحكم "أنتما تدعوان"ى، تقول: تبقى؟ تبق

بالضمير، الذي يخصنا يف هذا الباب بعد أْن عرفنا هذا الحكم وذكرنا به نقول: ثم 

تدخل نون التوكيد كما دخلت على صحيح اآلخر، يعني الحكم الذي ذكرناه من 

دعون آخره حذف، لماذا ، الفعل ت"يا زيدون ال تدُعن غير اهلل"قبل فتقول: 

 حذف؟ ال للنون ولكن لواو الجماعة للضمير.

، ثم تأيت "يا زيدون ال تدعو"تدخل الالم فتحذف نون الرفع،  "ال تدعون"

يا "نون التوكيد فأخذت الحكم السابق واو الجماعة ستضم ما قبلها وتحذفها 

كذلك مع ياء ، نضم ما قبل واو الجماعة ونحذفها، و"زيدون ال تدُعن غير اهلل

، ثم "ال تدعي"، ثم "تدعين"، األصل: "يا هنُد ال تدَعن غير اهلل"المخاطبة تقول: 

 ."ال تدِعن غير اهلل"تأيت نون التوكيد فنكسر ما قبل الياء ونحذف الياء 

، األصل: "يا زيدان ال تدعوان غير اهلل"ثم إذا جئنا مع ألف االثنين نقول: 

، ثم تدخل نون التوكيد والحكم أّن ألف "ال تدعوا"، تأيت ال الناهية "تدعوان"

، هذا المضارع إذا كان معتاًل "ال تدعَوان غير اهلل"االثنين تثبت وُيفتح ما قبلها 

فحكمه كحكم  "يقضي ويرمي ويهدي"آخره بالواو، وإذا كان معتاًل آخره بالياء ك

 المعتل بالواو كما سبق.

تصالها بواو الجماعة وياء المخاطبة ُتحذف عند ا "يرمي"ياء  "يرمي"فالياء 



 

 
e 

g h 

f  102 
 شرح ألفية ابن مالك

، ثم تدخل نون التوكيد كما تدخل على "أنِت تقضين"، و"أنتم تقضون"تقول:  

يا زيدون ال تقُضن بغير الحق، ويا هند ال تقِضن "الصحيح اآلخر كما سبق، تقول: 

 ."بغير الحق، ويا زيدان ال تقضيان بغير الحق

ام على حذفه دليل، فعندما حذفنا واضٌح مما سبق أّن آخر الفعل محذوف وق

الواو ضممنا ما قبلها، فكانت دلياًل على الواو المحذوفة، وعندما حذفنا الياء 

كسرنا ما قبلها فصارت دلياًل على الياء المحذوفة، ماذا بقي من المعتل اآلخر؟ 

، المعتل اآلخر باأللف ما حكمه "يخشى ويرضى"المضارع المعتل باأللف نحو 

بواو الجماعة أو ياء المخاطبة األلف ُتحذف أو تبقى؟ ُتحذف وُيفتح ما إذا اتصل 

 ."يا زيدون اخشو"، "يا زيدون اخشو ربكم، ويا هند اخشي ربِك "قبلها، فتقول: 

 [.@01:05:40-01:05:38] الَالب:

يا زيدون ال تخشو "نعم، األمر والمضارع حكمه واحد يف كل ذلك  الشيخ:

 ، الحكم واحد."شي غير اهللغير اهلل، ويا هند ال تخ

إًذا فاأللف عند اتصالها بواو الجماعة أو ياء المخاطبة األلف ُتحذف وُيفتح ما 

 قبلها، واهلل أعلم.

 وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس السادس بعد املائة

﷽ 
 

بينا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على ن

ا بعد: أجمعين،  -أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل بكم، يف هذه الليلة ليلة 

االثنين، الخامس عشر من شهر ربيع اآلخر، من سنة أربٍع وثالثين وأربعمائة 

، ونحن يف جامع الراجحي، يف مدينة وألف من هجرة المصطفى 

أل ين ابن بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السادس بعد المئة، من دروس ] الرياض، لنعقد

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.مالك

ويف هذه الليلة إن  ]نونا ال وكيد[يف الدرس الماضي بدأنا بالكالم على باب 

 شاء اهلل تعالى سنكمل الكالم على هذا الباب.

يف الدرس الماضي  ابن مالك عقد هذا الباب يف ألفيته يف أربعة عشر بيًتا،

شرحنا منها خمسة أبيات ونصف بيت ونشرح الليلة بقية األبيات إن شاء اهلل 

 تعالى، نبدأ بقراءة بقية األبيات، يقول ابن مالك عليه رحمة اهلل تعالى:

 َألِْ   الِ ْع ِ  آِخرِ  َِا َيُ نْ  َوإِنْ 

اْجَعلاااااُه ِمنْاااااُه َواِ َعاااااك َ ْياااااَر الَياااااا ََ 

 

 اْ ااااااَعَينَّ َ ااااااْعَياَوالااااااَواِو َياااااااًم كَ  

 َواْذِ َااااُه ِمااااْن َراَِااااِ  َهاااااَتْيِن َوَِااااا 

 

 َوا َوَيااااااا َ ااااااْ    ُمَجااااااانِس  ُ ِ ااااااا 
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 َنْحاااُو اْخَشااايْن َياااا ِهنْاااُد بِالَ ْسااارِ َوَياااا 

 

َيا   َ ااوُم اْخَشااوْن َواْضااُمْم َوِ ااْس ُمَسااوِّ

 َوَلاااااْم َتَفاااااْ  َخِ ْيَ ااااان  َبْعاااااَد األَلِاااااْ   

 

 َها ألِااااااْ  ل ِااااااْن َ ااااااِدْيَدة  َوَكْساااااارُ  

ْعااااااالً  
ااااااًدا َِ ااااااا ُم كِّ ََ  َوَألًِ ااااااا ِزْى َ ْبَل

 

 إَلااااااااى ُنااااااااوِن اإِلَناااااااااِ  ُأْ اااااااانَِدا 

 َواْذااااااِ ْخ َخِ ْيَ ااااااًن لَِساااااااكَِن َرِىَخ  

 

ا َتِفاااااااْ    ٌَ ْ َحاااااااَن إ ََ  َوَبْعاااااااَد َ ْيااااااارِ 

ا َِااااا الَوْ ااااِ  َمااااا  ََ  َ َْ ا َذااااَ  ٌَ  َواْرُىْى إِ

 

ااا َِااا الَوْصااِ  َكاااَن ُعااِدمَ   ََ  اِمااْن َأْجِل

ااااااااْ َ  َألَِ ااااااااا  ََ ا َبْعااااااااَد  ََ  َوَأْبااااااااِدَلنْ

 

 َوْ َ ااااك َكَمااااا َتُفااااوُل َِااااا ِ َ ااااْن ِ َ ااااا 

 يف الدرس الماضي توقفنا يف الشرح يف أثناء شرحنا يف هذه األبيات وهي: 

 َألِْ   الِ ْع ِ  آِخرِ  َِا َيُ نْ  َوإِنْ 

اْجَعلاااااُه ِمنْاااااُه َواِ َعاااااك َ ْياااااَر الَياااااا ََ 

 

 ْ ااااااَعَينَّ َ ااااااْعَياَوالااااااَواِو َياااااااًم َكا 

 َواْذِ َااااُه ِمااااْن َراَِااااِ  َهاااااَتْيِن َوَِااااا 

 

 َوا َوَيااااااا َ ااااااْ    ُمَجااااااانِس  ُ ِ ااااااا 

 َنْحاااُو اْخَشااايْن َياااا ِهنْاااُد بِالَ ْسااارِ َوَياااا 

 

َيا   َ ااوُم اْخَشااوْن َواْضااُمْم َوِ ااْس ُمَسااوِّ

تكلم يف هذه األبيات على حكم الفعل المعتل  وقلنا أن ابن مالك 

د اتصاله بنوين التوكيد؛ ألهنم قالوا: تكلم على حكم الفعل مطلًقا عند اآلخر عن

اتصاله بنونا التوكيد، وقالوا: إن الحكم أن يفتح آخره فتقول: يف توكيد اذهب 

 ."اذهبن أو اذهبان يا زيد"

وارمين يا " "ادعون يا زيد" وتفول يف توكيد ال ع  يدعو أو اىعو يا زيد تفول:

 والقاعدة أنك تفتح ما قبل نوين التوكيد هذه القاعدة. "يدواخشين يا ز" "زيد

ثم ذكر بعد ذلك أن هناك أحكام خاصة بالفعل المعتل اآلخر، وقرأنا هذه 

أو الياء يف  "يدعو"األبيات، المعتل اآلخر إما أن يكون معتاًل آخره بالواو يف 

 وهذان تكلمنا عنهما يف الدرس الماضي. "يرمي"

 "ويرضى"يف المضارع واألمر  "كـ يخشى "آخره باأللف بقي الفعل المعتل 
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إذا اتصلت به  "يخشى ويرضى"ونحو ذلك، فنقول: الفعل المعتل آخره باأللف 

واو الجماعة أو ياء المخاطبة فألفه التي يف آخره تبقى أم تحذف؟ الجواب: تحذف 

 "بكميا رجال اخشوا ر" "يا زيدون"وتبقى الفتحة قبله دليل عليه كما تقول: 

ويف  "اخشوا ربكم"وأتيت بواو الجمع  "اخشى"حذفت األلف من  "اخشوا"

حذفنا األلف وأتيت بياء المخاطبة هذا ما  "يا هند اخشي ربك"المؤنث تقول: 

يتعلق بإسناد الفعل المعتل اآلخر باأللف إلى ياء المخاطبة وهذا درس آخر، لكن 

 البد من التذكير به.

خصنا يف هذا الباب باب نونا التوكيد فنقول: كيف ثم نأيت إلى الحكم الذي ي

 بالنون هذا الذي يهمنا اآلن.  "اخشوا واخشي"تؤكد هذا الفعل 

فإذا أدخلت نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه سيلتقي عندك ساكنان 

 "الواو ساكنة  "اخشوْ "
ْ

الياء ساكنة ثم تأيت نوين التوكيد وهي ساكنة، إن  "اخشي

وإن كانت ثقيلة فهي نونان أوالهما ساكنة إًذا فيلتقي  فهي ساكنةكانت خفيفة 

 ساكنان فكيف تخلصت العرب هنا من التقاء الساكنين؟ أثبتت واو الجماعة

فأثبتوا  "يا رجال اخشون ربكم"وضموها، وأثبتوا ياء المخاطبة وكسروها فقالوا: 

يا هند اخَشين ": الواو لم يحذفوها وضموها للتخلص من التقاء الساكنين وتقول

 .فتبقى فتحة الشين دلياًل على آخر الفعل المحذوف وهو األلف "ربك

فإذا قيل لماذا لم تتخلص العرب هنا من التقاء الساكنين على القاعدة؟ ألن 

القاعدة يف التخلص من التقاء الساكنين أنه إذا كان الساكن األول صحيًحا ُحرف 

الساكن األول معتاًل تخلص من التقاء  بالكسر أو بالفتح أو الضم، فإن كان

الساكنين بحذف األول هذه هي القاعدة العامة وقلنا عدة مرات كيفية التخلص من 

أكرم " "اذهب اآلن"تقول:  التقاء الساكنين إذا كان الساكن األول صحيًحا

الساكن األول صحيح وهو النون يف أكرم والباء يف اذهب كيف تتخلص  "الرجل
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 "اذهِب اآلن" "أكرِم الرجل"لساكنين؟ بتحريك األول تقول: من التقاء ا 

 "أكرموا الرجل"فإذا كان الساكن األول معتاًل حرف مد أو لين، كما لو قلنا: 

ستحذف  "أكرُم الرجل" فإنك ستتخلص من التقاء الساكنين بحذف األول تقول:

 هذه الواو هذه القاعدة.

خلصت من التقاء الساكنين وهنا ما صارت العرب على القاعدة وإنما ت

بتحريك الواو وبتحريك الياء والسبب يف ذلك واضح، وهو عدم اإلجحاف 

وبحذف واو الجماعة التي أسند  "اخشى"بالكلمة بحذف آخرها وهو األلف يف 

الفعل إليها، فصار هناك حذًفا وهذا إجحاف، الحذف الواحد ال بأس به لكن 

بالكلمة ال تكاد تجده يف اللغة، وإذا  حافحذفان متتاليان يف موضع واحد هذا إج

 وجد تمنعت العرب منه ولو خالفت بذلك طريقتها المعتادة.

بعد أن شرحنا هذه األبيات وعرفنا أثر نون التوكيد يف آخر الفعل سواء كان 

هذا الفعل صحيح اآلخر أو معتل اآلخر على التفصيل المذكور أحب أن نلخص 

 الكالم.

 خالصة أثر نون التوكيد يف آخر الفعل، فنقول: خالصة كل ذلك يعني:

 هناك أصالن يف ه ا الح م ويس  نى من ك  أص  مسألن:

اذهبَن يا زيد أو ال تذهبَن يا "أن آخر المؤكد مفتوح الحظ:  األص  األول:

 وهذا قول ابن مالك: "زيد

 وآخر الم كد اَ  

ياء المخاطبة، فإنه ويستثنى من ذلك أن يكون الفعل متصاًل بواو الجماعة أو 

حينئٍذ يحرك آخره بما يناسب واو الجماعة فُيضم وبما يناسب ياء المخاطبة 

 وهذا قول ابن مالك: "واذهبَِن يا هند" "اذهُبَن يا رجال"فُيكسر فتقول: 
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 َواْ ااااُ لُه َ ْبااااَ  ُمْضااااَمرَ َلااااْيَن بَِمااااا

 

ك َ اااااْد ُعِلَماااااا   َجااااااَنَس ِماااااْن َتَحااااارُّ

 ما يستثنى منه.هذا هو األصل األول و 

: أن الضمائر المذكورة التي تدخل على الفعل وهي واو الجماعة األص  ال اين

وياء المخاطبة واأللف اللينة أن هذه الضمائر المذكورة يجب حذفها إن كانت واًو 

أو ياًء وأما األلف فتبقى هذا هو األصل، واو الجماعة وياء المخاطبة عند دخول 

 فن. نون التوكيد عليهما يحذ

 "يا رجال اذهُبن"وأما ألف االثنين عند دخول نون التوكيد عليها تبقى، نحو 

األصل اذهبوا هذا األصل الفعل أسند إلى واو الجماعة نؤكده  "اذهُبن يا رجال"

اذهبِن يا "وتقول:  "اذهُبن يا رجال"بالنون تحذف واو الجماعة وتضم ما قبلها 

د تحذف ياء المخاطبة وتكسر ما قبلها األصل اذهبي أدخل نون التوكي "امرأة

أدخل  "اذهبا "األصل قبل التوكيد  "اذهباِن يا رجالن"وتقول:  "اذهبِن يا امرأة"

وهذا قول ابن  "اذهباِن يا رجالن"نون التوكيد تبقى األلف ما تحذف تقول: 

 مالك:

نَّهُ  َوالُمْضَمرَ  ََ  األَلِْ   إالَّ  اْذِ 

ذلك أن واو الجماعة وياء المخاطبة يحذفان فإذا كان األلف ال يحذف فمعنى 

 هذا األصل الثاين.

فإن واو  "يخشى وأخشى"ويستثنى من ذلك الفعل المعتل آخره باأللف مثل 

الجماعة وياء المخاطبة عند دخول نون التوكيد ال يحذفان، بل يبقيان الواو 

مها تبقي واو الجماعة وتض "اخشون يا رجال"تقول:  مضمومة والياء مكسورة

وقلنا أهنا  تبقي ياء المخاطبة وتكسرها، وأما ألف االثنين "اخشيِن يا هند"وتقول: 

 وهذا قول ابن مالك: "اخشيانِي يا رجال"تبقى وال يتغير شيء تقول: 
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 َألِْ   الِ ْع ِ  آِخرِ  َِا َيُ نْ  َوإِنْ  

 يعني: الفعل المعتل آخره باأللف وإن يكن يف آخر الفعل ألف ما حكمه؟

اْجعَ   لاااااُه ِمنْاااااُه َواِ ًعاااااا َ ْياااااَر الَيااااااََ

 

 َوالااااااَواِو َياااااااًم َكاْ ااااااَعَينَّ َ ااااااْعَيا 

نقول: فاجعله ياًء فاجعل األلف ياًء، رافًعا غير اليا والواو يعني ما لم تتصل  

بواو الجماعة أو ياء المخاطبة، لم تتصل بواو الجماعة وياء المخاطبة وإنما 

ماذا تفعل باأللف يف آخر الفعل؟  "اخشى"اتصلت بماذا؟ ألف االثنين كأن تقول 

 قال: "اخشيانِ "ثم تؤكد  "اخشيا":تقلبها ياًء تقول

 َ ْعَيا َكاْ َعَينَّ 

هذه سعى يسعى اسعى هذا المعتل باأللف، وقلبت األلف ياء ثم تأيت نون 

فهذا حكمه إذا دخلت ألف االثنين، وإذا دخلت واو  "اسعين سعيا"التوكيد 

 بة يقول: الجماعة ياء المخاط

 َوَِا َهاَتْينِ  َراَِ ِ  ِمنْ  َواْذِ َهُ 

 "اخشو"يعني: إذا دخلت واو الجماعة أو ياء المخاطبة فإنك تحذف األلف 

  "اخشي"أو ياء المخاطبة 

 ُ  ا ُمَجانِس   َ ْ     َوَيا َوَِا َوا

يقول: إن واو الجماعة أو ياء المخاطبة إذا اتصلتا بالمعتل باأللف فإهنما 

تقول:  بحركة مجانسة الواو مضمومة والياء مكسورة ما مثال ذلك؟يبقيان و

يا "أو  "يا قوم اخشين"يقال:  "ويا قوم اخشون"ياء المخاطبة،  "اخشين يا هند"

 وهذه رواية األلفية. "قوم اخشون

المضاف إلى ياء المتكلم مثل:  وتكلمنا على ذلك يف باب النداء، نداء
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يا قوم "أن تحذف الياء وتكسر ما قبلها  لك فيه أوجه إما "صديقي وقومي"

  "يا قوُم اخشون"أو تحذف الياء وتضع البناء على آخر الكلمة  "اخشون

َيا َوِ ْس  َواْضُممْ   ُمَسوِّ

يقول إن هذا الحكم قياسي فقسه على كل فعل معتل، هذا ما يتعلق بحكم آخر 

 الفعل إذا اتصلت به نون الوقاية.

 :مم  ال ابن مالك

 َتَفاااااْ  َخِ ْيَ ااااان  َبْعاااااَد األَلِاااااْ  َوَلاااااْم 

 

 ل ِااااااْن َ ااااااِدْيَدة  َوَكْسااااااُرَها ألِااااااْ   

يف قوله خفيفة وشديدة روايتان يف األلفية بالرفع ولم تبقى خفيفة على أهنا  

فاعل تقع، وبالنصب ولم تقع خفيفة على أهنا حال، وفاعل تقع ضمير يعود إلى 

 نون التوكيد خفيفة. النون المفهومة مما سبق يعني: ولم تقع النون

يف هذا البيت: من الفروق بين نون التوكيد الخفيفة  يقول ابن مالك

يا زيدان "ونون التوكيد الثقيلة: أن الخفيفة ال تقع بعد األلف نحو: توكيدك للفعل 

إذا أردت أن تؤكد بنون توكيد واقعة بعد ألف كـ  "يا زيدان ال تذهبا"أو  "اذهبا

يا "أكد الفعل اذهبا بنون التوكيد ستقع بعد ألف أو  "اذهبايا زيدان "توكيدك لـ 

نون التوكيد ستقع بعد ألف ما الواجب حينئذ؟ يقول: نون التوكيد  "زيدان ال تذهبا

 الخفيفة ال تقع هنا، ما الذي يقع؟

 ألِْ   َوَكْسُرَها

اذهبانِّ يا زيدان، وال تذهبانِّ يا "يعني: تأيت بالشديدة وتكسرها فتقولك 

 .[89يونس:] (پ پ پ)قال تعالى:  "دانزي

بنون  "اذهبان يا زيدان وال تذهبان يا زيدان"يعني: أنه ال يجوز أن تقول: 

التوكيد الخفيفة، وعلة المنع هنا التقاء الساكنين على غير حده أي: على غير حد 
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تقا االلتقاء، التقاء الساكنين له حد، ما معنى له حد؟ يعني: له موضع قياسي، فإذا ال 

ساكنان على حد التقاء الساكنين يعني يف المواضع التي يطرد فيها التقاء الساكنين 

فال بأس بذلك، فإن التقا الساكنان على غير حد التقاء الساكنين يعني: يف غير 

المواضع التي يطرد فيها ذلك وجب منعه والتخلص منه، وما حد التقاء الساكنين 

 ها الساكنين يف اللغة العربية؟ هما موضعان:يعني: ما المواضع التي يلتقي في

فإن النون ساكنة والواو ساكنة  "يعلمون"يف آخر الكلمة نحو  الموض  األول:

 النون ساكنة والواو ساكنة. "إذ يعلمون"وهذا جائز، 

 "أن يكون الحرف األول حرف لين والثاين حرًفا مشدًدا نحو الموض  ال اين:

ف والساكن الثاين الالم المشددة وهذا جائز، الساكن األول األل "الضالين

الياء ساكنة والباء األولى من  "لويّبة"وكقولهم:  [64الرذمن:] (ۆئ)مثل:

فهذا حد التقاء الساكنين فإذا نظرنا إلى المسألة هنا وأكدنا  "لويّبة"الباءين ساكنة 

لف ساكنة فالنون ساكنة واأل "اضربان يا زيدان"بالنون الساكنة بعد األلف وقلنا 

على حد التقاء الساكنين يعني: يف أحد الموضعين المذكورين؟ ال، التقا الساكنان 

 على غير حده فالضمير يعود على التقاء على غير حد التقاء الساكنين. 

 "اضربانِّ يا زيدان وال تضربانِّ يا زيدان"وأما إذا أكدنا بالنون الثقيلة وقلنا: 

 ين وكان من أوضاع العرب فصار جائًزا.كان ذلك على حد التقاء الساكن

وما سبق من منع وقوع النون الساكنة بعد األلف هو قول الجمهور وتبعهم هنا 

كما ترون ابن مالك، وقال الكوفيون ويونس ابن حبيب من البصريين بجواز وقوع 

اذهبانِّ يا "نون التوكيد الخفيفة بعد األلف، وحينئٍذ تبقى ساكنة أو تكسر، فتقول: 

 أو ال تذهبان يا زيدان هذا قول الكوفيون ويونس.  "أو اذهبان يا زيدان "زيدان

واحتجوا بأن التقاء الساكنين هنا على حده يعني: جعلوا من مواضع التقاء 
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الساكنين أن يكون الساكن األول حرف لين مطلًقا سواء كان الثاين حرًفا مشدًدا أم 

 واستشهدوا على ذلك بشواهد منها: غير مشدد هذا من مواضع التقاء الساكنين

فسكن  [162األنعام:] (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ) قراءة نافع السمعية

ال تتبعان سبيل الذين ال ) الياء واأللف قبلها ساكنة، ومنها قراءة ابن زكوان:

بالنون المكسورة على أن ال هنا ناهية جازمة والنون  [89يونس:] (يعلمون

 المكسورة نون التوكيد. 

وهي  [16اإل رام:] (ىئ ی)أيًضا بقراءة لقوله تعالى: واستشهدوا 

األلف ألف االثنين، والنون نون التوكيد الخفيفة كسرت بعد  "فدمراهنم تدميرا"

 األلف.

 [6البفرة:] (پ):[6البفرة:] (پ):واستشهدوا بقراءة

بتخفيف الهمزة الثانية إلى ألف فخففت الثانية إلى ألف فصارت ساكنة والنون 

 .[6البفرة:] (پ):ساكنة

ففيها  [1مريم:] (ٱ)واحتجوا بقراءة جميع القراء يف قوله تعالى: 

واحتجوا بقول  "عـ"ويف قوله  "كـ"التقاء الساكنين يف وصل الكالم يف قوله 

 العرب:

ََانِ   اِلَ َفْت َذْلَفَ ا البِ

ال ينفر من فاأللف ساكنة ثابتة والالم ساكنة اِلَتَقْت َحْلَقَتا البَِطاِن، والذوق اآلن 

ال ينفر الذوق من نحو ذلك وخاصة مع هذه الشواهد التي  "اذهبان يا زيدان" نحو

ذكرنا بعضها وإال فإن هناك شواهد أخرى على التقاء الساكنين إذا كان األول 

 منهما حرف لين.
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 :مم  ال ابن مالك 

ْعااااااالً 
ااااااًدا َِ ااااااا ُم كِّ ََ  َوَألًِ ااااااا ِزْى َ ْبَل

 

 ْ اااااااانَِداإَلااااااااى ُنااااااااوِن اإِلَناااااااااِ  أُ  

يا "أو  "يا نسوة اضربن"الفعل المسند إلى نون اإلناث يعني: نون النسوة نحو  

إذا أكدناه بالنون فيجب أن تزاد ألف قبل نون التوكيد لما؟ كيف  "طالبات اذهبن

يا "تفصل بين نون النسوة ونون التوكيد كراهية توالي األمثال فماذا تقول بتوكيد 

الفعل اضربن تأيت بنون التوكيد ثم تأيت  "ِن يا نسوةاضربنا"تقول  "نسوة اضربن

الهتملنان يا معلمات  " "اذهبنان يا طالبات" "اضربنان يا نسوة"قبلها بألف فاصلة 

 وهكذا. "بل اجتهدنان يف التدريس

قلنا إذا أضفنا ألًفا فاصلة بين نون النسوة ونون التوكيد فيجب أن تكون نون 

خفيفة عند الجمهور ال تقع بعد األلف، فال يجوز التوكيد هي الثقيلة؛ ألن ال

ويجوز عند الكوفيين وينس أن يقال  "اذهبنان يا طالبات"عندهم أن تقول 

 بالكسر. "اذهبنان يا طالبات"بالسكون أو  "اذهبنان يا طالبات"

 :مم  ال ابن مالك

 َواْذااااااِ ْخ َخِ ْيَ ااااااًن لَِساااااااكَِن َرِىَخ 

 

  ٌَ ْ َحاااااااَن إ ََ  ا َتِفاااااااْ  َوَبْعاااااااَد َ ْيااااااارِ 

يف هذا الشطر حكم نون التوكيد الخفيفة إذا وقع بعدها  ذكر ابن مالك 

 :ساكن يعني: جاء خلفها ساكن يقول ابن مالك

 "اضربّن يا زيد"إذا وقع بعد نون التوكيد الخفيفة متحرك فإهنا تثبت تقول 

 ال إشكال يف ذلك.  "اذهبن بسرعة" "أكرمن أباك"

ن فيجب حذفها وإبقاء الفتحة قبلها دلياًل عليها نحو وأما إذا وقعت بعدها ساك

اضرب مؤكد بنون التوكيد الخفيفة اضربن، الرجل مبدوءة بأل  "اضربن الرجل"

أولها ساكن فإذا وصلنا الكالم فيلتقي ساكنان يعني: جاء بعد نون التوكيد ساكن 
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تقاء فكيف نتخلص من التقاء الساكنين؟ العرب هنا التزمت من التخلص من ال

 "اضرب الرجل"الساكنين بحذف النون ولم تكسر النون فماذا تقول؟ تقول: 

فإذا قال  "اضرب الرجل"اضربن تحذف النون وتبقى الفتحة قبلها دلياًل عليها 

 فتعرف أنه أكد الفعل بالنون ثم حذف النون. "اضرب الرجل"

ثم وصل  "اضرب الرجل"لعرفت أنه أراد  "اضرب الرجل"لكن لو قال 

يف  "أكرم األب"وكذلك تقول  "اضرب الرجل"التقى ساكنان فكسر الـأول ف

اذهب "اذهبن، ولو قال:  "اذهب اآلن" "أكرم األب"أكرمن ثم حذف النون وقال 

ألتى بالفعل دون توكيد، وكذلك قول األضبط السعدي وهو شاعر جاهلي  "اآلن

 قديم قال:

ماااااوِم َ اااااَعه َُ  لُِ ااااا ِّ َهاااااُم ِماااااَن ال

 

ااااالَ  َمَعااااه َوالُمساااااُ   ََ  َوالُصاااابُ  ال 

اااااااااَك َأن   َوال ُتَااااااااايَن الَ فياااااااااَر َعلَّ

 

َعااااه  ََ  َترَكااااَ  َيومااااك َوالااااَدهُر َ ااااد َر

 َ اااااد َيجَماااااُ  المااااااَل َ ياااااُر آكِِلاااااهِ  

 

 َوَيأُكااااُ  الماااااَل َ يااااُر َماااان َجَمَعااااه 

اِ َباااا  ِمااااَن الااااَدهرِ مااااا َأتاااااَك بِااااهِ   ََ 

 

 َماااااان َ اااااارَّ َعينااااااك َبَعيِشااااااِه َنَ َعااااااه 

اهد يف قوله: َوال ُتهيَن الَفقيَر واألصل ال هتينن الفقير ثم حذف نون والش 

 التوكيد الساكنة وأبقى الفتحة قبلها دلياًل عليها فقال: َوال ُتهيَن الَفقيَر.

 ال هتن الفقير."ولو لم يورد نون التوكيد الخفيفة لقال 

 وبعد أن  ال ابن مالك: 

 َرِىَخ  لَِساكِنَ  َخِ ْيَ نً  َواْذِ ْخ 

 قال:

ْ َحنَ  َ ْيرِ  َوَبْعَد  ا ََ ٌَ  َتِفْ   إ

 يعني: احذف النون بعد غير فتحة إذا تقف.
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ا َِااااا الَوْ ااااِ  َمااااا  ََ  َ َْ ا َذااااَ  ٌَ  َواْرُىْى إِ

 

ااا َِااا الَوْصااِ  َكاااَن ُعااِدَما  ََ  ِمااْن َأْجِل

ااااااااْ َ  َألَِ ااااااااا  ََ ا َبْعااااااااَد  ََ  َوَأْبااااااااِدَلنْ

 

 َوْ ً ااااا َكَمااااا َتُفااااوُل َِااااا ِ َ ااااْن ِ َ ااااا 

كر ابن مالك هنا حكم الوقف على نون التوكيد الخفيفة كيف تقف على نون ذ 

 التوكيد الخفيفة، والخالصة يف ذلك:

الفتح  أن حكمها حكم التنوين كيف نأخذ هذا التنوين؟ إن وقفت على تنوين

وإذا وقفت على  "رأيت رجال"تقلب التنوين ألًفا تقول  "رأيت رجاًل "كقولك 

ماذا تفعل بالتنوين؟  "مررت برجلٍ "او  "جاء رجٌل "لك تنوين رفع أو نصب كقو

فهذا حكم نون التوكيد الخفيفة عند  "جاء رجل ومررت برجل"تحذفه تقول 

 الوقف.

أن نون التوكيد الخفيفة إذا كان ما قبلها مفتوًحا فتقلبها ألًفا، وإذا  الفالصن:

 لعامة.كان ما قبلها مضموًما أو مكسوًرا فإنك تحذفها هذه القاعدة ا

 :يفول ابن مالك

إذا وقفت على نون التوكيد الثقيلة وجب أن تقف عليها نوًنا ساكنة كـ جميع 

اذهبن "الحروف المشددة إذا وقفت عليها، كيف تقف على نون التوكيد يف قولك 

؟ اذهبن كل الحروف المشددة إذا وقفت عليها كيف تقف عليها؟ تقف "يا زيد

ها ساكنة صارت حرفين أم حرًفا واحًدا؟ حرًفا عليها ساكنة، وإذا وقفت علي

 واحًدا.

أما إٌا و  ت  "مر"ماٌا تفول؟  "مر"   على ال ع   "مر زيد بسرعن"م   

َ ن ر إلى ما  بلَا َإن كان ما  بلَا ضمن أو كسرة َإن  ؟على نون ال وكيد ال فيلن

 َيَا أمران:

 أن تحذفها أي: تحذف نون التوكيد. األول:
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ترد إلى الكلمة ما حذف من أجل نون التوكيد نحو الوقوف على  أن وال اين:

كيف تقف على نون  "اذهبِن يا هند"أو  "اذهُبن يا رجال"نون التوكيد يف قولك 

ماذا فعلت؟ حذفت نون التوكيد  "اذهبي يا هند" "اذهبوا يا رجال"التوكيد هنا؟ 

ذف من أجل نون يح الخفيفة وأعدت ما حذفته من أجل نون التوكيد، وما الذي

وتقول  "اذهبوا"التوكيد هذا شرحناه من قبل واو الجماعة وياء المخاطبة فتقول 

اذهبن يا "أما لو أردت أن تقف على نون التوكيد الثقيلة المشددة يف  "اذهبي"

 وهذا هو قول ابن مالك: "واذهبِن" "اذهُبن"فإنك تقول  "واذهبن يا هند "رجال

ْ َحنَ  َ ْيرِ  َوَبْعَد  ا ََ ٌَ  َتِفْ   إ

 ما غير الفتحة؟ الضمة والكسرة إذا كان ما قبلها ضمة أو كسرة فإنك تحذفها

 عند الوقف

ا َِااااا الَوْ ااااِ  َمااااا ََ  َ َْ ا َذااااَ  ٌَ  َواْرُىْى إِ

 

ااا َِااا الَوْصااِ  َكاااَن ُعااِدَما  ََ  ِمااْن َأْجِل

ا يعني: واو الجماعة وياء المخاطبة، هذا إذا كان ما قبلها ضمة أو كسرة، أما إذ 

كان قبل نون التوكيد الساكنة فتحة فالحكم أن تقلبها عند الوقف ألًفا تقول يف نحو 

تفعل نون التوكيد الخفيفة هنا ماذا  "يا زيد اذهبن واجلسن وال هتملن دروسك"

ومن ذلك قوله  "يا زيد ال همال" "يا زيد اجلسا" "يا زيد اذهبا"تقول؟ تقول 

: (ې ې) [:15العلق]  :ڌ ڌ ڎ )وقوله تعالى

إًذا الوقف على نون التوكيد يف اللغة ويف القرآن، كيف  [32يو  :] (ڎ

فتقلب ألًفا، وكيف تقف  "لنسفعا "تقول ؟[15العلق:] (ې ې)تقف على 

 ."وليكونا"تقول  ؟[32يو  :] (ڌ ڎ ڎ)على 

 ومن ذلك قول الشاعر:

 وإيااااااااك والمي اااااااا  ال تفربنَاااااااا

 

 وال تعبااااااد الشاااااايَان واهلل َاعباااااادا 
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واهلل فاعبدي لو أراد فاعبد فعل أمر مبني على "القياس أن يقول  "هلل فاعبداوا" 

السكون فاعبد ثم أراد أن يحركه من أجل القافية فحركه على أصل التقاء الساكنين 

بالكسر يقول فاعبدي ولكنه قال فاعبدا؛ ألنه أراد فاعبدن فلما وقف على نون 

 التوكيد الخفيفة قلبها ألًفا.

ت من قصيدة ابن األعشى األكرب ميمون ابن قيس التي مدح هبا النبي هذا البي 

  وقدم لينشدها بين يديه ولكن قريًشا منعته من ذلك فامتنع فلم

 يذهب ولم يسلم.

 وه ا هو  ول ابن مالك:

ااااااااْ َ  َألَِ ااااااااا ََ ا َبْعااااااااَد  ََ  َوَأْبااااااااِدَلنْ

 

 َوْ ً ااااا َكَمااااا َتُفااااوُل َِااااا ِ َ ااااْن ِ َ ااااا 

وهذا  "قفا"تقول  "قفن يا زيد"عند الوقف على قولك  "فاق"مثال ابن مالك  

الحكم استعمله ابن مالك يف ألفيته يف أكثر من موضع ونبهنا على شيء منها 

 كقولك يف باب اسم اإلشارة يف قوله:

ََْلًفااااااا  َوبِااااااُأْوَلى َأِ ااااااْر َلِجْمااااااَ  ُم

 

 َواْلَمااادُّ َأْوَلاااى َوَلاااَد  اْلُبْعاااِد اْنََِفااااا 

 وقوله فيه: ما قال انطقي، 

نَااااااااا َأِ ااااااااْر إَلااااااااى َُ نَااااااااا َأْو ه َُ  َوبِ

 

 َىانِااااا اْلَمَ اااااِن َوبِااااِه اْلَ اااااَخ ِصاااااَل  

 وقوله يف باب االبتداء: 

 َوالَ َيُ ااااااْوُن اْ ااااااُم َزَماااااااَن َخَبااااااَرا

 

اااااااَأْخبَِرا  ََ  َعاااااااْن ُج َّاااااااَن َوإِْن ُيِ اااااااْد 

 وقوله يف باب ال النافية للجنس: 

اتًِحااااااا َكاااااا ََ ااااااِب اْلُمْ ااااااَرَى   اًل َوَرك 

 

َة َواْل َّاااااااِن اَ حااااااا   َذااااااْوَل َوالَ ُ ااااااوَّ

بااااااك  ْوَعااااااك أْو َمنُْصااااااوبك أْو ُمَركَّ َُ  َمْر

 

الً الَ َتنِْصااااااااااااَبا  ْعااااااااااااَت َأوَّ ََ  َوإِْن َر

 وقوله يف باب اإلضافة: 
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ا ٌَ  َواْل َّاااانَِا اْجاااُرْر َواْناااو ِماااْن َأْو َِاااا إِ

 

اَك واْلاااااالََّم ُخاااااَ ا  ٌَ  َلاااااْم َيْصاااااُلِ  إالَّ 

خالد األزهري صاحب  ذلك من األبيات، ومن أجل ذلك انتقدوا الشيخوغير  

التصديق بمضمون التوضيح، وله كتاب مشهور اسمه إعراب األلفية أعرب األلفية 

كلمة كلمة وهو كتاب مهم لمن أراد أن يطبق على اإلعراب، لم يشرحها وإنما 

 فقط أعرهبا إعراًبا.

 لحكاية:قال يف إعرابه لقول ابن مالك يف باب ا

 َوَوْ ً ااااا اْذااااِك َمااااا لَِمنُْ ااااوَر بَِماااانْ 

 

ََْلًفاااااا َوَأْ ااااابَِعنْ   ْك ُم  َواْلنُّاااااْوَن َذااااارِّ

قال: وأشبعن مؤكًدا بنون التوكيد الخفيفة وهذا غفلة منه عن هذا الحكم  

النحوي الذي حكاه السيوطي عن النحويين إجماًعا وهو: أن نون التوكيد الخفيفة 

 ًفا.إذا وقفت عليه تقلب أل

ي لفص مما  بق أن نون ال وكيد الف ي ن تن رى عن نون ال وكيد ال فيلن 

 بأذ ام:

 أهنا ال تقع بعد األلف عند من؟ الجمهور. األول:

أنه يجب حذفها قبل الساكن إذا وليها الساكن فيجب أن تحذف وأن  ال اين:

 يفتح ما قبلها.

الضمة والكسرة : أهنا تعطى يف الوقف حكم التنوين فتحذف بعد ال الا

وتقلب ألًفا بعد الفتحة، وهنا ملحوظة يف قول امرئ القيس يف أول قصيدته 

 المشهورة المعلقة ماذا قال:

ٌِكاار  ذبيااب ومناازل    ااا نبااك ماان 

 

خول ََحْوماا ِ   ااو  باايَن الاادَّ  بِساافِ  اللِّ

اختلفوا يف تخريج قوله قفا فإنه يخاطب واحد فضمن هذه األقوال أنه أراد  

ثم عامل الوقف معاملة  "قفا"ن التوكيد الخفيفة ثم وقف عليها فقال بنو "قفن"
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األصل وهذا أيًضا نبهنا عليه يجوز للمتكلم خاصة المرتجل أن يعامل الوقف  

 معاملة الوصل أو يعامل الوصل معاملة الوقف فقال:

ٌِكاار  ذبيااب ومناازل    ااا نبااك ماان 

 

خول ََحْوماا ِ   ااو  باايَن الاادَّ  بِساافِ  اللِّ

 [24َ:] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ):ك قيل يف قوله ومثل ذل 

فقيل إن المراد ألقين بنون التوكيد الخفيفة وعند الوقف صارت ألقيا ثم عومل 

  [24َ:] (ڻ ڻ ڻ)الوصل معاملة الوقف فصارت 

 فهذا ما يتعلق هبذا الباب باب نونا التوكيد.

 ين.واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع

 

¹ 
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 الدرس السابع بعد املائة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم وبارك فيكم، يف هذه 

جمادى األولى، أو أول ليلة يف  الليلة الطيبة ليلة االثنين، السابع والعشرين من شهر

وثالثين وأربعمائة وألف، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه يف جامع  ُمحرم، من سنة أربع

الراجحي، يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، الدرس السابع بعد المئة، من دروس 

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.أل ين ابن مالكشرح ]

 اب ما ال ينصرف نستعين باهلل وكنا قد توقفنا يف آخر درس عند بداية ب
 ونبدأ يف هذا الدرس هبذا الباب 

 باب ما ال ينصرف.

يف األلفية أخذ هذا الباب يف سبعة وعشرين بيًتا، نقرأ ما تيسر  ابن مالك

 منها مما نظن أننا سنشرحه يف هذه الليلة إن شاء اهلل تعالى.

 : ال َيَا ابن مالك

ااااْرُخ َتنْااااِوْين  َأَتااااى649  ُمَبيِّنَااااا .الصَّ

 

 َمْعنًااااى بِااااِه َيُ ااااوُن االْ ااااُم َأْمَ نَااااا 

ََْلًفااااا َمنَاااا ْ 650  ااااَألُِ  ال َّْأنِْيااااِا ُم ََ . 

 

ُْ َكْيَ َمااااا َوَ اااا ْ    َصااااْرَخ الَّااااِ   َذااااَوا

 



 

 
e 

g h 

f  120 
 شرح ألفية ابن مالك

ْعاالََن َِاا َوْصا  َ اِلمْ 651  ََ  .َوَزا َِدا 

 

 ِمااااْن َأْن ُيااااَر  بَِ ااااام َتْأنِْيااااَا ُخاااا ِمْ  

َعااااَل .َوَوْصااا   اْصاااِلا  َووَ 652  َْ  ْزُن َأ

 

اَل   ََ  َمْمنُااااااوع َتْأنِْيااااااَا بَِ ااااااا َكَأْ اااااا

 .َوَألِ اااااْينَّ َعااااااِرَض الَوْصاااااِ يَّهْ 653 

 

 َكاااااااااَأْرَبَ  َوَعااااااااااِرَض اإِلْ اااااااااِميَّنْ  

ااااألَْىَهُم الَفْياااُد لَِ ونِاااِه ُوِضااا ْ 654  ََ . 

 

ُه ُمنِااا ْ   َُ  َِاااا األَْصاااِ  َوْصاااً ا اْنِصاااَرا

َعاااااا655  َْ  ى.َوَأْجااااااَدل  َوَأْخَياااااا   َوَأ

 

ن  َوَ ااااااْد َياااااانَلَن الَمنَْعااااااا  ََ  َمْصااااااُرو

 .َوَمنْااُ  َعااْدَل َمااَ  َوْصااَ  ُمْعَ َباارْ 656 

 

 َمْ نَااااى َوُمااااالََ  َوُأَخاااارْ  
َِ  َِااااا َلْ اااا

َماااااا657  َُ  .َوَوْزُن َمْ نَاااااى َوُماااااالََ  َك

 

لُيْعَلَماااااااا  ََ  ِماااااااْن َواِذاااااااَد ألَْرَباااااااَ  

 .َوُكااااْن لَِجْمااااَ  ُمْشاااابَِه َمَ اااااِعاَل 658 

 

 لَمَ اِعْياااااااااَ  بَِمنْاااااااااَ  َكااااااااااَاَِل َأِو ا 

ا اْعاااا اِلََل ِمنْااااُه َكااااالَجَواِر 659  ٌَ  .َو

 

ِْ َكَساااااااِر   ا َأْجاااااارِ َعااااااك َوَجاااااارك َْ  َر

 .َولَِسااااااَراِوْيَ  بَِااااااَ ا الَجْماااااا ِ 660 

 

 َ اااااااَبه  اْ َ َضاااااااى ُعْماااااااوَم الَمنْااااااا ِ  

َا َأو بَِمااااا َلِحااااْق 661   .َوإِْن بِااااِه ُ اااامِّ

 

ََاالْنِصااااااَراُخ َمنُْعاااااا   ُه َيِحااااااق  بِااااااِه 

هذا الباب سماه ابن مالك كما سمعتم ما ال ينصرف ويسمى الممنوع من  

الصرف، ويسمى غير المنصرف، ويسمى غير المصروف، ويسمى ما ال يجري كل 

 هذه التعبيرات يطلقها النحويون على هذا الباب. 

وهذا الباب عند جميع النحويين هو من أبواب النحو وليس من أبواب 

لتعلقه وأثره الواضح باإلعراب، ونصصنا على ذلك بأن النوع السابق التصريف؛ 

وهو باب نونا التوكيد ذكرنا أن فيه اختالف فبعضهم يذكره يف أبواب التصريف، 

 وبعضهم يذكره يف أبواب النحو.

و ب  أن نبدأ بشر  أبيا  ابن مالك عليه رذمن اهلل نفدم بمفدمن مَمن يف ه ا 

 َنفول: الباب باب ما ال ينصرخ

هذا الباب خاص باألسماء فهي التي قد تنصرف وهي التي ال تنصرف، وذلك 

أن االسم إما أن يشبه الحرف، وإما أن يشبه الفعل، وإما أن يخلف من شبه الحرف 



 

 
e 

g h 

f  121 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

والفعل، فإذا أشبه االسم الحرف ماذا يحدث له؟ ُيبنى، ويسمى حينئذ االسم 

 الجدار المبني الذي ال يتغير.المبني؛ ألنه ال تتغير حركة آخره فشبهوه ب

ويسمى أيًضا اسًما غير متمكن يعني: غير متمكن يف باب االسمية؛ بسبب 

 شبهه بالحرف؛ وألنه أشبه الحرف حرم اإلعراب فنُقل من اإلعراب إلى البناء. 

واالسم إذا أشبه الفعل ماذا يحدث له؟ يبقى معرًبا أم ينقل إلى البناء؟ يبقى 

نع من الصرف، ويسمى الممنوع من الصرف، ويسمى أيًضا متمكنًا معرًبا إال أنه يم

غير أمكن، اسم متمكن يف االسمية لكنه متمكن غير أمكن؛ بسبب شبهه بالفعل؛ 

ألنه فقد بعض خصائص األسماء بسبب شبهه بالفعل، ولذا يأخذ بعض اإلعراب 

ب بالفتحة يأخذ الضمة يف الرفع، ويأخذ الفتحة يف النصب، ثم نلحق الجر بالنص

ولكنه ُيحرم من الكسرة، الكسرة الخاصة باالسم؛ ألن الكسرة عالمة الجر، والجر 

مختًصا باألسماء فحرموه الكسرة التي هي عالمة الجر الذي هو مختص 

 باألسماء، ومنعوه مع ذلك التنوين والتنوين زينة األسماء.

لص من شبه وسبق شرح لذلك أيًضا يف باب المعرب والمبني، واالسم إذا خ

الحرف والفعل لم يشبه الحرف ولم يشبه الفعل فإنه ُيعرب وُيصلح، ويسمى 

متمكنًا يف باب االسمية تمكنًا أمكن؛ ألنه متمتع بجميع  حينئذ اسًما متمكنًا أمكن

خصائص األسماء بسبب خلوه من مشاهبة غير األسماء، ولذا يأخذ كل اإلعراب 

للجر ويأخذ مع ذلك زينة األسماء وهي  الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة

 التنوين.

إًذا االسم المبني يخرج عن األسماء المعربة، وأما االسم المتمكن بنوعيه فهو 

معرب إال أن المتمكن األمكن يتمتع بكل خصائص االسم، والمتمكن غير 

 األمكن ُيحرم من الجر بالكسرة، ومن التنوين.
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عمل العقل يف لغتها، والعقل غير المنطق وهذا كله يدل على أن العرب كانت ت 

يدخل  العقل موجود يف كل الناس ويدخل يف األمور الحياتية، فال غرابة يف أن

العقل يف اللغة فإن االسم إذا بقي يف حضرة األسماء ولم يتشبه بغيرها كان مستحًقا 

لكل خصائص االسم، ولكن إذا خرج يتشبه بغير األسماء هذا يستحق أن يعاقب 

لى حسب تشبهه، إن تشبه بشيء قريب تشبه بالفعل عوقب عقاًبا يسيًرا، بقي يف ع

اإلعراب لكن ُمنع الكسرة والتنوين، وإن ذهب يتشبه بالحرف والحرف بعيد 

 عوقب بحرمانه من اإلعراب كله واهلل أعلم.

هذه مقدمة نافعة يف أول هذا الباب وهناك مقدمة أخرى نلخص فيها هذا الباب 

 بدأ بشرحه تفصياًل، باب األسماء الممنوعة من الصرف.قبل أن ن

األسماء الممنوعة من الصرف كم؟ اثنا عشر اسًما، اسمان يمنعان لعلة واحدة 

 وهما:

 .األول: المف وم بأل  ال أنيا

 ال اين: وصيغ من َى الجموع، ه ان يمنعان لعلن واذدة. 

األسماء الثالثة التي تمنع ما هذه  ومالمن أ مام تمن  لعل ين إذداهما الوص ين:

 لعلتين إحداهما الوصفية؟

 األول: الوص  على وزن َعالن.

 ال اين: الوص  ووزن أَع ، الوص  إٌا كان على وزن أَع .

  وال الا: الوص  المعدول، الوص  والعدل.

اثنان وثالثة فالمجموع خمسة، يبقى سبعة أسماء، سبعة أسماء تمنع لعلتين 

 ي: إحداهما العلمية وه
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 األول: العلم المركب تركيب مزل.

 ال اين: العلم المف وم بأل  ونون زا دتين.

 ال الا: العلم الم نا.

 الراب : العلم األعجما.

 الفامس: العلم ووزن ال ع .

 الساى : العلم المف وم بأل  اإللحاَ.

 الساب : العلم المعدول.

 .مالك  وسيأيت شرح لكل اسم من هذه األسماء عندما يذكرها ابن

يف ألفيته رتب األسماء الممنوعة من الصرف الرتتيب الذي  ابن مالك 

ذكرناه اآلن، إال أنه سيؤخر صيغ منتهى الجموع بعد ما يمنع لعلتين إحداهما 

 الوصفية، يعني: فقط يف صيغ منتهى الجموع هي التي غيَّر مكاهنا المعتاد.

ن يبين لنا يف هذا الباب باب ما الغرض يف هذا الباب، ابن مالك ماذا يريد أ

الممنوع من الصرف؟ يريد أن يبين األسماء الممنوعة من الصرف يعدها عًدا، وال 

يريد أن يبين كيفية إعراهبا كيف ُتعرب ما عالمة إعراهبا؛ ألن هذا قد سبق يف باب 

المعرب والمبني عندما تكلمنا على عالمات اإلعراب، وتكلمنا هناك على أن 

الصرف عالمة رفعه الضمة، وعالمة نصبه الفتحة، وعالمة جره  الممنوع من

الفتحة، إال أن ُيحلى بأل أو يضاف فإنه يجر بالكسرة فهذا هو الغرض من هذا 

 الباب.

اآلن نستعن باهلل ونبدأ بقراءة األبيات بيًتا.. بيًتا مع شرح ما تيسر منها، قال 

: 
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اااااااْرُخ َتنْاااااااِوْين  َأَتاااااااى ُمَبيِّنَاااااااا   الصَّ

 

 ْعنًااااى بِااااِه َيُ ااااوُن االْ ااااُم َأْمَ نَااااامَ  

متمكن أمكن،  الصرخ هو تنوين أتى مبينًا لمعنًى به ي ون اال م أم ن، يعنا: 

: أن الصرف الذي تمنع منه األسماء الممنوعة من الصرف ما هذا ذكر 

الصرف؟ يعني: المراد بالصرف الذي تمنع منه هذه األسماء هو تنوين التمكين، 

على أن االسم متمكن أمكن يف باب االسمية، هو تنوين يدل على  هو تنوين يدل

تمكن االسم يف االسمية لمعنًى فيه، ما هذا المعنى يف االسم الذي جعله متمكنًا 

وباٌب، " "زيًدا، وزيٌد، وزيدٍ "أمكن؟ هو خلوه من مشاهبة الفعل والحرف، كتنوين 

ل على أن هذه األسماء التنوين يف كل ذلك تنوين تمكين يد "وجالٌس، وجلوٌس 

 متمكنة يف االسمية يعني: ما تشبه األسماء وال تشبه األفعال. 

هذا تنوين  "قاضٍ "التنوين الذي يف  "قاضٍ "ومن تنوين التمكين تنوين نحو 

 "تمكين يدل على أن االسم مصروف وذلك؛ ألن أصله 
ٌ

ثم  "جالٌس "نحو  "قاضي

 "قاضي"هور فسكنت الياء، قدرت الضمة؛ لثقلها قدرت يعني: منعت من الظ

 صارت الياء ساكنة فالتقت الياء الساكنة بالتنوين الساكن؛ ألن التنوين كما تعرفون

محمُد، هات تنوين بعد الضمة محمٌد فالتقت الياء الساكنة يف  "محمد"نون ساكنة 

قاضي بالتنوين وهو ساكن فالتقى ساكنان نتخلص من التقاء الساكنين بحذف 

 ين حذف أو باقي؟ باقي تنوين التمكين باقي.الياء، والتنو

يلحق آخر حركة يف الكلمة  والتنوين من طبيعته أنه يلحق ماذا من الكلمة؟

ا،  "محمدٌ " التنوين نون ساكنة بعد ضمة الدال، التنوين ال عالقة له باإلعراب أبدَّ

ينة ، أما تنوين هذه النون الساكنة يزين فقط ز"محمدُ "اإلعراب عالقته بالضمة 

 لألسماء.

 سكنت الياء فالتقت ساكنة بالتنوين فحذفت الياء، ما الذي بقي يف آخر 
ٌ

فقاضي

الكلمة؟ الضاد وحركتها الكسر، إًذا التنوين الذي بقي اآلن هاته واجعله بعد كسرة 
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 "جاء قاضٍ " "قاضٍ " "قاضي"الضاد؛ ألنه يلحق آخر حركة يف االسم فتقول: 

ضمة الياء، الضمة المقدرة على الياء، أما كسرة  قاٍض فاعل مرفوع وعالمة رفعه

الضاد فال عالقة لها باإلعراب، والتنوين ال عالقة له باإلعراب، وإنما حركة مقدرة 

 كما سبق ذلك يف اإلعراب المقدر.

هذا هو تنوين التمكين، بخالف تنوين المقابلة، وتنوين العوض، وتنوين 

تدل على تمكن االسم يف االسمية، وإنما هي التنكير، هذه كلها تنوينات ولكنها ال 

تنوينات أخرى، فتنوين المقابلة أين يقع؟ يدخل على ماذا؟ على جمع المؤنث 

السالم، التنوين الذي يدخل على جمع المؤنث السالم ليس بتنوين تمكين، وإنما 

  "فاطمات ومعلمات"هو تنوين مقابلة، نحو 

ما عالمة الرفع؟ ضمة محمُد  "اء محمدُ ج"لماذا قالوا تنوين مقابلة؟ لو قلنا 

آخر محمد ماذا عليه؟ عليه الضمة عالمة  "جاء محمدٌ "ثم يأيت التنوين زينة االسم 

 اإلعراب والتنوين زينة االسماء.

األلف هذه عالمة اإلعراب تقابل الضمة عالمة  "جاء محمدان"ثني تقول: 

ا العرب؟ مقابل التنوين يف اإلعراب، والنون يف محمدان ما قصتها؟ لماذا أتت هب

جاء محمدون أو ":المفرد لكي تبقى زينة األسماء فيها، ويف الجمع تقول

أين عالمة اإلعراب يف المحمدون؟ الواو تقابل الضمة يف محمُد،  "المحمدون

والنون يف محمدون هذه ما قصتها؟ مقابل التنوين، وبعضهم يقول: إن النون يف 

 نوين.التثنية ونون الجمع هو الت

األلف والتاء  "هندات" "هند"فإذا جئنا إلى جمع المؤنث السالم فقلنا مثاًل يف 

هل لهما عالقة باإلعراب؟ ال، ما يتغيران بعالمة اإلعراب عالمة اإلعراب تتغير 

باإلعراب، أما األلف والتاء مجرد حروف جمع ال عالقة لها باإلعراب، أين 

ماذا نقول عنه  "هنداٌت "نوين الذي يف والت "جاءت هنداُت "اإلعراب؟ بالضمة 
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وهذا ال نسميه تنوين تمكين؛ ألن الجمع يف األصل ال يلحقه التنوين التنوين  

للمفرد، وإنما المثنى يدخله النون، والجمع يدخله النون، فإذا جئت إلى هنداٍت 

فالتنوين الذي يف هندات يقابل النون التي يف جمع المذكر، مجرد مقابلة للنون 

ذي يف جمع المذكر من باب العدل؛ لكي ال يكون هناك هاضم للمؤنث على ال

 جلب المذكر العربية تعدل بين ألفاظها دائًما.

أم  "جاءت فاطمةُ "ففاطمة تقول فيها  "فاطمة"إن أردت دلياًل أوضح نأيت إلى 

على المؤنث يعني: ممنوعة من الصرف يعني: ما تنون تقول  "جاءت فاطمةٌ "

 عليها ضمة واحدة فقط وحجبت من التنوين لما ذكرنا سابًقا. "جاءت فاطمةُ "

ما  "جاءت فاطماٌت " "فاطمات"اجمع فاطمة جمًعا مؤنًثا سالًما ماذا تقول؟ 

هذا التنوين يف فاطماٌت؟ هل تقول إنه مقابلة بتنوين المفرد؟ ال؛ ألن المفرد ما فيه 

يف جمع المذكر السالم تنوين، ما هذا التنوين يف فاطمات؟ هذا مقابل للنون 

 للمعادلة والمقابلة. 

علم موضع  "عرفات"وإن أردت دلياًل أقوى مما سبق أيًضا نأيت إلى نحو 

فإن سميتها بعرفات فهي علم مؤنث  "عرفات"وتسمى  "عرفة"معروف تسمى 

فحقها أن تصرف أو تمنع من الصرف؟ حقها أن تمنع من الصرف ومع ذلك تجد 

سمي بجمع المؤنث السالم يعني: أخذت جمع مؤنث سالم  أن العرب تنوهنا، إذا

فما سميتها فاطمة سميتها  "جاءت بنت"وجعلته علًما على شيء معين بنتك مثاًل، 

أو موضع يف  "بعرفات"مثاًل وهذا الموضع سمي  "أو سميتها حسنات "نعمات"

هذا جمع مؤنث سالم أصله ثم نقل ليكون علًما على  "أدرعات" الشام يسمى

ما هذا التنوين  [198البفرة:] (چ چ ڇ ڇ) يء فحينئذ ننونش

الذي يف عرفات؟ ليست من التمكين، وإنما هو التنوين الموجود يف جمع المؤنث 

السالم، والتنوين الذي يف جمع المؤنث السالم يقابل النون التي يف جمع المذكر 
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 ذا األمر.السالم وهكذا كل األمور مرتابطة وكلها تتساند لتدل على صحة ه

قلنا الصرف عند ابن مالك هو تنوين التمكين وهو قياًسا من المقابلة الذي  

 يأيت يف جمع المؤنث السالم، وخالف تنوين العوض، وتنوين التنكير.

تنوين العوض هو الذي يدخل على الممنوع من الصرف المنقوص نحو 

فإذا  "جاءت جواٍر ومررت بجوارٍ "تقول  "وغواشي" "ونوادي" "جواري"

 (ہ ھ ھھ)قال تعالى:  "جاءت جوار ومررت بجوار"وقفت تقول 
 ."غواشٍ "وإذا وصلت تقول  [41األعراخ:]

؟ ال نقول إنه تنوين "هذه جواٍر ومررت بجوارٍ "فما هذا التنوين يف قولك  

التمكين؛ ألن الكلمة ممنوعة من الصرف وإنما نقول هو تنوين عوض عن الياء 

رقنا بين جواري والقاضي فالتنوين الذي يف قاٍض المحذوفة من جواري، وف

تمكين؛ ألنه ليس ممنوع من الصرف، والتنوين الذي يف جواٍر عوض؛ ألن الكلمة 

 ممنوعة من الصرف.

ر   "كسيبويه" يبقى تنوين التنكير وهو الذي يدخل على االسم المبني المنكَّ

أنا أحب " "ا وكذايف كتابه كذ قال سيبويه "مبني على الكسر تقول  "سيبويه

نحوي  "سيبويه"وهكذا يريد رجاًل بعينه علًما، فإذا نكرته فأردت بكلمة  "سيبويه

جاء سيبويه "ما أردت شخًصا معينًا اسمه سيبويه وإنما أردت نحوي فإنك تقول 

 "جاء سيبويه هذا الرجل الذي اسمه سيبويه ونحوٌي آخر"يعني:  "وسيبويه آخر

 يعني: ورجل آخر. "وإبراهيم آخر جاء إبراهيم"وهكذا تقول 

ال يريد بفرعون هنا فرعون  "لكل فرعوٍن موسًى "ومن ذلك قولهم  

المعروف، وال بموسى النبي المعروف، وإنما يريدون لكل جباٍر قهاٌر إًذا يريدون 

 معنى التنكير فلهذا دخل هنا التنوين.
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ما عرفنا تقول ومن ذلك التنوين الذي يدخل على أسماء األفعال وهي مبنية ك 

فعرفنا أهنا معرفة يعني: اسكت السكوت  "صه"إن قلت  "صهٍ "وتقول  "صه"

يعني:  "صه يا محمد"المعهود الذي تتكلم فيه اآلن، تتكلم بأمر معين فتقول له 

اسكت السكوت المعهود عن هذا الكالم، وإذا قلت صٍه فنونت فهو نكرة يعني: 

الكالم وعن غيره، وهذه من أنواع  اسكت سكوًتا مطلًقا عن كل شيء عن هذا

 التنوين وعرفنا منها تنوين التمكين.

إن الصرف معناه تنوين   ال ابن مالك وما  بفه من العلمام ال ين  الوا:

التمكين قالوا: إن هذه األسماء لما تشبهت باألفعال منعت الصرف أي: تنوين 

 التمكين، ثم لحق ذلك وتبعه المنع من الجر بالكسرة.

ل آخرون: بل الصرف الذي منعت منه هذه األسماء هو مجموع التنوين وقا

والجر بالكسرة، فالمسألة فيها قوالن وال نفصل فيها إال أن قول المحققين وهو 

 الصحيح األول: أن الكلمة منعت من التنوين.

المنع من التنوين أصالة  مم بعد ٌلك منعت من الجر بال سرة تبًعا، يعنا:

ر بالكسرة تبًعا، فنكتفي بدليل واحد على صحة هذا القول وهو: والمنع من الج

أنك لو صرفت الممنوع من الصرف للضرورة الشعرية مثاًل يف حالة الجر كنت 

 تقول مثاًل يف الشعر:

ثم اضطررت إلى تنوينه؛ لكي ال ينكسر الشعر كنت  "سلمت على إبراهيمَ "

سلمت على "؟ تقول "سلمت على إبراهيًما أم سلمت على إبراهيمٍ "تقول 

 "إبراهيمٍ 

 قال الشاعر:

 ولفد ىخلت الفدر خدر عنيزةَ 



 

 
e 

g h 

f  129 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

مع أن الوزن يستقيم  "عنيزةً "عنيزٍة اسم امرأة يف األصل خدر عنيزَة فلم يقل 

فقالوا: إن  "عنيزةٍ "إال أن العرب دائًما إذا صرفوه أعادوا الجر  "عنيزًة أو عنيزةٍ "

 ليها الجر بالكسرة. الكلمة لما عاد إليها التنوين عاد إ

ولو كان الصرف الذي منعت منه هذه األسماء هو مجموع التنوين والجر 

بالكسرة لكان الواجب يف الضرورة أن تقدر بقدرها، والضرورة ما الذي يكفي فيها 

ليستقيم البيت وال ينكسر، ويبقى  "خدر عنيزةً "ليستقيم الوزن؟ أن تنون، فتقول 

الكلمة باقًيا، لكن على قول المحققين ممنوعة من  الجزء الثاين الذي حذف فيه

 التنوين والجر تبًعا فلما عاد التنوين وهو األصل عاد التبع.

 َابن مالك يف ه ا البيت يفول: 

االسم المنصرف هو الذي يدخل عليه تنوين التمكين، ومفهوم المخالفة أن 

ن، ثم بدأ ابن مالك االسم الذي ال ينصرف هو االسم الذي ال يدخله تنوين التمكي

  :بذكر األسماء الممنوعة من الصرف اسًما اسًما فقال 

ََْلًفااااااا َمنَااااااا ْ  ااااااَألُِ  ال َّْأنِْياااااااِا ُم ََ 

 

ُْ َكْيَ َمااااا َوَ اااا ْ    َصااااْرَخ الَّااااِ   َذااااَوا

أبيات ابن مالك يف هذا الباب باب الممنوع من الصرف من أسهل األبيات يف  

 ألفيته. 

ااااااَألُِ  ال َّْأنِْياااااااِا مُ   ََْلًفااااااا َمنَااااااا ْ ََ

 

ُْ َكْيَ َمااااا َوَ اااا ْ    َصااااْرَخ الَّااااِ   َذااااَوا

هذا هو االسم األول من األسماء الممنوعة من الصرف، وهو االسم المختوم  

 بألف التأنيث يقول:

على كل حال  أل  ال أنيا تمن  اال م المف وم بَا من الصرخ مَلًفا، يعنا:

 "حمراء وصحراء"ودة نحو أم ممد "ُحبلى وعطشى"سواء كانت مكسورة نحو 

علم على جبل يف  "رضوى"وسواء أكان االسم نكرة كما سبق أم كان معرفة نحو 
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علم امرأة، وسواء أكان االسم مؤنًثا كـأغلب األمثلة السابقة  "وهيفا"المدينة،  

المد وعدم المد وهو  "وزكريا" "رضوى"أم كان مذكًرا كـ  "عطشى وحمرى"

مذكر، وسواء أكان االسم مفرًدا كجميع األمثلة  منصرف على الحالين مع أنه

وسواء أكان  "جرحى ومرضى وأصدقاء وعلماء"السابقة، أم كان جمًعا نحو 

أم كان اسًما غير وصف مثل  "وعطشى وحمراء "حبلى"االسم وصًفا نحو 

فألف التأنيث تمنع االسم المختوم هبا مطلًقا على كل حال  "رضوى وصحراء"

ل أن االسم المختوم بألف التأنيث يمنع من الصرف لعلة واحدة فلهذا قلنا من قب

 وهي كونه مختوًما بألف التأنيث.

ستسألون عنها وهي: كيف نعرف أن األلف ألف تأنيث؟  وهنا َا دة مَمن:

نقول: األلف إجمااًل نوعان، وتفصياًل أربعة أنواع؛ ألن األلف يف العربية إما أن 

تكون زائدة إًذا نوعان، والزائدة لماذا تزاد؟ إما أن  تكون منقلبة عن أصل، وإما أن

تزاد للتأنيث، وإما أن تزاد لإللحاق، وإما أن تزاد لمجرد التكسير يعني: تكسير 

 حروف الكلمة. 

 . إجمااًل منقلبة عن أصل وزائدة َاألل  نوعان:

منقلبة عن أصل، وزائدة للتأنيث، وزائدة لإللحاق،  وأربعن أنواع ت صياًل:

 زائدة للتكسير.و

منقلبة عن أصٍل قطًعا ال تكون غير ذلك متى ما وقعت األلف  َاألل  ال ال ن:

عصا "ثالثة فليست زائدة بل هي منقلبة عن أصل، واألصل إما واو وإما ياء نحو 

نا؛ ألن األلف فيها ليست  "وهذه رحًى " "هذا عصًى "تقول  "ورحى كما رأيت نوَّ

فنون؛  [2البفرة:] (ڀ ڀ)لصرف قال تعالى:ألف تأنيث فليست ممنوعة من ا

 ألن الكلمة ليست ممنوعة من الصرف.
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يعني: الرابعة التي وقعت رابعة أو خامسة أو سادسة غير الثالثة إن  و ير ال ال ن

قام دليل على أهنا منقلبة عن أصٍل فهي منقلبة عن أصٍل، والدليل غالًبا هو الفعل 

من  "ملهى "ملهًى "واو أو ياء نحو  رنا عنالمضارع، وتكون منقلبة هنا كما ذك

إًذا األلف  "يلهو"هي الواو يف  "ملهى"إًذا األلف يف  "يلهو"الفعل المضارع 

منقلبة عن الواو زائدة أم منقلبة عن أصل، وبعضهم يسمي المنقلبة عن أصل 

هذا "يسميها أصلية ال إشكال يف ذلك إذا قال أصلية يعني: منقلبة عن أصل، فتقول 

هذا ملهًى "؟ تقول "هذا ملهَى كبير"؟ تقول: "هًى كبير أو تقول هذا ملهًى كبيرمل

 "مصطفى"كلمة مصروفة ومنونة، ونحو  ألن األلف ليست للتأنيث "كبير

سواء كان علم على رجل أو  "هذا مصطفًى "إًذا  "يصفو"مصروف أم منون؟ من 

مرمى ومسعى "كذلك  "هذا مستدعًى " "يدعو"من  "مستدعى"كان صفة، كذلك 

هذا مرمًى وهذا مسعًى "تقول  "يرمي ويسعى سعًيا ويشفي"كلها من  "ومستشفى

ُيخطُئ يف مستشفى خطًأ غريًبا، وهو أنه  وبعض الناس أصبح "وهذا مستشفًى كبير

من أين دخل عليه الوهم؟ ظن أن األلف ألف تأنيث  "هذه مستشفى"يؤنثه يقول 

ذكر واأللف فيه ليست للتأنيث بل والمستشفى م "هذه مستشفى"فصار يقول 

فإن قام دليل على األلف منقلبة عن  "هذا مستشفى كبير"منقلبة عن أصل تقول 

أصل فهي كذلك، وإن لم يقم دليل على أن األلف منقلبة عن أصل هنا سنتعمق 

 قلياًل:

إن لم يقم دليل على أن األلف منقلبة عن أصل فننظر هل الكلمة جاءت على 

التأنيث وهي محصورة ستأيت يف باب مستقل يف األلفية واسمه  وزن من أوزان

التأنيث هل الكلمة جاءت على وزن من أوزان التأنيث أم ال؟ فإن جاءت على وزن 

من أوزان التأنيث ننظر هل سمع فيها التنوين أم لم يسمع فيها التنوين، فإن جاءت 

لف تأنيث وهذا هو على وزن من أوزان التأنيث ولم يسمع فيها التنوين فهي أ
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األغلب فيها، فإن جاءت على وزن من أوزان التأنيث وسمع فيها التنوين أو جاءت  

على وزن ليس من أوزان التأنيث فاأللف لإللحاق وهذا قليل متى يقولون هبا؟ إذا 

رأوا األلف زائدة ليست أصلية زائدة ومع ذلك منونة فيقولون األلف لإللحاق، 

إًذا فاأللف زائدة، وعلى وزن  "ذكر"دة للتأنيث؛ ألنه من األلف زائ "ذكرى"فمثل 

 إلى آخره. "ذكرى وسلمى وليلى وعطشى"من أوزان التأنيث 

هذه "تعرفون المعزى من الماعز تقول  "هذه معزًى "ثم إن العرب قالت مثاًل 

ليست للتأنيث وإنما هي لإللحاق  "معزى"ينونون ومع ذلك أن األلف يف  "معزًى 

أول ما يعرف يف اإلنسان أو يف  "دفرى"يث هبا ولكنها قليلة، ومن ذلك وسمع التأن

نبت، إًذا متى تكون  "علًقا"، وكذلك "دفرًى "البعير هو الذكرى عظم فوق األذن 

األلف للتأنيث؟ أال تكون ثالثة، وأن تكون زائدة، وزائدة على وزن من أوزان 

 التأنيث.

ة، ولم يوجد دليل على أهنا أصلية بقي حالة واحدة، وهي أن تأيت األلف سادس

ا كقولهم   "هذا رجل قبعثرًى " "قبعثرى"فهي لإللحاق قواًل واحًدا، وهذا قليل جدًّ

 ."هذا رجل قبعثرًى "إذا كان رجاًل طوياًل ضخًما يف اللغة نقول 

 أن األلف الثالثة ال تكون إال أصلية، وأن ألف التأنيث البد أن تكون الفالصن:

 :بوزن من أوزان التأنيث، التي ستأيت يف قول ابن مالك  زائدة وأن تكون

 واال اااااااا َار يف مباااااااااين األولااااااااى

 

 يبديااااااااه وزن أربااااااااى والَااااااااولى 

 إلى آخره.... 

كل ذلك لكي ال تظن أن كل ألف هي للتأنيث، بل األلف قد تكون أصلية 

وهذا كثير، وقد تكون للتأنيث وهذا كثير، وقد تكون لإللحاق وهذا قليل، وقد 

 ون للتكسير وهذا نادر.تك
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إًذا أنت تركز على النوعين األولين؛ ألهنما كثيران فانتبه، تنظر للفعل المضارع 

هل آخره واو أو ياء، وهذا يدل على أن األلف أصلية يعني: منقلبة عن أصل، فإن 

لم يكن مضارع مختوم بواو أو ياء فمعنى ذلك أن األلف زائدة كما قلنا قبل قليل 

 وهكذا. "ذكر"من  "ذكرى"أما كلمة  "يرمي"من  "مرمى"مة مثاًل يف كل

كل هذا الكالم على األلف هو يتعلق باألفعال وباألسماء المعربة، أما 

أصل قد  الحروف واألسماء المبنية فإن األلف قد تأيت فيها أصاًل ليست منقلبة عن

أصلية أبًدا إما  تأيت أصاًل وعرفنا أن األفعال واألسماء المعربة ال تأيت األلف فيها

منقلبة عن أصل وإما زائدة، أما الحروف واألسماء المبنية فإن الحروف تأيت فيها 

هذه ألف أصلية ال نقول إهنا منقلبة عن  "ماء وال"أصاًل، فالحروف كاأللف يف 

 شيء آخر وزائدة.

هذه ألفات أصلية ليست منقلبة وال  "مهما ومتى"واألسماء المبنية كاأللف يف 

 :هذا ما يتعلق بشرح قول ابن مالك  زائدة

ََْلًفااااااا َمنَااااااا ْ  ااااااَألُِ  ال َّْأنِْياااااااِا ُم ََ 

 

ُْ َكْيَ َمااااا َوَ اااا ْ    َصااااْرَخ الَّااااِ   َذااااَوا

 : مم  ال ابن مالك 

ْعااااالََن َِااااا َوْصاااا  َ ااااِلمْ  ََ  َوَزا ِااااَدا 

 

 ِمااااْن َأْن ُيااااَر  بَِ ااااام َتْأنِْيااااَا ُخاااا ِمْ  

نوعن من الصرخ وهو الوص  ال   ه ا هو اال م ال اين من األ مام المم 

 وهو ممنوع لعل ين: على وزن َعالن،

 الوصفية. :العلن األولى

 وزن فعالن. :العلن ال انين

 : يمنع االسم من الصرف لعلتين وهما: يقول 

أن يكون على وزن فعالن بفتح الفاء وسكون العين، هذا الوزن  :العلن األولى
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يست مكسورة وال مضمومة وتكون العين فعالن البد أن تكون الفاء مسكونة ل 

 ساكنة ليست متحركة.

وفعالن هذا يشرتط فيه أن يكون وصًفا مؤنًثا بغير التاء وهذا  والعلن ال انين:

 قوله:

 ُخ ِمْ  َتْأنِْيَا  بَِ ام ُيَر  َأنْ  َ ِلْم ِمنْ 

يعني: يشرتط يف فعالن إذا أردت أن تؤنثه أن ال يكون مما يؤنث بالتاء، وإنما 

عطشان "بل  "عطشانة"ال يقال  "عطشى"مؤنثه  "عطشًى "نث بغير ذلك نحو يؤ

ومؤنثه  "غضبان"وكذلك  "سكران"هذا ممنوع من الصرف و "وعطشى

 فهذا هو المشهور يف اللغة.  "غضبانة"ال  "غضبى"

وجاءت يف لغات قليلة عن بعض العرب أهنم يؤنثون دائًما بالتاء إال أهنا لغة  

، إال كلمات "عطشى"عالن فإنه كما رأيتم يؤنث على فعلى ضعيفة، أما أغلب ف

هو طويل  "يعني "رجل سيفان"قليلة أنثوها بتاء فحينئٍذ تنون تصرف، مثل قولهم: 

 فهذا مصروف.  "رجل سيفان وامرأة سيفانة" "سيفَى "ما قالوا  "وامرأة سيفانة"

ينادم يف  من المنادمة هذا الذي ينادمك يف المجلس الذي "ندمان"وكقولهم 

فندمان  "ندمان "نديم ويقال"المجلس يعني: يتكلم معك هذا يسمى منادم، يقال 

فيصرف،  "رجل ندمان وامرأة ندمانة"من المنادمة وهي الحوار يف المجلس يقال 

فيمنع من  "رجل ندمان وامرأة ندمى"بخالف ندمان من الندم فإهنم يقولون 

 الصرف.

وهو مصروف أم ممنوع؟ مصروف وهو  اسم النبات العطري "ريحان"وأما 

على وزن فعالن إال أنه ليس وصًفا، هو اسم نبات ليس وصًفا فهذا مصروف؛ ألنه 

وهو اسم من أسماء الذئب مصروف أم  "وسرحان" "هذا ريحان"اسم نقول 
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ممنوع؟ مصروف؛ ألنه اسم ال وصف، وألنه ليس على وزن فعالن، وإنما على 

 ."ِسرحان"وزن فِعالن 

األصل واألكثر أن يكون المؤنث فعالن على فعلى، ومجيء مؤنثه على  قلنا

فعالنة هذا قليل، وحصره بعض العلماء وصاغوا هبا قرابة العشر كلمات أو أكثر 

 على حسب الخالف وأكثرها كلمات من الغريب، وذكرنا قبل ذلك أشهرها.

 : مم  ال ابن مالك

َعااااااااًل  َْ  َوَوْصااااااا   اْصاااااااِلا  َوَوْزُن َأ

 

اًل مَ   ََ  ْمنُااااااوَع َتْأنِْيااااااَا بَِ ااااااا َكَأْ اااااا

 َوَألِ اااااااااْينَّ َعااااااااااِرَض الَوْصاااااااااِ يَّهْ  

 

 َكاااااااااَأْرَبَ  َوَعااااااااااِرَض اإِلْ اااااااااِميَّنْ  

اااااااألَْىَهُم الَفْيااااااُد لَِ ونِااااااِه ُوِضاااااا ْ   ََ 

 

ُه ُمنِااا ْ   َُ  َِاااا األَْصاااِ  َوْصاااً ا اْنِصاااَرا

َعااااااااااى  َْ  َوَأْجااااااااااَدل  َوَأْخَياااااااااا   َوَأ

 

ن  َوَ ااااااْد َياااااانَل  ََ  َن الَمنَْعاااااااَمْصااااااُرو

ه ا هو اال م ال الا من األ مام الممنوعن من الصرخ وهو الوص  ال    

 على وزن أَع ، ويمن  لعل ين:

 الوصفية. األولى:

 "وأحسن وأجمل وأقبح" "أكرب وأصغر"كونه على وزن أفعل نحو  وال انين:

 إلى غير ذلك. "وأحمر وأخضر وأزرق"

يشرتط يف فعالن، وهو أال يكون مؤنثه  وذكر ابن مالك أنه يشرتط يف أفعل ما

 بالتاء، وهذا قوله:

اَل  بَِ ا َتْأنِْيَا  َمْمنُوع ََ  َكَأْ 

وإما أن  "أحمرة"ال  "حمراء"مؤنثه  "كأحمر"فتأنيثه إما أن يكون على فعالء 

 ."أكربة"ال  "كربى"مؤنثه  "أكرب"يكون مؤنثه على ُفعلى نحو 
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مصروف أم ممنوع؟ مصروف نحو فإن كان مؤنث أفعل بالتاء أفعله وهو  

 يعني: رجل أرمل إذا وصفوا هبا الرجل الفقير، نعم. "أرمل وأرملة"

وقلنا يشرتط يف أفعل أال يؤنث بالتاء، ويشرتط يف الوصف أن تكون وصفيته 

أصلية هذا أفعل قلنا وصف، لكن يشرتط يف وصفيته لكي يمنع من الصرف أن 

 ك:تكون وصفيته أصلية وهذا قول ابن مال

 اْصِلا   َوَوْص   

يف االستعمال يدل  أول ما وضع ما معنى أصلي؟ يعني: أنه أصٌل يف الوضع

يدل على وصف  "أحمر" "يدل على وصف الكرب "أكرب"على أنه وصف مثل 

 الحمرة وهكذا.

 "أرنب"فإن كان يف الوصف اسًما ثم طرأت عليه الوصفية فهو مصروف نحو 

و ما يطلق على مسمى بخالف الوصف وهو ما دل إن كان يف األصل اسًما االسم ه

هذا له مسمى؟ هذا وصف يطلق  "غضبان"على حدث وصاحبه، الوصف مثل 

األرنب  "أرنب"على كل من اتصف به، أما االسم هو الذي له مسمًى سمي به مثل 

اسم له مسمى وهو هذا الحيوان، فإن كان اسًما يف األصل ثم طرأت عليه الوصفية 

فأرنب اسم لهذا الحيوان ثم صارت العرب  "وأربع" "أرنب"ل فهو يصرف مث

يعني: ما به أنه جبان ذليل فكلمة  "هذا رجل أرنب"تصف به الجبان والذليل 

أرنب يف األصل اسم أم وصف؟ اسم وطرأت الوصفية عليه فيمنع أن يصرف؟ 

 يف األصل اسم للعدد الذي هو بعد الثالثة وقبل "أربع"يصرف دائًما، وكذلك 

اسم للعدد ثم إن العرب بعد  "أربعة نصف ثمانية"الخمسة اسم لهذا العدد، تقول 

 وصفوا به. "جاءين نسوة أربعٌ "ذلك وصفوا به فقالوا 

إًذا فاألصل هو اسم ثم طرأت عليه الوصفية فيمنع أو يصرف؟ يصرف نظًرا  
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 إلى أصله.

ذلك العكس، لو إًذا فاالسم إذا طرأت عليه الوصفية نأخذ بأصلها االسمية وك

 "وأرقم" "أسود"أن الكلمة يف األصل وصف ثم طرأت عليها االسمية مثل كلمة 

أسود يف األصل وصف بالسواد، ثم سموا الحية السوداء أسود  "وأدهم" "وأبطح"

يعني: اسم لهذه الحية فحينئٍذ تصرف أو تمنع؟ تمنع نظًرا لألصل وصف أصلي، 

 وصفية ال، انظر لألصل.فانتفت عنه ال ال تقول أنه كان اسم

وكذلك القيد أي خيل يسمى أدهم ربطته باألدهم؛ ألن القيد كل مكان فيه 

سواد خفيف، ثم صار اسًما لكل قيد سواء كان فيه سواد أم لم يكن فيه سواد صار 

 اسًما للقيد ومع ذلك تمنع؛ ألنه يف األصل صفة.

 "كنت أبطحس"مكان معروف يف مكة يقال األبطح وأبطح  "أبطح"كذلك 

وهو  "أبطح"فمنع من الصرف مع أنه اآلن صار اسًما لهذا المكان؛ نظًرا ألصله 

 ."أبطح"المكان المنبطح بين مرتفعين يسمى 

 : وه ا هو  ول ابن مالك

 َوَألِ اااااااااْينَّ َعااااااااااِرَض الَوْصاااااااااِ يَّهْ 

 

 َكاااااااااَأْرَبَ  َوَعااااااااااِرَض اإِلْ اااااااااِميَّنْ  

م للقيد لكونه وضع يف األصل وصًفا العارض ألغه وخذ دائًما باألصل فاألده 

ألن ؛"أرنب وأربع"شرحنا ذلك، فاالسم مصروف ولو طرأت عليه الوصفية نحو 

الوصفية حينئٍذ ملغاة، والوصف غير منصرف ولو طرأت عليه االسمية نحو 

 ."أبطٍح وأدهم"

 مم  ال ابن مالك:

َعااااااااااى َْ  َوَأْجااااااااااَدل  َوَأْخَياااااااااا   َوَأ

 

ن  َوَ ااااااْد َياااااانَلنَ   ََ  الَمنَْعااااااا َمْصااااااُرو

أجدل اسم  ذكر يف هذا البيت أن العرب اختلفوا يف هذه الكلمات الثالثة 
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ذي خيالن يعني: فيه حبات سود، وأفعى اسم للحية،  للصقر، وأخيل اسم لطائر 

فأكثر العرب يرون أن هذه الكلمات أسماء لهذه األشياء يمنعون أو يصرفون؟ 

 "يعني "أجدل"يف األصل أوصاف يصرفون، وبعض العرب يرى أن هذه األسماء 

يعني: مؤذي فيرون أهنا يف  "وأفعى"يعني: متلون،  "وأخيل"قوي من الجدل، 

األصل أوصاف ثم طرأت بعد ذلك االسمية صارت اسًما لهذه األشياء فيصرفون 

 أم يمنعون؟ فيمنعون فقال:

َعااااااااااى َْ  َوَأْجااااااااااَدل  َوَأْخَياااااااااا   َوَأ

 

ن  َوَ ااااااْد َياااااانَلَن الَمنْ   ََ  َعاااااااَمْصااااااُرو

هذا أكثر العرب وقد ينلن المنعا هذا المذهب من مذهب العرب وعلى  

 المذهب الثاين قال الشاعر:

 كااااااأن العفيليااااااين يااااااوم لفياااااا َم

 

 َاااارا  الفَااااا ال ااااين أجاااادل بازيااااا 

فراخ القطا مثل الحمام، فراخ القطا القين أجدال يعني: القين صقًرا، أنت  

نه لم يرد الصقر وإنما أراد قوًيا، وقال كأ صقر فراخ فقال: أجدال فمنع من الصرف

 اآلخر:

ااا اللااوَم عن ااا َااإننا  لااِك الفيااُر  ض 

 

َِ مااا كااان أجمااال   أذااب  ماان األخااال

 ٌريناااا وعلماااا بااااألمور و ااايم ا 

 

 َمااااا هااااا ر  يومااااا عليااااك بااااأخيال 

 بأخيال يعني: ليس بمتلون، فنظر إلى المعنى. 
ّ

 يقول: طائري ليس علي

نا لشرح باقي األبيات فنرجئها إن شاء اهلل للدرس ويبدو أن الوقت ال يسع

 القادم.

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثامن بعد املائة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة ليلة  السالم

االثنين، الخامس من شهر جمادى اآلخرة، من سنة أربع وثالثين وأربعمائة وألف 

لنعقد فيها بإذن اهلل تعالى، يف جامع  من هجرة المصطفى 

ة، من دروس الراجحي، يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، الدرس الثامن بعد المئ

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.أل ين ابن مالكشرح ]

وبدأنا يف الدرس الماضي بالكالم على باب ما ال ينصرف، وذكرنا أن ابن 

عقده يف سبعة وعشرين بيًتا، وشرحنا منها يف الدرس الماضي سبعة  مالك 

ننا سنشرحه إن أبيات، يف الليلة إن شاء اهلل تعالى سنقرأ منها أيًضا ما تيسر مما نظن أ

 ابتداء من الثامن يف هذا الباب: شاء اهلل تعالى، قال 

 َوَمنْااااُ  َعااااْدَل َمااااَ  َوْصااااَ  ُمْعَ َباااارْ 

 

 َمْ نَااااى َوُمااااالََ  َوُأَخاااارْ  
َِ  َِااااا َلْ اااا

َمااااااااا  َُ  َوَوْزُن َمْ نَااااااااى َوُمااااااااالََ  َك

 

لُيْعَلَماااااااا  ََ  ِماااااااْن َواِذاااااااَد ألَْرَباااااااَ  

 َوُكااااااْن لَِجْمااااااَ  ُمْشاااااابَِه َمَ اااااااِعاَل  

 

 َأِو الَمَ اِعْياااااااااَ  بَِمنْاااااااااَ  َكااااااااااَاَِل  

ا اْعاااااااا اِلََل ِمنْااااااااُه َكااااااااالَجَواِر   ٌَ  َو

 

ِْ َكَساااااااِر   ا َأْجاااااارِ َعااااااك َوَجاااااارك َْ  َر

 



 

 
e 

g h 

f  140 
 شرح ألفية ابن مالك

 َولَِساااااااااَراِوْيَ  بَِاااااااااَ ا الَجْماااااااااا ِ  

 

 َ اااااااَبه  اْ َ َضاااااااى ُعْماااااااوَم الَمنْااااااا ِ  

َا َأو بَِمااااااا َلِحاااااااْق    َوإِْن بِااااااِه ُ ااااااامِّ

 

ََاالْنِصااااااَراُخ َمنُْعااااااهُ    َيِحااااااق   بِااااااِه 

َبااااا662  ُه ُمَركَّ ََ  .َوالَعلااااَم اْمنَااااْ  َصااااْر

 

 َتْركِْيااااَب َمااااْزَل َنْحااااُو َمْعااااِد ي رَِبااااا 

 .َكاااااااَ اَك َذااااااااِو  َزا ِاااااااَد ْ 663 

 

اَنا  ََ َََ ااااااااَن َوَكَأْصاااااااَب ْعالََناااااااا َكَ  ََ 

ََْلَفاااااا664  ااااااَم ُم ََ اااااا  بِ  .َكاااااَ ا م نَّ

 

 َوَ ااااْرُط َمنْااااِ  الَعاااااِر َكوُنااااُه اْرَتَفااااى 

 665 ََ ََ الا َّالَِ  َأو َكُجاوَر َأو َ اَفرْ .  و

 

َكاااارْ   ٌَ  َأو َزْيااااَد اْ ااااَم اْمااااَرَأَة الَ اْ ااااَم 

اِن َِا الَعااِىِم َتاْ كِْيًرا َ اَبْق 666  ََ  .َوْج

 

نْااااااَد َوالَمنْااااااُ  َأَذااااااق    َِ  َوُعْجَمااااااًن َك

فبدأ  ،بعض األسماء الممنوعة من الصرف ذكر يف هذه األبيات  

 ء الممنوعة من الصرف فقال:باالسم الرابع من األسما

 َوَمنْااااُ  َعااااْدَل َمااااَ  َوْصااااَ  ُمْعَ َباااارْ 

 

ااااا َلْ ااااَ َمْ نَااااى َوُمااااالََ  َوُأَخاااارْ  
َِ 

َمااااااااا  َُ  َوَوْزُن َمْ نَااااااااى َوُمااااااااالََ  َك

 

لُيْعَلَماااااااا  ََ  ِماااااااْن َواِذاااااااَد ألَْرَباااااااَ  

كما قلنا هذا هو االسم الرابع من األسماء الممنوعة من الصرف وهو:  

 والعدل. ل أي: أن العلتين يف منعه هما: الوصفيةالوصف المعدو

أما الوصفية فقد شرحناها من قبل؛ ألن ابن مالك ذكر من قبل وصفين 

 ممنوعين من الصرف، تكلمنا عليهما من قبل.

وأما المراد بالعدل، العدل يف النحو يف اصطالح النحويين العدل هو: تحويل 

لمعنى واحد، كان األصل أن يكون اسم من صيغته األصلية إلى صيغة أخرى، وا

االسم على هذه الصيغة إال أن العرب حولته ونقلته إلى صيغة أخرى، والمعنى يف 

 الصيغتين واحد.

 والوص  المعدول الممنوع من الصرخ نوعان:

األعداد التي على وزن مفعل وُفعال، والمسموع منها من واحد إلى  األول:
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 عة، وهذا هو قول ابن مالك:أربعة من واحد واثنين وثالثة وأرب

َمااااااااا َُ  َوَوْزُن َمْ نَااااااااى َوُمااااااااالََ  َك

 

لُيْعَلَماااااااا  ََ  ِماااااااْن َواِذاااااااَد ألَْرَباااااااَ  

فقيل موحد وأحاد، ومثنى وثناء، ومثلث وثالث، ومربع ورباع، مفعل وفعال،  

وقيل بل سمع إلى العشرة فيقال: مخمس وخماس، ومسدس وسداس، ومسبع 

تساع، ومعشر وعشار، وواضح أن ابن مالك وسباع، ومثمن وثمان ومتسع و

 .مع القول األول وهو القول المشهور 

وعلى كل حال فالمسألة ال تفرق كثيًرا يف الحكم؛ ألن الذين قالوا إن 

المسموع من واحد إلى أربعة قد أجازوه يف الباقي قياًسا، والذين قالوا: إنه مسموع 

 من واحد إلى عشرة فاألمر عندهم واضح.

ث قلنا وصف معدول ما معنى معدول؟ عدل عن صيغته األصلية إلى فثال

صيغة فعال ثالث، ما الصيغة األصلية التي عدل عنها؟ ثالث معدول عن ثالثًة.. 

وكذلك  "جاء القوم ثالثًة. ثالثةً "كقولك:  "جاء القوم ثالث"ثالثًة، وقولك: 

 مثلث.

ادخلوا اثنين. "أي:  "ادخلوا مثنى"ومثنى معدولة عن اثنين. اثنين، تقول: 

 وكذلك ثناء، وكذلك البواقي. "اثنين

والمعنى كما ترون واحد، وهذا الوصف المعدول على مفعل وفعال وعرفنا 

أنه يكون يف األعداد لم يأِت يف االستعمال أي: يف السماع إال يف ثالثة استعماالت 

 وإن شئت تقول يف ثالثة أعاريب وهي:

ي أخوهم الثالث؟ أو خرب فهم من واٍد واحد ومعناها أن يقع نعًتا، أو حااًل، بق

أخربت عن محمد بالخوف، أو  "محمد خائف"لو فكرت فيها واحد فتقول: 

جاء محمد "الخائف من صفات محمد، أو تقول:  "جاء محمد الخائف"تقول: 
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فالخوف من صفة من؟ من صفة محمد، فالخوف يف الجميع يف محمد إال  "خائًفا 

ق الخربية، ومرة النعتية، ومرة الحالية، نقول: إن مفعل وفعال من أنه مر على طري

 األعداد لم تأِت باالستعمال والسماع إال نعًتا،

المعنى واهلل أعلم أولي  [1َاهر:] (ہ ہ ہ ھ ھھ)كقوله تعالى: 

أجنحة اثنين. اثنين، وثالثة. ثالثة، وأربعة. أربعة، يعني: بعضهم له جناحان، 

 وبعضهم له أربعة، وهكذا.وبعضهم له ثالثة، 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ) :أو تقع حااًل كقوله 

يعني: انكحوا النساء يف هذه األحوال، حالة كوهنن اثنتين.  [3النسام:] (گگ

أي: جاءوا يف  "جاء القوم مثنى"اثنتين أو ثالًثا. ثالًث، أو أربًعا. أربًعا، وتقول: 

 هذه الحالة حالة كوهنم اثنين. اثنين.

صالة  )صالة اللي  م نى. م نى(: ث أن تقع خربًا كقوله والثال

الليل مبتدأ، ومثنى خرب، ما معنى صالة الليل مثنى؟ أي: صالة الليل اثنتين. اثنتين، 

)صالة اللي  فإذا عرفنا هذه المعاين عرفنا معنى العدد فإننا نقول يف هذا الحديث 

ركعتين وهي خرب، .ني: ركعتينمعنى مثنى األولى اثنتين. اثنتين يع م نى. م نى(

ومثنى الثانية توكيد؛ ألهنا ال تأِت بمعنى جديد فما إعراب مثنى حينئٍذ؟ خرب، ولو 

أو  "صالة الليل ركعتان. ركعتان"أتيت بالصيغة األصلية المعدول عنها فقلت: 

فمبتدأ صالة الليل، والخرب بعد أن تفكروا جيًدا يف  "صالة الليل ثنتان. ثنتان"

  "صالة الليل ثنتان. ثنتان"ى هو قولك: المعن

هذا األصل أين خرب صالة الليل؟ دعوا الخرب ودعونا ننتقل للحال الصورة 

 فيها أوضح،

قلنا هنا حال أين الحال يف قولك  "ادخلوا أو دخلوا اثنين. اثنين"إذا قلت: 
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ولى حال ؟ اثنين. اثنين كالهما حال يعني: ما نقول اثنين األ"ادخلوا اثنين. اثنين"

 "ادخلوا اثنين. اثنين"والثانية توكيد؛ ألن المعنى ليس على ذلك ليس على قول 

 اثنين. اثنين حال منصوبة الجزأين."فتقول 

 "الخرب "ركعتان. ركعتان"أو  "صالة الليل اثنتان. اثنتان"وكذلك يف قوله  

أن يخرب أن صالة  ؛ ألنه ال يريد أن يخرب أن صالة الليل ثنتان، ال يريد"ثنتان. ثنتان

الليل ركعتان، وإنما يريد أن يخرب أن صالة الليل هبذه الصورة وهذه الطريقة ثنتان؟ 

ثنتان وهذا مما يجب أن يقف عليه طالب اللغة دائًما يربط اإلعراب بالمعنى 

 ويتأمل ما يسرع باإلعراب الصناعي دون أن يتأمل يف المعنى.

أين خرب الرمان؟ نقول حلو  "حامض الرمان حلوٌ "فلهذا لو قلت لكم مثاًل 

حامض خرب مرفوع جزأين ما نقول حلٌو خرب أول، وحامض خرب ثاٍن ليس المعنى 

 "محمد كاتب شاعر"لو قلت  "محمٌد كاتب شاعر"على ذلك، ليس هو كقولك 

تقول: كاتب خرب أول وشاعر خرب ثاٍن؛ ألنك أخربت عن محمد أنه كاتب، 

هو خرٌب مفصٌل، لكن حلو حامض تريد أن الرمان وأخربت عن محمد بأنه شاعر ف

يجمع الطعمين، كما يقولون يعني: مٌز يعني فيه طعم الحالوة وفيه طعم 

 الحموضة.

 "اإلنسان كفور شكور"أو  "إن اإلنسان كفور شكور"وهكذا لو قلت مثاًل  

تقول الخرب كفور وشكور؛ نقول اإلنسان كفور وشكور ألنه ال يريد أن يخرب عن 

نسان بأنه كفور ويخرب عنه بأنه شكور؟ ال؛ ألنه يخرب أن اإلنسان مجموع اإل

 اإلنسان جنس اإلنسان متصف هبذه الصفة كفور شكور.

ال يريد أن يخرب عنه بأنه ظلوم وأنه جهول وإنما يريد  "ظلوًما جهواًل "كذلك 

أن يجمع الصفتين، واإلخبار هنا عن الجنس ليس عن فرد من أفراد الجنس، 

 ذا.وهك
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 (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ)وعلى ذلك نعود لقوله تعالى:  
يعني: انكحوا النساء يف هذه األحوال، والكالم على الجنس ليس على  [3النسام:]

نساء معينات، انكحوا النساء يف حالة كوهنن ثنتين. ثنتين يعني: أن الرجل يتزوج 

ثة أحوال تنتقي منها حالة واحدة ثنتين، أو ثالًثا. ثالًثا، أو أربًعا. أربًعا، إًذا هي ثال

إما أن تتزوج يف هذه الحالة ثنتين. ثنتين، أو ثالًثا. ثالًثا، أو أربًعا. أربًعا، فإن لم 

 تستطع العدل فتنتقل للحالة الرابعة واحدة. 

أما الرافضة مثاًل فألهنم أبعد الناس عن الفهم العربي ذهبوا يفهمون هذه اآلية 

أهنا أوصاف معلومة عن العدد، فيقول: مثنى يعني: ثنتين، على أهنا أعداد ال على 

وثالث يعني: ثالث، ورباع يعني أربعة، يعني انكحوا تسًعا فلهذا يجوزون أن 

 ينكح الرجل تسع نساء وهذا الفهم الخاطئ.

إًذا فهذا هو النوع األول من الوصف المعدول األعداد التي على وزن مفعل 

 وفعال. 

مررت بنسوة أخر يا "لوصف المعدول: كلمة أخر تقول : من االنوع ال اين

من حرف جر، أياٍم اسم  [184البفرة:] (چ چ ڇ ڇڇ)قال تعالى:  "محمد

مجرور، أخَر نعٌت مجرور أليام، وعالمة جره الفتحة؛ ألنه ممنوع من الصرف، 

ممنوع من الصرف لماذا؟ للوصفية والعدل، الوصفية واضحة وصفت األيام بأهنا 

 ي: مغايرة. أخر يعن

والعدل قلنا هو: تحويل االسم من صيغته األصلية إلى صيغة أخرى، ما صيغة 

االسم األصلية؟ أخر هذا جمع، مفرده أخرى، أخرى مؤنث ما مذكره؟ َأخر، ما 

 "يوم أخر وليلة أخرى وأيام أخر"وزن َأخر؟ أفعل ليس آخر فاعل لكن أخر 

ي األوصاف؟ اسم تفضيل، أفعل مثل المفرد قلنا أخر على وزن أفعل، وأفعل من أ
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  "أصغر وأكرب وأحسن وأجمل"

واسم التفضيل من أحكام اسم التفضيل أن اسم التفضيل إما أن يحلى بأل، 

 بأل طابق المدفوع تقول 
َّ

وإما أن يضاف، وإما أن يتجرد من أل واإلضافة، فإن ُحلي

وكذلك  "والمحمدون األحسنون" "والمحمدان األحسنان " "محمٌد األحسن"

إن أضيف على تفصيل يف المسألة، لكن إن تجرد من أل واإلضافة فقلت فقط 

أحسن دون أل وال إضافة؟ فإن اسم التفضيل حينئذ يلزم التذكير واإلفراد قال 

أحب مفرد، ويوسف وأخاه اثنان؛ ألن  [8يو  :] (ڈ ڈ ژ)تعالى: 

ى وال يجمع، ولزم اسم التفضيل إذا تجرد من أل واإلضافة لزم اإلفراد ما يثن

والمحمدان " "وهند أحسن" "محمد أحسن من زيد"التذكير ما يؤنث، فتقول 

 وهكذا. "والهندات أحسن" "أحسن

أخر جمع أخرى  "مررت بنسوة أخر"لو قلت  "أخر"والذي عندنا يف كلمة 

وأخرى مؤنث َأخر فهنا اسم التفضيل ُحلي بأل؟ أضيف؟ ال، مجرد من أل 

مررت "قياسه؟ أن يؤتى به مفرًدا مذكًرا، فيقال يف القياس واإلضافة؟ نعم، ما 

إال أن العرب وهم أهل اللغة ونحن لهم يف ذلك تبع،  "مثل أحسن "بنسوة أخر

استثنوا هذه الكلمة َأخر وتصرفاهتا فلم يدخلوها يف باب التفضيل، فمعنى ذلك 

إلى صيغة أخرى،  أهنم عدلوا هبا عن صيغتها األصلية وهي التزام التذكير واإلفراد

وهي مطابقة المتبوع مع اتحاد المعنى، فهذا هو الذي جعلهم يخصون هذه الكلمة 

 (چ چ ڇ ڇڇ)"مررت بنسوة أخر"بالمنع من الصرف، فيقولون: 
لماذا منعت أخر من الصرف؟ بالوصفية أو العدل وفهمنا العدل  [184البفرة:]

تقول معدولة من قياس  هنا؟ معدولة من َأخر، وإن شئت أن حدث من أي صيغة

 أفعل التفضيل المؤدى واحد.

نحن قلنا قبل قليل إن العرب عدلت الباب كله بآخر وتصرفاته عن حكم 
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التفضيل، ومع ذلك لم يظهر الحكم إال يف ُأخر المنع من الصرف؛ ألن آخر ممنوع  

من وصف وزن أفعل، وأخرى ممنوع؛ ألنه مختوم بألف التأنيث، وأخران هذا 

يظهر فيه المنع من الصرف أصاًل؛ ألن الصرف ال يظهر يف المثنى وجمع  مثنى ال

المذكر السالم، وأخريات هذا مجموع باأللف والتاء فيأخذ حكم األلف والتاء 

والمجموع باأللف والتاء كما عرفتم يدخله التنوين ولكنه ليس بتنوين التمكين 

نوين مقابلة تقول الذي يدخل االسم المتمكن يف االسمية، وإنما يدخله ت

أخريات، هذا ما يتعلق باالسم الرابع من األسماء الممنوعة من الصرف الوصف "

 المعدول.

ثم ينتقل إلى الوصف الخامس من األسماء الممنوعة من الصرف فيقول 

: 

 َوُكااااااْن لَِجْمااااااَ  ُمْشاااااابَِه َمَ اااااااِعاَل 

 

 َأِو الَمَ اِعْياااااااااَ  بَِمنْاااااااااَ  َكااااااااااَاَِل  

ا اْعاااااااا اِلََل مِ   ٌَ  نْااااااااُه َكااااااااالَجَواِر َو

 

ِْ َكَساااااااِر   ا َأْجاااااارِ َعااااااك َوَجاااااارك َْ  َر

 َولَِساااااااااَراِوْيَ  بَِاااااااااَ ا الَجْماااااااااا ِ  

 

 َ اااااااَبه  اْ َ َضاااااااى ُعْماااااااوَم الَمنْااااااا ِ  

َا َأو بَِمااااااا َلِحاااااااْق    َوإِْن بِااااااِه ُ ااااااامِّ

 

ََاالْنِصااااااَراُخ َمنُْعااااااُه َيِحااااااق     بِااااااِه 

َبااااااا  ُه ُمَركَّ ََ  َوالَعَلااااااَم اْمنَااااااْ  َصااااااْر

 

 َمااااْزَل َنْحااااُو َمْعااااِد ي رَِبااااا َتْركِْيااااَب  

فذكر االسم الخامس من األسماء الممنوعة من الصرف وهو: االسم الذي  

على صيغة من صيغ منتهى الجموع، منتهى الجموع ويسمى أيًضا الجمع 

المتناهي، ويسمى أقصى الجمع، وابن مالك كما رأيتم عبَّر عن ذلك بمشبه مفاعل 

ل قال: مشبه مفاعل ومفاعيل، يريد بمشبه مفاعل ومفاعيل ما قال مفاعل ومفاعي

ومشبه مفاعيل كل جمٍع بعد ألف تكسيره حرفان، أو ثالثة أحرف، أوسطها 

أو  "كمساجد ومصانع وطوابق"ساكن، يريد كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان 

إًذا  "كمصابيح وقناديل ومناديل"بعد ألف تكسيره ثالثة أحرف أوسطها ساكن 
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وما ليس أوله الميم  "كمساجد ومصانع"اعل يشمل ما أوله الميم فقوله مشبه مف

 . "كقوالب"أو فواعل  "كفنادق"كالجمع الذي على وزن فعالل 

المهم كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، ويريد بمشبه مفاعيل ما أوله ميم، 

أو فواعيل  "كقناديل"أو ما ليس أوله ميًما كفعاليل  "كمفاتيح"مفاعيل 

 وغير ذلك مما وقع بعد ألف تكسيره ثالثة أحرف أوسطها ساكن. "كخواتيم"

وصيغ منتهى الجموع كبيرة تصل إلى قرابة ثنتين وعشرين صيغة: مفاعل،  

 "فدواّب  "عذارى"ونحو  "دواب"فعالل، فواعل، أفاعل وهكذا، ومن ذلك نحو 

ك فواعل، ثم ادغمت الباءان هذا القياس، وكذل "دوابب"الباء المشددة أصلها 

فقلبت الكسرة فتحة والياء ألًفا للتخفيف فقيل  "عذاري"أصلها  "عذارى"

 ."عذارى"

فيدخل يف ذلك يف الجمع األقصى ويمنع من  "مالئكة وصياقلة"أما نحو 

ثالثة  "ئكة"هذه ألف التكسير كم بعدها؟  "مال" "مالئكة"الصرف أو ال؟ 

كن فمالئكة وصياقلة أوسطها ساكن؟ ال، نقول بعدها حرف أو ثالثة أوسطها سا

 هذه مصروفة؛ ألهنا ال تدخل يف الجمع األقصى.

وصليت يف مساجد " "قابلت مساجد كثيرةً " "هذه مساجد كثيرة"تقول 

 ."كثيرةٍ 

 :مم  ال ابن مالك 

ا ٌَ  َكالَجَواِر  ِمنْهُ  اْع اِلَلَ  َو

ما زال يتكلم على جمع األقصى، ويقول: إذا كان منتهى الجمع معتل اآلخر 

فإنك تجريه يف الحكم كاالسم المنقوص  "جواري غواشي نوادي حواري"و نح

قال: أجره كساري يريد االسم المنقوص، واالسم المنقوص كما  "القاضي"كـ 
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سبق يف باب المعرب والمبني بالرفع يرفع بضمة مقدرة، ويف الجر يجر هناك يجر  

 بكسرة مقدرة.

جر بالكسرة أو بالفتحة؟ لكن عندنا جمع األقصى الممنوع من الصرف في 

 "جاءت جوار"فوقفت  "جاءت جواٍر كثيرات"يجر بالفتحة المقدرة، فإذا قلت 

ما إعراب جواٍر؟ فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة  "جاءت جوارٍ "ولو وصلت 

حذفت الضمة استثقااًل،  "جوارُي "أصلها  "جواري"المقدرة على الياء المحذوفة 

رى قاٍض، ثم جلب التنوين جواٍر وهو ممنوع من ثم حذفت الياء إجراء لها مج

الصرف ما الذي أدخل التنوين عليه؟ هذا ليس تنوين التمكين الذي يدخل 

 األسماء المتمكنة المصروفة وإنما هو تنوين عوض عن الياء المحذوفة.

الباء حرف جر وجواٍر اسم مجرور بالباء  "مررت بجوارٍ " وتفول يف الجر:

المقدرة على الياء المحذوفة، فإذا أتيت بأل يف هذا المعتل وعالمة جره الفتحة 

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة  "جاءت الجواري بسرعة"كنت تقول 

مررت "أم  "مررت بالجواري بسرعة"على الياء، ويف الجر ماذا كنت تقول؟ 

يابة مجرور وعالمة جره الفتحة المقدرة ن "مررت بالجواري بسرعة"؟ "بالجوارَي 

 عن الكسرة.

إذا كانت عالمة الجر يف الممنوع من الصرف الفتحة فلماذا لم تظهر يف  

لو أتينا بالنصب هو ما قال النصب  "مررت بالجواري"المعتل كالجواري لو قلت 

رأيت "قال رفًعا وجًرا، النصب كالمنقوص كذلك، يف النصب ماذا تقول؟ تقول 

هذا منصوب وعالمة نصبه  "وارَي كثيراترأيت ج"ويف التنكير تقول  "الجوارَي 

الفتحة والفتحة خفيفة تظهر على الياء، فإن قيل لماذا ظهرت الفتحة يف النصب 

  "مررت بالجواري"ولم تظهر الفتحة يف الجر  "رأيت الجوارَي "كقولك 

أن العرب تظهر الفتحة يف النصب ألن الفتحة خفيفة  والجواب عن ٌلك
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يف الجر؛ ألن الفتحة هنا ليست بأصلية، ولكنها نائبة عن والمنع ثقل، وال تظهرها 

الكسرة، والنائب يأخذ حكم المنوب، فلهذا أخذت حكم الكسرة يف التقدير ولم 

الكتاب  "ُقرأ الكتاب"تأخذ حكم الفتحة يف الظهور، ولهذا نجد نائب الفاعل مثاًل 

ئب فاعل؟ يف المعنى فاعل أو نا "ُقرأ الكتاب"نائب فاعل يف اللفظ لكن يف المعنى 

مفعول به، لكن يف اللفظ أعطيناه أحكام الفاعل رفعناه وجعلناه عمدة وهو 

المتحكم يف تذكير وتأنيث الفعل إلى آخره إًذا فالنائب يأخذ حكم المنوب، حتى 

ولو لم يكن مثله حقيقة هذا معنى نائب، لو غاب المدير وقام مقامه آخر ما يمكن 

ى نائًبا يقوم بأعماله لكن ليس هو المدير وهكذا؛ وألنه أن يكون هو المدير سيبق

ذكر الجمع األقصى المعتل اآلخر يذكر هنا أن هذا الجمع المعتل اآلخر جاء يف 

وصحاري "، "كعذاري وعذارى"كثير من ألفاظه قلب الكسرة فتحًة والياء ألًفا 

 "جواري"هذا كثر فيه ولكنه لم يطرد فيه يعني: لم يقال مثاًل يف  "وصحارى

 لكن جاء يف كثير من ألفاظه مثل ذلك. "الجوارى

 ثم قال:

 َولَِساااااااااَراِوْيَ  بَِاااااااااَ ا الَجْمااااااااا ِ 

 

 َ اااااااَبه  اْ َ َضاااااااى ُعْماااااااوم الَمنْااااااا ِ  

 "سراويل"واضح أنه تكلم يف هذا البيت على كلمة واحدة مشهورة وهي كلمة  

يست جمًعا كلمة سراويل يف المشهور هي كلمة أعجمية مفردة مؤنثة فهي مفردة ل

لبس الرجل سراويل "تطلق على الواحد من هذا اللباس نسميه سراويل تقول 

وجمعه سراويالت، ولكن هذا المفرد  "لبس الرجل ثوًبا طوياًل "كما تقول  "طويلة

سراويل جاء على وزن مفاعيل وهو ملحق بصيغة منتهى الجموع للشبه اللفظي 

منعت العرب صرفه، فهذا هو قول  وإن لم يكن يف الحقيقة جمًعا، فلهذا الشبه

 الجمهور وهو الذي صار عليه ابن مالك يف البيت ولهذا قال:

 َولَِساااااااااَراِوْيَ  بَِاااااااااَ ا الَجْمااااااااا ِ 

 

 َ اااااااَبه  اْ َ َضاااااااى ُعْماااااااوَم الَمنْااااااا ِ  
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فلم يجعله جمًعا وإنما جعله مشبًها للجمع أي: مفرد يشبه هذا الجمع يف  

 الصيغة.

إن كلمة سراويل كلمة عربية ال أعجمية وهي  وقال بعض علماء اللغة والنحو

 جمع سروالة أو سروال ويستشهدون بقول الشاعر:

 عليااااااااه ماااااااان اللاااااااا م  ااااااااروالن

 

 َلااااااااايس يااااااااارَ لمسااااااااا عَ . 

هذا قال به بعض أهل اللغة وأهل النحو، وعلى قولهم يكون سراويل ممنوعة  

من من الصرف قياًسا؛ ألنه جمع أقصى، كلمة سراويل على كل حال ممنوعة 

الصرف عند العرب، ولكن لماذا ُمنعت من الصرف؟ هذا الخالف الذي قلناه قبل 

قليل، قليل من العلماء يرى أهنا جمع والمفرد سروال أو سروالة، والجمهور أهنا 

 كلمة مفردة شاهبت هذا الجمع يف اللفظ فأخذت حكمه.

 :مم  ال ابن مالك 

َا َأو بَِمااااااا َلِحااااااْق   َوإِْن بِااااااِه ُ اااااامِّ

 

 ََاالْنِصااااااَراُخ َمنُْعااااااُه َيِحااااااق   بِااااااهِ  

يقول: إذا سميت بالجمع األقصى فتسمي رجاًل مساجد ذاك ولد سميته  

مساجد، ال أحد يمنعك من ذلك، أو بما يشبه الجمع األقصى كما قلنا قبل قليل 

شراحيل كذلك مشبه بالجمع األقصى؛  "شراحيل"سراويل، أو كما قالت العرب 

يس أكثر من اثنين فحكمه حينئٍذ أنه يمنع من الصرف ألنه ليس جمًعا يعني: ل

أيًضا، يعني: لو نقلته من الجمعية أنت لو سميت رجاًل بمنائر مثاًل أو سميت امرأة 

ليست جمًعا وإنما تطلق على شيء واحد، لكنك  "منائر"بمنائر فحينئٍذ كلمة 

 نقلتها من الجمعية وجعلتها على شيء واحد.

لو نقلت الجمع األقصى من كونه جمًعا وجعلته علًما  َابن مالك اِن يفول:

جاء مساجد "على شيء معين فإن الحكم يبقى وهو المنع من الصرف فتقول 
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كأن تسمي رجاًل بمصابيح مثاًل ال إشكال  "ورأيت مساجد وسلمت على مساجد

وال مانع من ذلك، هذا هو المشهور وإال هناك قول آخر يف المسألة وهو العلمية 

العجمة، سهلة علمية علم شبه العجمة يقول بأن المفردات ليس فيها مفاعل  وشبه

يعني: صيغة منتهى الجموع ميزهتا التي تميزها عن بقية جمع التكسير أهنا ال يوجد 

مفرد على صيغتها، هات مفرد على مفاعل أو مفاعيل أو فواعيل أو فواعل ونحو 

 ذلك.

جمع على ُفعل مفرده وجمع على بخالف بقية جمع التكسير قد تجد مثاًل  

ُفعل مفرد وجمع على ُفعل ومفرد وجمع على أفعال وفعال، لكن جمع منتهى 

الجموع ال يأيت عليه المفردات يقول: شبه العجمة ألنه صار مفرد لكن ليس على 

صيغة من صيغ المفرد، لكن كما قلنا المشهور هو شبه كونه يشبه صيغ منتهى 

بمنائر طبًعا هي ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث لكن الجموع، لو سمينا أنثى 

يمثلون بالذكر ولو سميُت رجاًل بمساجد؛ ألن المسألة ستضح مع أن الممنوع من 

الصرف قد تجتمع فيه عدة علل، فحينئٍذ يجوز أن تذكرها كلها ويجوز أن تكتفي 

النون، علم أعجمي، وعلم مختوم باأللف و "خرسان"بأقوى العلل، مثل كلمة 

 وعلم مؤنث، ومع ذلك يكفي أن تذكر فيها علة واحدة ألن تمنع من الصرف. 

 اِن ٌكرنا خمسن أ مام من األ مام الممنوعن من الصرخ:

األول والخامس ممنوعان لعلة واحدة، األول االسم المختوم بألف التأنيث 

 والخامس ما كان على صيغ منتهى الجموع.

رابع أوصاف، كما ذكرنا، الوصف الذي على وبينهما الثاين والثالث وال

فعالن، والوصف الذي على أفعل، والوصف المعدول، ولهذا قلنا يف الدرس 

الماضي ابن مالك صاغ يف األلفية على ترتيب األسماء الممنوعة من الصرف التي 

ذكرناها إال الجمع األقصى فقد أخره عما يجمع لعلتين إحداهما الوصفية ولو 
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يب النحويين لقدم صيغ منتهى الجموع وجعلها مباشرة بعد المختوم صار على ترت 

وال مشاحة يف  بألف التأنيث إذا كان هذا أوضح يف الرتتيب ولكنه أخره 

 الرتتيب.

بعد ذلك سيذكر الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية، وقلنا إن 

ا الممنوع من الممنوع من الصرف لعلتين إحداهما العلمية كم اسم؟ سبعة قلن

الصرف اسمان ممنوعان لعلة واحدة الدرس الماضي، وثالثة تمنع لعلتين 

 إحداهما الوصفية، وسبعة تمنع لعلتين إحداهما العلمية المجموع اثنا عشر اسًما.

 : مم  ال

َبااااااا ُه ُمَركَّ ََ  َوالَعَلااااااَم اْمنَااااااْ  َصااااااْر

 

 َتْركِْيااااَب َمااااْزَل َنْحااااُو َمْعااااِد ي رَِبااااا 

لسادس من األسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المركب ذكر االسم ا 

تركيًبا مزجًيا أي: الممنوع لعلتين وهما: العلمية والرتكيب المزجي، وقد سبق يف 

باب العلم أن ذكرنا أقسام العلم المركب لعلكم تذكرون ذلك منها: العلم المركب 

لك، وذكرنا وغير ذ "وقالي قال"كبعلبك وحضرموت ومعدي كرب "تركيب مزج 

حين ذاك أن تعريفات هذه المركبات: المركب اإلسنادي والمركب اإلضايف 

والمركب المزجي وشبه المركب العددي التعريفات هي أوصاف لواقع اللغة 

 لعلكم تراجعون المسألة.

فالعلم المركب تركيُب مزٍج يمنع من الصرف، فكيف يكون حكمه؟ جزئه 

ونصًبا وجًرا إال أنه ممنوع من الصرف يعني: ال ينون الثاين يقع اإلعراب عليه رفًعا 

ويجر بالفتحة، وأما جزئه األول فيبنى على الفتح للرتكب أو للرتكيب نحو 

 . "بك"والكلمة الثانية  "بعل"مركبة من كلمتين  "بعلبك"

العرب ركبت هاتين الكلمتين كان يمكن أن تركب هاتين الكلمتين تركيًبا 
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يمكن وهناك لغة لبعض العرب تعرب المركب تركيب  "ٍك بعلب"إضافًيا فتقول 

 "بعلبُك "ماذا فعلوا؟ قالوا:  "بعلبٍك "مزٍج إعراًبا إضافًيا، لكن أكثر العرب قالوا 

قالوا إنه مركب الكلمتين تركيب مزج، قلنا تركيب المزج واإلضايف  "هذه بعلبُك "

وقال ذلك  "بٍك بعلُ "كان يمكن أن تقول العرب  "بعلبك"هو وصف للغة، فنحو 

 فركبوها تركيب مزج. "بعلبَك "بعض العرب، إال أن أكثر العرب قالوا 

وكذلك لو أردت مثاًل أن تسمي شركة لك، أو سيارة من اخرتاعك، أو أي آلة  

جديدة أو موضًعا جديًدا أردت أن تسميه فسميته بكلمتين، كأن تسميه مثاًل لو 

كأرض "نادي لكن لو سميته بكلمتين سميته بجملة اسمية أو فعليه هذا مركب إس

مثاًل لك أن تأيت هبما على الرتكيب اإلضايف تقول  "شهاب نار"مثاًل أو  "نار

فرتكب  "هذه شهاَب نارُ "ولك أن تأيت هبما تركيًبا مزجًيا فتقول  "شهاب نار"

تجعل االسمين كاسًما واحًدا األول تبني والثاين توقع عليه إعراب الممنوع من 

كما قلت لكم هذه التعريفات هي وصف لواقع اللغة إال أن الرتكيب  الصرف،

 اإلضايف هو األصل واألكثر والرتكيب المزجي هو أقل.

فهي تصف  "جنوب أفريقيا"وأشرنا إلى ذلك يف موضع قريب يف نحو كلمة 

هذه جنوب "وصف وإنما علم على دولة، ولك أن تجعلها على اإلضافة فتقول 

عراب على األول، والثاين مضاف إليه، ولك أن تركبها تركيًبا فتوقع اإل "أفريقية

هذه "مزجًيا فتبني األول على الفتح وتوقع اإلعراب على الجزء األخير تقول 

 ."جنوب أفريقية

فالمركب المزجي يمنع من الصرف؛ بأن توقع اإلعراب على جزئه األخير 

ذه بعلبُك وسكنت ه"ممنوع من الصرف وتبني جزئه األول على الفتح، فتقول 

 "معدي كرب"فإن كان آخر الجزء األول ياًء مثل  "بعلبَك وسكنت يف بعلبَك 

هذا معدي كرُب ورأيت معدي كرَب "وجب يف آخر الجزء األول السكون فتقول 
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 اسم لموضع.  "قالي قال"ومثل ذلك  "وسلمت على معدي كرَب  

معدي كرب ومن  وننبه هنا إلى أن هذا العلم معدي كرب ينطق هبذه الصورة

هذا االسم األول  "معدي"؛ ألنه ياء واحدة "معدي يكرب"الخطأ أن تنطقه بياءين 

، ولك أن تركبهما تركيًبا إسنادًيا فتكتبهما اسًما واحًدا متصاًل "كرب"والثاين 

ويجوز أن تجعله مركًبا إضافًيا فتفصل  "هذا معدي كرب"وتمنعه من الصرف 

 األكثر فيه كما قلنا الرتكيب المزجي.و "جاء معدي كرٍب "الكلمتين 

 : مم  ال ابن مالك

 َكاااااااااااَ اَك َذااااااااااااِو  َزا ِاااااااااااَد ْ 

 

اَنا  ََ َََ ااااااااَن َوَكَأْصاااااااَب ْعالََناااااااا َكَ  ََ 

فذكر هنا االسم السابع من األسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المختوم  

يف آخره،  بألف ونون زائدتين أي: ممنوع لعلتين: العلمية وزيادة األلف والنون

فهو من  "سلمان"وكل علم مختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف نحو 

 "جاء سلمان ورأيت سلمان وسلمت على سلمان"سلم األلف والنون زائدة تقول 

، "وعثمان"، "وحمدان"، "وغطفان"، "وعمران"مروان من المرو، "وكذلك 

لم محتملة للزيادة ولألصالة واألسماء هذه كثيرة، فإن كانت النون التي يف آخر الع

 فيجوز فيه الصرف والمنع على اعتبارين:

فحسان قد يكون من الحسن فالنون أصلية  "وحيان" "وعفان" "حسان"مثل 

هذا حساٌن ورأيت حساٌن وسلمت "أم زائدة؟ أصلية ووزنه فّعَاٌل إًذا مصروف 

ئدة ووزنه ويجوز أن يكون من الحس وهو القتل فالنون حينئٍذ زا "على حسانٍ 

 فعالن ويمنع من الصرف، هذا الحكم العام يف هذا العلم حسان. 

فإنه لم يسمع فيه إال المنع من  أما حسان بن ثابت شاعر النبي 

قد يكون من العفة فهو ممنوع من الصرف، وقد يكون  "عفان"الصرف، وكذلك 
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الصرف، من العفن ويكون مصروًفا، وكذلك حيان قد يكون من الحياة فيمنع من 

فإن كانت من  "شيطان"وقد يكون من الحي فيصرف، وقريب من ذلك كلمة 

شطن بمعنى ابتعد وهلك شطن فهو شيطان فالنون أصلية؛ ألنه موجودة يف الفعل 

شيطان "شطن ووزنه فيعاٌل وهو مصروف، وهذا هو المسموع فيه الصرف 

يكون فعالن بمعنى احرتق فالنون زائدة ف "شاط"، وإن كان من قولهم "رجيم

 فيمنع من الصرف، يعني: لو سميت أحًدا بشيطان احتمل األمرين.

وإن كانت النون أصلية ال تحتمل غير ذلك فالعلم مصروف أو ممنوع؟ 

مصروف، لو كانت النون أصلية ال تحتمل الزيادة فالعلم مصروف، لو كانت النون 

 "ر يدور دوراًنادا "دوران"زائدة لكن االسم ليس علًما، وال وصًفا، كقولك 

ليس بعلم، وال بوصف فهل يمنع من الصرف؛ ألن يف  "دار يدور دوراًنا"مصدر 

آخره ألًفا ونوًنا زائدتين؟ ال يمنع من الصرف؛ ألن األسماء الممنوعة من الصرف 

إما لعلة واحدة، أو لعلتين إحداهما الوصفية، أو لعلتين إحداهما العلمية، وهذا 

 عة من الصرف فهو مصروف.ليس من األسماء الممنو

إًذا ليس كل اسم مختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف البد أن يكون 

هذا مصروف،  "غليان"علًما أو وصًفا على فعالن لكي يمنع من الصرف كقولك 

لو سميت رجاًل بسنان أو سنان الرمح أو سميت رجاًل بسنان يعني: علم  "سنان"

وكذلك  "جنان"ألن النون أصلية، وكذلك  يمنع من الصرف أم ال؟ مصروف؛

حنان يعني: هذا مصدر اسم حنان حنين ليس علًما ألنثى اسم  "حنان"قولك 

مصدر الن يلين لياًنا هذه لم تكن أعالًما وإنما هي مصادر  "بيان، ليان"الحنان، 

 فهي تصرف مصروفة. 

 "ل بمثالينوابن مالك يف هذا البيت عندما ذكر العلم المختوم بألف ونون مث

فقبيلة عربية معروفة، واأللف والنون زائدتان  "غطفان"أما  "كغطفان وكأصبهان
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هذه مدينة يف فارس بفتح  "أصبهان"فهي ممنوعة من الصرف فأمرها واضح، لكن  

أصَبهان وأصبِهان، وإصَبهان، وإصَبهان، "الهمزة وكسرها، وفتح الباء وكسرها 

 كل ذلك يقال فيها. "أصفهان"وباءها أيًضا تقلب فاًء 

ابن مالك كما رأيتم ذكرها على أهنا مثال للعلم المختوم بألف ونون، يعني: 

لماذا منعت من الصرف عند ابن مالك؟ ألهنا علم مختوم بألف ونون لكن األصح 

ممنوعة للعلمية والتأنيث أو للعلمية والعجمة،  "أصفهان أو أصبهان"أن نحو 

أو أصالة يعني: النون التي يف أصبهان أصلية أو  واألعجمي ال يحكم عليه بزيادة

زائدة؟ هذه كلمة ليست عربية أعجمية ما تخضع ألحكام العربية كالزيادة 

والنقصان ونحو ذلك، يعني: األصح أن يقال ممنوعة للعلمية والعجمة، ولماذا 

 قال يف أول البيت

ْعالََنا َزا َِد ْ  َذاِو  َكَ اكَ  ََ 

العلم المختوم بألف ونون، وال يريد خاصية هذا الوزن  ماذا يريد بفعالن؟ هنا

فعالن، كما قلنا من قبل يف الوصف الذي على وزن فعالن يجيد خاصية فعالن لو 

كان فِعالن أو ُفعالن يصرف، لو كان أي علم مختوم بألف ونون سواء كان فعالن 

، "بهانبغطفان وأص"أو غير فعالن يمنع من الصرف، وهنا تتبين حكمة تمثيله 

ليست على وزن فعالن يريد أن  "وأصبهان"ليست على وزن فعالن  "فغطفان"

 يقول لك بعلم مختوم بألف ونون فعالن أو على غير فعالن.

 نقف هنا يف هذه الحصة.

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس التاسع بعد املائة

﷽ 
 

هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  الحمد

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه الليلة الطيبة ليلة 

االثنين، الثاين عشر من شهر جمادى اآلخرة، من سنة أربع وثالثين وأربعمائة 

، ونحن يف جامع الراجحي، المصطفى  وألف من هجرة الحبيب

يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس التاسع بعد 

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.أل ين ابن مالكالمئة، من دروس شرح ]

ما زال الكالم منذ درسين وهذا الثالث يف باب ما ال ينصرف، وقد ذكرنا أن ابن 

يف سبعة وعشرين بيًتا، شرحنا يف الدرسين الماضيين  عقد هذا الباب مالك 

منها خمسة عشر بيًتا، ونشرح يف هذا الدرس إن شاء اهلل تعالى ما تيسر منها، نقرأ يف 

يف باب ما ال  البداية األبيات التي نشرح عليها إن شاء اهلل، يقول ابن مالك 

 ينصرف:

ََْلَفاااااا664 ااااااَم ُم ََ اااااا  بِ  .َكاااااَ ا م نَّ

 

 َمنْااااِ  الَعاااااِر َكوُنااااُه اْرَتَفااااى َوَ ااااْرطُ  

ََ الا َّالَِ  َأو َكُحاوَر َأو َ اَفرْ 665  و ََ . 

 

َكاااارْ   ٌَ  َأو َزْيااااَد اْ ااااَم اْمااااَرَأَة الَ اْ ااااَم 

اِن َِا الَعااِىِم َتاْ كِْيَرًا َ اَبْق 666  ََ  .َوْج

 

نْااااااَد َوالَمنْااااااُ  َأَذااااااق    َِ  َوُعْجَمااااااًن َك

 ِ  َم ْ .َوالَعَجِماُّ الَوْضِ  َوال َّعرِيْ 667 

 

ُه اْمَ نَاااا ْ   َُ  َزْيااااَد َعَلااااى الاااا َّالَِ  َصااااْر
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و َوْزَن َيُفاااصُّ الِ ْعااااَل 668  ٌُ  .َكاااَ اَك 

 

 َأو َ الِاااااااااَب َكَأْذَماااااااااَد َوَيْعَلاااااااااى 

ٌِ  َألِااْ  669   .َوَمااا َيِصااْيُر َعَلًمااا ِمااْن 

 

َلااااْيَس َينَْصاااارْخ   ََ  ََ  ِزْيااااَدْ  إِللَحااااا

ُه إِْن ُعااا670  ََ  ِداَل .َوالَعَلاااَم اْمنَاااْ  َصاااْر

 

 َكُ َعاااااااااِ  ال َّوكِْياااااااااِد َأْو َكاااااااااُ َعاَل  

 .َوالَعْدُل َوال َّْعرِْياُ  َمانَِعاا َ اَحرْ 671 

 

ا بِااااااِه ال َّْعيِااااااْيُن َ ْصااااااًدا ُيْعَ َباااااارْ   ٌَ  إِ

َعاااِل َعَلَمااا672  ََ  .اْبااِن َعَلااى الَ ْساارِ 

 

ً اااااااا َوْهاااااااَو َن ِْياااااااُر ُجَشاااااااَما   ُم نَّ

ْن َماا673  ََ ااَرا.ِعنْااَد َتِمااْيِم َواْصاارِ  ا ُن ِّ

 

ااااَرا   ِمااااْن ُكاااا ِّ َمااااا ال َّْعرِْيااااُ  َِْيااااِه أمَّ

ِ ااا674  ََ  .َوَمااا َيُ ااوُن ِمنْااُه َمنُْفوًصااا 

 

اااااااَج َجاااااااَواَر َيْفَ ِ اااااااا  َْ  إْعَرابِاااااااِه َن

 .َوالِْضااََِراَر َأو َتنَاُ ااَب ُصاارِْخ 675 

 

و الَمنِْ  َوالَمْصاُروُخ َ اْد الَ َينَْصارِخ  ٌُ 

بيات بعض األسماء الممنوعة من الصرف، يف هذه األ ذكر ابن مالك  

 :وهو ما زال يسردها واحًدا واحًدا فقال 

ََْلَفااااااااا اااااااااَم ُم ََ ااااااااا  بِ  َكااااااااَ ا م نَّ

 

 َوَ ااااْرُط َمنْااااِ  الَعاااااِر َكوُنااااُه اْرَتَفااااى 

ََ الاااا َّالَِ  َأو َكُحااااوَر َأو َ ااااَفرْ   ااااو ََ 

 

َكاااارْ   ٌَ  َأو َزْيااااَد اْ ااااَم اْمااااَرَأَة الَ اْ ااااَم 

ااااِن َِاااا ا  ََ  لَعااااِىِم َتاااْ كِْيًرا َ اااَبْق َوْج

 

نْااااااَد َوالَمنْااااااُ  َأَذااااااق    َِ  َوُعْجَمااااااًن َك

هذا هو االسم الثامن من األسماء الممنوعة من الصرف وهو العلم المؤنث،  

فعلة منعه من الصرف العلمية والتأنيث، وقبل أن نشرح األبيات ونتكلم يف هذه 

أواًل ثم نتكلم بعد ذلك على  المسألة نريد أن نلخصها؛ ألن فيها تفاصيل فنلخصها

 ما تيسر من تفصيل.

العلم المؤنث من حيث منعه من الصرف، نقول: إن العلم  خالصن ال الم:

والعلم  "كفاطمة وحمزة وهبة"المؤنث إذا كان بتاء التأنيث منع من الصرف مطلًقا 

، المؤنث الذي ليس فيه عالمة تأنيث يعني: ليس فيه تاء التأنيث وال ألف تأنيث

العلم المؤنث الذي ليس فيه عالمة تأنيث إن كان على أكثر من ثالثة أحرف منع 

 ."وزينب" "سعاد"من الصرف مطلًقا، نحو 
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 "كسقر" وإن كان هذا العلم على ثالثة أحرف؟ نظرنا إن كان متحرك الوسط

اسم مدينة يف فارس، أو كان منقواًل من مذكر إلى مؤنث  "كجور"أو كان أعجمًيا 

جعلناه اسم  "كزيد"يف األصل كان اسم مذكر ثم نقلناه فأطلقناه على مؤنث يعني: 

يمنع من الصرف، أو  "كسقر"امرأة منع من الصرف أيًضا، إذا كان متحرك الوسط 

أو كان منقواًل من مذكر إلى مؤنث فإنه  يمنع من الصرف، "كجور"كان أعجمًيا 

 يمنع من الصرف.

ثًيا ساكن الوسط ليس متحرك الوسط إن كان ثال َإن لم ي ن ك لك يعنا:

ليس أعجمًيا، وال منقواًل من مذكر؟ ففيه المنع والصرف، والمنع أولى يعني: 

ساكن الوسط ال متحركة، وليس أعجمًيا لكنه  "هند "كهند"أكثر وأحسن يف اللغة 

عربي، وليس منقواًل عن مذكر، فيجوز فيه الصرف والمنع. والمنع أولى، هذه هي 

 عَلم المؤنث وهي تحتاج إلى شرح وتعليق.خالصة ال

إن العلم المؤنث إذا كان بتاء التأنيث منع من الصرف مطلًقا يعني:  َفولنا:

 "وسكينة" "وعائشة" "كفاطمة"على أي حالة كان هذا العلم سواء كان لمؤنث 

سواء كان ثنائًيا  "وطلحة" "وحمزة" "كمعاوية"أم كان لمذكر  "ونوره" "ومزنة

أو  "سبى"أو امرأة اسمها  "هبة"علمين على امرأتين امرأة اسمها  "سبىو"كهبة "

أسماء نساء، أو كان على أكثر من ذلك  "ونسمة" "كرحمة"كان على ثالثة أحرف 

أم كان  "وحمزة" "كفاطمة"سواء كان لمؤنث عاقل،  "وعائشة" "كفاطمة"

ف مطلًقا هذا معنى قولهم يمنع من الصر "وبريدة" "كمكة"لمؤنث غير عاقل 

 :على أي حال وهذا قول ابن مالك 

امَ  م نَّا   َكَ ا ََ ََْلَفا بِ  ُم

فلو قلت هذا المؤنث بتاء التأنيث فأين المؤنث بألف التأنيث؟ بألف التأنيث 

المقصورة أو الممدودة لماذا لم يكتب حكمه هنا؟ الجواب: ألن حكمه سبق يف 
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و االسم المختوم بألف التأنيث االسم األول من األسماء الممنوعة من الصرف وه 

 مطلًقا فهذا يمنع مطلًقا سواء كان علًما أم غير علٍم فلهذا لم يحتج إلى نٍص هنا.

ثانًيا قلنا يف الخالصة: والعلم المؤنث الذي ليس فيه عالمة تأنيث يعني: ليس 

 فيه تاء التأنيث وال ألف التأنيث الممدودة والمقصورة، نظرنا إن كان على أكثر من

ثالثة أحرف منع من الصرف، يعني: كان رباعًيا، أو كان خماسًيا، أم كان سداسًيا 

 "حنان وبيان وليان"فهذا يمنع من الصرف مطلًقا مثل  "وزينب "سعاد"مثل 

 أسماء بنات 

أسماء بنات البد أن نقول إهنا أعالم؛ ألن هذه  "ابتسام وأحالم ورحاب"مثل 

هذا حنان شديد "أم ممنوعة؟ مصروفة تقول:  إذا لم تكن أعالًما فصارت مصروفة

 "هذه أحالم كثيرة" "أحتاج منك إلى ابتسام" "هذا بيان للناس" "من األب لولده

 إن كانت أعالًما منعت من الصرف وهذا قول ابن مالك:

 اْرَتَفى َكوُنهُ  الَعارِ  َمنْ ِ  َوَ ْرطُ 

رط، شرطه كونه فوق يعني: العاري من عالمة التأنيث ال يمنع مطلًقا، بل له ش

الثالث، وقولنا يف الخالصة بعد ذلك فإن كان المؤنث العاِري من عالمات 

أو منقول من مذكر  "كجور"أعجمًيا "أو  "كسقر"التأنيث ثالثًيا متحرك الوسط 

 اسم امرأة فإنه يمنع من الصرف أيًضا. "كزيدا"إلى مؤنث 

فيه عالمة التأنيث، إن كان  الكالم اآلن على العلم المؤنث الثالثي إذا لم تكن

على جهنم  علم على ماذا؟ "سقر"متحرك الوسط يمنع من الصرف قلنا مثل 

 أعاذنا اهلل وإياكم ووالدينا والمسلمين منها.

أعالم نساء هذه كلها أيًضا  "وفرح" "وقمر" "وسمر" "رغد"وكذلك نحو  

 تمنع من الصرف هذه لغة العرب يمنعوهنا من الصرف.
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ون يف تعليل ذلك، النحويون عللوا ال يحكمون يعني: تعليلهم ليس قال النحوي

حكًما الحكم يؤخذ من كالم العرب، العرب منعوا من الصرف، والنحويون عللوا 

ذلك فقالوا: إن حركة الوسط أقيمت مكان حرف، فصارت الكلمة كأهنا أربعة 

 أحرف، وإقامة الحركة مقام الحرف لهم شواهد كثيرة يف الكالم.

ذا هو قول الجمهور يف المسألة يعني: يف الثالثي المحرك الوسط، قالوا: إنه ه

 لم يسمع يف اللغة إال ممنوًعا من الصرف إًذا حكمه المنع من الصرف.

شذ ابن األنباري من الكوفيين فجوز فيه الصرف والمنع، جوز فيه المنع وهذا 

ه ثالثي والثالثي هو المسموع عن العرب، وجوز فيه الصرف قياًسا قال؛ ألن

 خفيف وهذا من األقوال الشاذة الضعيفة يف النحو.

وأيًضا العلم المؤنث الثالثي إذا كان أعجمًيا فإنه يمنع أيًضا من الصرف، علم 

مؤنث، ثم ضاف إلى ذلك العجمة فيمنع من الصرف؛ الجتماع هذه الثالثة عليه 

 علم مدينة يف فارس.  "جور"قلنا مثل 

ا مثل واألمثلة على ذل ك اآلن بعد أن انفتح العرب على األعاجم كثيرة جدًّ

ساللة صينية مشهورة،  "هال"أعالم نساء أعجمية مثل  "وجود "ورين "روز"

مدن فرنسية هذه تمنع من  "لين وتور وكان"قبيلة هندوسية، ومثل  "جاد"ومثل 

 الصرف وإن كانت ثالثية ساكنة الوسط؛ ألهنا أعالم مؤنثة وأعجمية.

ا أيًضا يف العلم الثالثي إذا كان منقواًل من مذكر إلى مؤنث يعني: أصله وقلن

 "كزيد"اسم مذكر، ثم نقلناه وجعلناه علًما على مؤنث فإنه يمنع من الصرف أيًضا 

 "هذا زيد" "زاد يزيد زيًدا "اسم امرأة لو سميت امرأة بزيد، زيد يف األصل مذكر

مئة، وكذلك أمثاله كأن تسوي امرأة يعني: نحن أكثر من  "ونحن زيد على مئة"

 "وعد"أو  "جود"أو  "نور"أو  "نجد"أو  "مجد"أو  "بوح"أو  "أو فهد "بسعد"
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ونحو ذلك هذه أسماء مذكرة جعلت أعالم على مؤنث فإهنا تمنع من الصرف  

 وهذا هو قول الجمهور يف المسألة.

أصله مذكًرا  العلم المؤنث الثالثي الساكن الوسط إذا كان الجمَور  الوا: 

فإنه يمنع، وهناك يف المسألة قول آخر ليس ضعيًفا وهو: جواز المنع والصرف، 

وهو لعيسى ابن عمر، والجرمي، والفراء، عيسى ابن عمر من مشايخ سيبويه، 

 والجرمي من تالميذ األخفش، والفراء من كبار الكوفيين.

وسط وإن نقل من وقولهم هذا ليس بضعيف؛ ألن هذا العلم الثالثي الساكن ال

المذكر فالخفة فيه باقية أي: لو لمحت فيه التذكير فإنك تصرفه؛ ألن المذكر 

وإذا لمحنا فيه التأنيث  "جاء زيد ورأيت عمروً "الثالثي الساكن الوسط مصروف 

لو قلنا إن التذكير طمس لفًظا ومعنًى مع أنك لو سميت امرأة بزيد فلفظه مؤنث 

 عاوية، لكن لو قلنا إن زيد اسم امرأة طمس فيه التذكير. ومعناه مذكر كما قلنا يف م

لقيل إن المؤنث الخالص التأنيث إذا كان ثالثًيا ساكن الوسط جاز فيه األمران 

كما سيأيت، هذا القول له قوته ووجاهته، وهو أيًضا يضبط المسألة اكثر ويريح؛ 

فيه هل هو يف  ألنك عندما يأتيك علم مؤنث ثالثي ساكن الوسط ثم تجلس تتأمل

أو  "بنجد"أو  "بوعد"األصل مذكر أم مؤنث، كان مذكًرا تمنعه كامرأة سميت 

هذا الزم المنع فإن لم يكن كذلك جاز فيه الوجهان، وأما على قول هؤالء  "بنور"

 فإهنم يجعلون القول واحًدا.

 وه ا هو  ول ابن مالك:

 ىفَ ااااْرتَ  وُنهُ ااااكَ  َعارِ اال نْ ِ اامَ  ْرطُ ااَوَ  

ََ الاااا َّالَِ  َأو َكُحااااوَر َأو َ ااااَفرْ  ااااو ََ 

 

َكاااارْ   ٌَ  َأو َزْيااااَد اْ ااااَم اْمااااَرَأَة الَ اْ ااااَم 
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 اْسمَ  َزْيدٍ  َأو َسَقْر يعني: ساكن الوسط، َكُحوَر يعني: متحرك الوسط، َأو َأو

 َذَكْر يعني: منقواًل من مذكر. اْسمَ  الَ  اْمَرَأةٍ 

ؤنث ثالثًيا ساكن الوسط ليس أعجمًيا وإن كان العلم الم مم  لنا يف الفالصن:

وال منقواًل من مذكر ففيه المنع والصرف والمنع أولى وأحسن وأكثر يف الكالم 

أعالم نساء فهذه يجوز  "دعٍد وكأٍس وشمٍس ومٍي ومزٍن وبانٍ "ونحو  "هند"نحو 

 "ورأيت هند مسرعة" "جاءت هند مسرعة"لك فيها المنع وهو األولى واألحسن 

ورأيت " "جاءت هندٌ "ولك الصرف وهو جائز فتقول:  "هند اليوم وسلمت على

 فالمنع من الصرف الجتماع العلتين العلمية والتأنيث.  "وسلمت على هندٍ " "هنًدا

والصرف قالوا: نظًرا لخفة االسم؛ ألن الثالثي الساكن الوسط أخف األسماء 

عرب يصرفون على اللسان، كما قلنا النحويون بذلك يعللون وال يحكمون ال

 ويمنعون والنحويون يعللون الوجهين بذلك، ومن ذلك قول الشاعر:

ااااااا  ب ضااااااا  مئزرهاااااااا  لااااااام ت ل  

 

 ىعااااد ولاااام تسااااق ىعااااد يف العلااااب 

فقال: دعد يف األول وصرف، وقال دعد يف الثاين فمنع، إًذا فهذا القسم ما  

 حكمه؟ جواز الوجهين والمنع أولى.

ة فأوجب المنع، وقال: إن الصرف لم وشذ أبو إسحاق الزجاج يف هذه المسأل

يأِت إال يف ضرورة الشعر، وهذا ليس بصحيح بل جاء الصرف يف غير الشعر كثيًرا، 

 :وهذا هو قول ابن مالك 

ااااِن َِاااا الَعااااِىِم َتاااْ كِْيًرا َ اااَبْق  ََ  َوْج

 

نْااااااَد َوالَمنْااااااُ  َأَذااااااق    َِ  َوُعْجَمااااااًن َك

ر السابق والعادم للعجمة، ويقول: يقول: العلم المؤنث الثالثي العادم للتذكي 

كهند يعني: ساكن الوسط فيه وجهان: الصرف والمنع. والمنع أحق، وبعد أن 

شرحنا هذه الخالصة وعلقنا عليها وبينا الخالف لكل مسألة من مسائلها نلخص 



 

 
e 

g h 

f  164 
 شرح ألفية ابن مالك

 ما سبق، نلخص الكالم على العلم المؤنث المعنوي التأنيث. 

د بذلك العلم المؤنث الذي ليس فيه يري العلم الم نا المعنو  ال أنيا:

عالمة التأنيث، إن كان أعجمًيا فالمنع قواًل واحًدا، وإن كان متحرك الوسط أو كان 

 ساكن الوسط ولكنه منقول من مذكر ففيه خالف:

الجمهور يمنعونه من الصرف، وقال غيرهم بجواز صرفه ومنعه، وإن كان 

ذكر ففيه الوجهان وشذ الزجاج ساكن الوسط وليس أعجمًيا وال منقواًل من م

فأوجب المنع هذه خالصة ما سبق يف العلم المؤنث الثالثي، ويف أول هذه األبيات 

 قال ابن مالك:

امَ  م نَّا   َكَ ا ََ ََْلَفا بِ  ُم

فأطلق التأنيث ونكره؛ لكي يشمل ما كان علًما مؤنًثا، وهذا الذي شرحناه من 

أبي هريرة وأبي بكرة "جزء مؤنث نحو أو ما كان  "فاطمة وحمزة وسعاد"قبل يف 

كنيته أبو هريرة، والكنية كما تعرفون علم؛ ألن  ◙فأبو هريرة  "وأبي قحافة

 العلم ثالثة أقسام كنية ولقب، واسم ليس بكنية وال لقب، فالكنية علم.

فالعلم أبو هريرة أم هريرة؟ العلم أبو هريرة، ننظر لهريرة فقط وحدها دون أن 

والهرة مصروفة أو  ◙لكنية، هريرة تصغير هرة كانت معهتدخل يف هذه ا

ممنوعة من الصرف؟ العلم المؤنث بالتاء يمنع، لكن إذا لم يكن علًما ما يمنع 

هذا علم؟ مصروف وإذا  "هذه هرة" "اشرتيت سيارةً " "هذه رحمة من اهلل"تقول 

 "هذه هرة وهذه هريرة"صغرت هرة قلت هريرة فهي ليست ممنوعة من الصرف 

ليست ممنوعة من الصرف، إًذا فكلمة هريرة التي يف أبي هريرة قبل أن تدخل يف 

أبي هريرة كانت علًما أم نكرة؟ نكرة، ثم دخلت بعد ذلك يف العلم صارت جزء 

علم ما صارت علًما صارت جزء علم فمنعت من الصرف لذلك، وإال فإن هريرة 
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 وحدها ال تمنع من الصرف.

لمسألة خالًفا بين المحدثين وبين اللغويين استشكلوا وأنتم واجدون يف هذه ا 

كثيًرا منع الصرف يف أبي هريرة؛ ألهنم يقولون ال موجب للمنع يف هريرة هنا، كان 

قد كان  "عن أبي هريرةٍ  "ينبغي أن تصرف حتى بعضهم خطأ من منع الصرف، 

هو  غلبت يف دار الكتب قديمة وحديثة، وهذا "عن أبي هريرةٍ "يجب أن يقال 

األصح، لكن الذي عليه المحدثون الذي رواه المحدثون واللغويون يف اسم أبي 

 أنه بالمنع من الصرف. ◙هريرة

صحابي معروف أسلم يف غزوة الطائف، ثم نزل من  "أبي بكرة"وكذلك يف 

بكرة ثم تعلق هبا بحبل ونزل فنسبوه إلى هذه البكرة، وهذه البكرة  الحصن ببكرة،

 ."أبو بكرةٍ "ة علم أم نكرة؟ نكر

هناك ملحوظة أخرى يف آخر الكالم على العلم المؤنث، يذكرها النحويون يف 

هذا الموضع وهي مفيدة كثيًرا تتعلق بأسماء القبائل والمواضع: أسماء القبائل 

وكل ما يدخل يف حكم القبائل أسماء القبائل، أسماء العوائل، أسماء األحياء إلى 

 آخره. 

خل يف حكم المواضع كالدول والمدن والقرى والمواضع وكل ما يد

 واألودية والجبال إلى آخره.

أسماء القبائل والمواضع ما حكمها من حيث الصرف والمنع؟ نقول: إن كان 

هذه تمنع  "باهلة"فيها موجب منع منعت من الصرف كأن تختم بتاء التأنيث مثل 

جمي يمنع من علم أع "بغداد"صرف علم ومؤنث، أو مثاًل يكون أعجمي مثل 

علم ممنوع  "خوالن ونجران"الصرف، أو مثاًل مختوم بألف ونون زائدتين مثل 

من الصرف؛ ألنه علم مختوم بألف ونون زائدتين، أو مختوم بألف تأنيث مثل 
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قبيلة تغلب،  "تغلب"يمنع من الصرف، أو على وزن فعل مثل  "أهبا" "صنعاء" 

 من الصرف منعت انتهينا من ذلك. فإذا كان يف أسماء القبائل والمواضع مانع

وإن لم يكن فيها مانع من موانع الصرف غير التأنيث لم يكن فيها مانع آخر 

غير التأنيث جاز لك فيها الصرف والمنع، جاز لك فيها المنع على تقدير القبيلة 

 بالحي يعني: أهنا حي من األحياء هذا مذكر.

ذكًرا، كيف نجعلها علًما جاز لك فيها الصرف على أنك تجعلها علًما م 

مذكًرا؟ نؤول القبيلة بالحي، حي من أحياء العرب يعني: مجموعة من األحياء 

والحي مذكر، ونؤول الموضع بالمكان والمكان مذكر، ولك فيها المنع على أن 

تجعلها أعالًما مؤنثة، كيف تجعلها أعالًما مؤنثة؟ تؤول القبيلة بالقبيلة مثاًل، 

بقعة، ولهذا تجد أسماء القبائل، وأسماء المواضع إذا لم يكن وتؤول الموضع بال

فيها مانع آخر غير التأنيث، تجد أهنا تأيت يف الكالم العربي الفصيح أحياًنا مصروفة، 

 "تميم وقريش وعرعر وعدن وتبوك ومصر"وأحياًنا ممنوعة من الصرف، نحو 

 إلى آخره.

محمد "تقول  "تميمَ أنا من "أو تقول  "أنا من تميمٍ "فلك أن تقول 

  أنا أسكن يف عرعٍر أو أسكن يف "وتقول  "من قريٍش أو من قريَش

 وهكذا. "عرعرَ 

ثم إن التتبع واالستقصاء بالشواهد اللغوية ينبيك أن بعض األعالم أعالم 

القبائل والمواضع قد جاءت بالصرف وبعضها جاءت بالمنع وبعضها جاءت 

سماء أسماء القبائل والمواضع إذا لم يكن هكذا وهكذا مما يدل على أن هذه األ

فيها مانع آخر غير التأنيث جاز لك فيها المنع والصرف، فإذا صرفت أولناها على 

چ چ )أهنا أعالم مذكرة، وإذا منعت أولناها على أهنا أعالم مؤنثة، قال تعالى: 
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 (ۈ ٴۇ)فمنع من الصرف، وقال:  [51الزخرخ:] (چ چ
ن مصًرا هنا هي مصر النيل فصرف، وقال تعالى: على من قال: إ [61البفرة:]

فصرف مع أنه علم مدينة، فنؤوله أنه أراد علم مكان،  [25ال وبن:] (ۀ ہہ)

 فصار علًما مذكًرا فصرفه وهكذا.

من المشهور يف هذا الباب باب ما ال ينصرف يف علم المؤنث البيت الذي 

 ذكرناه من قبل وهو قول الشاعر:

ااااااا  ب ضااااااا  مئزر  هاااااااالااااااام ت ل  

 

 ىعااااد ولاااام تسااااق ىعااااد يف العلااااب 

أحب أن نفسره؛ لكثرة تردده يف كتب النحو وربما يخفى معناه على بعض  

الطالب، لم تتلفع التلفع هو التقنع والتلثم، والعلب جمع علبة، والعلبة إناء من 

جلد تشرب األعراب به، وسمي العلب عليه العلب اآلن موجودة سميت على 

ت العلب من األعراب هي لم تشرب بالعلب يعني: ذلك، لكن من قديم كان

تشرب هبذا اإلنماء المصنوع من جلد، إناء صغير مصنوع من جلد تشرب العرب 

 به.

أن الشاعر يصف هذه المرأة بكوهنا من أهل الحضر ال من أهل  ،ومعنى البيت 

ه البادية فهي ال تتقنع بفضل مئزرها كأهل البوادي، وإنما لها ثوب خاص تتقنع ب

كأهل الحضر اآلن لهم ثوب خاص تتسرت به يسمى الغطفة أو يسمى شيلة أو نحو 

ذلك، وال تشرب يف العلب كأهل البادية وإنما تشرب يف إناء خاص من الفخار أو 

 النحاس ونحو ذلك هذا معنى البيت، وبذلك انتهى الكالم على العلم المؤنث.

 : لنن ف  بعد ٌلك إلى  ول ابن مالك

 اُّ الَوْضاااِ  َوال َّعرِْياااِ  َمااا ْ َوالَعَجِمااا

 

ُه اْمَ نَاااا ْ   َُ  َزْيااااَد َعَلااااى الاااا َّالَِ  َصااااْر

هذا هو االسم التاسع من األسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم  
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إبراهيم، إسماعيل، "األعجمي فعلة منعه من الصرف العلمية والعجمة نحو  

لمية والعجمة، هذه كلها ممنوعة من الصرف؛ للع "إسحاق، يعقوب، جورج

هذه أسماء مدن ممنوعة من الصرف؛ للعلمية  "لندن، وباريس، واشنطن"ونحو 

والعجمة فإن جعلتها أعالم مدن، أعالًما لمدينة صارت أعالًما مؤنثة أيًضا فاجتمع 

فيها مانعان: العلمية والعجمة، والعلمية والتأنيث، فهي ممنوعة لهذا وذاك، ولمنع 

ف شرطان، ال يمنع العلم األعجمي من الصرف إال العلم األعجمي من الصر

 بشرطين ذكرهما ابن مالك:

أن يكون علًما يف لغة األعجمية قبل نقله للعربية يعني: قبل أن  الشرط األول:

ينقل للغة العربية كان يف لغته األعجمية علًما، ما كان يف لغته األعجمية نكرة ثم 

 لغته األعجمية، واللغات األعجمية ما سوى نقل إلى العربية نكرة! ال، كان علًما يف

العربية كما تعرفون، ويشرتط لمنع صرف العلم األعجمي أن يكون علًما يف هذه 

اللغة األعجمية التي نقل منها العلم إلى اللغة العربية، وهذا الشرط يخرج نوعين 

 من األسماء األعجمية تبقى مصروفًة:

 "كلجام"مية وال يف اللغة العربية، ما ليس علًما يف اللغة األعج األول:

لجام  "اللجام"فهذه مصروفة اتفاًقا؛ ألهنا ليست أعالًما  "وتلفاز" "واستربق

وهو التلفزيون، الكلمات  "والتلفاز"نوع مما يداس عليه،  "واالستربق"الفرس، 

األعجمية نقلت من اللغة األعجمية إلى اللغة العربية ليست أعالًما، ال يف اللغة 

واشرتيت لجاًما " "هذا لجاٌم جيد"عجمية وال يف اللغة العربية هذا اتفاًقا تقول األ

 وهكذا. "وربطته بلجاٍم جيدٍ " "جيًدا

الذي يخرجه هذا الشرط ما ليس علًما يف لغته األعجمية، لكنه  األمر ال اين:

قل منها نقل منها إلى اللغة العربية علًما يف لغته األعجمية ما كان علًما نكرة، ثم ن

 إلى اللغة العربية فجعل علًما 
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، اسم "بندار"اسم القارئ المشهور المعروف ومثل  "قالون"مثال ذلك 

يف لغتها األعجمية معناها حسن أو جيد، استعملها  "قالون"محدث مشهور، 

يف بعض ما يروى عنه، ثم نقلت من هذه اللغة األعجمية فجعلت  ◙علي

معناها يف لغتها األعجمية تاجر، عندما نقلت  "ندارب"علًما على هذا القارئ، ومثل 

من األعجمية كانت معناها تاجر، ثم أطلقت يف اللغة العربية علًما على هذا 

المحدث، فهذه األسماء بلغتها األعجمية ليست أعالًما، لكنها عندما انتقلت للغة 

 لين:العربية صارت أعالًما، فاختلف النحويون يف مثل هذه األسماء على قو

وروى البخاري عن " "هذه قراءة قالونٍ "أهنا منصرفة تقول  الفول األول:

هذا هو الظاهر يف كالم سيبويه وهو قول ابن الحاجب، وقول ابن مالك إذ  "بندارٍ 

 قال هنا:

 َوال َّعرِْيِ   الَوْض ِ  َوالَعَجِماُّ 

انت يعني: الكلمة يف وضعها وأصلها أعجمية، وأيًضا يف لغتها األعجمية ك 

 علًما تشرتط أن تكون علًما يف لغتها األعجمية لكي تمنع من الصرف. 

أهنا غير منصرفة؛ ألهنا أعالم أعجمية، نعم، هي أعجمية  والفول ال اين:

بالوضع علمية بالوضع أو بالنقل؟ بالنقل، يعني: يف األعجمية نكرة، ويف العربية 

 الوضع صارت علم أعجمي، علم، اجمع األمرين: هي علم يف العربية وأعجمية يف

هذا قول الشمندي وابن عصفور وهو الذي اختاره ابن حيان وقال هو المشهور من 

وروى " "هذه قراءة قالونَ "كالم العرب، وعليه تمنع مثل ذلك من الصرف، تقول 

وهكذا، هذا الشرط األول لمنع العلم األعجمي، أن يكون  "البخاري عن بندارَ 

 ية.علًما يف لغته األعجم

أن يكون فوق ثالثة أحرف،  الشرط ال اين لمن  العلم األعجما من الصرخ:
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كاألمثلة السابقة، فإن كان العلم األعجمي على ثالثة أحرف صرف مطلًقا يعني  

  "ولوطٍ " "كنوٍح "على كل حال، على كل حال سواء كان ساكن الوسط 

ثة أحرف أن يكون فوق ثالثة أحرف يمنع من الصرف فإن كان األعجمي ثال

صرف مطلًقا سواء كان ساكن الوسط أو كان متحرك الوسط مثل: هم يمثلون 

ابن  ♠ هذا نوح" ♠ ويقولون أنه اسم أبي نوح "بـ لمك"قديًما 

، وأعالم العجمية كثيرة أيًضا ثالثية متحركة الوسط لكني ما تمكنت من "لمٍك 

ماء األعجمية األعجمية القديمة وأغلب األس مراجعة كتاب جمع كل األسماء

 الحديثة وبين أحكامها يعني: كمعجم يسهل لك الوصول لمثل هذه الكلمات.

هذا ممنوع من  "آزر"هذا رباعي؛ ألن المد عن حرفين متحرك وساكن  "آزر"

منعه من الصرف؛  [74األنعام:] (ٻ ٻ ٻ ٻ پ)الصرف قواًل واحًدا 

 ألنه رباعي.

 وهكذا.  "وسلم على نوٍح وصلى اهلل " "وأحب نوًحا" "هذا نوٌح "تقول 

وهنا يف المسألة قول ضعيف، وهناك من النحويين من يجعل العلم األعجمي 

الثالثي كالعلم المؤنث الثالثي بالتفصيل السابق يعني: إذا كان متحرك الوسط منع 

 من الصرف.

وإذا كان ساكن الوسط جاز فيه الوجهان، وهذا القول قول ضعيف؛ ألنه  

كاثرة من القرآن الكريم، وكالم العرب المحتج به التي يخالف النصوص المت

اجمعت كلها على الصرف، وإنما قد يقال هذا الكالم يف المسائل التي لم يرد فيها 

إال شواهد قليلة فنجيز ما سمع ثم نقيس وجًها آخر نجوزه، لكن عندما تأيت شواهد 

ا وكلها على طريقة واحدة، ثم نجوزها ونجو ا جدًّ ز معها وجًها آخر، هذا كثيرة جدًّ

من السليق، أو هذا من أسباب تضعيف القول؛ ألنك عند اللغة فعل وترك فإذا 
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علمت أن العرب قصدت شيًئا يجب أن تقصد إليه، وإذا علمت أن العرب قصدت 

 ترك شيء وجب أن ترتكه، وإذا لم تعلم حينئٍذ أن تقيس. 

بغلبة الظن، من غلبة الظن أن والعلم ال يشرتط فيه أن يكون علًما يقينًيا لكن 

ا يف القرآن، يف الحديث، يف كالم العرب شعًرا  تأيت يف المسألة نصوص كثيرة جدًّ

 ونثًرا كلها على طريقة واحدة فتعلم حينئٍذ أهنم قصدوا هذا األمر قصًدا، وهكذا.

تلحظون أن أغلب أمثلتنا التي ذكرناها يف العلم األعجمي أعالم مذكرة؛ ألن 

لمؤنث سبق الكالم عليه من قبل، ومن ذلك أن العلم األعجمي إذا انضاف العلم ا

إليه التأنيث، علم أعجمي ومؤنث، أو نقول علم مؤنث وهو أعجمي هذا سبق يف 

كما مثلنا  "كجور"العلم المؤنث أن منعه حينئٍذ حتى ولو كان ثالثًيا ساكن الوسط 

 قبل قليل بذلك، نعم.

أن كل أسماء األنبياء ممنوعة من  عجما وها:هنا َا دة ت علق بالعلم األ

محمد وصالح " :الصرف للعلمية والعجمة سوى سبعة أربعة من العرب وهم

 . "شهًصا"يجمعون هود بقولك  "وشعيب وهود

عندما نقول أن أسماء  "نوح ولوط وشيث"وثالثة أسماؤهم أعجمية وهم 

ذين نعرف أسماءهم ما نحتاج األنبياء ممنوعة من الصرف يفهم أننا نريد األنبياء ال

ا.  ننبه على ذلك؛ ألن أنبياء اهلل كثيرون جدًّ

أسماؤهم ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة نحن نحكم  وعندما يفول:

على األسماء، وال نحكم على الذوات هل هم عرب أم عجم، االسم عند 

نحو النحويين أعجمي يعني: ليس على قياس كالم العرب، ليس على أوزاهنم و

 ذلك، أما الذوات فال نتكلم عليها.

كل أسماء المالئكة ممنوعة من  َا دة أخر  مشابَن يف أ مام المال  ن:
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إلى آخره سوى أربعة وهم  "كجربيل أو جربائيل"الصرف للعلمية والعجمة  

وهذه أسماء عربية منصرفة، أما مالك فثابت يف القرآن  "مالك ومنكر ونكير"

كير ففيهما خالف، فإن كانا ملكين فيدخالن عندنا يف هذه الكريم، وأما منكر ون

هذا اسم عربي، ولكنه ممنوع من الصرف ال  "رضوان"المسألة، واالسم الرابع 

إن ثبت أيًضا  "رضوان"للعلمية والعجمة ولكن للعلمية وزيادة األلف والنون، 

 يقال: خازن الجنة إن ثبت.

م عن األسماء الممنوعة من هذا ما يتعلق بالعلم األعجمي، ونحن نتكل

 الصرف.

األسماء األعجمية إما تنظر إليها مستقلة عن مسمياهتا يعني:  "سليمان"   ال:

مثاًل إذا أردت به  "فسليمان"عن الذين سموا هبا، أو تنظر إليها مقرونة بأصحاهبا 

اسم أعجمي وهو ممنوع للعلمية  "سليمان"فنقول إن  النبي 

ن حينئٍذ واقعتان يف علم أعجمي فيعرف هما أصليتان أم والعجمة، واأللف والنو

عموًما دون النظر إلى من سمي به،  "سليمان"زائدتان، أما إذا نظرت إلى اسم 

فنقول حينئٍذ يصح أن تقول إنه علم أعجمي، ويصح أن تقول: إنه اسم عربي 

ذا فعالن من السالمة، ثم تصغره فتقول: سليمان، وإ "سلمان" "لسلمان"تصغير 

فهو ممنوع من الصرف ال للعلمية والعجمة ولكنه  "سلمان"كان اسم عربي من 

للعلمية وزيادة األلف وهكذا، يف أعالم األعجمية كثيرة قديمة وحديثة مثل 

فهو علم أعجمي، وإال لم تربط  إن أردت به اسم النبي  "إسحاق"

حق يسحق أس"فيصح أن تقول إنه علم أعجمي، ويصح أن تقول إنه اسم عربي 

 أسحق الضرع يعني: إذا بلي. "إسحاًقا

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
 

¹ 
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 الدرس العاشر بعد املائة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف ليلة االثنين، التاسع فسالم عليكم ورحمته 

عشر من شهر جمادى اآلخرة، من سنة أربع وثالثين وأربعمائة وألف من هجرة 

، ونحن يف جامع الراجحي، يف حي الجزيرة يف مدينة المصطفى 

 [ عليهأل ين ابن مالكالرياض، نعقد الدرس العاشر بعد المئة، من دروس شرح ]

 رحمة اهلل تعالى.

وال يزال الكالم متواصاًل منذ ثالثة دروس وهذا الرابع، على باب ما ال 

.إن شاء اهلل ننتهي منه يف هذا الدرس، وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك .ينصرف،

  ،عقد هذا الباب يف سبعة وعشرين بيًتا، فهو من أطول أبواب األلفية

 بيًتا، ونقرأ ما بعدها يف افتتاح هذا الدرس.شرحنا يف الدروس الماضية تسعة عشر 

 :قال 

و َوْزَن َيُفاااااااصُّ الِ ْعااااااااَل  ٌُ  َكاااااااَ اَك 

 

 َأو َ الِاااااااااَب َكَأْذَماااااااااَد َوَيْعَلاااااااااى 

ٌِ  َألِااااْ     َوَمااااا َيِصااااْيُر َعَلًمااااا ِمااااْن 

 

َلااااْيَس َينَْصاااارْخ   ََ  ََ  ِزْيااااَدْ  إِللَحااااا

ُه إِْن ُعاااااِداَل   ََ  َوالَعَلاااااَم اْمنَاااااْ  َصاااااْر

 

 ال َّوكِْياااااااااِد َأو َكاااااااااُ َعاَل  َكُ َعااااااااا ِ  
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 َوالَعااااْدُل َوال َّْعرِْيااااُ  َمانَِعااااا َ ااااَحرْ  

 

ا بِااااااِه ال َّْعيِااااااْيُن َ ْصااااااًدا ُيْعَ َباااااارْ   ٌَ  إِ

َعااااااِل َعَلَماااااا  ََ  اْباااااِن َعَلاااااى الَ ْسااااارِ 

 

َ اااااااك َوْهاااااااَو َن ِْياااااااُر ُجَشاااااااَما   ُم نَّ

اااااَرا  ْن َماااااا ُن ِّ ََ  ِعنْاااااَد َتِماااااْيِم َواْصااااارِ

 

ااااَراِمااااْن ُكاااا ِّ َمااااا ا   ل َّْعرِْيااااُ  َِْيااااِه أمَّ

ِ ااااا  ََ  َوَمااااا َيُ ااااوُن ِمنْااااُه َمنُْفوًصااااا 

 

اااااااَج َجاااااااَواَر َيْفَ ِ اااااااا  َْ  إْعَرابِاااااااِه َن

 َوالِْضااااااََِراَر َأو َتنَاُ ااااااَب ُصاااااارِْخ  

 

و الَمنِْ  َوالَمْصاُروُخ َ اْد الَ َينَْصارِخ  ٌُ 

 يعد األسماء الممنوعة من الصرف فيذكر منها اسًما فيقول: ما زال  

و َوْزَن َيُفاااااااصُّ الِ ْعااااااااَل  ٌُ  َكاااااااَ اَك 

 

 َأو َ الِاااااااااَب َكَأْذَماااااااااَد َوَيْعَلاااااااااى 

هذا هو االسم العاشر، من األسماء الممنوعة من الصرف، وهو الَعَلم الذي  

 على وزن الفعل، فعلة منعه من الصرف الَعَلمية ووزن الفعل. 

خ؟ ألن هناك وهنا نسأل ما وزن ال ع  ال   ي مر يف اال م َيمنعه من الصر

أوزان مش ركن ك يرة، تأتا يف األ مام وتأتا يف األَعال، ََ  ك  وزن مش رك بين 

والجواب عن ٌلك: أن وزن ال ع   األ مام واألَعال يمن  اال م من الصرخ؟

 ال   يمن  اال م من الصرخ مالمن أنواع:

أوزان أن يكون الوزن خاًصا بالفعل أي: ال يوجد يف األسماء، وهناك  األول:

 "وُعلِم" "علَّم"كثيرة تأيت يف األفعال وال تكون يف األسماء، من مثل أوزان: 

هذه كلها أوزان تكون يف األفعال وال تكون يف  "وُيعلم" "واستعلم" "وتعالم"

 األسماء.

فلو جاءت أعالم على وزن هذه األفعال لمنعت من الصرف، كأن تأخذ شيًئا 

وتجعله علًما، ومما سمع من العرب قولهم  من األسماء التي ذكرنا قبل قليل

ر" ل، فعندما  "شمَّ وهو علم على قبيلة وعلم على فرس، فليس يف األسماء فعَّ

ر"قالوا:  ر"قلنا أن  "قدم وأخر وعلم وفهم"وهو على وزن الفعل مثل  "شمَّ  "شمَّ
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ممنوعة من الصرف؛ ألهنا علم جاءت على وزن يخص األفعال، فعلمنا أن كلمة 

ر عن ساعد "يف األصل فعل، ثم نقلت من الفعلية إلى االسمية تقول  "رشمَّ " شمَّ

 فلهذا منعت من الصرف.  "الجد

اسم قبيلة، ومنها أبي األسود الدؤلي  "دؤل"وهي اسم قبيلة  "دؤل"ومن ذلك 

على وزن ُفعل، وُفعل من األوزان الخاصة بالفعل ويأيت عليه  "دؤل"المشهور 

وال يأيت على ُفعل، فعندما جاءت  "ُعلم وفهم وضرب"كـ الفعل المبني للمجهول 

 قالوا: إهنا منقولة من األفعال. "دؤل"

فُعلم أن هذه الصحراء  "اصمت"اسم صحراء سموها  "اصمت"ومن ذلك 

 سميت بالفعل اصمت، نعم.

علم على مكان، هذه أسماء وأعالم سمعت عن العرب،  "خضم"ومن ذلك 

ألسماء فلهذا منعتها العرب من الصرف، فهذا النوع وهي على أوزان ال تكون يف ا

 األول من األوزان التي تؤثر يف االسم منًعا من الصرف.

من األوزان التي تؤثر يف االسم المنع من الصرف، أن يكون هذا  النوع ال اين:

الوزن موجوًدا يف األسماء، وموجوًدا يف األفعال، ولكنه بالفعل أولى من االسم؛ 

كثر، هناك بعض األوزان موجودة يف األسماء، وموجودة يف األفعال، إال ألنه فيه أ

ا على هذا الوزن، أما األسماء فلم يأِت على هذا الوزن إال  أهنا يف األفعال كثيرة جدًّ

 أسماًء قليلة ويكون مرتجلة.

ا يف الفعل، بل إهنا  "وإفَعل ُأفُعل وإفِعل" من ٌلك م اًل   فهذه األوزان كثيرة جدًّ

إجلس "وإفعل مثل األمر  "ُأقعد وُأكتب"ردة يف األمر من الثالثي، ُأفُعل مثل مط

فهي كثيرة ومضطردة، لكن يف األسماء هي  "إركب إذهب"وإفعل مثل  "وانزل

ا وكلها أسماء مرتجلة يعني: لم تأِت على قياس.  قليلة جدًّ
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ه عشر هذه لغة واإلصبع في "إصبع "أبلم وإثمد وإصبع"قال: ومن ذلك مثاًل  

لغات، فإصبع يف هذه اللغة على وزن إفعل، وإثمد وهو حجر كحل على وزن 

ا، فلهذا لو سميت بشيء منها يعني: لو  إفعل، وأبلم على وزن ُأفعل وهي قليلة جدًّ

اذهب واجلس "جعلت شيًئا منها علًما فإنك تمنعه من الصرف كأن تسمي بـ 

 حينئٍذ تمنعها من الصرف.، أو تسمي بأبلم أو إثمد أو أصبع فإنك "واقعد

ومن ذلك أيًضا النوع الثالث من األوزان التي تؤثر يف االسم  النوع ال الا:

أوزان مشرتكة بين األسماء واألفعال موجودة يف األسماء واألفعال، إال أن  المنع

فيها زيادة، فيها حرف زائد هذا الحرف الزائد يف الفعل له معنى، ويف االسم ليس له 

 معنى.

أن يكون الوزن مشرتًكا بين األسماء واألفعال إال أنه يف الفعل أولى؛  ولون:يف

ألن الزيادة فيه ذات معنى، أوزان موجودة يف األسماء، وموجودة يف األفعال، وهذه 

األوزان فيها حرف زائد الحرف الزائد يف األفعال له معنى، ويف األسماء ليس له 

ا يف الفعل  معنى، مثل أفعل ويفعل وتفعل وأفُعل،  هذه أوزان كثيرة جدًّ

أفعل أذهب، ويفعل يذهب، وتفعل تذهب، وأفُعل أكتب، فهي كثيرة  م  :

ا يف الفعل ومطردة، والزيادة التي يف الفعل   "أذهب ويذهب وتذهب وأكتب"جدًّ

زيادة ذات معنى أم ليس لها معنى؟ ذات معنى، فالهمزة التي يف أذهب دلت على 

يذهب الغائب، والتي يف تذهب للمخاطب، والتي يف أكتب المتكلم، والتي يف 

متكلم، إًذا فهذه الزيادة لها معنى، وهذه األسماء يف األوزان ليست كثيرة، إال أن 

 حرف الزيادة فيها ليس لها معنى مجرد حرف زائد. 

أو  "إن أصابتني أفكٌل "وهو اسم للِرعدة  "أْفكل"قالوا: من أمثلة ذلك 

 عدة، أصابته أفكٌل أي: ِرعدة. رِ  "أصابته أفكٌل "
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وربما كلمات غريبة؛ ألن الوزن كما قلنا يف األسماء  "يرمع"ويفعل تقول مثل 

وهذا يطرد يف جمع القلة أفُعل، لكن  "أخلد"قليل، واسم على وزن أفعل مثل 

 "يرمع"ليس لها معنى، ال تدل على معنًى، أو الياء التي يف  "أخلد"يف  الهمزة التي

 رف زائد هو الهمزة التي يف أفكل. فمجرد ح

فلهذا قالوا: إن هذه األوزان وإن كانت مشرتكة بين األسماء واالفعال، إال أهنا 

 تؤثر منًعا من الصرف؛ ألن الزيادة التي يف األفعال ذات معنى فالفعل هبا أولى.

أصابته "هذه الكلمات إذا بقيت أسماًء فهي مصروفة؛ لعدم المانع، تقول 

اسم نكرة ليس علًما، فيمنع  "يرمعٌ "وهذا " "أقلٌب "وهذه  "أصابته أفَكٌل " "أفكٌل 

 "يذهب"أو  "أذهب"من الصرف، لكن لو سميت هبا فجعلتها أعالًما، سميت بـ 

 "يرمع"أو سميت  "أقلب"أو سميت "أفكل "أو سميت  "أكتب"أو  "تذهب"أو 

، وإذا لم يكون علًما فإنك حينئٍذ تمنعه من الصرف إن كان علًما تمنعه من الصرف

أو على حسب أصله إن كان فعاًل فهو فعل، وإن كان اسم نكرة فهو اسم نكرة 

 مصروف.

 "ويشكر "وتغلب "ويعلى" "ويزيد "أحمد"مما سمع يف ذلك  ومن ٌلك أ :

فسموا الرجل بأحمد، هم سموه  "أحمد"وهي كثيرة عن العرب، وقالوا مثاًل 

لفرق بين أحمد وأذهب؟ ال فرق كالهما أنت يمكن تسمي أذهب، ما ا أحمد،

، "أنا أحمد اهلل"فعل، إال أهنم سموا بأحمد وهو يف األصل كما ترون فعل مضارع 

ثم سموا هذا الرجل بأحمد تفاءاًل بأنه يحمد فمنع من الصرف؛ ألنه على وزٍن هو 

 بالفعل أولى؛ لكون زيادته يف الفعل ذات معنى. 

ثم ُجعل علًما  "والمال يزيد "الماء يزيد" هو يف األصل فعل "يزيد"وكذلك 

أسماء قبيلتين يف األصل أفعال، فلما  "تغلب ويشكر"فسمي الرجل بيزيد، وكذلك 

 جعلت أعالًما منعت من الصرف.
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أما إذا كان الوزن المشرتك بين األسماء واألفعال كثيًرا يف األسماء، وكثيًرا يف   

وال هو يف األسماء أولى يعني: علي  األفعال، بحيث ليس هو يف األفعال أولى،

أسماء كثيرة وعلي أفعال كثيرة، فإن هذا الوزن ال يؤثر المنع من الصرف، وهي 

 أوزان كثيرة.

 "ذهب وجلس وقعد"مثل  ومن ذلك الوزن فعل فهذا الوزن يف الفعل كثير

فلهذا لو سميت رجاًل بقمر أو  "جبل وقمر وحجر"وهو يف األسماء كثير مثل 

فإنك تصرف أو تمنع؟ تصرف تقول  "أو سميته بذهب أو جلس أو قعدبحجر، 

 إذا كانت أعالًما. "هذا قمٌر وجلٌس وكتٌب وحمدٌ "

وهو يف  "دحرج وبعثر"وكذلك الوزن فعلل، وهو يف األفعال كثير مثل 

فإذا سميت بفعلل فإنك ال تمنع من الصرف، كـ رجاًل  "جعفر"األسماء كثير، مثل 

سميته دحرًجا أو سميته بعثًرا، وسمع عن العرب أهنم سموا بـ سميته جعفًرا أو 

جاء كعسٌب ":تقول وجاء عنهم أنه مصروف، وحكاه سيبويه  "كعسب"

 ."ورأيت كعسًبا ومررت بكعسٍب 

هذان االسمان مصروفان أم غير مصروفين؟ فالسؤال ما  م   بندر وعن ر يفول:

على وزن  "بندر"فر مصروفان، وزن عنرت وبندر؟ إن قلنا أهنما فعلل فهما كجع

 "بدر"من  "فبندر"فعلل فتقول بندٌر فعلٌل، وعنرتٌ فعلٌل، وإن قلنا إن النون زائدة، 

 "بندر"وهذا الظاهر فهي تنعل، وهي ليست من أوزان الفعل، إذا كانت النون يف 

زائدة فما وزن بندر؟ تقابل األصول بالفاء والعين والالم، والحرف الزائد تجعله 

فسه يف الوزن، فالوزن فنعل هل فنعل من أوزان الفعل؟ ليس من أوزان الفعل، بن

فهما  "بندر وعنرت"وهو مصروف وهذا هو الظاهر أن النون زائدة فيهما يف 

 مصروفان على كل حال.

ومن األوزان المشرتكة بين األسماء واألفعال بال مزية بحيث ال تمنع من 
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وموجود يف األسماء  "قاتل وخاصم"مثل  الصرف فاعل، فهو موجود يف األفعال

جاء سالٌم ورأيت سالًما "بل هذا ال تمنع من الصرف تقول  "سالم وقائم"مثل 

  "ومررت بسالمٍ 

أن الَعَلم يمنع من الصرف إذا كان على وزن الفعل، ووزن الفعل  َالفالصن:

 الذي يؤثر المنع من الصرف:

ما كان يف الفعل أكثر، والثالث ما  ثالثة أشياء ما كان خاًصا بالفعل، والثاين

 كانت زيادته يف الفعل ذات معنى، وهذا هو قول ابن مالك:

و َكَ اكَ   الِ ْعاَل  َيُفصُّ  َوْزنَ  ٌُ

 يعني النوع األول وهو الوزن الخاص باألفعال، ثم قال:

 َوَيْعَلى َكَأْذَمدَ  َ الَِب  َأو

أحمد "يف األفعال أغلب كـ يريد الوزن المشرتك بين األسماء واألفعال إال أنه 

ولهذا أخذ بعض الشراح على ابن مالك قوله: أو غالٍب، قالوا: إنه ال  "ويعلى

يشمل النوعين اآلخرين، غير المختص فلهذا لو قال: أو أولى يعني: يخص الفعل 

أو أولى بالفعل، األولى يشمل الثاين والثالث أولى؛ ألنه أكثر، وأولى؛ ألن زيادته 

 بعضهم يحاول أن يفسر قوله غالب بأولى؛ ألنه يشمل األمرين.ذات معنى، و

وبذلك يتبين أن الَعَلم إذا كان على وزن الفعل فإنه ُيمنع من الصرف، وأما  

الوصف فمتى ُيمنع من الصرف؟ إذا كان على وزن أفعل كما قلنا ليس على وزن 

فقط، أو الفعل، ال، ال يمنع الوصف من الصرف إال إذا كان على وزن أفعل 

مصغره أفيعل، لكن بقية أوزان الفعل ال تؤثر يف الوصف، ولهذا قلنا هناك يف 

 الوصف الوصفية ووزن أفعل، وهنا قلنا الَعَلمية ووزن الفعل.
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 : مم  ال ابن املك 

ٌِ  َألِااااْ    َوَمااااا َيِصااااْيُر َعَلًمااااا ِمااااْن 

 

َلااااْيَس َينَْصاااارْخ   ََ  ََ  ِزْيااااَدْ  إِللَحااااا

عشر من األسماء الممنوعة من الصرف، وهو الَعَلم  هذا هو االسم الحادي 

المختوم بألف اإللحاق، فعلة منعه من الصرف الَعَلمية وألف اإللحاق، وسبق 

الكالم يف االسم األول من األسماء الممنوعة من الصرف، وهو االسم المختوم 

م، بألف التأنيث الكالم على ألف اإللحاق، وكيف نميز األلف التي يف آخر االس

هل هي ألف أصلية أو منقلبة عن أصل؟ أم ألف تأنيث، أم ألف إلحاق، بقي النوع 

الرابع، أو ألف تكسير، هذه األلفات يف العربية، إما أن تكون األلف يف االسم 

 العربي ألًفا منقلبة عن أصل، أو ألف تأنيث، أو ألف إلحاق، أو ألف تكسير. 

فيه أصلية، األلف األصلية ال تكون وعرفنا أن االسم المعرب ال تكون األلف 

إال يف الحروف، أو يف األسماء المبنية، أما يف األسماء المعربة واألفعال المتصرفة، 

فال تكون فيه األلف أصلية أبًدا، وبينا هناك كيف تفرق بين هذه األلفات فلهذا ال 

 نعيد ذلك اآلن. 

وهما  "وأرطى" "علقا"لكن نقول: إذا كان االسم مختوًما يف ألف إلحاق نحو 

هي يف األصل عين والم وقاف؛ ألهنا تتعلق، ثم زيدت األلف  "اسما نبات، فعلًقا

وليست  "هذا علقا"ليس للتأنيث؛ ألنه مذكر  "علقا"فيها، فلماذا زيدت األلف يف 

منقلبة عن أصل؛ ألن األصول العين والالم والقاف، وليست للتكسير؛ ألن 

 ة فهذه لإللحاق.التكسير ال تكون إال سادس

ومعنى اإللحاق كما شرحناه من قبل، اإللحاق هو: مجرد غرٍض لفظي؛ 

لجعل كلمة ثالثية على وزن رباعي، أو كلمة رباعية على وزن خماسي، تأيت إلى 

كلمة ثالثية تزيد فيها حرًفا ال لمعنى، وإنما غرضك يف هذه الزيادة غرض لفظي، 
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 "علق"ى وزن كلمة رباعية، كيف تجعل هذه وهو أن تجعل هذه الكلمة الثالثية عل

علق ثالثي وجعفر رباعي؟ تزيد حرًفا، ثم تجعل الكلمة على  "جعفر"على وزن 

وزن فعلل جعفر، قالوا: علقا جعفر فيكون علقا ملحقة بجعفر هذا معنى اإللحاق 

  "والغرض لفظي، وليس له غرض معنوي، وكذلك أرطى

 "دفرى"ذا خرجت رائحته، ثم قالوا: دفر الشيء إ "دفرى"ومن ذلك أيًضا 

هو الموضع  ودفرى "درهم"مثل  "فجعلوا هذه الكلمة الثالثية كلمة رباعية دفرى

البعير، وهو أول ما يعرق يف البعير، وكذلك يف  الذي خلف األذن وخاصة يف

أكلت "اإلنسان، هذا أول ما يعرق يسمى دفرى فهذه الكلمات هي أسماء مصروفة 

 فهي أسماء مصروفة  "هذا دفًرا"وتقول  "وأرًطا البهائم علًقا

فإذا جعلت مثل هذه األسماء أعالًما سميت هبا فإهنا ستمنع من الصرف؛ 

للعلمية وألف اإللحاق جعاًل أللف اإللحاق يف حكم ألف التأنيث، تقول لو 

وسلمت على "، "ورأيت علقا مسرًعا"، "جاء علقا مسرًعا"سميت رجاًل بـ علقا 

 وهكذا. "ًعاعلقا مسر

 وابن مالك يفول يف البيت:

ٌِ  َألِااااْ    َوَمااااا َيِصااااْيُر َعَلًمااااا ِمااااْن 

 

َلااااْيَس َينَْصاااارْخ   ََ  ََ  ِزْيااااَدْ  إِللَحااااا

ولم يقيد ألف اإللحاق هنا بكوهنا مقصورة أو ممدودة وهذا مما أخذ عليه؛  

ألن ألف اإللحاق التي تمنع من الصرف هي المقصورة، أما الممدودة فإهنا ال 

وهي معروفة  "علباء"تمنع من الصرف اتفاًقا، فألف اإللحاق الممدودة مثل 

 اسم مصروف، وهي من العين والالم والباء  "فعلباءٌ "عصب العنق:  "علباء"

 "علباءٌ "وقالوا:  "قرطاس"ثم أرادت العرب أن تلحق هذا الثالثي بنحو كلمة 

ا لمجرد إلحاق الثالثي نحو ؛ ألن الزيادة هنا ليس لها معنى، فقالوا: إهن"قرطاٌس "
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فإنه يبقى مصروًفا وال يمنع من "علباًء "، فلو سميت رجاًل "قرطاس"كلمة  

 الصرف؛ ألن الهمزة يعني: ألف اإللحاق الممدودة ال تشبه ألف التأنيث الممدودة 

تأيت بعدها تاء  "علباء"وعدم الشبه بينهما أن ألف اإللحاق الممدودة كـ 

علقى وأرطى "وأما ألف اإللحاق المقصورة كـ  "ٌء وعلباٌت علبا"التأنيث تقول 

فإن تاء التأنيث ال تأيت بعدها، ومعروف أن ألف التأنيث ال يمكن أن  "ودفرى

تصاحب تاء التأنيث؛ ألهنما عالمة تأنيث فال يجتمعان بألف التأنيث، أما ألف 

م ألف اإللحاق فليست عالمة تأنيث، لكن ألف اإللحاق المقصورة حكمها حك

التأنيث؛ ألن العرب ال تزيد عليها التاء، أما ألف التأنيث الممدودة فال يجعلوهنا 

 كألف التأنيث الممدودة؛ ألهنم بعدها التاء.

 : مم بعد ٌلك يفول ابن مالك

ُه إِْن ُعاااااِداَل  ََ  َوالَعَلاااااَم اْمنَاااااْ  َصاااااْر

 

 َكُ َعاااااااااِ  ال َّوكِْياااااااااِد َأو َكاااااااااُ َعاَل  

 ْيااااُ  َمانَِعااااا َ ااااَحرْ َوالَعااااْدُل َوال َّْعرِ  

 

ا بِااااااِه ال َّْعيِااااااْيُن َ ْصااااااًدا ُيْعَ َباااااارْ   ٌَ  إِ

َعاااااِل َعَلَمااااا  ََ  واْبااااِن َعَلااااى الَ ْساااارِ 

 

ً اااااااا َوْهاااااااَو َن ِْياااااااُر ُجَشاااااااَما   ُم نَّ

 َتِمْيِم  ِعنَْد  

هذا هو االسم الثاين عشر، من األسماء الممنوعة من الصرف وهو الَعَلم 

 الَعَلمية والعدل.  المعدول، فعلة منعه من الصرف

فإن قال قائل لماذا كل هذه التفاصيل التي ذكرنا؟ والجواب ألهنا الدرس ويف 

النحو التفصيل يف شرح ألفية ابن مالك، لكن لو كنا نشرح األجرومية للمبتدئين، 

أو األزهرية للمتوسطين ما ذكرنا مثل هذه التفاصيل، ونحن ما أتينا إال لكي نشرح 

النحو؛ ألن النحوي ال يستطيع أن يقيس بعد ذلك إال لو أتقن ونفصل يف أحكام 

هذه الدقائق والتفاصيل، ألن القياس كما تعرفون، التعرف على الموجود أسهل 
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 من التعرف على غير الموجود، التعرف على الموجود يدركه أكثر الناس

فلهذا كالم العرب الذي جاءنا دراسته سهلة، لكن إذا ُطلب منك أن تعرف  

حكم العربية يف أمور استجدت، ولم ترد عن العرب سواء يف أساليب أو يف كلمات 

أو يف أحكام أو نحو ذلك، فهذا ما يتقنها من عرف اللغة التي جاءت دون معرفة 

 مقاييسها 

فاللغة سماع وقياس كما أن الفقه وجميع العلوم، هناك علوم سماعية، وعلوم 

يمكن أن يفتي يف حدود التقليد، لكن ال يمكن  قياسية كالفقه وأصول الفقه، الفقيه

أن يكون مجتهًدا إال إذا أدرك الفقه وأصول الفقه؛ ألن الفقه من المسموع المرئي 

وأصول الفقه باالجتهاد، وكذلك النحو. النحو فيه سماع لكي تتكلم كما تكلمت 

رنة بينها العرب فهناك أصول للنحو فهذه ال تأيت إال بمعرفة هذه التفاصيل والمقا

 وبين استخراج األصول العامة التي تحكم كالم العرب.

نعود إلى االسم الممنوع من الصرف الثاين عشر وهو الَعَلم المعدول، وعلة 

منعه من الصرف الَعَلمية والعدل، العدل شرحناه من قبل عندما تكلمنا على 

ية إلى صيغة الوصف المعدول، وقلنا إن العدل هو تحويل االسم من صيغته األصل

 أخرى والمعنى واحد هذا هو العدل

و بق يف الوص  المعدول أن  لنا إن الوص  المعدول يشم   يئين مال   

 وم لا وأخر، وأما الَعَلم المعدول ال   ي  لم عليه اِن َيشم  أربعن أ يام:

جمع وكتع وبصع ": ألفاظ التوكيد التي جاءت على وزن ُفعل، وهي: ألولا

أو  "جاء الناس أجمع"وكيد جمع مؤنث من أجمع تقول مثاًل: هذه ت "وبتع

 "وجاء الناس أجمعون" "وفهمت المسألة جمعاء" "فهمت الدرس أجمع"

هذا لفظ التوكيد أجمع ومؤنثه جمعاء، أما أجمع فيجمع  "وجاءت النساء جمع"
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على أجمعون، وأما جمعاء فتجمع على جمع، أما أجمع فهو ممنوع من الصرف؛  

 لى وزن أفعل ألنه ع

وأما جمعاء فهي ممنوعة من الصرف؛ ألهنا مختومة بألف التأنيث، وأما 

أجمعون فال تخضع للصرف وعدم الصرف؛ ألهنا مجموعة بالواو والنون، فلم 

ُجمع المسموع عن العرب أهنم يمنعوهنا من الصرف، فيقولون:  "ُجمع"يبقى إال 

وهي من  "ررت بالنساء جمعَ وم" "ورأيت النساء جمعَ " "جاءت النساء جمعُ "

جاءت النساء " "كل"ألفاظ التوكيد إال أهنا ممنوعة من الصرف، والمعنى معنى 

 كلهن، جمع ممنوعة من الصرف لعلتين: "يعني "جمع

: قالوا الَعَلمية، فجمع علم جنس على اإلحاطة والشمول، فلهذا العلن األولى

ا أعالم على علم جنس على يقولون: ألفاظ التوكيد أجمع وتصرفات أجمع، كله

 اإلحاطة والشمول إال أن هذا ال يظهر كما قلنا إال يف جمع.

سبحان هذا اسم وهو مصدر؛ ألنه علم جنس على التسبيح  "سبحان"مثل 

يعني: هذا ال ينصرف إال ما جاء يف ضرورة الشعر، هذا هو قول الجمهور، وتبعهم 

 على ذلك ابن مالك عندما قال:

ُه إِْن ُعاااااِداَل َوالَعَلاااااَم امْ  ََ  نَاااااْ  َصاااااْر

 

 َكُ َعاااااااااِ  ال َّوكِْياااااااااِد َأو َكاااااااااُ َعاَل  

فجعل ُفعل التوكيد علم قال: والَعَلم امنع صرفه إن عدال كفعل التوكيد فجعل  

 فعل التوكيد علًما.

إن أجمع وإخوان أجمع ومنها جمع هي معارف بال  "وقال بعض النحويين

ضافة مقدرة بمضاف إليه مقدر، والتقدير شك باالتفاق لكنهم قالوا: هي معارف بإ

ثم حذف  "كلهن"كقولك  "جاءت النساء جمعهن"أي:  "جاءت النساء جمع"يف 

فهمت المسألة "فهمت األمر أجمع "المضاف إليه، فلهذا تؤكد به المعرفة تقول: 
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 تؤكد به المعرفة، وهكذا "جمعاء

الشمول أم ََا معارخ بات اَ، ل ن ه  ها أعالم جنس على اإلذاهن و 

 معرَا  لمضاخ إليه مح وخ؟  والن: 

كما عرفنا هو قول الجمهور، هذه العلة األولى للمنع وهي  والفول األول:

 العلمية.

 "هي العلمية والعدد، فجمع معدولة ما معنى معدولة؟ أي العلن ال انين للمن :

صرفت عن صيغتها األصلية إلى صيغة أخرى والمعنى واحد، فما صيغتها 

صلية التي عدلت وصرفت عنها؟ قالوا: جمعاوات؛ ألن األصل يف جمع جمعاء األ

 أن يكون: فعالوات 

فُجمع هذا جمع ما مفرده؟ مفرده جمعاء، قلنا: أجمع جمعه جمعاون، 

وجمعاء جمعه ُجمع، عرفنا أنه قبل قليل اسم، قيل أنه علم وقيل أنه معرف 

حتى قيل أنه علم، وفعاًل إذا كان  باإلضافة، فهو اسم يعني: ليس وصًفا بل هو اسم

 اسًما فإن قياس جمعه على فعلوات ال ُفعل.

طيب تجمع الصحراء؟ ما تقول  "الصحراء"وهذا يف باب جمع التكسير مثل  

صحر، وإنما تقول إذا أردت أن تجمعه باأللف والتاء صحراوات، وال يجمع على 

يف جمعت جمعاء على وُجمع فك ُفعل ُصحر، إال ما كان من ُجمع وأخواهتا،

جمع؟ مخالفة القياس،؟ قالوا: عداًل عدلت العرب عن جمعاوات إلى جمع، فلما 

 عدلت من جمعاوات إلى جمع منعتها من الصرف إشعاًرا هبذا العدل.

إًذا فُفعل التوكيد أي: ُجمع وإخوانه ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل هذا 

 ول.الشيء األول الذي يدخل تحت العلم المعد

الشيء الثاين الذي يدخل تحت العلم المعدول هو العلم الذي على وزن ُفعل، 
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أسماء رجال، وهذا قول ابن  "عمر وزفر وُفعل"علم شخصي على وزن ُفعل نحو  

 مالك:

ُه إِْن ُعاااااِداَل  ََ  َوالَعَلاااااَم اْمنَاااااْ  َصاااااْر

 

 َكُ َعاااااااااِ  ال َّوكِْياااااااااِد َأو َكاااااااااُ َعاَل  

َُع  تف  جام عمُر وأذب عمَر ورضا اهلل عن "ول ُمع  ا م رج  على وزن 

َُع  من الصرخ عل ان: "عمرَ   َالمان  للعلم ال   على وزن 

العلمية، العلمية هنا علم جنس مثل ُفعل التوكيد؟ علم شخصي،  العلن األولى:

 علم الجنس على جنس كامل، والعلم الشخصي على واحد.

صلية، وهي صيغة فاعل، العدل وهي معدولة عن صيغة سابقة أ العلن ال انين:

عامر،  "عمر"العلم الذي على وزن ُفعل معدول عن صيغة فاعل، األصل يف 

األصل عامر ثم ُعدل عامر على عمر فلهذا عامر مصروف؛  "زفر زافر"واألصل يف 

ألنه ال مانع له من الصرف، وأما عمر فمنع الصرف لماذا منع الصرف؟ قالوا: 

 كذا.إشعار هبذا العدل الذي حدث، وه

والكالم على العلم الذي على وزن فعل كالم طويل عري، وال يكاد ينضبط؛ 

ألن األعالم التي منعت من الصرف وهي على وزن ُفعل هي أعالم قليلة معينة، 

 وأكثر الباب مصروف.

َُع  ونفول: الخالصة يف ُفعل  َلَ ا نلفص المسألن يف العلم ال   على وزن 

ُلبٍد وحطٍم وصرٍد وغرٍف وُقبٍل وُهبل "فًة، نحو أنه مصروف، نكرًة كان أو معر

إال ما سمع فيه عدم الصرف، وهذه األسماء التي لم تصرف  "وُحجٍر وقرٍب وتقًى 

 على وزن ُفعل عند الجمهور أربعة عشر اسًما وهي:

، "ودشم"، "وقزح"علم لقبيلة،  "وجمح"علم كوكب،  "عمر، وزفر، وزحل

 وكلها أعالم رجال "وُثعل"وُقثم  "وبلع" "ودلف"، "وجحا"، "وُعصم" "ومضر
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وُهبل علٌم على صنم، فهذه أربعة عشر اسًما منعت من الصرف وهي على وزن 

 ُفعل.

فهذا أقصى  "هدًى وُزهر"زاد غير الجمهور على هذه األسماء اسمان وهما: 

 ما قيل يف المسألة. 

ي على وزن ُفعل إن العدل يف العلم الذ ول ا يفول النحويون يع رَون َيفولون:

هو عدٌل مقدر، وليس حقيقًيا أي: أن األصل يف هذه األعالم التي على وزن ُفعل 

أن تكون مصروفة يعني: ال مانع من الصرف، فلما وجدناها يف العربية غير 

منصرفة، هذه األسماء بالذات أربعة عشر اسًما أو ستة عشر فلما وجدناها غير 

واضحة، قدرنا أهنا معدولة عن فاعل؛ ليصح  منصرفة، وليس فيها علة من الصرف

أهنا منعت من الصرف لعلتين كباقي الممنوع من الصرف، فالباقي من الصرف 

واضح وعلته واضحة، فلما جاءوا إلى العلم الذي على وزن ُفعل لم تكن فيه علة 

واضحة؛ ألن الباب مصروف إال هذه األسماء التي سمعت أربعة عشر، وستة 

 عشر.

نحويون هذه األسماء ممنوعة من الصرف اتفاًقا؛ ألهنا سمعت، لكن وقال ال

نحاول نحن أن نعلل ذلك ونقول: لعل العرب عدلتها عن فاعل، فلذا منعتها من 

الصرف، فلهذا يسمون العدل هنا العدل التقديري يعني: إذا قدرناه تقديًرا 

ث وأخر، باختالف الوصف المعدول، تذكرون الوصف المعدول؟ يف ثالث ومثل

هناك ويسمونه العدل الحقيقي؛ ألن العدل هناك واضح ومتفق عليه، أما ثالث 

 معدولة عن ثالثة. ثالثة مثلما شرحنا ذلك من قبل.

ثم اعتمرت ثانية وثالثة  "اعتمرت عمرةً "ولذا لو أتينا إلى كلمة عمرة مثاًل 

مًرا هنا ليست مصروفة اتفاًقا؛ ألن ع "اعتمرت عمًرا كثيرةً "فماذا تقول؟ تقول 

هذا مصروف اتفاًقا ال  "كغرفة وغرف"،علًما على وزن ُفعل وإنما هي جمع عمرة
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 إشكال يف ذلك.  

قرأت بالصرف، وعدم  [12هه:] (ۆئ ۆئ ۈئ) "طوى"وكلمة 

اعترب العلمية وتذكير المكان، أنه مكان فصار  "طوًى "الصرف، فما انصرف فقال: 

 [12هه:] (ۆئ ۆئ ۈئ)علًما مذكًرا فصرف، وأما من منع الصرف 

فاعترب العلمية وتأنيث البقعة أهنا بقعة فصار علًما مؤنًثا إًذا منعها من العلمية 

والتأنيث، وال يقال هنا أهنا منعت من العلمية والعدل؛ ألن العدل المقدر أضعف 

 العلل، بينما المنع من الصرف والعلمية والتأنيث هذا متفق عليه.

ها تتعلق بعمر والعدل يف عمر هذه قصة حقيقية، وهنا حكاية إن شئتم أن نذكر

يقول: تنازع رجالن أحدهما اسمه عمر، واآلخر اسمه أحمد على القضاء، وكان 

أحمد فقيًها ورًعا عاداًل فقيًرا، وكان عمر عارًفا بالقضاء غنًيا يقبل الرشوة، فعزل 

 أحمد العادل وتولى عمر فقال أحد الشعراء الظرفاء:

  ياااااار هاااااا ايااااااا عماااااار ا اااااا عد ل

 

 َأذمااااااااد يف الوالياااااااان مَماااااااائن 

 َاااااإن ياااااك َياااااك معرَااااان وعااااادل 

 

 َأذماااااااااد َياااااااااه معرَااااااااان ووزن 

عمر فيه معرفة علم وعدل، وأحمد فيه معرفة علم ووزن، لكن أراد بالوزن  

إذا أردت  "َسَحر"أخذ الرشوة. الشيء الثالث الذي يدخل يف العلم المعدول لفظة 

وهو الثلث األخير من الليل يطلق عليه  هبا َسَحر يوم معين، الَسَحر معروف،

الَسَحر، فإذا أردت َسحَر ليلة معينة فإنك تمنع كلمة َسَحر من الصرف تقول مثاًل 

سافرت يوم "؛ ألنك تريد سَحًرا معينًا، وتقول "سآتيك الليلة َسحَر يا محمد"

 ؛ ألن أردت أيًضا سحًرا معينًا وهكذا."الخميس َسَحر

 سحًرا"ينًا فإنك تصرف تقول مثاًل فإذا لم ترد سحًرا مع
ّ

ما معنى  "تعالى إلي

 سحًرا"قولك 
ّ

يا "؟ يعني: يف أي ليلة تشاء تعالى يف الَسَحر، أما إذا قلت "تعالى إلي
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وال ترسل صوًتا مثاًل، سحر يعني: تريد الليلة، أما تعالى  "محمد تعالى سحر

منعت العرب وصرفت،  سحًرا يعني: تعالى يف أي ليلة يف السحر، فلهذا المعنى

منعت للداللة على أن المراد بالسحر سحًرا معينًا، وصرفت للداللة على التنكير، 

يعني: نجيناهم يف هذا الوقت  [34الفمر:] (ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ)قال تعالى: 

 ولم يرد أن يذكر ليلة معينة.

السحر فإهنا حينئٍذ تنصرف،  "أل"وكذا لو أن كلمة سحر أضيفت أو دخلتها 

فهذه ال تمنع من  "جئت ليلة الخميس سحره، أو جئت ليلة الخميس سحرَ "تقول 

الصرف، والسحر إذا أردت هبا سحًرا معينًا فمنعت من الصرف فهي تمنع من 

 الصرف لعلتين:

العلمية؛ ألن السحر حينئٍذ صارت علًما على هذا الوقت المعين  العلن األولى:

 يف الليل.

ي معدولة من صيغة سابقة، فسحر معدولة عن العدل إًذا فه والعلن ال انين:

 "معدولة عن جئت الليلة السحر "جئت الليلة سحر"ماذا؟ عن السحر فقولك 

 وهكذا وهذا هو قول ابن مالك:

 َوالَعااااْدُل َوال َّْعرِْيااااُ  َمانَِعااااا َ ااااَحرْ 

 

ا بِااااااِه ال َّْعيِااااااْيُن َ ْصااااااًدا ُيْعَ َباااااارْ   ٌَ  إِ

المعدول هو: فعاِل إذا كان علًما على مؤنث األمر الرابع الذي يدخل يف العلم  

حزام "بكسر الالم يعني: أسماء اإلناث التي على وزن فعاِل بكسر الالم مثل 

 : أن للعرب يف مثل هذه األعالم لغتين:ذكر ابن مالك  "ورقاش وقطام

جاءت حذاٌم ورأيت "منعها من الصرف، وهي لغة تميم يقولون  الل ن األولى:

وهو علم على  "سفاري"ما لم تكن مختومة بالراء مثل  "بحذامَ حذاًما ومررت 

وهو علم على بلدة مشهورة يف  "وظفاري"وهو علم على قبيلة،  "ووباري"ماء، 
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اليمن، فأكثر تميم حينئٍذ يبنوهنا على الكسر، يعني: يخرجون من اإلعراب فيبنون  

ون على أصلهم على الكسر مطلًقا رفًعا ونصًبا وجًرا وهكذا، وبعض تميم يبق

 فيمنعون من الصرف أيًضا.

بياء فعاِل على الكسر إذا كان علًما لمؤنث على كل حال، وهي  والل ن ال انين:

وعلى لغة  "جاءت حذاٌم ورأيت حذاًما ومررت بحذامَ "لغة أهل الحجاز فيقول: 

 قال الشاعر:

 إٌا  الااااااات ذااااااا اما َصاااااااد وها

 

 َاااااإن الفاااااول ماااااا  الااااات ذزاماااااا 

آلن يف باب الممنوع من الصرف لغة تميم، الذين يمنعون فعاِل والذي يهمنا ا 

علًما مؤنًثا من الصرف، فهي عندهم ممنوعة من الصرف، فلماذا منعت من 

 .الصرف؟ لعلتين: العلمية وهذا واضح أنه علم شخصي

اختلف فيها النحويون: فقال جمهور النحويين وعلى رأسهم  والعلن ال انين:

الصرف للعلمية والعدل، معدولة عن ماذا؟ معدولة عن  سيبويه هي ممنوعة من

فاعلة، فحذام حينئٍذ معدولة عن فاعلة، ورقاش عن راقشة، وقطامي عن قاطمة 

 وهكذا، هذا قول جمهور النحويين.

إهنا إذا منعت من الصرف على لغة تميم، فهي  و ال بع  النحويين كالمبرى:

قاش، عند تميم ممنوعة من الصرف على ممنوعة للعلمية والتأنيث، إًذا فحذام، ور

علم  "كزينب وسعاد"معدولة عن فاعل، وعلى قول المربد  "كعمر"قول الجمهور 

 مؤنث تأنيًثا معنوًيا، وهذان القوالن قويان يف المسألة، وأما ابن مالك فقال:

َعاااااِل َعَلَمااااا ََ  واْبااااِن َعَلااااى الَ ْساااارِ 

 

ً اااااااا َوْهاااااااَو َن ِْياااااااُر ُجَشاااااااَما   ُم نَّ

  َتِمْيمِ  َد ِعنْ  

فذكر أن يف فعاِل علًما لمؤنث لغتين: المنع من الصرف ونص على أهنا لغة 
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 تميم وقال:

 ُجَشَما َن ِْيرُ  َوْهوَ 

ومعنى ذلك أن ابن  "كعمر"علم شخصي على وزن ُفعل، وهو  "وجشم"

 مالك يف ذلك مع الجمهور الذين يقولون: إهنا ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل

لثانية: البناء على الكسر ولم ينسبها ابن مالك كما ترون ولكن مفهوم واللغة ا

المقابلة يشير أهنا لغة أهل الحجاز، وهذا المنصوص عليه يف الكتب أهنا لغة أهل 

قد استوىف األسماء الممنوعة من الصرف  الحجاز، بذلك يكون ابن مالك 

لعامة التي تتعلق باب وهي اثنا عشر اسًما، ليعقب وختم الباب ببعض األحكام ا

 الممنوع من الصرف فقال:

ااااااااَرا ِماااااااانْ  ْن َمااااااااا ُن ِّ ََ  َواْصاااااااارِ

 

ااااااَرا   ُكاااااا ِّ َمااااااا ال َّْعرِْيااااااُ  َِْيااااااِه أمَّ

يقول األسماء الممنوعة من الصرف لعلتين إحداهما العلمية، إذا زالت  

العلمية فصارت نكرات فإهنا تعود إلى الصرف، األسماء التي تمنع من الصرف 

 إحداهما العلمية كم؟ سبعة أسماء، إذا زالت العلمية فإهنا تصرف. لعلتين

أحمد هذا المعروف بأحمد فالمعنى جاء  "جاء أحمد وأحمد آخر"نحو 

رب عثماٍن  "أحمد المعروف ورجل آخر من جنس األحمدين، وكقولك 

فإن رب كما يعرف ال تدخل إال على  "وإبراهيٍم وزينٍب ومعدي كرٍب لقيتهم

لمعنى رب رجال ونساء لقيتهم من جنس من يسمى هبذه األسماء، ال تريد نكرة، وا

 النساء الاليت يمين بزينب وهكذا. إبراهيم معينًا ال تريد زينًبا، وإنما تريد امرأة من

وذلك أن هذه األسماء إنما منعت من الصرف لعلتين، فلما زالت إحدى 

 فالعلتين لم تقَو العلة الباقية على منعها من الصر

وهنا حكاية تحكى عن المربد استأذن عليه أصحابه لكي يقرؤوا عليه، 
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فخرجت عليهم الجارية وقالت لهم: إن كان معكم أبو إسحاق الزجاج خرجت،  

وإال فانصرفوا إال رجاًل منهم اسمه عثمان قال للجارية: أخربي الشيخ إن القوم 

مربد للجارية قولي له: إن انصرفوا إال رجاًل اسمه عثمان، فإنه ال ينصرف، فقال ال

 عثمان إذا كان نكرة انصرف ونحن ال نعرفك فانصرف راشًدا فانصرف الرجل.

َاألعالم ما يبنى على علن إذداهما العلمين انصرخ، َإن  لت األ مام 

الممنوعن من الصرخ امنا عشر ا ًما َما ذ مَا إٌا زالت عن العلمين؟ الجواب 

 صرخ مالمن أنواع: بق أن األ مام الممنوعن من ال

ما منع لعلة واحدة على كل حال، وهذه تمنع معرفة ونكرة وهما  األول:

اسمان: المختوم بألف التأنيث والموازي لصيغ منتهى الجموع، فهذه تمنع على 

: إن كانت معرفة أو كانت نكرة، يعني: سواء كانت مساجد نكرة، "كل حال يعني

ممنوعة عن الصرف على كل حال،  أو سميت رجاًل بمساجد صارت معرفة فهي

 مثاًل امرأة سميتها حبلى وهي ممنوعة على كل حال. حبلى أو سواء كانت نكرة

ما يمنع لعلتين إحداهما العلمية وهي سبعة أسماء وهذه تمنع  والنوع ال اين:

 معرفة فإذا تنكرت انصرفت وهي التي نتكلم عنها اآلن قبل قليل يف البيت.

يمنع لعلتين إحداهما الوصفية، وهي ثالثة أسماء: الوزن ما  والنوع ال الا:

 "كأجمل"والوصف الذي على وزن أفعل  "كغضبان"الذي على وزن فعالن 

فهذه يف األصل نكرات، وهي ممنوعة من الصرف  "كثالث"والوصف المعدول 

 "بغضبان"أو  "بفرحان"وهي نكرات، فإذا صارت أعالًما يعني: سميت رجاًل 

فإهنا تمنع حينئٍذ من  "ثالث"أو سميته  "أخضر"أو سميته  "بأجمل"سميت رجاًل 

الصرف أيًضا؛ ألهنا علم مختوم بألف، وعلم على وزن فعل، وعلم معدول حتى 

 اآلن واضح، ستأيت خطوة بعد ذلك.
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هو "يف األصل نكرة  "بفرحان فرحان"لو أتيت إلى هذا الرجل الذي سميته 

ًما، ثم أتيت إلى هذا العلم ونكرته فقلت فصار عل "فرحان"ثم سميته  "فرحان

واضح؟ فهل ينصرف، أو يبقى ممنوًعا من الصرف؟  "جاء فرحان وفرحان آخر"

الجواب يبقى ممنوًعا من الصرف؛ ألن العلمية إذا زالت فإن هذا النوع يمنع من 

الصرف نكرة ومعرفة، فإنه يبقى أيًضا ممنوًعا من الصرف، هذا كل ما يتعلق 

 األسماء إذا صارت أعالًما أو نكرت على العلمية.بصرف هذه 

 : مم يفول ابن مالك

ِ ااااا ََ  َوَمااااا َيُ ااااوُن ِمنْااااُه َمنُْفوًصااااا 

 

اااااااَج َجاااااااَواَر َيْفَ ِ اااااااا  َْ  إْعَرابِاااااااِه َن

كل اسم منقوص من األسماء الممنوعة من الصرف فإنه يعامل معاملة،  

اسٌم منقوص يعني: مختوم األسماء الممنوعة من الصرف االثنا عشر، إذا كان منها 

بياء قبلها كسرة، فكيف نتعامل معه؟ قالوا: نتعامل معه كما نتعامل مع جواٍر، 

وسبق أن تكلم على كلمة جواري كيف نتعامل معها، ففي الرفع والجر تحذف 

جاءت "الياء وتنون الكلمة تنوين تعويض، ويف النصب تثبت الياء بفتحة تقول 

 ."وأكرمت جوارَي جميلة" "ٍر جميلةومررت بجوا" "جواٍر جميلة

فإذا جاءت أسماء منقوصة من الممنوع من الصرف، فإهنا تعامل هذه المعاملة  

، "أعمى"أو مثاًل جئت إلى كلمة  "رواين"أو  "بليالي"أيًضا يعني: لو سميت امرأًة 

صغرها؟ أعيمي صارت  "أعمى"هذه ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن أفعل 

ُيعيلي "أو جئت إلى علم يعلى رجل اسمه يعلى ثم صغرته وقلت  اسًما منقوًصا

 صار اسًما منقوًصا نحو ذلك

جاءت جواٍر ورواٍب "فإنك تعامل كل ذلك معاملة جواري، تقول مثاًل  

امرأة اسمها لياٍل  "يعني "ومررت بليالٍ "، "ومررت بجوارٍ "أعالم نساء،  "وروانٍ 

 "لنصب تقول ثم يف ا "مررت بلياٍل ورواٍب وروانٍ "
َ

رأيت الجوارَي وروابي
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َ

لرجل  "جاء أعيمٍ "أعالم نساء، وكذلك يف أعيمي ويعيلي تقول:  "ورواينَ وليالي

 "أعمى ثم تصغر على أعيمي فتقول 
َ

جاء أعيٍم ومررت بأعيٍم ورأيت أعيمي

جاء يعيٍل ومررت بيعيٍل ورأيت ""وكذلك يعيلي تصغير يعلى تقول  "يمشي

 يمشي
َ

 ول الجمهور، وهو الذي ذكره ابن مالك يف قوله:هذا ق "يعيلي

ِ ااااا ََ  َوَمااااا َيُ ااااوُن ِمنْااااُه َمنُْفوًصااااا 

 

اااااااَج َجاااااااَواَر َيْفَ ِ اااااااا  َْ  إْعَرابِاااااااِه َن

وبعض النحويين كيونس بن حبيب شيخ سيبويه، وعمر بن عيسى، وأبي زيد  

كلهم من شيوخ سيبويه، والكسائي من الكوفيين، هؤالء يرون أن المنقوص إذا 

ن علًما ممنوًعا من الصرف فإنه يف الرفع تبقى ياءه ساكنة، وأما يف النصب والجر كا

تثبت الياء، تثبتها ساكنة يف  "جاءت ليالي مسرعةً " فتبقى الياء مفتوحًة، يعني: تقول

 مسرعةً "ويف النصب  "جاءت ليالي مسرعةً "الرفع 
َ

مررت "ويف الجر  "رأيت ليالي

 مسرعة
َ

 هذا قولهم. "بليالي

 هلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وا

 

¹ 
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 الدرس احلادي عشر بعد املائة
﷽ 

 

د، وعلى آله  الم على نبينا ُمحمَّ الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

اكم يف هذه الليلة الطيبة، فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحيَّاكم اهلل وبيَّ 

ليلة االثنين، السادس والعشرين من شهر ُجمادى اآلخرة من سنة أربٍع وثالثين 

 .وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفى 

نحُن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقُد بحمد اهلل 

[ عليه أل ين ابن مالك] وتوفيقه الدرس )الحادي عشر بعد المائة( من دروس شرح

 رحمة اهلل.

ما ال ينصرخ من "يف هذا الدرس سنختم إن شاء اهلل تعالى الكالم على باب 

 ."األل ين

يف سبعٍة  "ما ال ينصرخ"عقد باب  ذكرنا من قبل أنَّ ابن مالك 

 منها بيتان، يقول فيهما ابن 
َ

وعشرين بيًتا، شرحنا أكثرها، خمسًة وعشرين بيًتا، بقي

 : مالك

ِ ااااا ََ  َوَمااااا َيُ ااااوُن ِمنْااااُه َمنُْفوًصااااا 

 

اااااااَج َجاااااااَواَر َيْفَ ِ اااااااا  َْ  إْعَرابِاااااااِه َن
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 َوالِْضااااااََِراَر َأو َتنَاُ ااااااَب ُصاااااارِْخ  

 

و الَمنِْ  َوالَمْصاُروُخ َ اْد الَ َينَْصارِخ  ٌُ 

 هبذين البيتين، قال يف األول:  "ما ال ينصرخ"هذا الباب، باب  ختم  

ِ اااااَوَمااااا َيُ ااااوُن ِمنْااااُه مَ  ََ  نُْفوًصااااا 

 

اااااااَج َجاااااااَواَر َيْفَ ِ اااااااا  َْ  إْعَرابِاااااااِه َن

: كلُّ اسٍم منقوص من األسماء الممنوعة من الصرف، فإنَّه يقول  

)جواٍر( فهي  (، وسبق أْن تكلَّم على كيفية معاملة كلمةَجوارَ ُيعامل معاملة كلمة )

ُن الكلمة ُتعاَمل معاملة االسم المنقوص، ففي الرفع والجر ُتحذف الياء، وتُ  نوَّ

تنوين ِعَوض، ال تنوين تمكين؛ ألنَّ الكلمة ممنوعٌة من الصرف، فُيقال يف الرفع: 

 (.ه ْ نواىَ (، و)جام  جوارَ )

 (. جلت يف نواىَ و) مررُ  بجَوار(،وُيقال يف الجر: )

( رأيُت جوار َ وأما يف النصب فتثُبت الياء بفتحٍة واحدة دون تنوين، فُيقال: )

 ( وهكذا. َ رأيُت نواىو)

فيقول: كل اسٍم ممنوٍع من الصرف، ويكون منقوًصا فُحكمه ُحكم جواٍر، 

سواًء كان على وزن مفاعل كـ )جواري( أو من بقية األسماء الممنوعة من 

الصرف، كـ )امرأٍة ُتسمى بليالي، أو روابي(، أو صغرت كلمة أعمى، فقلت: 

ى( فقلت: )ُيعْيلي( فكلها )ُأعيمي(، أو صغرت كلمة )َيْعلى( رجل اسمه )يعلَ 

صارت أسماًء ممنوعة من الصرف وهي منقوصة فُتعامل هذه المعاملة، فتقول 

 يا فتى(، 
َ

مثاًل: )جاء رجٌل ُأعيمٍي(، و)مررت برجٍل أعيمٍي(، و)رأيُت رجاًل ُأعيمي

وكذلك يف امرأٍة ُتسمى بـ )ليالي( بنت اسمها ليالي، تقول: )جاءت لياٍل ُمسرعًة(، 

 ُمسرعًة(، وهكذا. مررت0و
َ

 بلياٍل مسرعًة(، و)رأيُت ليالي

فهذا هو قول جمهور النحويين، وهو أنَّ الممنوع من الصرف إذا كان منقوًصا 

 ُيعامل هذه المعاملة، كاالسم المنقوص.
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وقال بعض النحويين، كـ يونس بن حبيب، وعيسى بن عمر من شيوخ سيبويه، 

ن الكوفيين، هؤالء العلماء فرقوا بين وأبي زيد من شيوخ سيبويه، والكسائي م

الممنوع من الصرف المنقوص إذا كان نكرًة أو علًما، فقالوا: ما سبق ُحكم النكرة، 

 كـ ُأعيمٍي.

ا إذا كان َعلًما فقالوا: إنَّ ياؤه تثُبت على كلِّ حال، االسم المنقوص الممنوع  أمَّ

 من الصرف تثُبت ياؤه عند هؤالء على كل حال.

  َت ُبت  اكنًن. يف الر 

 .ويف النصب والجر ت ُبت م  وذًن 

 هذه الليلة(، 
َ

فيقولون: )جاءت ليالي هذه الليلة(، وتقول: )رأيُت ليالي

 هذه الليلة(، فُيثبتون الياء على كل حال، يف الرفع ساكنة، ويف 
َ

و)مررُت بليالي

 النصب والجر مفتوحة.

(، وتقول يف رجٍل اسمه )يعلى( ثم صغرته على )ُيعيلي
َّ

(: )جاء ُيعيلي إلي

 هذا اليوم(، وهكذا.
َ

 هذا اليوم(، و)مررُت بُيعْيلي
َ

 و)رأيُت ُيعيلي

هذا مذهب بعض النحويين، كيونس، وعيسى بن عمر، وأبي زيد، –احتجوا 

 احتجوا بقول الفرزدق، قال: -والكسائي

  اااااد َعِجبااااات منِّاااااا وِمااااان ُيعيلَياااااا

 

اااااااا رأتناااااااا َخَلًفاااااااا ُمْفَلولَياااااااا   لمَّ

 ي ومن هذا الرجل، الذي اسمه )َيعلى( صغره على )ُيعيلي(، ثم قال:منِّ  

 ِمنِّا َوِمْن ُيَعْيِلَيا

(، فإذا وقف )مني ومن منا ومن ُيعيلاً وقياًسا يقول عند جمهور النحويين: )

ُيَعْيل(، والجمهور يرْون أنَّ هذا من الفرزدق كان ضرورًة شعرية، كالضرورة 
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 ا قال:الشعرية التي وقع فيها عندم 

 َماااْولًى َهَجْوُتاااهُ 
ِ
َلاااوم َكااااَن َعْباااَداهلل ََ 

 

 َمااااااْوَلى َمَوالَِيااااااا 
ِ
 َوَل ِاااااانَّ َعْبااااااَداهلل

(، فـ)موالي( هذا موقوف وهو ممنوع من  الشاهد يف  وله: 
َ

)مولى موالي

 الصرف، وهو نكرة أو معرفة؟

 نكرة.

ٱ ٻ ٻ ) فال يدخل يف الخالف، فتقول: )مولى مواٍل( كقوله تعالى:

 .[2-1ال جر:] (ٻ

 ...هالب:

 يف الَعَلم. الخالف الشيخ:

( وقوله )يف 
َ

فهذا البيت من الفرزدق قال: هو ضرورة، قال: )مولى موالي

اٌل للضرائر.  الَعَلم( مثله، ضرورة، والشعر حمَّ

 ...هالب:

ال، يكون االسم الممنوع من الصرف، لقاضي، وهادي، ونادي،  الشيخ:

 وُمهتدي، هذه مصروفة.

ع من الصرف قلنا اثنى عشر اسًما، محددة، هذه الممنوعة من الصرف، الممنو

ما سواها من األسماء مصروفة، فـ )قاٍض( هذا مصروف؛ ألنَّه ليس من األوصاف 

الممنوعة من الصرف، وال من األعالم الممنوعة من الصرف، وال اسًما مختوًما 

 بألف تأنيث، وال اسًما على وزن مفاعل ومفاعيل.

 ...هالب:

 كذلك. الشيخ:
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البيت األخير، )فلو كان عبد اهلل مولًى هجوته(، له قصة، أريد أن أذكرها؛ لغايٍة 

 يف نفسي.

 ...هالب:

 سيأيت ذلك يف القصة؛ ليتبين األمر. الشيخ:

قصة البيت أنَّ عبد اهلل بن أبي إسحاق الحضرمي، وهو من كبار النحويين 

م، وهو من القراء العشرة، نحويٌّ المتقدمين، ُتويف سنة سبعة عشر ومائة، مُ  تقدِّ

وقارئ، وقد عاصر الفرزدق، وكان له مذهب، وهو أنَّه يحتج بالعرب المتقدمين، 

وال يحتج بَمن كانوا يف عصره، فلهذا كان ُيخطِّئهم، وإن كان جمهور النحويين 

 على خالف ذلك، ويمدون االحتجاج إلى سنة مائة وخمسين.

ا  ال ال رزى )مِنِّي ومِن ُيَعْيلَِيا( قال له: أخطأت، وكان الصواب أن  َ:َلَ ا لمَّ

 تقول: )منِّي ومِن ُيعْيٍل(. فغضب الفرزدق عليه وقال: 

 َماااْولًى َهَجْوُتاااهُ 
ِ
َلاااوم َكااااَن َعْباااَداهلل ََ 

 

 َمااااااْوَلى َمَوالَِيااااااا 
ِ
 َوَل ِاااااانَّ َعْبااااااَداهلل

 ...هالب: 

إسحاق كان من الموالي، وهو يعني على القياس؛ ألنَّ عبد اهلل بن أبي  الشيخ:

مولى لموالي، وهم ُحلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف، وهو مولى لمواٍل، فهجاه 

 الفرزدق بذلك.

وُيروى أنَّ السبب أنَّ ابن أبي إسحاق خطَّأ الفرزدق يف قوله يف مدح يزيد بن 

 عبد الملك: 

م َُ اااااِم َتْضاااارِبِ  ُمْساااَ ْفبِِليَن َ ااااَماَل الشَّ

 

َْاااِن َمنُ اااورِ بَِحاِصاااَب تَ    نْاااِد  َِاااا اْلُف

 َعَلاااااى َعَما ِِمنَاااااا ُيْلَفاااااى َوَأْرُذِلنَاااااا 

 

ااا ِرياارِ   ََ  َعَلااى َزَواِذااَ  ُتْزَجااى ُمفُّ

 ُمخُّ هذه الرواحل مِن كثرة التعب واإلجهاد صار العظم بال ُمخ. 
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ا ِريرِ   ََ  ( يعني الُمخ انتهى.)ُمفُّ

)ُمخها ِريُرو( مبتدٌأ وخرب  أخطأت، والصواب: َفال له عبد اهلل بن إ حاَ:

 مرفوع.

 فأكثر الناس على الفرزدق يف ذلك؛ حتى غيَّره إلى قوله: 

ا َمَحاِ ير  ََ  َعَلى َزَواِذَ  ُتْزِجي

 وهجى بن أبي إسحاق لذلك.

 وأيًضا خطأ ابن أبي إسحاق الفرزدق يف قوله: 

 إَِلْيااااَك َأِميااااَر اْلُماااا ِمنِيَن َرَمااااْت بِنَااااا

 

اااُ  ُهُماااوم اْلُمنَاااى   ْوَجاااُ  اْلُمَ َعسَّ ََ  َوال

 َوَعاا ُّ َزَماااَن َيااا اْبااَن َمااْرَواَن َلااْم َيااَدعْ  

 

ااااُ     ِمااااَن اْلَماااااِل إاِلَّ ُمْسااااِحً ا َأْو ُمَجلَّ

(؟ ألنه معطوف على منصوب؟   فقال له: على أي شيٍء ترفع )إال مجلفُّ

 فغضب الفرزدق وقال: 

 َعَلى َما َيُسوُ َك َوَينُوُ ك

ن الَعلى، وكان له مذهٌب آخر، وهو التسليم للسماع، وعدُم فقال أبو عمرو ب

 تخطئة الُمحتج هبم، وتعليُل ذلك بكل وجه.

هذا جائٌز على المعنى، أصبت. أي لم يبَق إال ُمجلَّف، لم يدع  َفال لل رزىَ: 

إال ُمسحًتا، أو لم يبَق إال ُمجلَُّف، فرفع على المعنى، فلهذا كان الفرزدق يمدُح أبا 

 بن العلى. عمرو

 ومِن ذلك قوله: 

ااااا ََ ااااَ ُ  َأْبَواًبااااا َوُأْ ِلُف َْ  َمااااا ِزْلااااُت َأ

 

اااارِ    َذ َّاااى َأَتْياااُت َأَباااا َعمااارَو باااَن َعمَّ

 وهو أبو عمرو القارئ السبع المعروفة. 
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وهذا مما كان يلقاه النحويون بسبب دفاعهم عن هذا العلم، وهو كثير، األذى 

ض المجتمع، وبعض المثقفين، وبعض المسؤولين الذي كان يأتيهم، وأقلُّه أنَّ بع

 يقلوهنم، وربما يكرهوهنم وُيبعدوهنم؛ لكثرة أخطائهم يف اللغة.

حتى تسلم  وك ير  من أه  الل ن ي وُن عندْ من الَ يرة ما يدَعه إلى بيان ٌلك؛

اللغة من هذه الشوائب واألخطاء، وال ُيحسب أنَّ هذا جائز يف الكالم، مع أنَّ 

ات التي تحرتم حضارهتا وتحافظ عليها تعلُم أنَّ اللغة من أهم المقومات المجتمع

الحضارية، وخاصًة فيما يتعلق باألمور العامة، لو ُقبل الشيء يف األمور الخاصة 

فإنه ال ُيقبل يف األمور العامة، يعني خاصًة اإلنسان ُيطلب له الكمال والصواب، 

إلنسان يخرج أمام العامة يخطب، ُيلقي لكنَّ خطأه يف خاصته ليس كخطأ العام، ا

كلمة يف اإلعالم، ُيلقي رسالة موجهة إلى الناس، ثم ُيخطُئ بعد ذلك يف الكالم، 

األمم التي تحرتم أنفسها، تحرتم نفسها، ال تقبل ذلك أبًدا؛ ألنَّ هذا طعنة يف ظهور 

 كل المجتمع والشعب.

( كان @َمد )؟؟؟( مشهورة يف ذلك، فُعمدة مِن عُ @00:16:22وقصُة )

ألقى كلمة، فأخطأ يف كلمة، نطقها كما ينطقها األمريكان، ال كما ينطقها 

الربيطانيون، فروق بين اللغة الربيطانية واألمريكية، وكالهما لغٌة إنجليزية، فغضب 

وُيخطئ يف الكالم! هذا يجب  -ليس إنسان من عامة شعب–الناس، كيف ُعمدة 

 م يف الخاصة.أن يعود إلى العامة، ما يتقد

م استقالته، هؤالء الذين يحرتمون أنفسهم،  فاحتجوا عليه بعد ثالثة أيام قدَّ

فلهذا أبناءهم يحرتمون حضارهتم، ومن ذلك احرتام اللغة، وهذا من أهم األسباب 

ل دراسة هذه العلوم على النشأ، وعدمها من أهم األمور التي تصعب  التي ُتسهِّ

لنشأ إذا عرف أهمية هذا الشيء، ورأى اهتمام الناس دراسة العلوم على النشأ، فا

على مختلف شرائحهم به؛ وقع يف نفسه أنَّه أمٌر مهم، فإذا وقع يف نفسه أنَّ هذا أمٌر 
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 مهم، ركب له كل صعب وزلول حتى يصل إليه، بل يسُهل يف نفسه. 

كل الناس اآلن يتقنون هذا األمر، كل الناس يتكلمون هبذه اللغة على  

ب، يعني أنا الذي فقط ما أعرف، مسألة سهلة، بما أنَّ الجميع يتكلم هبا، الصوا

والجميع ال ُيخطئ فيها، فهذا أمر نفسي، واألمور النفسية من أهم األمور التي 

يجب أن يراعيها األستاذ، إذا ما راعاها المجتمع والدولة؛ يجب أن يراعيها 

أن المسألة ليست صعبة، وأنَّ األستاذ أيًضا يف خاصة طالبه، فيغرس يف طالبه 

المسألة فيها سهولة، والصعوبة التي فيها كالصعوبة التي توجد يف غيرها من 

 العلوم.

ومِن أهم األمور التي ُيثبت هبا هذا األمر أنه يتكلم هو بالعربية السهلة، ما 

 يتكلم بالعربية الصعبة، أو العربية العسكرية كما يقولون، يتكلم بالعربية السهلة

 التي يتكلم هبا كثيٌر من علمائنا ومشايخنا.

 ( البيت وقصته.@00:18:50فلكل ذلك )

واختالف بعد ك  ما  لناْ اِن يف اال م الممنوع من الصرخ المنفوَ، 

: الذي أراه يف هذه المسألة، أي االسم -واهلل أعلم–النحويين يف ذلك؛ أقول 

من الصرف؛ إذا كان نكرة فإنَّه  المنقوص عموًما ممنوًعا من الصرف أم غير ممنوعٍ 

يجب أن ُيعامل معاملة المنقوص، سواًء كان االسم غير ممنوٍع من الصرف أم غير 

ممنوٍع من الصرف، أي ُتحذف الياء من الرفع والجر، وتثُبت يف النصب، منوًنا 

 بالفتح يف المصروف، أو مفتوحًة يف الممنوع.

ا يف الَعَلم: إذا كان العَلم منقو ًصا، فيجوز فيه إثباُت الياء وحذفها يف الرفع أمَّ

والجر، ويجُب إثباهتا للنصب، يجوز فيها اإلثبات والحذف يف الرفع والجر، 

ويجُب إثباهتا يف النصب، فتقول يف رجٍل اسمه سامي أو هادي: تقول: )جاء ساٍم 
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ي مسرًعا( أو )جاء سامي مسرًعا( كالهما جائز، و)مررُت بساٍم( أو مررُت بسام

 )رأيُت سامًيا(. :مسرًعا كالهما جائز، وأما يف النصب فال تقول إال

وكذلك يف غير المصروف تقول: )جاءت لياٍل مسرعًة(، أو )جاءت ليالي 

 مسرعًة(، و)مررت بلياٍل مسرعًة(، أو )مررُت بليالي مسرعًة(.

 وتقول يف النصب: )رأيُت ليالي مسرعًة(.

 لباب، وقال فيه ابن مالك:ليبقى بعد ذلك البيت األخير يف ا

 َوالِْضااااااََِراَر َأو َتنَاُ ااااااَب ُصاااااارِْخ 

 

و الَمنِْ  َوالَمْصاُروُخ َ اْد الَ َينَْصارِخ  ٌُ 

 ذكر يف البيت مسألتين: 

: أنَّه يجوُز صرُف ما ال ينصرف يف ضرورة الشعر، ويف المسألن األولى

 التناُسب.

ا يف -أي الجواز–وهذا الحكم    ضرورة الشعر فكثيٌر باتفاق النحويين، أمَّ

ا، ومِن شواهده قوُل امرئ القيس:  جدًّ

 َوَلَفاااد َىَخْلاااُت اْلِفااادَر ِخااادَر ُعنَْياااَزةَ 

 

اااَك ُمْرِجلاااا  َفاَلااات َلاااَك اْلاااُواَلُة إِنَّ ََ 

 و)ُعنيزٍة( ممنوعٌة من الصرف، للَعلمية والتأنيث، وقال اآلخر: 

اار َخِليِلااا َهااْ  َتااَر  ِماان َضااَعا ِنَ   َتَبصَّ

 

 لَِك َنفًباااا َباااْيَن َذْزَماااا َ اااَعْبَعِب َ اااَوا 

 وقال اآلخر: 

اهَِماااَن إِْن ُكناااَت َجاِهَلاااهُ  ََ  َهاااَ ا اباااُن 

 

 َ ااااااْد ُخ ُِمااااااوا 
ِ
ِْ َأْنبَِياااااااَم اهلل  بَِجاااااادِّ

 وقال اآلخر: 

َََعن ااااااَل َتاااااْأتِن َكَفَصاااااا ِد  َواَل َتاااااْد ََ 

 

 َجْيًشااااااا إَِلْيااااااَك َ ااااااَواِىَم اأْلْكااااااَوارِ  

ا، وه ْ الضرورة ِمن ضرا ر الشعر الحسنن؛ ألنَّ والشواهد يف ٌلك ك ي  رة  جدك
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 ضرا ر الشعر مالمُن أنواع: 

 .ضرا ُر ذسنن 

 .وضرا ُر جا زة 

 .وضرا ُر  بيحن 

فصرُف الممنوع من الصرف من الضرائر الحسنة، وسنشيُر إلى ذلك يف 

 المسألة القادمة.

ا يف التناُسب فنحو أْن ُتجاور الكلمة الممنوعة من ال صرف كلمًة مصروفة، أمَّ

أو أْن تكون رأس آية، أو أن تكون سجعة، يعني آخذ كلمة يف الجملة المسجوعة، 

 كلُّ ذلك يدخُل يف التناُسب.

 (ی ی جئ)ومِن الشواهد على ذلك: قراءُة نافٍع والكسائي 
 على المنع. [4اإلنسان:] (ی ی جئ)وقرأ غيرهم:  ،[4اإلنسان:]

 (ی) إنَّه صرف لُمناسبةِ  قيل:فَمن منع على القياس، وَمن صرف 
 لكي تناسب سالساًل أغالاًل. (ی)م   [4اإلنسان:]

ةٍ 15َقَواِريًرا ))ومِن ذلك قراءة نافع والكسائي أيًضا:   (( َقَواِريًرا مِْن فِضَّ

 .[16اإلنسان:]

ۀ )وغيرهم يقرأ باأللِف وقًفا، ومِن دون ألٍف وصاًل، يعني إذا وقف قال: 

( 15َقَواِريرا ))، وإذا وصل حذف األلف: [16اإلنسان:] (ہ ہ ہ ہ

ةٍ   .[16اإلنسان:] (َقَواِريرا مِْن فِضَّ

فَمن منع فعلى األصل، وَمن صرف فإنَّه صرف قواريًرا األولى؛ ألهنا رأُس آية، 
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 وقواريًرا الثانية؛ لكي تناسب قواريًرا األولى التي وقعت رأس آية.

وال يغوثا ويعوقا ): -ت الشاذةوهي من القراءا–ومِن ذلك قراءة األعمش 

 فصرف لمناسبة )وًدا وال سواًعا ونسًرا(، فهي مصروفة. ،[23نو :] (ونسرا

 فهذه المسألة األولى، وهي صرف ما ال ينصرف لضرورة الشعر أو للتناُسب.

 المسألة الثانية التي ذكرها ابن مالك يف البيت: يف قوله:

 َوالِْضااااااََِراَر َأو َتنَاُ ااااااَب ُصاااااارِْخ 

 

و الَمنِْ  َوالَمْصاُروُخ َ اْد الَ َينَْصارِخ  ٌُ 

وهي أنَّ االسم المنصرف يجوُز منُعه من الصرف يف ضرورة الشعر، االسم  

المصروف كـ )محمٍد وصالٍح وخالٍد(، يجوز يف ضرورة الشعر أْن ُيمنع من 

 الصرف، وهذه مسألُة خالف.

أكثر البصريين يمنعون المسألة األولى قلنا باتفاق، وهذه المسألة بخالف، ف

هذه المسألة، يمنعون أن تمنع االسم المصروف حتى يف الشعر، وأجازها 

.
ّ

 الكوفيون وبعض البصريين كـ األخفش والفارسي

هو خالُف قياس، كيف خالف القياس؟ القياُس يف الضرورة  المانعون  الوا:

لضرورة الشعرية، الشعرية أنَّ الضرورة تعيُد األشياء إلى أصلها، هذا األصل يف ا

األشياء لها أصل، ثم إهنا قد تخرج عن هذا األصل لسبب من األسباب، كاألسماء 

 المبنية خرجت من أصل األسماء.

 الممنوع من الصرف خرج عن أصل األسماء، وهكذا.

الضرورة الشعرية تبيح لك أن تعيد هذه األشياء الخارجة عن األصل إلى 

من الصرف يجوز لك يف الشعر أن تصرفه إلى  األصل، فلهذا قالوا: إن الممنوع

ضرورة حسنة؛ ألهنا إعادٌة للشيء إلى أصله، إعادٌة لالسم إلى أصله وهو الصرف، 
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أما أن تعكس فتأيت االسم المصروف الباقي على أصله وتمنعه من الصرف هذا  

 خالف القياس، فلهذا منعوا.

مع، والراج ح يف هذه المسألة واهلل والذين جوزوا هذه المسألة جوزوها بالسَّ

أعلم الجواز؛ لكثرة ما ورد من ذلك وإن كان خالف القياس؛ ألنَّ القياس ال 

يحكُم على السماع باتفاق، وإنما يحكُم على غير السماع، األمور التي ُسمعت ال 

قياس فيها، ال أحد يقول بالقياس يف المسموع، وإنما الجميع يقول القياس على 

على المسموع، هذا بإطالقه، حتى يف األدلة الشرعية قياس  المسموع، أنت تقيس

 بالنصوص، القياس على النصوص، لكن األمر المنصوص عليه ال قياس فيه.

ولهذا كان الراجح واهلل أعلم جواز هذه المسألة؛ لكثرة ما ورد منها، ولو أردنا 

 ر بعًضا منها.أن نذكر كل األبيات التي جاءت يف هذه المسألة لطال األمر، لكن نذك

ولم ُينكره، كقول العباس  من أشرفها ما ُألقي بين يدي النبي 

لمي   أقل من مائة بعير يف معركة ُحنين، وقد  ◙بن مرداس السُّ
َ

ا ُاعطي لمَّ

 غيره من ُمسلمة الفتح مائة بعير، فقال للنبي 
َ

قصيدة فيها  ُأعطي

 عتاب له على ذلك، منها:

ْي ُ  ََ اًباااااااااااا َتاَل ََ
ااااااااااااَكاَناااااااااااْت نِ ََ 

 

اااارِ َِااااا اأْلَْجااااَرعِ   َْ  لَِ اااارِّ  َعَلااااى الُم

ااااااَب اْلُعَبْياااااادِ   َْ بِااااااا َوَن َْ َأْصااااااَبَ  َن ََ 

 

 َبااااااااااااْيَن ُعَيْينَااااااااااااَن َواأْلَْ ااااااااااااَرعِ  

ا تاااادُرمَ   ٌَ  َوَ ااااْد ُكنْااااُت َِااااا اْلَحااااْرِب 

 

َلااااااْم ُأْعااااااَ  َ ااااااْيًئا َوَلاااااام ُأْمنَاااااا ِ   ََ 

َمااااااا َكااااااان ِذْصاااااان  َواَل َذااااااابِس    ََ 

 

 اَ  َِاااااا َمْجَمِعااااااَيُ وَ ااااااِن ِماااااْرىَ  

َمااااااا  َُ  َوَمااااااا ُكنْااااااُت ُىْوَن اْماااااارَِ  ِمنْ

 

ااااااا ِ   ََ  َوَماااااااْن َتَضاااااااَ  اْلَياااااااوَم اَل ُيْر

فمنع مرداس من الصرف وهي مصروفة، َيُ وَ اِن ِمْرَىاَ ( فالشاهد يف قوله: ) 

لها النبي   له مائة بعير. وهذه القصة جاءت يف الصحيح، فكمَّ
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 ومِن ذلك قول اآلخر:

 َمْيَمااااُن َمااااا لَِ ابِااااَت َ اِخًصاااااَ اَلاااات أُ 

 

 َعاااااِر األََ اااااِجِ  َناااااِذاًل َكالُمنُْصاااا ِ  

 فقال: )لثابَت(، والقياس )لثابٍت(. 

 وقال دْوثُر بن َدهبل الُقريعي:

 َوَ ا َِلاااااَن َماااااا َبااااااُل َىْوَماااااَر َبْعاااااَدَنا

 

 َصَحى َ ْلُبُه َعاْن آِل َلْيَلاى َوَعاْن ِهنْاِد  

ااااإِن َيااااُك َأمااااَوابِا تَ    َمااااَزْ َن لِلبَِلااااىََ

 

ااْي  َِااا َخَلااِق اْلَ ْماادِ   ااإِنِّا َكنَْصاارِ السَّ ََ 

 الشاهد قوله: )َما َباُل َدْوَثَر (، والقياس )ما باُل دوثٍر(، اسمه وهو مصروف. 

 ومِن ذلك قول ابن قيس الرقيات:

ا ََ  َوُمْصَعُب ِذيَن َجدَّ اأْلَْمُر َأْكَ ُرَها َوَأْهَيُب

روف بكثرة المدح لمصعب بن الزبير، وأخيه عبد اهلل بن وابن قيس الرقيات مع

 الزبير.

 ومِن ذلك قول ذي اإلصبع العدواين:

َوَلااْيَس اْلَمااْرُم َِااا ً اااَم ِمااَن اإلْبااَراِم 

 َوالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانَّْ  ِ 

 

و   ٌُ َُّاااوِل و و ال ٌُ اااْن َوَلاااُدوا َعااااِمُر  َوِممَّ

 اْلَعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْرضِ 

 

 الشاهد يف قوله: )عامُر(، فمنعه وهو مصروف.

 لك قول األخطل:ومِن ذ

ََ بِاْلَ َ ا ِااااَب إٌِ َهااااَو   َهَلااااَب اأْلََزاِر

 

َلاااااُن النُُّ اااااوِ  َ اااااُدورُ  
 بَِشااااابِيَب َ ا ِ

 الشاهد يف قوله: )بشبيَب(، والقياس بشبيٍب. 

 ومِن ذلك قول الراجز:

 َأْخَشااى َعَلااى َىْيَسااَم ِمااْن ُبْعااِد ال َّااَر 

 

 إاِلَّ َماااااااا َتاااااااَر  
ِ
 َأْباااااااى َ َضااااااااُم اهلل

 ُد يف قوله: )على ديسَم(، والقياس )على ديسٍم(؛ ألنه كجعفٍر.الشاه 
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فهذه الشواهد وغيرها كثير يدل على أن األمر قد كُثر حتى جاز القياس عليه  

 واهلل أعلم.

فنحن اآلن نتكلم على أنَّ المصروف قد ُيمنع من الصرف يف  وهنا ملحوظن:

المصروف، كلمة مصروفة، الشعر، هناك مسائل أخرى أيًضا قد تحذف التنوين من 

)محمٌد(، وهناك مسائل تحذف التنوين من المصروف، مِن أشهرها: الَعلم إذا 

ُوصف بـ)ابٍن(، ثم ُأضيفت كلمة ابن إلى علٍم آخر، يقولون إذا وقعت )ابن( بين 

ن، وكلمة )ابن( تحذف همزهتا يف الكتابة، فتقول:  عالمين، فالعلُم األول ال ُينوَّ

مرٍو(، وال تقول: )هذا زيٌد ابن عمرٍو(، فتحذف التنوين، مع أنه ال )هذا زيُد بن ع

موجب لحذف التنوين إال التخفيف يف هذا األسلوب، يعني ليس ممنوًعا من 

 الصرف

وتقول: )هذا عمرُو بن أبي زياد(، و)هذا أبو بكر ابن أم زياد(، متى ما وقعت  

علمين، فهذا هو الُحكم، ابن بين علمين، أي علمين، لقبين، ُكنيتين، اسمين 

وتقول: )هذا محمُد بن الرشيد(، محمد علمه، والرشيد لقب أبيه، كما تقول: )هذا 

 محمُد بن هارون، قال الفرزدق: 

ااااا ََ ااااَ ُ  َأْبَواًبااااا َوُأْ ِلُف َْ  َمااااا ِزْلااااُت َأ

 

اااارِ    َذ َّاااى َأَتْياااُت َأَباااا عمااارِو باااَن َعمَّ

 ما قال: )أبا عمرٍو(. 

 ن:وقال يزيد بن ِسنا 

َلاااااْم َأْجاااااُبن َوَلاااااْم َأْنُ ااااا  َوَل ِااااان ََ 

 

اااا أَباااا َصاااْفرِ باااَن عماااروَ   ََ  َيَمْماااُت بِ

 فقال: )أبا صخِر بَن(، ما قال )أبا صخٍر(. 

وهذه المسألة فيها تفصيل وشروط واختلفوا فيها، وسبق الكالم عليها، يف أي 

 باب؟ يف باب النداء.
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َ ال الم على يف األ وها أن ابن مالك  وهنا ملحوظن  أخيرة: بيا  َرَّ

 أ باب صرخ ما ال ينصرخ، وها إجمااًل أربعُن أ باب:

أْن يكون أحُد العلتين العلمية ثمَّ تزول، أن تكون إحدى العلتين  السبب األول:

العلمية، ثم تزول العلمية لسبب من األسباب، وهذا السبب ذكره ابن مالك، 

ر فإنَّه ينصرف، كقولك: )ُربَّ وشرحناه من قبل، العلم الممنوع من الصرف إذ ا ُنكِّ

 إبراهيٍم وأحمٍد وفاطمٍة لقيتهم(.

 ضرورة الشعر. السبب ال اين:

 التناُسب. السبب ال الا:

قة.  وهذه الثالثة ذكرها ابن مالك ُمفرَّ

وهناك سبٌب رابع لم يذكره يف األلفية، ويذكره النحويون وهو التصغير الُمزيل 

 إلحدى العلتين.

يد(، تصغيُر أحمد، )أحمد( ممنوعة من الصرف للعلمية ووزن نحو: )ُحم

الفعل، فإن صغرته تصغير ترخيم قلت: )ُأحيمد( هذا تصغير حقيقي، سيأيت يف 

التصغير، تصغير ترخيم، أن تصغيره بحسب الحروف األصلية فقط، فتقول يف 

يد تصغير أحمد )ُحميد(، قلنا هذا تصغير ترخيم، فقلت )حميد(، فإذا قلت ُحم

فقد زال وزن الفعل فينصرف، يجوز أن تصغر رجل اسمه أحمد، فتقول: )جاء 

حميٌد( فينصرف، وكذلك لو صغرت ُعمر، رجل اسمه عمر، فتصغره على )ُعمير( 

فينصرف؛ ألنَّ تصغيره على ُعمير ُيزيل علة العدل، فُعمر ممنوع للعلمية والعدل، 

ول، فتقول: )جاء ُعميٌر(، و)رأيُت فإن صغرته على ُعمير فهو علم؛ لكنَّ العدل يز

 ُعميًرا(.

 ...هالب:
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هذا أحمد على حميد تصغير ترخيم، لكن عمر على عمير هذا تصغير  الشيخ: 

 حقيقي.

ر، لو أرىنا أن نص رها  نفول: )ُشميمر(، الثالثي على ُفعيل، والرباعي   مَّ

ر )ُفعْيعل(، وهذا شمر رباعي؛ ألن الميم مشددة، إًذا ُشميمر فتنصر ف؛ ألنَّ شمَّ

ممنوعة من الصرف يف العلمية ووزن الفعل، فإن صغرته على ُشميمر زال وزن 

ر أو قبيلة شمر، وشمر علٌم على ِحصان مشهور  الفعل فانصرفت، كرجل اسمه شمَّ

 عند العرب.

جنادل هذا  -سيأيت باب التصغير- رجل اسمه )جنادل( فصغرته على

ر حتى تعيده إلى الرباعي، فستحذف الحرف الزائد فيه  خماسي، خماسي ما ُيصغَّ

وهو األلف، فيصير رباعي، فحين تصغره تصغير رباعي على، فتقول: )ُجنْيِدل(، 

على )ُفعْيِعل(، فإذا صغرته على ُجنيدل انصرف؛ ألنَّ جنادل ممنوٌع من الصرف؛ 

ألنَّه على صيغة منتهى الجموع، فإذا صغرته على ُجنيدل، زالت هذه الصيغة 

 رف، إًذا فالتصغير من أسباب صرف ما ال ينصرف.فانص

بخالِف تصغير نحو )فاطمة( و)طلحة( و)أحمر( و)حمراء( و)سكران( 

و)يوسف(، فهذه ممنوعٌة من الصرف، فإذا صغرهتا تنصرف أم تبقى ممنوعِة من 

الصرف؟ ننظر، نصغر فاطمة، )ُفطيمة( تصغير ترخيم، وتصغير حقيقي )فويطمة(، 

من الصرف، يف العلمية وتاء التأنيث، وطلحة )ُطليحة(، كذلك وكالهما ممنوع 

ممنوعة من الصرف للعلمية وتاء التأنيث، وأحمر )أحمير( ممنوعة من الصرف؛ 

ألن ُأفيعل مثل أفعل، وحمراء )حميراء( أيًضا مختومة بألف التأنيث، وسكران 

 )ُسكيران( أيًضأ مختوم بألف ونون.

يبقى علًما أعجمًيا، فيبقى ممنوًعا من  ُيوسف )يويسف(، رباعي فعيعل،

 الصرف.
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 ...هالب:

يعني التصغير قد يزيل العلة فينصرف االسم، وقد ال ُيزيل العلة، فيبقى  الشيخ:

ممنوًعا من الصرف، وبخالِف تصغير نحو )توسط( و)ُترُطب أعالًما(، لو سميت 

وسميته  رجاًل توسًطا، فتصرفه أم تمنعه؟ توسط علم رجل، فهو علم مذكر،

توسط، أيًضا اسم مذكر، إًذا ُيصرف، ما يف مانع، ليس هناك مانع فُيصرف، أو 

سميته بُترطب، ترطب على وزن فعلل، وهو من األوزان الموجودة من األسماء، 

إًذا فهما مصروفان، تقول: )جاء توسٌط( و)رأيت ترطًبا(، فإن صغرهتما ُيمنعان من 

ِسط(، وتصغر ُترطب على )تريطب(، الصرف؛ ألنك ستصغر توسط على )ُتوي

فيكونان علمين على وزن الفعل، على وزن )ُتبيطر( مضارع بيطر، فيمنعان من 

 الصرف لذلك.

وبخالف تصغير نحِو هنٍد ودعٍد وشمٍس وكأٍس، علم نساء، فهذه سبق أهنما 

 مصروفة أو ممنوعة من الصرف أو يجوز فيها الوجهان؟

لتصغير يجوز فيها الوجهان، فإذا صغرت يجوز فيها الوجهان، فهي قبل ا 

وجب منعها من الصرف؛ ألنك تصغر هنًدا على ُهنيدة، علم وتاء التأنيث يجب فيه 

 المنع، ودعد ُدعيدة، وشمس ُشميسة، وكأس كأيسة.

 ..هالب:

نعم ال بد، هذا سيأيت يف التصغير، الثالثي المؤنث إذا صغرته يجب فيه  الشيخ:

 نًا ما تقول )ُعيينة( وأذن أذينة، سيأيت يف باب التصغير.التاء، كما لو صغرت عي

 الخالصة: أنَّ التصغير يمنع من الصرف أو يصرف أو فيه تفصيل؟

الخالصة أن التصغير قد يتسبب يف صرف الممنوع من الصرف، كتصغير عمر 

على ُعمير، وقد يتسبب يف منع المصروف، كتصغير توسٍط علًما على تويسط، وقد 
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يف الصرف والمنع، كتصغير فاطمة على فويطمة، وتصغير صالٍح على ال يؤثر  

صويلح، وقد يتسبب يف منع ما يجوز فيه الصرف والمنع كتصغير هند، كل ذلك 

 يكون يف التصغير.

هذا آخر الكالم على باب الممنوع من الصرف، ويف هنايته أحب أن أذكر 

ين وقت وآخر، التنبيه ملحوظًة ال تخفى على شريف علمكم، لكن أنبه عليها ب

عليها حسن، وهو أن هناك فرًقا كبيًرا بين العلم والتعليم، فهذا يجب أن ُيراعى، 

ج  فالعلم يكون فيه التفصيل والتحليل والتعليل والخالف والتنقيب؛ ألنك ُتخرِّ

عالًما وطالب علم، فينظر يف المسموع، وينظر يف المقيس، وينظر يف األمور التي لم 

 ظر يف األمور الحوادث، وُتعرض عليه كل هذه التفاصيل.تأيت، وتن

وبين التعليم الذي غايته ضبط اللسان والقلم، فلهذا ُيكتفى يف التعليم بما 

يحقق الغاية، فلهذا يقولون: العلم يقوُم على التحليل والتعليل على المنهج 

ن تصف الواقع التحليلي والتعليلي، أما التعليم فيقوم على المنهج الوصفي، يعني أ

اللغوي كما هو؛ لكي يستطيع اإلنسان أن يحاذيه على الصواب، فلهذا كل الذي 

قلناه يف باب الممنوع من الصرف عند التعليم نستطيع أن نصفه وصًفا، فنكتفي 

بقولنا فيه إن األسماء الممنوعة من الصرف اثنى عشر اسًما، اسمان ُيمنعان على 

لتأنيث، والثاين ما كان على وزن مفاعل أو كل حال، األول المختوم بألف ا

 مفاعيل.

وثالثُة أسماء من األوصاف، وهي الوصف الذي على وزن فعالل، والوصف  

الذي على وزن أفعل، والوصف المعدول، وهو ما كان على وزن ُفعال وَمفعل من 

 إال الث
ُّ

الثي، األعداد، وكلمة ُأخر، وسبعُة أسماٍء من األعالم، وهي العلم األعجمي

 ساكن العين، والعلُم الُمركب، والعلُم المختوم بألٍف 
ّ

والعلُم المؤنث إال الثالثي

ونوٍن زائدتين، والعلُم الذي على وزن الفعل، والعلم المختوم بألٍف مكسورٍة 
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لإللحاق، والعلُم المعدول، وهو أربعة عشر علًما على وزن ُفَعل، وُفَعُل يف 

دت هبا سحًرا معينًا، وُفعال علًما ألنثى على بعض التوكيد، وكلمة )سحر( إذا أر

 اللغات.

هذا كل ما يقال يف الممنوع من الصرف عند الوصف، وهو الكايف يف التعليم، 

 مع مزيٍد من األمثلة والتطبيقات والتمرينات.

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 ي عشر بعد املائةالدرس الثان
﷽ 

 
د، وعلى آله  الم على نبينا ُمحمَّ الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل بكم، نحُن اليوم يف ليلة 

م.   ُمفتتح خمٍس وثالثين وأربعمائة وألف يف األول من شهر الُمحرَّ

يف جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة الرياض، لنعقُد بحمد اهلل  نحنُ 

[ عليه أل ين ابن مالكوتوفيقه الدرس )الثاين عشر بعد المائة( من دروس شرح ]

 رحمة اهلل.

، والليلة إن شاء اهلل "ما ال ينصرف"كنا قد انتهينا من قبل من الكالم على باب 

 سنبدأ بالباب التالي، وهو 

 الفعل إعراُبباب 

 : رفع الفعل المضارع، ونصب الفعل المضارع.ذكر فيه ابن مالك 

 وأما جزم الفعل المضارع فإنه سيذكره يف الباب الذي بعد هذا.

ا هذا الباب الذي نحن سنبدأ بشرحه إن شاء اهلل يف هذه الليلة، فقد عقده ابن  أمَّ
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، ونصب يف تسعة عشرة بيًتا، وجعله كما قلنا لرفع المضارع مالك 

 :المضارع، وفيها يقول 

ىُ 676 ا ُيَجااااااارَّ ٌَ ااااااْ  ُمَضاااااااِرًعا إِ ََ  .اِْر

 

 ِماااااااْن َناِصاااااااَب َوَجااااااااِزَم َكَ ْساااااااَعُد  

 .َوبَِلاااِن اْنِصاااْبُه َوَكاااْا َكاااَ ا بِاااَأنْ 677 

 

 الَ َبْعااااَد ِعلااااَم َوالَّ ِااااا ِمااااْن َبْعااااِد َظاااان   

 678  ْ اااَ  َصاااحِّ َْ اااا َوالرَّ ََ اْنِصاااْب بِ ََ .

 َواْعَ ِفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْد 

 

ََّااااااارِىْ َتْف   اااااااَو ُم َْ ََ اااااااا ِماااااااْن َأنَّ  ََ  ِ ْيَ 

ْم َأْهَمااَ  َأْن َذْمااالً َعَلااى679  َُ  .َوَبْعُضاا

 

ْت َعَماااااَل   ااااا َذْيااااُا اْ ااااَ َحفَّ ََ
 َمااااا أْخ ِ

ِن الُمْسااااااَ ْفَباَل 680  ٌَ  .َوَنَصااااااُبَوا بِااااااإِ

 

َرْ  َوالِ ْعااااُ  َبْعااااُد ُموَصاااااَل    إِْن ُصاااادِّ

َعااا.َأو َ ْبَلااُه الَيِمااْيُن َواْنِصااْب 681  ََ  َواْر

 

َْااااااَ  َوَ َعااااااا  ْن ِمااااااْن َبْعااااااِد َع ٌَ ا إِ ٌَ  إِ

 .َوَباااااااْيَن الَ َوالَِم َجاااااااَر الُ اااااااِزمْ 682 

 

ااااااااااُر َأْن َناِصاااااااااَبًن َوإِْن ُعاااااااااِدمْ   ََ  إْظ

ااَرًا َأو ُمْضااِمَرا683  َِ ااَأن اْعِماا  ُمْ  ََ  .الَ 

 

 َوَبْعاااااَد َنْ اااااِا َكااااااَن َذْ َماااااك أْضاااااِمرا 

ا يَ 684  ٌَ  ْصاااُلُ  َِاااا.َكاااَ اَك َبْعاااَد َأو إِ

 

ا َذ َّاااااااى َأِو إالَّ َأْن َخِ اااااااا  ََ  َموِضاااااااِع

 .َوَبْعاااَد َذ َّاااى هَ اااَ ا إِْضاااَماُر َأنْ 685 

 

ا َذاااااَزنْ   ٌَ  َذاااااْ م  َكُجاااااْد َذ َّاااااى َتُسااااارَّ 

اَل 686  لااااَو َذ َّااااى َذاااااالً أو ُماااا وَّ
 .َوتِ

 

َعاااااانَّ َواْنِصااااااِب الُمْسااااااَ ْفَباَل   ََ  بِااااااِه اْر

ااا َجااَواِب َنْ ااَا 687  ََ  َأو َهَلااْب  .َوَبْعااَد 

 

 َمْحَضااااْيِن َأْن َوَ ااااْ ُرَها َذااااْ م  َنَصااااْب  

ااوَم َماا ْ 688  َُ  .َوالااَواُو َكالَ ااا إِْن ُتِ ااْد َمْ 

 

ااااَر الَجااااَزعْ   َِ  َكااااالَ َتُ ااااْن َجلااااًدا َوُتْ 

 .َوَبْعااَد َ ْياارِ النَّْ ااا َجْزًمااا اْعَ ِمااْد 689 

 

 إِْن َتْسااااُفِ  الَ ااااا َوالَجااااَزاُم َ ااااْد ُ ِصااااْد  

ااا َأْن َتَضاا ْ .َوَ اارْ 690  َْ  ُط َجااْزَم َبْعااَد َن

 

 إِْن َ ْبااااااااَ  الَ ُىوَن َتَفاااااااااُلَ  َيَفاااااااا ْ  

اااَل 691  ََ َعاا   َْ  .َواألَْمااُر إِْن َكاااَن بَِ ْياارِ ا

 

 َتنِْصااااااْب َجَواَبااااااُه َوَجْزَمااااااُه اْ ااااااَباَل  

َجاااا 692  اااا الرَّ
.َوالِ ْعاااُ  َبْعاااَد الَ ااااِم َِ

 ُنِصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْب 

 

 َ ِسااااْب َكنَْصااااِب َمااااا إَِلااااى ال ََّمنِّااااا َينْ  

.َوإِْن َعَلاااى اْ اااَم َخاااالَِص َِْعااا   693 

 ُعَِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْ  

 

 َتنِْصاااااااااُبُه َأْن َمابًِ اااااااااا َأو ُمنَْحاااااااااِ ْخ  

 .َوَ  َّ َذْ ُخ َأْن َوَنْصب  َِا ِ َو 694 

 

اْ َباااا  ِمنْااااُه َمااااا َعااااْدل  َرَو   ََ  َمااااا َماااارَّ 
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أنَّ  "الُمعرب والمبني"فهذه هي األبيات، ونذكركم جميًعا بأنه سبق يف باب  

أن األحكام اإلعرابية  -الرفع، والنصب، والجر، والجزم-األحكام اإلعرابية 

 يجب أن تدخل على األسماء كلها، ُمعربًة كانت أو مبنية.

وأنَّ األحكام اإلعرابية التي تدخل على األسماء هي الرفع والنصب والجر، 

كمها وكان السؤال حينذاك: متى يكون حكم األسماء الرفع؟ ومتي يكون ح

 النصب؟ ومتى يكون حكمها الجر؟

وكل ما سبق من أبواب النحو بعد باب الُمعرب والمبني والنكرة والمعرفة، 

إلى موضعنا هذا؛ هو جواٌب عن هذا السؤال، أي من باب االبتداء، ونواسخ 

االبتداء، والفاعل ونائبه، واالشتغال والتعدي، والتنازع، والمفاعيل الخمسة، 

حال والتمييز، وحروف الجر واإلضافة، واألسماء العاملة عمل واالستثناء وال

فعلها، والتعجب، ونعم وبئس، والتوابع، والنداء وتوابعه، وأسماء األفعال 

واألصوات، وما ال ينصرف، كل هذه األبواب هي إجابٌة عن هذا السؤال، بينت 

حكمه لك متى يكون ُحكم االسم الرفع، ومتى يكون حكمه النصب، ومتى يكون 

 الجر.

أن عرفنا أن األحكام اإلعرابية ال تدخل  "المعرب والمبني"كما سبق يف باب 

على الفعل الماضي، وال فعل األمر، ولذا ُيقال يف إعراهبما: ال محل له من 

 اإلعراب.

 ما معنى ال مح  له من اإلعراب؟

الفعل  أي ال حكم إعرابًيا له، ال رفع، وال نصب، وال جر، وال جزم، وعرفنا أنَّ 

المضارع يجب أن تدخله األحكام اإلعرابية، ُمعرًبا كان أو مبنًيا، وأن األحكام 

 اإلعرابية التي تدخل على الفعل المضارع هي الرفع والنصب والجزم.
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َ ان الس ال: م ى ي ون ذ م المضارع الرَ ؟ وم ى ي ون ذ مه النصب؟ 

 وم ى ي ون ذ مه الجزم؟

لنحويون على هذا السؤال الخاص بالفعل وا وُهنا ُيجيب ابن مالك 

المضارع، ابتداًء من هذا الباب، فيبين متى يكون حكمه الرفع، ومتى يكون حكمه 

 النصب، ومتى يكون حكمه الجزم.

وخالصة الجواب كما ال تخفى: أنَّه ُينصب إذا ُسبق بناصب، وُيجزم إذا ُسبق 

 بجزم، وُيرفع إذا لم ُيسبق بناصٍب وال بجازم.

التي ستأيت تفاصيلها وأحكامها يف شرح أبيات ابن مالك  الفالصن ه ْ

 ويف الباب  "إعراب الفعل وفيه رفع المضارع ونصبه "يف هذا الباب، باب

 التالي وهو عوامل الجزم.

من أهم أحكام االسم النحوية سينتقل اآلن  إًذا بعد أن انتهى ابن مالك 

سيعود بعد ذلك  نحوية، مع أنه إلى الكالم على أحكام الفعل المضارع ال

 إلى بعض أحكام االسم النحوية، كالحكاية والوقف، وقلنا إنَّ ابن مالك 
 يف هذا الباب ذكر رفع المضارع ونصب المضارع.

أما رفع المضارع فذكره يف بيٍت واحد، وهو البيت األول، وبقية أبواب هذا 

 من 
َ

هذا الباب سيعقُد الباب التالي الباب يف نصب الفعل المضارع، وبعد أن ينتهي

 لعوامل الجزم، يتكلُم فيه على جزم الفعل المضارع.

وألنَّ من جوازم الفعل المضارع أدوات الشرط، فسيستطرد ابن مالك بعد 

ذلك إلى الكالم على )لو( وهي حرُف شرٍط غير جازم، ال يجزم، لكن ألهنا شرط، 

يف  "لو"تطرد إلى الكالم على ومن جوازم المضارع أدوات الشرط الجازمة، اس

ا( و)لوال( و )لو ما( ألهنا تأيت بمعنى  فصل خاص هبا، ثم عقد بعد ذلك فصاًل لـ )أمَّ
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 الشرط غير الجازم. 

على الفعل المضارع، وما يتبعه، كان يف بابين وفصلين،  إًذا فكالمه 

 مجموع أبيات هذين البابين والفصلين واحٌد وأربعون بيًتا.

 ."إعراُب الفعل"اب األول، وهو الباب الذي عندنا، وسماه نبدُأ بالب

 يف أوله:   ال ابن مالك

ىُ  ا ُيَجااااااااارَّ ٌَ اااااااااْ  ُمَضااااااااااِرًعا إِ ََ  اِْر

 

 ِمااااااْن َناِصااااااَب َوَجاااااااِزَم َكَ ْسااااااَعُد  

: إذا تجردَّ الفعل المضارع من الناصب، ومن الجازم، أي لم يقول  

 ُيسبق بناصٍب وال جازٍم فحكمه الرفع.

 ضح.هذا وا

 أمثلته..

كلما رأيت فعاًل مضارًعا لم ُيسبق بناصب وال بجازم فحكمه  أم ل ه ك يرة،

زيٌد "، أو تقول: "يسكُن زيٌد أمام المسجد"الرفع، أًيا كان موضعه، كأن تقول: 

 ."إنَّ زيًدا يسكنُ "، أو تقول: "يسكُن أمام المسجد

 رفوع.لم ُتسبق بناصب وال بجازم إًذا هو فعل مضارع م "يسكن"

اسم نصب منصوب،  "زيًدا"هذه تنصب اسمها وترفع خربها، و "إن"

فعل مضارع مرفوع، وفاعله مسترت، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل  "يسكن"و

 ."إن"خرب 

هل "، أو تقول: "ظننُت زيًدا يسكنُ "، أو تقول: "كان زيٌد يسكنُ "أو تقول: 

، أو تقول: "زيد ال يسكُن هنا": ، أو تقول"أين يسكن زيدٌ "، أو تقول: "يسكنُ 

 ."أكرمُت رجاًل يسكُن عندك"، أو تقول: "جاء الذي يسكن هنا"
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)هل تسكننَّ أمام المسجد؟( الفعل هنا )تسكن(، ولم  وِمن ٌلك أن تفول:

 ُيسبق بناصب وال بجازم، وإنما ُسبق بـ )هل( وهل أداُة شرٍط هاملة.

 إًٌا ما ذ م المضارع؟

 على الفتح التصاله بنون التوكيد، يعني الفرق الرفع. إال أن الم
ٌ

ضارع هنا مبني

فعٌل مضارع يف محل رفع، ولن تقول: فعل مضارع  "تسكن"أنك ستقول: هنا يف 

 مرفوع كما يف األمثلة السابقة.

وكذلك لو قلت: )أخوايت يسكنَّ أمام المسجد( كذلك المضارع حكمه الرفع 

 إال أنه مبني.

سكُن إخويت أمام المسجد(، أو )إخويت يسكنون أمام )ي وِمن ٌلك أن تفول:

 المسجد( كل هذه مضارعات حكمها الرفع؛ لتجردها من الناصب والجازم.

فعالن مضارعان  [5ال اتحن:] (ٿ ٿ ٿ ٿ): قال 

 مرفوعان.

ڇ ڇ ): وقال ،[3البفرة:] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ) وقال:

 .[1النا :] (ڍ ڍ

لم ُيسبق بناصب وال بجازم، أو لفظ  أعوذ: هذا فعل مضارع مرفوع؛ ألنه

 االستعاذة: أعوُذ باهلل من الشيطان الرجيم.

-1ال اَرون:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ): وقال تعالى

2]. 

فعالن مضارعان مرفوعان: األول مسبوق بال النافية، والثاين مسبوق بما 

 النافية، وكالهما حرفان هامالن ال يعمالن شيًئا.
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 المضارع المرفوع؛ ألنه لم ُيسبق بناصٍب أو بجازم.فهذه بعض األمثلة على  

وهنا يأيت سؤاٌل مشهور عن رافع الفعل المضارع، اتفقنا على أنَّ الفعل 

المضارع حكمه الرفع إذا لم ُيسبق بناصٍب وال بجازم، فما رافعه؟ يعني ما العامل 

 الذي يرفعه حينئٍذ؟

 المسألن َيَا خالخ  مشَور، على  ولين:

: أنَّ رافعه هو التجرد من الناصب والجازم، تجرده من الناصب ولالفول األ

 والجازم هو الذي رفعه.

 ما معنى تجرىْ من الناصب والجازم؟

أي إتيانه على أول أحواله، قبل أن يدخل عليه ناصٌب أو جازٌم فُيخرجانه عن 

 هذه الحالة.

 شام.وهذا هو قول الكوفيين، واألخفش، وهو اختيار ابن مالك، وابن ه

يف رافع الفعل المضارع: أن رافعه هو وقوعه موقع االسم باطراد،  الفول ال اين

جاء رجٌل راقًدا أو "، و"جاء محمٌد راقًدا أو يرقدُ "نحو: )محمٌد راقٌد أو يرقُد(، و

 وهكذا. "يرقدُ 

المضارع يطرد وقوعه موقع االسم، وهذا هو قول البصريين والجمهور، وهذا 

 اس، يف القياس النحوي.هو األقوى يف القي

وبعُد فهذا الخالف من الخالفات اللفظية، أي: التي ال ثمرة علميًة تحتها، 

 للتوسع فيها والرتجيح، وبيان 
َ

وإنما تخضع للقياسات النحوية، فلهذا ال داعي

 األدلة.

من الكالم على رفع المضارع، انتقل إلى  بعد أن انتهى ابن مالك 
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 مضارع.الكالم على نصب الفعل ال

 أربعة: وهي أن، ولن، وكي، وإًذا. ونواصب فعل المضارع عنده 

 :  وَيَا  ال

 َوبَِلاااااِن اْنِصاااااْبُه َوَكاااااْا َكاااااَ ا بِاااااَأنْ 

 

 الَ َبْعاااَد ِعْلاااَم َوالَّ ِاااا ِماااْن َبْعاااِد َظااان   

ْ  َواْعَ ِفااْد   ااَ  َصااحِّ َْ ااا َوالرَّ ََ اْنِصااْب بِ ََ 

 

ََّاااااارِ   ااااااَو ُم َْ ََ ااااااا ِمااااااْن َأنَّ  ََ  ىْ َتْفِ ْيَ 

ْم َأْهَمااااَ  َأْن َذْمااااالً َعَلااااى  َُ  َوَبْعُضاااا

 

ْت َعَمااااَل   اااا َذْياااُا اْ اااَ َحفَّ ََ
 َماااا أْخ ِ

ِن الُمْساااااااااَ ْفَباَل   ٌَ  َوَنَصاااااااااُبَوا بِاااااااااإِ

 

َرْ  َوالِ ْعااااُ  َبْعااااُد ُموَصاااااَل    إِْن ُصاااادِّ

َعااااا  ََ  َأو َ ْبَلااااُه الَيِمااااْيُن َواْنِصااااْب َواْر

 

َْاااااَ  َو َ   ْن ِماااااْن َبْعاااااِد َع ٌَ ا إِ ٌَ  َعااااااإِ

  اْنِصْبُه. َوبَِلنِ : َفال  

هذا هو الناصب األول من نواصب المضارع وهو الحرف )لن( الحرف )لن( 

هو حرف نفٍي للمضارع، واستقباٍل غالًبا، وال ُيفصل بينه وبين الفعل المضارع، 

 ويجوز أن تقدم معمول معموله عليه.

يعني معموٌل لـ  منصوٌب بـ )لن( "أضرب"فإذا قلت: )لن أضرب محمًدا( فـ

 )لن(.

مفعوٌل به منصوٌب بـ أضرب، يعني معموٍل ألضرب، فأضرب  ومحمًدا:

ومحمًدا معموُل معمولها، فيجوز أن تقدم معمول معمولها عليها،  "لن"معمول 

فتقول: )محمًدا لن أضرب( معنى ذلك أنَّها ليس لها صدارة، هذا المعنى، لو كان 

م شيٌء ب  عدها عليها.لها الصدارة لَما تقدَّ

وقد تأيت )لن( بمعنى الدعاء، يعني ال للداللة على النفي الُمطلق، ولكن 

ڱ ڱ ڱ ): للدعاء، يعني رجاء تحقق هذا األمر، يف قوله 

 .[17الفصص:] (ں
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 يدعو ربه هبذا األمر. 

 فهذا هو الحرف الناصب األول. 

يت لن يخذلوا واألمثلُة عليه كثيرة، كأن تقول: )لن أخذَل المسلمين( أو )إخو

المسلمين( أو )أخوايت لن يخذلنَّ المسلمين(، سواًء كان المضارع معرًبا أو كان 

ڇ ) ،[80يو  :] (ڃ ڃ چ): مبنًيا، فإنَّ )لن( تدخل عليه، قال تعالى

ٿ ٿ ) وقال: ،[73الحج:] (ٺ ٺ ٺ) ،[91هه:] (ڇ ڇ ڇ

 .[95البفرة:] (ٿ

 ما عالمن النصب؟

 ُحذفت النون للناصب )لن يتمنوه أبًدا(.حذف النون. )ويتمنَّونه( ثم 

 (ٴۇ ۋ) وقال: ،[26مريم:] (ٺ ٺ ٿ ٿ): قال
 .[143األعراخ:]

 ما عالمن النصب يف  وله )لن تراين(؟

رة.  فتحٌة ُمقدَّ

 : َوَكا.وقال 

هذا هو الناصب الثاين للفعل المضارع، وهو الحرُف )َكي(، كأن تقول: )جئُت 

 (.ادرسنَّ كي تنجحنَّ ) ،[40هه:] (چ ڇ ڇ) كي أتعلم(،

 مسألة..

 ه  )كا( ها الناصبُن للمضارع بعدها؟

 المضارع بعدها منصوب، ل ن ها الناصبن؟ لن سَا أم ال؟
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 يف المسألن  والن:

 أهنا هي الناصبُة للمضارع دائًما، وهذا هو قول الكوفيين. :الفول األول

 وقد ُردَّ بأمرين:

لمة. فلم تنصب هنا مضارًعا، إًذا  األمر األول: قول العرب )كيمة(، يريدون

 فليست هي دائًما ناصبًة للمضارع.

الذي ُردَّ به قول الكوفيين: قولنا: )جئُت كي ألتعلم(، ومن ذلك  األمر ال اين

 قول الشاعر: 

 َكااااااااا ل فِضااااااااينا ُر يَّاااااااان مااااااااا

 

 وعاااااااااادتنا  ياااااااااار ُمفااااااااااَ َلسِ  

الم التعليل "و "كي"يعني أن تأيَت بالالم بعدها، )جئت كي ألتعلم( فاجتمعت  

ة  ."الجارَّ

 َما ال   ذد ؟

والفعل المضارع بالم الجر، فلو كانت  "كي"الذي حدث أنك فصلت بين 

)كي( هي الناصبة للمضارع دائًما، لَما جاز مثل ذلك، يعني لما جاز أن ُيفصل بينها 

 وبين المضارع بالم الجر.

 فهذا هو القول األول.

تأيت حرف نصٍب  "كي"لجمهور، قالوا: إنَّ يف المسألة قول ا والقول الثاين

مصدرٍي، ينصُب المضارع، ويأيت حرف جٍر للتعليل، يف مواضع تكون ناصبة 

للمضارع، ويف مواضع تكون حرف جر للتعليل، والمضارع ليس ُمنتصًبا هبا، وإنما 

 هو ُمنتصب بـ )أْن( ُمضمرة، محذوفة.

 ل:فلهذا قالوا: إنَّ لها مع المضارع ثالثة أحوا
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 أرجو أن تنتبهوا لها لكي ال نطيل يف شرحها. 

من أحوال )كي( مع الفعل المضارع: أن ُتسبق بـ )الم التعليل(،  الحالن األولى

وليس بعدها )أْن(، نحو: )جئُت لكي أتعلم(، قبلها )الُم التعليل( وليس بعدها 

 .[23الحديد:] (ې ى): )أن(، )جئُت لكي أتعلم(، وكقوله تعالى

 ُسبقت بـ)الالم(، وليس بعدها )أْن(. هذه )كي(

يف مثل ذلك حرٌف مصدريٌّ ناصٌب للمضارع بنفسه، ينسبك منه ومن  "كي"و

ة(، والتقدير )جئُت  المضارع بعده مصدر، يكوُن مجروًرا بـ)الم التعليل الجارَّ

للتعلم(، )جئت لكي أتعلم( أي: جئُت للتعلم، انسبك من كي والفعل مصدر 

 ليل.مجرور بالم التع

لكي مع الفعل المضارع: أن يأيتَ بعدها )أْن( أو )الُم التعليل(  الحالن ال انين

كأن تقول: )جئُت كي أْن أتعلم( أو تقول: )جئت كي ألتعلم(، فإذا جاء بعدها 

 )أْن( أو الُم التعليل فهي حرُف جرٍّ للتعليل.

 يف هذه الحالة تكون )كي( حرف جر.

هذا حرف  "أنْ "لم( كي حرف جر للتعليل، وففي قولنا: )جئُت كي أْن أتع

مصدري ناصب للمضارع، ينسبك منه ومن الفعل المصدر، هذا المصدر 

؛ ألنَّ كي الجارة للتعليل "جئُت للتعلم"المنسبك يكون مجرور بـ)كي(، والتقدير 

 هي بمعنى )الالم(، جئُت كي أن أتعلم.

حرف جر،  "كي"ر، ويف قولنا: )جئُت كي ألتعلم( قلنا هذه أيًضا حرف ج

 بعدها حرف جر فيكون للتوكيد؛ ألنَّ كالهما للتعليل. "الالم"

 :للتعليل. األولى 
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 :لتأكيد التعليل. وال انين 

والمضارع ليس منصوًبا بالم التعليل، وال يصح أن نقول إنه منصوب بـ)كي( 

ألنه ال ُيفصل بين الناصب والمنصوب، وإنما المضارع منصوب بأن ُمضمرة، 

صدر المنسبك من أن المضمرة والفعل مجرور بـ)كي( الجر يكون للعامل والم

 األصلي، والثاين يكون لمجرد التوكيد.

لـ كي مع الفعل المضارع: أن تأيت هي وحدها، ليس معها الالم  الحالن ال ال ن

معهما، يعني قبلها الالم وبعدها أن، فإن  "كي"معهما، أو تأيت  "أن"وال أْن، أو تأيتَ 

ت وحدها كقولك: )جئُت كي أتعلَّم( وإن جاءت معهما ففي قولك: )جئُت جاء

 لكي أْن أتعلَّم(.

 َما ذ م )كا( يف ه ْ الحالن؟

يجوز أن تجعلها ناصبًة بنفسها فهي حرف مصدر ناصب، ويجوز أن تجعلها 

 حرَف جر.

)جئُت كي أتعلَّم( إْن جعلتها ناصبة فالمضارع حينئٍذ  َ ا الم ال األول:

ٌب هبا، وهي حرف ناصب مصدري، ينسبك منه ومن المضارع مصدر، منصو

رة، يعني  ، فالالم هذه قدرناها لكي "جئُت لكي أتعلم"مجرور بماذا؟ بالم ُمقدَّ

 تجر هذا المصدر.

كي هنا حرف جر للتعليل، "وإن جعلناه حرف جر )جئت كي أتعلم( قلنا 

مرة ينسبك من أن والفعل فالمضارع ليس منصوًبا هبا، وإنما هو منصوب بأن ُمض

 مصدر مجرور بـ كي.

 إًذا يف هذا المثال: )جئُت كي أتعلم( يجوز الوجهان.
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 وأيَما أذسن؟ نجعلَا ناصبن أو ذرخ جر؟ 

الجواب: األفضل واألحسن أن نجعلها ناصبة، لماذا؟ ألنَّنا إن جعلناها ناصبة 

ة فسنجعلها كقولنا:  فسنُعيدها إلى قولنا )جئُت كي أتعلم(، وإن جعلناها جارَّ

)جئُت كي أن أتعلم( وأيهما أكثر يف الكالم؟ األول، فلهذا األحسن أن نجعلها من 

 األكثر.

 هذا المثال األول.

، "جئُت لكي أن أتعلَّم"مع الالم وأن، أي:  "كي"أن تأيتَ  :والم ال ال اين

ة، فإن جعلناها ناص "كي"فيجوُز يف  بة )جئُت أن تجعلها ناصبة، وأن تجعلها جارَّ

قلنا ناصبة بنفسها، مصدرية ناصبة،  "كي"لكي أن أتعلم( الالم حرف جر، و 

 فالمضارع منصوب هبا.

 وأن..

 حينئٍذ؟ "أن"؟ ماذا نقول عن "جئت لكي أن"

ل سيكون من كي  نقول مؤكدة لحرف المصدر الناصب، والمصدر المؤوَّ

 والفعل، وهو مجرور بالالم.

ي أن أتعلم( فالالم حرف جر للتعليل، و وإن جعلناها حرف حر )جئُت لك

هي الناصبة للمضارع، فينسبك منها ومن  "أن"حرف جر مؤكد للتعليل، و  "كي"

 المضارع مصدر مجرور بالالم أو بـ كي مجرور بالالم.

 وأيَما أَض  يف ه ا الم ال؟ أن نجع  كا ناصبن أم جارة؟

ة ع دنا هبا إلى ماذا؟ )جئت الجواب أن نجعلها جارة؛ ألننا إن جعلناها جارَّ

ة، عدنا هبا إلى أي مثال؟  لكي أن أتعلم( إن جعلناها جارَّ
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 هذه زائدة للتأكيد. "أن"جئُت.. جعلناها جارة فحينئٍذ 

 "أن"إن جعلناها جارة كانت هي الزائدة للتعليل، وإن جعلناها ناصبة صارت 

 هي الزائدة للتعليل.

 والوجه الثاين هو األحسن.

 ...هالب:

 األفضل أن نجعلها جارة، يف الحالة الثانية )جئت لكي أن(. يخ:الش

 ...هالب:

ال ما يف أصل، من أين األصل؟ عند الكوفيين، أما عند الجمهور تأيت  الشيخ:

 ناصبة وتأيت جارة بحسب موضعها ال أصل لها.

إن جعلناها على األول )جئُت لكي أْن أتعلم( إن جعلناها للتعليم، إن جعلناها 

)جئُت لكي أتعلم(، وإن جعلناها ناصبة فسنعود هبا  جر فسنعود هبا إلى قولناحرف 

ن أتعلم(.
ِ

 إلى قولك: )جئُت أل

 وأيهما أكثر يف الكالم؟ جئت لكي أتعلم أو جئت ألن أتعلم؟

 لكي، هذه كلها أساليب جائزة، فلهذا نذكر كل األساليب اآلن.

 ب:الفالصن: أنَّ لا كا م  المضارع أذوال  وأ الي

 :جئُت كي أتعلم. األ لوب األول 

 :جئت كي ألتعلم. ال اين 

 :جئُت لكي أتعلَّم. ال الا 

 الرابع: جئُت كي أتعلم.
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 الخامس: جئت لكي أن أتعلم. 

 نبدأ باألول..

يف هذا  "كي"هذا هو األسلوب األكثر واألشهر. و  )جئت كي أتعلم(، :األول

ة.األسلوب كما ذكرنا قبل قليل يجوز أن تكون ناص  بة، ويجوز أن تكون جارَّ

ناصبة أم  "كي")جئُت لكي أتعلَّم(، وهذا أسلوٌب كثير، و  :األ لوب ال اين

ة؟   هنا ناصبة فقط. "جئُت لكي أتعلم"جارَّ

)جئُت كي ألتعلَّم( هذا أسلوٌب قليل، لكنه وارد، لكن ما  :األ لوب ال الا

 نوع كي؟ قلنا حرف جر.

يف  "كي"هذا أسلوٌب قليل أيًضا، و  أتعلم()جئُت كي أْن  :األ لوب الراب 

 حرف جر أيًضا.

هذا أسلوٌب قليل أيًضا، وكي فيه  )جئُت لكي أْن أتعلم(، :األ لوب الفامس

 يجوز أن تكون ناصبة أو جارة.

إًذا فإذا جاءت وحدها )جئُت كي أتعلم( أو جاءت مع الالم وأن )جئت كي أن 

 أتعلم( فيجوز فيها الوجهان.

بعدها الالم أو أن، )جئت كي ألتعلم(، )جئت كي أن أتعلم( فهي فإذا جاء 

 حرف جر.

 وإن جاءت الالم قبلها، )جئت كي ألتعلم( فهي حرف ناصب.

: طيب األسلوب األول وهو األشهر )جئت كي أتعلم( من شواهده قوله تعالى

 .[7الحشر:] (ڳ ڳ ڱ ڱ)و وله تعالى:  ،[40هه:] (چ ڇ ڇ)

ې ): ئت لكي أتعلم( وهو كثير قوله تعالىومن األسلوب الثاين )ج
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 .[23الحديد:] (ى

 ومن أسلوب )جئت كي أن أتعلم( وهذا قلنا قليل، قول جميل بثينة:

 َفالاات أكاا َّ النَّااا  أصاابحت مانًحااا

 

 لَسااااانك كااااا مااااا أن ت اااارَّ وتفاااادعَ  

ا ما يف قوله: )كي ما أن( فما زائدة.   فجمع كي وأْن، وأمَّ

تعلم( وهذا قلنا قليل: قول عبد اهلل بن قيس ومن أسلوب )جئُت كي أل

قيَّات:   الرُّ

 َكا ل فضينا ُر ين ما َوعدتنا َ ير مف لسِ 

:
ّ

 وقول حاتم الطائي

 وأخرجااُت نااار  كااا لُيبصااَر ضااومها

 

 وأخرجُت كلبا وهو يف البيات ىاخُلاه 

 ومن أسلوب )جئُت لكي أن أتعلم( وهو قليل أيًضا: قول الشاعر:  

 أن تَياااار بفرب اااااأرى َّ ل ااااا مااااا 

 

 َ  ركَاااااااا  ااااااانكا ببياااااااداَم بلَفااااااا ِ  

يف قوله: لكي ما؛ فهي  "ما"فقال: )لكي ما أن( فجمع الالم وكي وأن، وأما  

 زائدٌة بعد )كي(.

بعد  "ما"وهنا نتكلم على زيادة ما بعد )كي(، وكما ترْون يجوز أن ُتزاد 

 أم ال؟ ، فهل ينتصب المضارع بعدها"كي"بعد  "ما"، فإذا زيدت "كي"

تقول: )جئت كي أتعلم( أو )جئت كي ما أتعلم( يجوز أن تزيد ما، لكن ما 

 حكم المضارع حيينئٍذ؟

 فللمضارع حينئٍذ حالتان: "كي"بعد  "ما"أنك إذا زدت  الجواب:

أن تأيتَ أن بعد كي، فتقول: )جئُت كي ما أن أتعلم( فما حكم  الحالن األولى:

يبقى على نصبه؛ لوجود أن، تقول:  المضارع؟ وجوب النصب، هنا يجب أن



 

 
e 

g h 

f  230 
 شرح ألفية ابن مالك

 ."جئت لكي ما أن أتعلم"، أو "جئت كي ما أن أتعلم" 

الزائدة من دون أْن، نحو  "ما"و  "كي"أال تأيتَ بعدها أن، يعني  والحالن ال انين:

)جئت كي ما أتعلم( فهنا يجوز نصب المضارع ورفعه، واألكثر بقاؤه منصوًبا، 

األكثر، ويجوز )جئُت كي ما أتعلم يا محمد(  تقول: )جئُت كي ما أتعلم( هذا

 كقول الشاعر: 

 ولفد لحنُت لُ م ل ا ما ت َُموا

وكل األبيات السابقة التي قرأناها قبل قليل، والفعل فيها منصوب، كما 

 سمعتم.

واإللغاء جائز، كما قلنا قبل قليل، ولكنه قليل، تقول: )جئُت كي ما أتعلم( 

 ومنه قول الشاعر: 

 لاااااااام تن اااااااا  َااااااااُ رَّ  إٌا أناااااااات

 

 َإنمااا ُياارلَّ ال  ااى كااا مااا يضاارُّ وين اا ُ  

ومعنى البيت: إذا أنت لم تنفع أهلك فضر أعداءك، هذا هو المعنى، فبعض  

الناس فائدته ألهله قليلة، لكنه قادٌر على إيذاء األعداء، وبعُض الناس يستطيع أن 

األعداء، والفتى أحد يخدم أهله، ويبذل الخير وينشر، لكنه ما يستطيع أن ُينكف 

 هذين الرجلين إما أن تنفع أهلك وإما أن تضر أعداءك.

انتهينا من الكالم على الناصب الثاين من نواصب الفعل المضارع، وهو 

 )كي(.

 الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع فقال: ثم ذكر ابن مالك 

 ِمْن َبْعِد َظن   َوالَّ ِا ِعلمَ  َبْعَد  الَ 

اْنِصااْب بِ  ْ  َواْعَ ِفااْد ََ ااَ  َصااحِّ َْ ااا َوالرَّ ََ 

 

ََّاااااارِىْ   ااااااَو ُم َْ ََ ااااااا ِمااااااْن َأنَّ  ََ  َتْفِ ْيَ 
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فالناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع هو الحرف )أْن( وهو حرٌف 

مصدري، إذا قلنا مصدري يعني ينسبُك منه ومن الفعل مصدر، وهذا المصدر 

أحب أن "، أو "أن أتعلم أحبُّ "ُيعامل معاملة االسم يف كل شيء، كأن تقول: 

، "أحب أال ُتهمل"، تقول: "أحب أال ُتهمل"، أو "أحب أن تتعلمن"، أو "تتعلموا

أحب أال "، و"أحب أال هتملوا"مضارع منصوب بأن، وال النافية ال تمنع العمل، و

 ."ُتهملن

 .[40يو  :] (ڑ ک ک ک کگ): قال تعالى

عبدوا، ثم حصل إدغام، فقيل: أمر أين أْن؟ ادغمت يف الالم، يعني أمر أن ال ت

 .[12األعراخ:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ): أال تعبدوا، ومن ذلك قوله تعالى

 يعني أْن ال تسجد.

وقولنا حرٌف مصدري؛ أن ينسبك منه ومن الفعل بعده مصدر، وهذا المصدر 

 "الُمنسبك يقع موقع المصدر الصريح، فيقُع مبتدًأ، نحو 
َّ

، أي "أن تجتهد أحبُّ إلي

.اجتهاد
َّ

 ك أحب إلي

 .[184البفرة:] (ک ک ک گگ): قال تعالى

 أي: صياُمكم خيٌر لكم.

ويقُع خربًا، كقولك: )المطلوب أن تحفظ السورة( يعني المطلوب حفظ 

ے ۓ ) السورة، ويقع فاعاًل نحو: )يخفيني أن تقف على السور( ويف قوله تعالى:

 .[16الحديد:] (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

 .[79ال َ :] (ڱ ڱ ڱ) أحب أن تجتهد(،ويقع مفعواًل به: نحو: )

ويقُع يف محل جٍر بحرف الجر، نحو: )عاهدته على أن أجتهد(، ويقع يف محل 
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 (گ گ گ گ ڳ) جٍر باإلضافة نحو: )سأزورك يوم أْن تعود(، قال تعالى: 
 .[254البفرة:]

ل مثل المصدر الصريح يف المواقع؛ ألنه اسم من  وهكذا.. المصدر الُمؤوَّ

 األسماء.

المصدرية تدخُل على الفعل فتنصبه كما سبق، وتدخُل أيًضا على  "أنْ "و 

الفعل الماضي، فال تعمُل فيه شيًئا؛ ألنَّ الماضي ال يعمل فيه شيًئا، ال يدخله 

إعراب أصاًل، كما أهنا ال تغير زمان الماضي عن الماضي، كأن تقول: )فرحُت بأن 

)فرحُت بأن يعود( عملت، لكن عاد الحق إلى أصحابه( فلو جعلته مضارًعا 

 الماضي بأن عاد لم تعمل ولم تغير زمانه.

 وأْن المصدرية الناصبة هذا حرٌف له الصدارة.

 ما معنى له الصدارة؟

أن يجب أن يكون يف أول جملته وال يتقدم عليه معموله، وال معمول معموله، 

ب اللص، فال يجوز أن تقول مثاًل: )أحب اللص أن تضرب( تعني نحب أن تضر

فال بد أن تأيت يف صدر جملتها، ال نقول يجب أن تأيت يف البداية، وإنما نقول يف 

 صدر جملتها.

وأْن كما تسمعون ت  ون من همزَة م  وذن، ومن نون  اكنن، وأْن الم  وذن 

 الَمزة الساكنن النون لَا يف العربين أنواع، منَا:

نتكلم عليها اآلن، وسيأيت  أن المصدرية وهي الناصبُة للمضارع، وهي التي 

 لها تفصيل أكثر بعد قليل.

ومن أنواع أْن: أن المخففة من أنَّ الثقيلة، من أنَّ المشددة، وهذه سبقت يف أي 

 ."إن وأخواهتا"باب؟ يف باب 
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رة، التي تكون بمعنى أي، وهي أْن مسبوقٌة بجملة فيها  ومن أنواع أن: أن الُمفسِّ

حرف ُمهمل ال يعمل شيًئا، ال ينصب وال يجر وال معنى القول دون حروفه، فهي 

ڇ ڇ ) ،[27الم منون:] (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)يجزم، كقوله تعالى: 

 .[39-38هه:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ) ،[6َ:] (ڇ ڍ ڍ

 وتقول: )أمرته أْن اجلس(، و )أرسلت إليه أْن تعال(، وهكذا..

 ."أي"المفسرة بمعنى  "أن"فهذه 

، وهي التي دخولها كخروجها، وأشهر مواضعها بعد ومن أنواع أْن: أْن الزائدة

ا الحينية، يعني بعد لما التي تدل على الوقت، على الحين، قوله تعالى ٱ ٻ ): لمَّ

 .[96يو  :] (ٻ ٻ

 يعني فلما أْن جاء البشير، وأْن زائدة.

 تقول: )فلما أن رأيته قلت له كذا( وهكذا.

 فهذه أشهر أنواع أْن يف اللغة.

ا تنصب ال ع  المضارع ال ا ن  لم عليَا اِن، َلَا م  ال ع  أما أْن ال 

 المضارع مالمن أذوال:

 أْن لَا م  ال ع  المضارع مالمن أذوال:

أن يقع قبلها ما يدل على علم، يعني على يقين، فهي حينئٍذ أن  الحالن األولى:

قولك: المخففة مِن أنَّ الثقيلة، فالمضارع بعدها مرفوٌع أم منصوب؟ مرفوع، ك

، "رأيُت أْن يذهُب زيدٌ "، تريد علمُت أنه يقوم زيٌد، وتقول: "علمت أن يقوُم زيدٌ "

 تريد برأيت يعني علمت ذلك.
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يعني علم أنه سيكون  ،[20المزم :] (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ): قال تعالى 

 منكم مرضى.

 يعني أنه ال يرجع. ،[89هه:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ): وقال تعالى

دل على علم ويقين فهي المخففة من الثقيلة، فـ أْن إذا وقع قبلها ما ي

 والمضارع بعدها مرفوع.

لـ أن: أن يقع قبلها ما يدل على ظٍن وُرجحان، فيجوز فيها أن  الحالن ال انين

 تجعلها الناصبة، تنصب المضارع، ويجوز أن تجعلها مخففة من الثقيلة.

ن تنصب المضارع كقولك: )محمٌد ظننُت أن يقوم( أْن ُسبقت بظن، لك أ

، فجعلتها الناصبة المصدرية، مصدرية يعني ينسبك منها "محمٌد ظننُت أْن يقومَ "

محمٌد ظننُت أن "، ولك أن ترفع "محمٌد ظننُت قيامه"مصدر، فمعنى الكالم 

 ، فتكون المخففة من الثقيلة، ومعنى الكالم محمٌد ظننُت أنه يقوُم."يقومُ 

 أْن المسبوقة بظن النصب أم فاألمران جائزان، لكن األكثر واألحسن يف

 الرفع؟

النصب هو األكثر، هو األرجح، ولذلك اتفق القراء عليه يف قوله  الجواب:

 :(ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) [: 2-1العن بو]. 

ٱ ٻ ): منصوب باتفاق القراء، أما يف قوله تعالى "يرتكُ "الفعل هنا 

 .[71الما دة:] (ٻ ٻ

ظن، هذا اختلف فيها القراء، مسبوقة بحسب، وحسب من أفعال ال "أن"هذه  

 وبعضهم رفع: ،[71الما دة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ) فبعضهم نصب،

 .[71الما دة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)



 

 
e 

g h 

f  235 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 وهذا يدل على جواز الوجهين بالتخريجين المذكورين.

لـ أن مع الفعل المضارع: أال ُتسبق بِعلم، وأال ُتسبق بظن، فحينئٍذ  الحالن ال ال ن

حرصُت "، و "أحب أن تجتهد"كأن تقول:  يجب أن تكون الناصبة المصدرية،

 ، وهكذا."يجُب أن تذهَب "، و "على أْن أسافرَ 

 ما سمعنا قبل قليل من قوله: ولكل ذلك قال ابن مالك 

 ِمْن َبْعِد َظن   َوالَّ ِا ِعْلمَ  َبْعَد  َكَ ا بَِأْن الَ 

ْ  َواْعَ ِفااْد  ااَ  َصااحِّ َْ ااا َوالرَّ ََ اْنِصااْب بِ ََ 

 

ااااااا ِماااااانْ   ََ ََّاااااارِىْ  َتْفِ ْيَ  ااااااَو ُم َْ ََ  َأنَّ 

 ، يعني انصب المضارع بأْن."كذا بأن"فقال:  

 ِعْلمَ  َبْعَد  الَ 

 التي بعد علم ال تنصب المضارع؛ ألهنا مخففٌة من الثقيلة. "أن"أي 

 ِمْن َبْعِد َظن   َوالَّ ِا

ْ  َواْعَ ِفد َ  َصحِّ َْ ا َوالرَّ ََ اْنِصْب بِ ََ 

ن، أن تنصَب هبا فهي المصدرية أي أن التي بعد ظن يجوز فيها الوجها

 الناصبة، وأن ترفع ما بعدها فهي المخففة من الثقيلة.

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثالث عشر بعد املائة
﷽ 

 
د، وعلى آ الم على نبينا ُمحمَّ له الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل، وحيَّاكم اهلل يف هذه الليلة، 

 ليلة االثنين، السابع من شهر المحرم، من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائة وألف.

نحن يف مسجد الراجحي يف مدينة الرياض بحي الجزيرة، لنعقد بعون اهلل 

درس الثالث عشر بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه وتوفيقة ال

 رحمة اهلل.

وقلنا إن  "إعراب الفعل"وكنا بدأنا يف الدرس الماضي يف الكالم على باب 

يف تسعة عشرة بيًتا، قرأناها يف الدرس الماضي،  هذا الباب عقده ابن مالك 

 ه:وشرحنا منها يف الدرس الماضي ثالثة أبيات، وهي قول

ىُ  ا ُيَجااااااااارَّ ٌَ اااااااااْ  ُمَضااااااااااِرًعا إِ ََ  اِْر

 

 ِمااااااْن َناِصااااااَب َوَجاااااااِزَم َكَ ْسااااااَعُد  

 َوبَِلاااااِن اْنِصاااااْبُه َوَكاااااْا َكاااااَ ا بِاااااَأنْ  

 

 الَ َبْعاااَد ِعْلاااَم َوالَّ ِاااا ِماااْن َبْعاااِد َظااان   

ْ  َواْعَ ِفااْد   ااَ  َصااحِّ َْ ااا َوالرَّ ََ اْنِصااْب بِ ََ 

 

ََّاااااارِىْ   ااااااَو ُم َْ ََ ااااااا ِمااااااْن َأنَّ  ََ  َتْفِ ْيَ 
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 شرٌح قليل للبيت الثالث، فنُعيده بسرعة، وفيه يقول ابن 
َ

شرحناها إالَّ أنَّه بقي

 :مالك 

 َكاااااااااااااااااااااااااااَ ا بِاااااااااااااااااااااااااااَأنْ 

 

 الَ َبْعاااَد ِعْلاااَم َوالَّ ِاااا ِماااْن َبْعاااِد َظااان   

ْ  َواْعَ ِفااْد   ااَ  َصااحِّ َْ ااا َوالرَّ ََ اْنِصااْب بِ ََ 

 

ََّاااااارِىْ   ااااااَو ُم َْ ََ ااااااا ِمااااااْن َأنَّ  ََ  َتْفِ ْيَ 

بأن( أي انصب المضارع أيًضا بـ أن، ثم قال: )ال بعد علم(  )كذا يقول  

التي بعد علم ال تنصب المضارع بعدها؛ ألهنا حينئٍذ تكون مخففًة من  "أن"أي 

 الثقيلة.

ال ا بعد  "أن"مم  ال: )وال ا من بعد ظن َانصب بَا والرَ  صح ( أ  أنَّ 

 ظن يجوز َيَا الوجَان:

  الناصبة.أن تنصب هبا فهي أن المصدرية 

 .وأن ترفع ما بعدها 

ر وجه الرفع بقوله:    ثم فسَّ

 َواْعَ ِفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْد 

 

ََّاااااارِىْ   ااااااَو ُم َْ ََ ااااااا ِمااااااْن َأنَّ  ََ  َتْفِ ْيَ 

فإن ما بعدها مرفوع، فهذا وجه الرفع لـ أن إذا وقعت  "أن"يقول: إذا ُخففت  

رفع بعد الظن، كأن تقول: )أظنُّ أْن يذهَب زيٌد(، )أظن أن يذهُب زيٌد(، فلك ال

والنصب، فإن نصبت فهي الناصبة المصدرية، يعني أظن ذهاب زيد، وإن رفعت 

 ، فهي المخففة من الثقيلة على تقدير أظن أنه يذهب زيد."أظن أن يذهُب زيد"

التي تنصب المضارع مختومة كما  "أنْ "بعد ذلك نذكر تنبيًها يتعلق باإلمالء: 

ا تنصب المضارع ال شك يف ذلك، فإهن "ال"ترون بـ أن ساكنة، فإذا وقعت بعدها 

نكتبها  "أالَّ "لفًظا وخًطا، فتقول: )أحبُّ أالَّ ُتهمل(،  "ال"إال أهنا ُتدغم يف الم 

 هبمزة والٍم مشددة وألف، ُندغم لفًظا، وكذلك يف الخط.
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المضارع بأن تجعلها مخففة من الثقيلة، كقولك: )أظنُّ  "أنْ "فإن لم تنصب  

 ٍذ ُتدغم لفًظا إالَّ أنك تفصل يف الخط.أالَّ يذهُب زيد( فحينئ

 ، تدغم لفًظا؛ ألن النون الساكنة إذا جاءت بعدها الم فالحكم اإلدغام، أظن أالَّ

 إال أهنا ُتفصل، تكتب النون ساكنة بعدها، ال وحدها.

هذا هو الفرق بين الناصبة وغير الناصبة، فالناصبة ُتدغم لفًظا وخًطا، وغير 

 وُتفصل خًطا. الناصبة ُتدغم لفًظا

 ...هالب:

 هذه ُتفصل؛ ألهنا مخففة من الثقيلة، وليس بعدها مضارع أصاًل. الشيخ:

 :  مم  ال ابن مالك

ْم َأْهَمااااَ  َأْن َذْمااااالً َعَلااااى َُ  َوَبْعُضاااا

 

ْت َعَمااااَل   اااا َذْياااُا اْ اااَ َحفَّ ََ
 َماااا أْخ ِ

 : بعُض العرب يف لغٍة قليلة ُيهملون )أْن( المصدرية، يعنييقول  

يجعلوهنا حرًفا هاماًل، فال ينصبون المضارع بعدها، بل يبقى مرفوًعا، فيقولون: 

 )أحبُّ أْن تذهبوا يا ُمحمد(، )أحب أن تذهبون يا رجال( هذه لغٌة قليلة.

 "أنْ "هذه اللغة القليلة بأنَّ هؤالء العرب حملوا  وعللَّ النحويون كـ ابن مالك

المصدرية ُمهملٌة اتفاًقا، والجامع بينهما  "ما"المصدرية، و  "ما"المصدرية على 

معنى المصدرية، فتقول: )أريُد أْن تفعل(، أو )أريُد ما تفعل( المعنى متقارب أو 

واحد، )أريُد أْن تفعل( أي أريد فعل، )أريد ما تفعل( أي أريد فعل، فيجتمعان يف 

ى ما هاملة، فبعض العرب حمل أن عل "ما"معنى المصدرية، إال أْن عاملة و 

 فأهملها.

ُج على هذه اللغة القليلة قراءة ابن ُمحيِصن وهي قراءٌة  وبعض العلماء ُيخرِّ

و رامة الجمَور على  ،[233البفرة:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ): شاذة، قرأ
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 .[233البفرة:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ)الفيا ، الل ن ال  يرة: 

ل على ه ْ الل ن الفليلن  ول الشاعر:  وبعضَم أيًضا خرَّ

ااَد  َن ِسااا ُنُ و اا َما َيااا صاااذباَّ  ََ 

 

ُ مااااا َرَ ااااًدا   وذيااااُا مااااا ُكن مااااا ُلفِّ

 أْن تحمااَ  َذاجااًن لااا خاا َّ َمحِمُلَااا 

 

ااااا َوَياااادا  ََ  وَتصاااانَ  نِعمااااًن ِعنااااِد  ب

 أْن تْفااااَرآِن عَلااااى أ ااااَمام َويَح َمااااا 

 

اااااالم وأالَّ ُتشاااااعَرا أذاااااًدا   منِّاااااا السَّ

تحمال حاجًة(، و )أال وردت ثالث مرات، عملت يف موضعين )أن  "أن"فـ  

ُتشعَر أحًدا(، ويف الموضع الثاين: لم تعمل )أن تقرآن(، فقالوا: أن تقرآن جاءت 

 على هذه اللغة.

 وحمل بعضهم أيًضا على هذه اللغة القليلة قول الشاعر: 

 إنِّي زعيٌم َيا ُنويقُة إن جنوُت من الرَّزاِح
 

 أْن َتهبطنَي بالد قوٍم يرتُعون ِمن الطَِّلااحِ  
  

 فقال: )أن هتبطين(.

جت القراءة  على غير ذلك؛ ألنَّ العلماء عموًما  -قراءة ابن ُمحيصن–وُخرِّ

ج القرآن على القليل الشاذ، متى ما ُوجد لهذه القراءة وجٌه يعيدها  يكرهون أن ُيخرَّ

ج القراءة  ،[233البفرة:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ) إلى الكثير، فبعض العلماء خرَّ

االسم الموصول يجوز فيه مراعاة  "َمن"يف اآلية اسٌم موصول، و  "َمن"فقال إنَّ 

: مراعاة معناه الجمع، وهذا صحيح متفق عليه، فُيقال لفظه المفرد، ويجوز فيه

لفظها  "َمن"على مراعاة اللفظ المفرد،  ،[233البفرة:] (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ)

 لفظ ُمفرد، ثم إهنا يف المعنى قد ُتستعمل لمفرد أ مثنى أو جمع.

تقول: )أحبُّ َمن جاء(، أو )أحبُّ َمن جاءا(، أو )أحبُّ َمن جاءوا(، اللفظ 
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واحد، لفظ مفرد إال أهنا يف المعنى، قد تكون لمفرد أو مثنى أو جمع، وكذلك قد  

 تكون لمذكر كما رأيتم، وقد تكون لمؤنث )أحبُّ َمن جاءت(.

 أفرد، [233:البفرة] (ۓ ۓ)فيجوز فيها أن ُيراعى لفظها المفرد، فتقول: 

المفردة، ويجوُز  "َمن"فأفرد الفعلين؛ مراعاًة للفظ  أفرد، [233البفرة:] (ڭ ڭ)

وا الرضاعة( أن تقول: على مراعاِة المعنى، وهو الجمع، ولو  )لَمن أراُدوا أن يتمُّ

وا الرضاعة(، قيل ذلك لجاز وال إشكال يف ذلك، إال أنَّ الذي  )لَمن أراُدوا أن يتمُّ

فجمع  )أْن يتموا(، فأفرد )أراد( [233البفرة:] (ۓ ۓ)القراءة جاء يف هذه 

الرضاعة، فالفعل األول ُيراعي لفظ )َمن(، واللفظ الثاين ُيراعي معنى  "ُيتموا"

)َمن( وهذا أيًضا جائز إال أنه ليس يف كثرة أن يكون الجميع على مراعاة اللفظ، أو 

 على مراعاة المعنى.

ا البيت )أن تقرآِن( ف حمله على هذه اللغة ضعيف؛ ألنَّ الشاعر لو كان هذا وأمَّ

جه العلماء على أنَّ  فيه ُمخففٌة من الثقيلة،  "أنْ "من لغته الطرد يف كالمه، فخرَّ

وليست هي أْن الناصبة ُأهملت، والمعنى مقبول، أي أنكما تقرآِن على أسماء، 

ج على هذه ا للغة القليلة، أو وكذلك البيت الثالث: )أن هتبطين( يمكن أن ُيخرَّ

 مخففة من الثقيلة، أي أنِك هتبطين. "أن"يخرج على 

 : مم  ال ابن مالك

َعااااا ََ  َأو َ ْبَلااااُه الَيِمااااْيُن َواْنِصااااْب َواْر

 

َْاااااَ  َوَ َعاااااا  ْن ِماااااْن َبْعاااااِد َع ٌَ ا إِ ٌَ  إِ

الناصب الثالث من نواصب الفعل المضارع وهو )إًذا(، وإًذا  ذكر  

 ُف جزاٍء غالًبا.حرُف جواٍب دائًما، وحر

 حرف جواٍب دائًما أي ال بد أن يتقدمه شيء.

وحرف جزاٍء غالًبا، أي أن األغلب فيه أنه يرتتب على ما قبله، ليس مجرد أن 
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 يتقدمه شيء، ولكن يرتتب ويتسبب مما قبله، هذا هو األغلب فيه.

ا ب المن  روط: ًٌ  وٌكر ابن مالك كالنحويين أنَّ المضارع ين صب با إ

 أن يكون زمن المضارع االستقبال، وهذا قوله:  ط األول:الشر

نِ  َوَنَصُبَوا ٌَ  الُمْسَ ْفَبالَ  بِإِ

أن تكون )إًذا( يف صدر الجواب، يعني يف أول جملة الجواب،  الشرط ال اين:

 وهذا قوله:

َرْ   إِنْ   ُصدِّ

 أال ُيفصل بين )إًذا( والمضارع بغير القسم. والشرط ال الا:

 وهذا قوله:

 ِ ْعُ  َبْعُد ُموَصاَل َوال

 َأو

 الَيِميْنُ  َ ْبَلهُ 

، وقولك: "إًذا ُأكرمك"، فتقول: "سوف آتيك"أْن ُيقال لك:  وِمن أم لن ٌلك:

سأجتهُد إن شاء "، أو تقول: "سوف آتيك"جواٌب لَمن قال لك:  "إًذا أكرمك"

إًذا "ول: ، فأق"سأذهُب الليلة إلى فالن"، أو تقول: "إًذا تنجَح "، فأقول لك: "اهلل

 عنده
َ

، أو تقول: "إًذا ينتصروا"، فأقول: "اتحَد المسلمون"، أو تقول: "نلتقي

 ."إًذا يتبخرَ "، فأقول: "ارتفعت حرارُة الماء"

فالمضارع يف كل ما سبق ُمستقبل، أي سيقع بعد زمن التكلم، ومتصٌل بـ إًذا 

 هبا. كما رأيتم، وإًذا جاءت يف صدر ُجملة الجواب، فانتصب المضارعُ 
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فإن كان زمن المضارع الحل، أي أن المضارع واقع يف نفس الزمن الذي يقع  

فيه التكلم، فإنَّ إًذا ُتهمل، فإذا كانت إًذا هاملة، فالمضارع بعدها منصوب أو 

 مرفوع، يبقى على أصله مرفوع، ال ُينصب.

ًقا(، ظنِّي أْن تقول لي: )إين ُأحُبك(، فأقوُل لك: )إًذا أظنُّك صاد ِمن أم لن ٌلك:

 كان يف زمن تكلُّمي أو سيقع بعد زمن التكلم؟

واقع يف زمن التكلم فيرتفع؛ ألن  "أظن"وأنا أتكلم أظنُّ صدقك، إًذا فالفعل  

 المضارع ال ينتصب، إال يف المستقبل، هذه قاعدة يف المضارع.

إذا لم يكن زمن المضارع المستقبل ال  َلَ ا  ُيفال لك يف ك  النواصب:

إًذا أعلمك قادًرا على "، أقول لك: "سأجتهُد يف دروسي"، وإذا قلت: ينتصب

قادر على ذلك، واقع يف زمن تكلمي، ولم يكن بعد التكلم،  ، علمي أنك"ذلك

 ألنه واقع يف نفس الزمن، فلذلك يرتفع، ما يجوز أن ينتصب.

بسبب  وإذا قال الطالب: )الماُء يتبخُر يا أستاذ(، فقال األستاذ: )إًذا يتبخرُ 

الحرارة(، الطالب يقول: هو يتبخر يا أستاذ، هو يتبخر اآلن، فالطالب يقول: إًذا 

يتبخر بسبب الحرارة، إًذا التبخر كان يف زمن تكلن األستاذ فيرفع، إًذا يتبخُر بسبب 

 الحرارة.

إًذا "، فأقول: "جئنا إليك ألننا نحبك" واألم لُن ك يرة  على ٌلك: كأن تفول:

كم أنِّي أحبكم، وال أريد أن أخربكم أين سأحبكم، بل أخربكم أنِّي ، أخرب"أحبكم

 اآلن أحبكم.

، يعني "إًذا تصدُق يف كالمك"، فأقول: "أنا أحب المسلمين"وإذا قلت: 

 أعتقد أنك صادق، وهكذا.

ُتهمل،  "إًذا"والمضارع بفاصٍل غير القسم، فإنَّ  "إًذا"وكذلك إذا ُفصل بين 



 

 
e 

g h 

f  243 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 .والمضارع بعدها ُيرفع

، ففصلت "إًذا أنا ُأكرُمك"، فأقول: "سوف آتيك"أن تقول:  ِمن أم لن ٌلك:

، فقلُت "سأجتهُد إن شاء اهلل"، بالمبتدأ، وإذا قلت: "أنا"المضارع بـ  "إًذا"بين 

إًذا "، فأقول لك: "سأذهُب الليلة إلى فالن"، وإذا قلت: "إًذا أنت تنجُح "لك: 

إًذا بإذِن اهلل "، فأقول: "حد المسلمونات"، ترفع، وإذا قلت: "ِعنده نلتقي

، "إًذا سوف يتبخر"، فأقول: "ارتفعت حرارة الماء"، وإذا قلت: "ينتصرون

 وهكذا.

والفعل المضارع، فإنه ال يضر، بل تبقى  "إًذا"إال إذا كان الفصل بالقسم بين 

 عاملًة للناصب، ويبقى المضارُع بعدها منصوًبا. "إًذا"

 ."إًذا ورب الكعبة ينتصروا"، "إًذا واهلل تنجح"رمك(، نحو: )إًذا واهلل أك

 : ◙قال حسان بن ثابت 

م بحاااااااااااااارَب  َُ  ناااااااااااااارِمَي
ِ
ا واهلل ًٌ  إ

 

 ُتشااايَب الَ اااَ  ِمااان  باااِ  الَمِشااايِب  

، هو اكتفى بالفصل بالقسم، استثنى وكما سمعتم يف أبيات ابن مالك  

قسم يضر، ويجعُل الفصل بالقسم، هو الذي ال يضر، معنى ذلك أن الفصل بغير ال

 حاملة. "إًذا"

 والراجُح يف ذلك واهلل أعلم: أنَّ ُكل الفواصل الضعيفة يف ُحكم القسم.

 والُمراد بالفواصل الضعيفة: شبه الُجملة، والنداء، والقَسم.

 هذه الفواصل الضعيفة.

 أي الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان. : به الجملن 

 .والندام معروخ 
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  .والفسم 

عند فصلها عن المضارع هبذه الفواصل  "إًذا"الراجح أيًضا واهلل أعلم: أنَّ و

 الضعيفة يجوُز إعمالها وإهمالها.

إًذا واهلل "، أو "إًذا واهلل أكرمك"، فأقول: "سوف آتيك"نحو: إذا قلت: 

 ، إن اعتربت بالفصل أهملت، وإن اعتربت أنَّ الفاصل ضعيف أعملت."ُأكرُمك

، وإذا "إًذا يا زيُد تنجُح أو تنجَح "، فأقول لك: "ن شاء اهللسأجتهد إ"وتقول: 

، وإذا "إًذا عنده نلتقيا أو نلتقي"، أقول لك: "سأذهب الليلة إلى فالن"قلت: 

، وإذا "إًذا بعون اهلل ينتصرون أو ينتصروا"، أقول لك: "اتحد المسلمون"قلت: 

 ."بخَر أو يتبخرُ إًذا بعد قليل يت"، فأقول: "ارتفعت حرارة الماء"قلت: 

 هذا الراجح واهلل أعلم.

فإن كان الفاصُل قويًّا، أي بغير الفواصل الضعيفة المذكورة، وجب إهماُل إًذا، 

، وإذا قلت: "إًذا أنا ُأكرمك"، فأقول: "سوف آتيك"ورفُع المضارع، نحو قولك: 

يلة إلى سأذهب الل"، وإذا قلت: "إًذا أنت تنجُح "، فأقول: "سأجتهُد إن شاء اهلل"

، "اتحد المسلمون"، فاصل السين، وإذا قلت: "إًذا سنلتقي"، فأقول: "فالن

، "ارتفعت حرارة الماء"، الفاصل سوف وإذا قلت "إًذا سوف ينتصرون"أقول: 

 ، الفاصُل قد."إًذا قد يتبخرُ "أقول: 

 فهذا ما يتعلق بالفصل.

اب، بل ُسبقت الجواب، لم تأِت يف صدر ُجملة الجو "إًذا"فإْن لم تتصدر 

 ُتهمل، والمضارع بعدها ُيرفع وال ُينصب. "إًذا"بشيء، ِسوى الواو والفاء، فإنَّ 

، "سوف آتيك"، وإذا قلت: "أنا إًذا ُأكرُمك"، فأقول: "سوف آتيك"نحو: 

أنت إًذا "، أقول لك: "سأجتهد إن شاء اهلل"، وإذا قلت: "أكرمك إًذا"أقول: 



 

 
e 

g h 

f  245 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

، وإذا "عنده إًذا نلتقي"، أقول لك: "ة إلى فالنسأذهب الليل"، وإذا قلت: "تنجح

 ."بإذن اهلل إًذا ينتصرون"، أقول: "اتحد المسلمون"قلت: 

 . نقف عند هذا المثال قلياًل."إن تزرين إًذا ُأكرْمَك "وتقول: 

 )إن تزرين إًذا أكرمك(.

 :هذا حرُف شرط. إن 

 :جواُب الشرط. تزرين 

 :جواُب الشرط مجزوم. وأكرمك 

 :ا ًٌ نا لم تأِت يف أول جملِة الجواب، وإنما جاءت معرتضة بين الشرط ه وإ

 وجواب الشرط، فهنا يجب إهمالها.

، كذلك جاءت "إذا أنصف الناس بعضهم بعًضا إًذا يسعدون"وتقول: 

 واهلل إًذا أترُك الكسل، وهكذا.."معرتضة، وتقول: 

 قال ُكثيُّر عزة: 

 لااائن عااااى لاااا عباااُد العزياااِز بم لَاااا

 

ا ال ُأ يُلَااااااااا وأم ننااااااااا  ًٌ  منَااااااااا إ

 جاءت معرتضة، مهملًة وجوًبا. 

ري:   وقال قريط بن ُأنيف العمَّ

 لااو ُكناا م ِماان مااازَن لاام تساا ب  إبلااا

 

 بناااو اللفيَااان مااان ُزهااا  بااان  ااايبانَ  

ا لفاااااام بنصااااار  معشااااار  ُخشااااان    ًٌ  إ

 

 ِعنااااااَد الح ي ااااااِن إن ٌو لومااااااَن النَ  

لم تتصدر إًذا فإهنا ُتهمل، لم تتصدر هنا أيًضا ُمعرتضة، فقلنا إذا  "إًذا"فجاءت  

 يعني ُسبقت بشيء، سوى الواو والفاء.

 فإن ُسبقت بواٍو أو فاٍء أو العطف، وفاء العطف فإنَّ إعمالها وإهمالها جائزان.
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يجوُز أن ُتعملها فتنصب هبا، ويجوز أن ُتهملها فيرتفع المضارع بعدها،  

األكثر واألحسن، وهذا هو قول ابن والرفع هو األكثر واألحسن، يعني إهمالها هو 

 مالك:

َعااااا ََ  َأو َ ْبَلااااُه الَيِمااااْيُن َواْنِصااااْب َواْر

 

َْاااااَ  َوَ َعاااااا  ْن ِماااااْن َبْعاااااِد َع ٌَ ا إِ ٌَ  إِ

إن وقعت إًذا بعد الواو العاطفة أو الفاء العاطفة فانصب هبا وارفع هبا، يعني  

 يجوز الوجهان.

، أو "قبلك، وإًذا ُأكرُمكسأست"، فقلت لك: "سأزورك الليلة"فإذا قلت: 

 ، الواو والفاء، هم خصوا الواو والفاء."وإًذا ُأكرَمك"

 ."سأساعده فإًذا ينجح"، فأقول: "زيٌد مجتهٌد هذه السنة"ومِن ذلك أن تقل: 

هذه  ،[76اإل رام:] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) :قال 

فك إال وإذا ال يلبثوا خال): قراءُة الجمهور السبعة، بل العشرة، ويف قراءة شاذة

ُمهملة، وهذه القراءة  "إًذا"فالجمهور رفعوا، فجعلوا ، [76اإل رام:] (قليال

 عاملة. "إًذا"نصبت أي جعلت 

هذه قراءة  ،[53النسام:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ): ومِن ذلك قوله تعالى

 .[53النسام:] (فإذا ال يؤتوا الناس نقيرا): الجمهور، ويف قراءٍة شاذة

ألحسن فيها اإلهمال والرفع، فلهذا اتفق الجمهور ولهذا قلنا: إنَّ األكثر وا

 عليها العشرة كلهم، والعشرة بل السبعة ال يتفقون على وجٍه ضعيف أو قليل.

غير متصدرٍة  "إًذا"فالرفع كما قلنا على أنَّ الواو والفاء حرفا عطف، فتكون 

 يف اللفظ، فُتهمل وُيرفع بعدها المضارع.

يف ُحكم االستئناف؛ ألنَّ العطف يجعل ما بعده  والنصب على أنَّ الواو والفاء
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 يف حكم ما قبله، فكأهنا صارت بصدر الكالم، َعِمَلت ونصبت.

 وهنا سؤال ُيسأُل كثيًرا يف إمالء إًذا؟

ا؟ ه  ُت  ب النون؟ همزة وٌال ونون؟ أم ُت  ب بال نوين؟ همزة  ًٌ كي  ُت  ب إ

 وٌال منونن وأل ؟

 م اهب: يف ٌلك للعلمام م اهب، أربعن

نة، وألف،  :الم هب األول أهنا ُتكتب األلف والتنوين ُمطلًقا، همزة، وذاٌل منوَّ

وكذا ُكتبت يف المصاحف مكتوبة هكذا، وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن 

مالك، قالوا: ألنَّها ُيوقف عليها باأللف، ال بالنون يف قراءة ُكل القراء، يقفون عليها 

فإًذا ال "، فإذا، فإذا وصلوا: "وإًذا ال يلبثون"، وإذا وصلوا: باأللف يقولون: وإذا

 ."ُيؤتون

فعلى ذلك يجُب أن ُتكتب كغيرها من الكلمات التي ُتقرأ يف الوصل نوًنا، ويف 

، يف الوصل تقرأه "قرأُت كتاًبا"الوقف ألًفا بإثبات بألٍف وتنوين، كما لو قلت مثاًل: 

باأللف، وكذلك  "قرأُت كتابا"وين، ويف الوقف ، نسميه تن"قرأُت كتاًبا"بالنون، 

 انقلبت إلى ألف. "إذا"ويف الوقف:  "ال ُيؤتون "إًذا"هذه، عند الوصل 

 فهذا قول الجمهور وحجتهم، وكما رأيتم قولهم وُحجتهم قوية وظاهرة.

أهنا ُتكتب بالنون ُمطلًقا، همزٌة وذال ونون، وهذا قول بعض  :الفول ال اين

، والحروف ال "أن"لُمربد، وابن عصفور، قالوا: ألهنا حرٌف كـ لن، و العلماء، كـ ا

يلحقها التنوين اتفاًقا، إال أنَّ نونه ُعوملت معاملة تنوين النصب، فُيوقُف عليها 

 باأللف.

أهنا ُتكتب باأللف إن نصبت المضارع، وُتكتُب بالنون إن لم  :الفول ال الا

األلف، وإذا ُأهملت ُتكتُب بالنون، وهذا تنصب المضارع، يعني إذا عملت ُتكتب ب
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اء وابن َخروف، قالوا: للتفريق بينها وبين إذا الظرفية.   هو قول الفرَّ

عكس الثالث، أن ُتكتب النون إذا نصبت المضارع، وباأللف إذا  :الفول الراب 

 لم تنصبه، وهذا قوُل كثيٍر من المتأخرين، ويأخُذ به كثيٌر من أهل اإلمالء.

، فكما سبق أنه باأللف، وعلى ذلك "إًذا"وقُف عليها، إذا وقفت على وأما ال

 اتفق القراء.

 إال أنَّ بعض العلماء أجازوا أن تقف عليها بالنون، إًذا، كـ ابن عصفور.

والراجح يف المسألة واهلل أعلم: إنَّ القول األول قول الجمهور أهنا ُتكتب 

من المتأخرين أهنا إذا نصبت ُكتبت بالنون،  األلف دائًما، أو القول الرابع، قول كثيرٍ 

 وإذا ُأهملت ُكتبت األلف، واهلل أعلم.

بعد ذلك إلى الكالم على النصب بـ أن ُمضمرًة  ثمَّ ينتقل ابن مالك 

 وجوًبا وجوازًا.

 : َفال 

 َوَبااااااااااْيَن اَل َوالَِم َجااااااااااَر الُ ااااااااااِزمْ 

 

اااااااااُر َأْن َناِصااااااااَبًن َوإِْن ُعااااااااِدمْ   ََ  إْظ

ااااَأن   ََ ااااًرا َأو ُمْضااااِمَرااَل  َِ  اْعِماااا  ُمْ 

 

 َوَبْعااااَد َنْ ااااا َكاااااَن َذْ ًمااااا أْضااااِمَرا 

ا َيْصااااااُلُ  َِااااااا  ٌَ  َكااااااَ اَك َبْعااااااَد َأو إِ

 

ا َذ َّااااااى َأِو إالَّ َأْن َخِ ااااااا  ََ  َموِضااااااِع

 َوَبْعاااااَد َذ َّاااااى هَ اااااَ ا إِْضاااااَماُر َأنْ  

 

ا َذااااَزنْ   ٌَ  َذااااْ م  َكُجااااْد َذ َّااااى َتُساااارَّ 

لااااااَو َذ َّااااااى َذااااااااًل  
اَل َوتِ   أو ُماااااا وَّ

 

َعااااانَّ َواْنِصاااااِب الُمْساااااَ ْفَباَل   ََ  بِاااااِه اْر

ااااا َجااااَواِب َنْ ااااَا َأو َهَلااااْب   ََ  َوَبْعااااَد 

 

 َمْحَضاااْيِن َأْن َوَ اااْ ُرَها َذاااْ م  َنَصاااْب  

اااوَم َمااا ْ   َُ  َوالاااَواُو َكالَ اااا إِْن ُتِ اااْد َمْ 

 

ااااَر الَجااااَزعْ   َِ  َكاااااَل َتُ ااااْن َجلااااَدًا َوُتْ 

 ْ ااااا َجْزَمااااك اْعَ ِمااااْد َوَبْعااااَد َ ْياااارِ النَّ  

 

 إِْن َتْساااُفِ  الَ اااا َوالَجاااَزاُم َ اااْد ُ ِصاااْد  

ااااا َأْن َتَضاااا ْ   َْ  َوَ اااْرُط َجااااْزَم َبْعاااَد َن

 

 إِْن َ ْباااااااَ  الَ ُىوَن َتَفااااااااُلَ  َيَفااااااا ْ  
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اااااَل  ََ َعاااا   َْ  َواألَْمااااُر إِْن َكاااااَن بَِ ْياااارِ ا

 

 َتنِْصااااااْب َجَواَبااااااُه َوَجْزَمااااااُه اْ ااااااَباَل  

َجااا ُنِصااْب َوالِ ْعااُ  بَ   ااا الرَّ
 ْعااَد الَ اااِم َِ

 

 َكنَْصااااِب َمااااا إَِلااااى ال ََّمنِّااااا َينَْ ِسااااْب  

 َوإِْن َعَلااى اْ ااَم َخااالَِص َِْعاا   ُعَِااْ   

 

 َتنِْصاااااااُبُه َأْن َمابَِ اااااااك َأو ُمنَْحاااااااِ ْخ  

 َوَ اا َّ َذااْ ُخ َأْن َوَنْصااب  َِااا ِ ااَو  

 

اْ َبااا  ِمنْاااُه َماااا َعاااْدل  َرَو   ََ  َماااا َمااارَّ 

 األبيات ُكلها يف هذه المسألة، وهي النصب بـ أن الُمضمرة  يعني 
َ

أنَّ باقي

 وجوًبا وجواًزا.

وهي النصب بـ أن الُمضمرة وجوًبا وجواًزا، أنَّ  :خالصُن ه ْ المسألن

المضارع ُينسُب بأن مضمرُة وجوًبا يف خمسة مواضع، وُينصب بـ أن ُمضمرًة جواًزا 

 يف خمسة مواضع أيًضا.

 ب، وخمسة للجواز.خمسة للوجو

فإنَّ النصب يكون بـ أن ظاهرة، فيما سوى ذلك يكون النصب بـ أن ظاهرة، 

فالمواضع الخمسة لنصب المضارع بـ أْن مضمرًة وجوًبا، إذا وقعت بعد الم 

 ."ما كان زيٌد لُيهمل"الجحود، نحو: 

، نحو: "إالَّ أن"، أو "إلى أن"التي بمعنى  "أو"إذا وقعت بعد  :وال اين

، يعني إالَّ "ألفتحنَّ الباب أو ينكسر"، يعني إلى أن أنجح، أو "ألجتهدنَّ أو أنجح"

 أن ينكسر.

 ."جئُت حتى أتعلَّم"بعد حتى، نجو:  :والموض  ال الا

اجتهد "بعد فاء السببية، وواو المعيَّة، نحو:  :والموض  الراب  والفامس

المضارع فيها بـ أن  ، فهذه خمسة مواضع ينتصب"اجتهد فتنجَح "، أو "وتنجَح 

 ُمضمرًة وجوًبا، يعني ال يجوز أن ُتظهر.

والمواضع الخمسة لنصب المضارع بـ أن ُمضمرًة جواًزا هي الموضع األول 
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 ."جئُت ألتعلَّم"بعد الم التعليل، نحو:  

، إذا عطفت  ،والموضع الثاين والثالث والرابع والخامس بعد أو، والواو، وثمَّ

 .المضارع على اسٍم محضٍ 

اجتهاُدك فتنجَح خيٌر من "، أو "اجتهاُدك وتنجَح خيٌر من الكسل"نحو: 

 ، وهكذا."اجتهاُدك ثم تنجَح خيٌر من الكسل"، أو "الكسل

فإن قلت: لَم اخُتصت أْن بالعمل ظاهرًة وُمضمرة؟ نواصب المضارع: أن ولن 

ما تكلمنا على وكي وإًذا، كلها ال تعمُل إال ظاهرة، إال أْن، فإهنا تعمُل ظاهرًة ك

ذلك من قبل، وتعمل مضمرًة يعني محذوفًة، مستورًة، كما ذكرنا اآلن، وكما 

 سنفصله إن شاء اهلل.

 َلماٌا؟

 هي أمُّ الباب، أي أم نواصب المضارع. "أن"ألنَّ  الجواب:

 ما معنى أم الباب؟

أم الباب يعني أكثرها استعمااًل، فإذا كُثر استعماُل الشيء يف اللغة، كثرت 

أحكامه وتصرفاته، فلهذا صحَّ فيه من التصرف واألحكام ما ال يصح يف غيره؛ ألنَّ 

اللغة يا إخوان يف األصل أمٌر اجتماعي، فتأخذ أحكام األمور االجتماعية، فالشيء 

واضح معروف عند  إذا كثر عند الناس تصرفوا فيه، يعني اختصروا فيه، االختصار

ال يضر بفهمه، معروف عدد الناس؛ ألنه  الناس، فاختصروا فيه ألن االختصار

 منتشر ومعروف وهكذا.

بعد أن لخصنا الكالم علة النصب بـ أن المضمرة وجوًبا وجواًزا، نفصل كل 

 :ذلك بشرح أبيات ابن مالك 
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 :  ال ابن مالك

 َوَبااااااااااْيَن اَل َواَلِم َجااااااااااَر الُ ااااااااااِزمْ 

 

اااااااااُر َأْن َناِصااااااااَبًن َوإِْن ُعااااااااِدمْ   ََ  إْظ

ااااَأن ا  ََ ااااًرا َأو ُمْضااااِمَرااَل  َِ  ْعِماااا  ُمْ 

 

 َوَبْعااااَد َنْ ااااا َكاااااَن َذْ ًمااااا أْضااااِمَرا 

 جمع يف هذين البيتين نصب المضارع بـ أن إذا وقعت بعد الالم. 

ما كان "سمعتم فيما سبق من ملخص أنَّ المضارع قد يقع بعد الم الجحود، 

ارع قد يقع بعد ، يعني فيه المض"جئُت ألتعلم"، وبعد الم التعليل، "زيٌد ليفعل

أكثر من الم، فاآلن هو جمع كل حاالت وقوع المضارع بعد الالم، فجمع يف هذين 

الالم لها حينئٍذ  "أنْ "البيتين نصب المضارع بـ أن إذا وقعت أْن بعد الالم؛ ألنَّ 

 ثالثة أحوال:

 "أنْ "وجوُب اإلظهار، أن ُتظهر، أن ُتذكر، أن ُتلفظ، وذلك إذا وقعت  األول:

 لالم، ووقع بعدها ال النافية أو الزائدة المؤكدة.قبل ا

الم، إذا وقعت الالم قبل أْن، ثم جاء بعد )أْن( ال النافية أو  "أنْ "إذا جاء قبل 

 الزائدة المؤكدة، وهذا قوله:

 َجرَ  َواَلمِ  اَل  َوَبْينَ 

 يعني إذا وقعت أن بين الالم وبين ال، الحكم: 

ارُ  الُ ِزمْ  ََ  َناِصَبنً  َأنْ  إْظ

هذه  "أنْ "نحو: )جئُت لئال تحزن(، أصُل الكالم )جئُت لِـ( هذه الم مكسورة، 

 هذه النافية. "ال"الناصبة، 

( وقبلها الم  الذي حدث أنَّ النون ُأدغمت يف الالم بعدها، )أن ال( صارت )أالَّ

 مكسورة )لئال(، )جئُت لئال تحزن(.
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جب أن ُتدغم يف الالم لفًظا هنا كما سبق يف حكمها اإلمالئي ي "أنْ "إالَّ أنَّ  

هنا ظاهرة مذكورة، يجب أن ُتذكر، يجب أن تظهر، لماذا؟  "أن"وخًطا، فـ 

 لوقوعها بين الالم وبين ال.

ر لئال تفوتك الرحلة) ومِن ذلك أن تقول: ڇ ڍ ) وقوله تعالى:(، بكِّ

 .[165النسام:] (ڍ ڌ ڌ ڎ

بين أْن وقعت  ،[29الحديد:] (ۉ ې ې ې): وأما قوله تعالى

 الالم وال، فإظهاُرها واجب، لكْن ال هذه نافية، أم زائدة ُمؤكدة؟

ۉ ې ې ): زائدٌة ُمؤكدة، يعني ليعلم أهل الكتاب؛ ألن اآلية الجواب:

يعني ليعلموا أهنم ال  ،[29الحديد:] (ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ

 يقدرون على شيء، فـ ال قد ُتزاد للتأكيد.

 (ەئوئۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ): قوله تعالى
، هذه أن ال، ثم صار إدغام، هذه أن، ثم قال ،[29الحديد:]  .(ې ى): أالَّ

 أعملها أم أهملها؟

 أهملها.

 لماذا ُأهملت ولم تنصب المضارع هنا؟

ألنَّها ُسبقت بعلم، ال بعد علٍم، قلنا أن إذا ُسبقت بعلم يجب أن تكون مخففة، 

وا يعني ليعلم ،[29الحديد:] (ۉ ې ې ې ې ى) وهنا يقول:

 أنَّهم ال يقدرون.

 وجوب اإلظهار إذا وقعت أْن بين الالم وال. ه ْ الحالن األولى:
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وجوُب إضمار أْن، يعني حذفها، سرتها، وذلك إذا وقعت أْن  الحالن ال انين:

، وهذا قوله: -يعني كان–بعد الالم المسبوقة بكوٍن 
ٍّ

 منفي

ااااًرا َأو ُمْضااااِمَرا َِ ااااَأن اْعِماااا  ُمْ  ََ  اَل 

 

 َنْ ااااا َكاااااَن َذْ ًمااااا أْضااااِمَرا َوَبْعااااَد  

أضمر أن حتًما يف هذا الموضع، وهذه الالم هي التي تسمى الم الجحود، نحو  

)ما كان محمٌد لُيهمَل(، الفعل المضارع )ُيهمل منصوٌب بأن مضمرة وجوًبا، 

منفي، ما، )ما كان  "كان"لماذا؟ ألهنا وقعت بعد الالم، وهذه الالم مسبوقة بكون 

همَل(، )لم يكن محمٌد ليتأخَر(، )ما كنَت لتتفوق لوال توفيق اهلل(، )لم محمٌد ليُ 

 تكن لتتفوق لوال توفيق اهلل(.

هذا أسلوٌب عربي، يأيت فيه الفعل المضارع بعد الٍم مسبوقٍة بكوٍن منفي، 

وتسمى الالم حينئٍذ الم الجحود، ما معنى الجحود هنا؟ الجحود هنا يعني تأكيد 

 النفي.

 الن ا؟ كي  ت كد

، أعده إلى أصله اللغوي، األصل "ما كان محمٌد لُيهمل"تأمل أنت يف المثال: 

، هذا األصل اللغوي األول، ثم دخلت )كان(، )كان محمٌد "محمٌد ُيهمل"األول: 

ُيهمل(، ثم دخل النفي )ما كان محمٌد ُيهمل(، ثم دخلت الالم )ما كان محمٌد 

 موا هذه الم الجحود.لُيهمل(، ماذا فعلت؟ أكدت النفي، فس

 (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ): ومِن ذلك قوله 
ۀ ہ ہ ہ ) ،[40العن بو :] (ڃ ڃ ڃ ڃ) ،[33األن ال:]

ہ ھ ) ،[74يونس:] (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ) ،[137النسام:] (ہ

 .[179آل عمران:] (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ

 وهكذا، فهو أسلوٌب كثير االستعمال.
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 م: ويف الم الُجحود هذه يقول ناظ 

 وكاااااااا ُّ الَم  بلااااااااه مااااااااا كااااااااانَ 

 

 ْأو لاااااام يُ اااااان َللجحااااااوِى بااااااانَ  

 فالالم إذا ُسبقت بما كان أو لم يكن فهي الُم الجحود. 

هذه الحالة الثانية، وهي وجوُب اإلضمار إذا وقعت بعد الم الجحود، وعرفنا 

 المراد بالم الُجحود.

 الحالن ال ال ن لا أْن بعد الالم:

 وب اإلظهار، إذا وقعت بين الالم وبين ال.قلنا وج الحالن األولى:

 وجوُب اإلضمار إذا وقعت بعد الم الجحود. ال انين:

جواز اإلظهار واإلضمار، يجوز أن تظهرها يف النطق، ويجوز أن  الحالن ال ال ن:

تضمرها أن تحذفها، وذلك فيما سوى ذلك، أي إذا وقعت أْن بعد الالم، وهذه 

المضارع لم يقرتن بـ ال، فيما سوى ذلك، يعني لم  الالم لم ُتسبق بكوٍن منفي،

 تتوسط بين الالم وال، أو تأيت بعد الم مسبوقة بكون منفي، وهذا قول ابن مالك:

ارُ  ََ  ُعِدمْ  َوإِنْ  َناِصَبنً  َأنْ  إْظ

َأن اَل  ًرا َأو ُمْضِمَرا ََ َِ  اْعِم  ُمْ 

هي الم  ، المضارع هنا وقع بعد الالم، هذه الالم"جئُت ألتعلم"نحو: 

الجحود؟ ال، هل أْن توسطت بين الالم وال؟ ال، إًذا فيجوز أن ُتضمر، وهذا هو 

 ."جئُت ألن أتعلم"األكثر، )جئُت ألتعلم( ويجوز أن ُتظهر أْن فتقول: 

ڀ ڀ ) وقال: ،[71األنعام:] (ڭ ڭ ۇ ۇ): قال تعالى

 .[12الزمر:] (ڀ ٺ ٺ

ألتعلم( أكثر من )جئت ألن فأضمر يف آية، وأظهر يف آية، وال شك أن )جئُت 
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 أتعلم(.

 وكي  ي وُن اإلعراب؟

 يكون كاآليت:

يقول: )جئُت ألن أتعلم( فأظهرت، فالالم حينئٍذ الُم جرٍّ للتعليل، وأْن: حرٌف 

ل من أْن  مصدريٌّ ناصب، وأتعلم: مضارٌع منصوٌب بـ أن، والمصدر المؤوَّ

 والمضارع يف محل جرٍّ بـ الالم.

فأضمرت، فالالم: حرف جر للتعليل، وأتعلم:  "علمجئت ألت"وإذا قلت 

ل من أن المضمرة جواًزا  مضارع منصوب بأن مضمرة جواًزا، والمصدر المؤوَّ

 والمضارع يف محل جر بالالم.

 : و ول ابن مالك

َأن ًرا َأو ُمْضِمَرا ََ َِ  اْعِم  ُمْ 

ضمًرا، فإن فيها روايتان: بالفتح والكسر، ُمظهًرا أو ُمضمًرا، وُمظهًرا أو مُ 

 كسرت ُمظهًرا أو ُمضمًرا، فالمعنى ُمظهًرا أنت لـ أن، أو مضمًرا أنت لها.

وعلى الفتح ُمظهًرا أو مضمًرا، فالمعنى مظهًرا أْن أو ُمضمًرا، وأْن يجوز أن 

ُتعاملها معاملة المذكر، ومعاملة المؤنث، وهكذا كلُّ كلمة أردت لفظها، الكلمة 

واصف الكالم، تقول: )جاء محمد(، و)أخذُت كتاًبا(،  إما أن تريد معناها، وهذا

تريد معايَن هذه الكالم، هذا األصل، فإذا أردت بكلمة لفظها، يعني تريد هذا 

اللفظ، فحينئٍذ يجوز أن تعامله معاملة المذكر، أو معاملة المؤنث، وهذا األمر 

تفهم، هذا وارد يف كالم العرب، فإذا قلت مثاًل: )هل ذهب محمٌد( تريد أن تس

المعاين، لكن لو قلت )هل( ال محل لها من اإلعراب، تريد هذه اللفظة، هذه 

 اللفظة حكمها كذا وكذا.
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ال محل له من اإلعراب، يعني هذا اللفظ ال محل له من  َيجوز أن تفول: 

اإلعراب، ويجوز أن تقول: ال محل لها من اإلعراب، يعني هذه الكلمة أو هذه 

 أم "ذهَب "ن اإلعراب، وكذلك لو قلت اللفظة ال محل لها م
ٌّ

، تقول: هو ثالثي

 يعني هذا اللفظ، وهي ثالثي 
ٌّ

تقول: )ذهب( هي ثالثيٌة؟ يجوز الوجهان، هو ثالثي

يعني هذه الكلمة ثالثية، وهكذا كل كلمٍة أردت لفظها، وسيأيت يف أبيات ابن مالك 

 تذكيُر أْن، وتأنيثها.

ا بعد الالم، كما لفصَا ابن مالك يف ه ين والفالصن: يف إظَار أْن، وإضماره

 البي ين، أنَّ ألن بعد الالم مالمن أذوال:

 .وجوب اإلظهار إذا وقعت بين الالم وال 

 .وجوب اإلضمار إذا وقعت بعد الم الجحود 

 .وجواز اإلظهار واإلضمار فيما سوى ذلك 

 ...الَالب:

لمسبوقة بكوٍن نعم، إذا قلنا الم الجحود، شرحناها، هي الالم ا الشيخ:

 المنفي، يعني بما كان، أو لم يكن.

إلى اآلن قد ذكر موضًعا من مواضع نصب  وعلى ذلك يقول ابن مالك 

المضارع بأْن المضمرة وجوًبا، وذلك إذا وقعت بعد الم الجحود، وذكر موضًعا 

من مواضع نصب المضارع بـ أْن المضمرة جواًزا، وذلك إذا وقعت بعد الم 

 التعليل.

 هلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد..وا

 

¹ 
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﷽ 
 

د، وعلى آله  الم على نبينا ُمحمَّ الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

فقد ذكرنا يف الناصب أو الكالم على نصب الفعل المضارع بـ )أْن( الُمضمرة 

 وجوًبا وجواًزا.

فالنصب بـ أْن المضمرة وجوًبا يف خمسة مواضع، وبـ أن بدأنا بخالصة ذلك، 

لنا كل ذلك بشرح أبيات ابن مالك  المضمرة جواًزا يف خمسة مواضع، ثم فصَّ

.فشرحنا منها بيتتين يتعلقان بـ ُحكم أْن بعد الالم ، 

 : بعد ٌلك يفول ابن مالك 

ا َيْصااااااُلُ  َِااااااا ٌَ  َكااااااَ اَك َبْعااااااَد َأو إِ

 

ا َذ َّااااااى   ََ  َأِو إالَّ َأْن َخِ اااااااَموِضااااااِع

 وجوًبا إذا وقعت بعد )أو( التي يصلح يف معناها  يعني  
َ

أنَّ )أْن( َخِفي

(، فهو يذكر موضًعا ثانًيا من مواضع النصب بـ )أْن( الُمضمرة  )حتى( أو )إالَّ

 ."إالَّ "أو بمعنى  "حتى"وجوًبا، وذلك إذا وقعت )أْن( بعد )أو( التي بمعنى 

 جميل، تأيت فيه وهذا األسلوب الذ
ٌّ

ي يشير إليه ابن مالك هو أسلوٌب عربي

حرًفا غير عاطف؛ ألنَّ معنى العطف غيُر ُمراد، بل تكوُن )أو( فيه بمعنى إلى  "أو"

 أْن، أو بمعنى إالَّ أْن.
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 مِن األمثلة على ذلك أن تقول: )ألجتهدنَّ أو أنجح(. 

يس التخيير بين االجتهاد هنا إن تألمت فيها ليست للعطف؛ ألنَّ الُمراد ل "أو"

، فلهذا انتصب الُمضارع بـ أْن "ألجتهدنَّ إلى أْن أنجَح "والنجاح، بل المعنى 

 ُمضمرًة ُوجوًبا.

، وهنا ال معنى للعطف، فليس المراد "ألفتحنَّ الباب أو ينكسر" ويف  ولك:

، "ألفتحنَّ الباب وأجتهُد يف ذلك طاقتي"التخيير بين الفتح والكسر، بل المراد 

واء، وإنما يقول سأفتحه "إال أن ينكسر" ، وهو ال ُيخيِّر هذا أو هذا على حد السَّ

وأجتهد يف فتحه إال أن ينكسر، فلو كان المعنى على العطف لكان المعنى على 

التخيير بين األمرين، الفتح والكسر، وحينئٍذ سيمنعك صاحب الباب من كسره، 

ذا انكسر دون قصٍد مني، فلهذا انتصب ، إال إ"سأحاول أن أفتحه"ولكنك تقول: 

 الفعل ينكسر بـ أن مضمرًة وجوًبا.

وهنا يتبين الفرق بين )أو( التي بمعنى إلى أن، و)أو( التي بمعنى إالَّ أْن، 

فاألولى التي بمعنى إلى أْن، يصحُّ أن يجتمَع الفعالن، قبلها وبعدها، يعني 

 االجتهاد والنجاح، )ألجتهدنَّ أو أنجح(.

 تفعل الفعلين، االجتهاد والنجاح.أنت 

الثانية التي بمعنى إالَّ أن، فال يجتمع الفعالن، ألفتحنَّ الباب أو  "أو"وأما 

ينكسر، وإما أن ينفتح أو ينكسر، إذا انفتح ما انكسر، وإذا انكسر خالص ما انفتح، 

 وإنما انكسر.

إلى أو بمعنى ومِن ذلك أن تقول: )أللزمنَّك أن تقضيني حقي( أو ُهنا بمعنى 

؟  إالَّ

 بمعنى إلى، يعني أللزمنك إلى أن تقضيني حقي.
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، هنا ما يف تخيير، وإنما تقول: "سأبقى يف المسجد أو أحفظ القرآن"وتقول: 

 ."سأمزق الورقة أو تحفظها"سأبقى يف المسجد إلى أن أحفظ القرآن، 

؟ إال،   ."سأمزق الورقة إال أن تحفظها"إلى والَّ إالَّ

بمعنى إلى أن، جمعت الفعلين، أو  "سأعاقبك أو تعتذر"لت: طيب إذا ق

بمعنى إالَّ أن، اكتفيت بأحدهما، سأعاقبك إلى أن تعتذر، أو سأعاقبك إال أن 

 تعتذر، أو يجوز الوجهان؟

يجوز الوجهان، قد تقصد أنك ستعاقب وتعاقب وتعاقب إلى أن يعتذر، وقد 

 هما محتمل وجائز.تقصد سأعاقبك إال أن اعتذرت لن أعاقبك، كال

 ...الَالب:

سيأيت اآلن، نحن قلنا إلى وإال، إلى أن بمعنى حتى، التي عرب عنها ابن  الشيخ:

 مالك بـ حتى كما ذكر قبل قليل، ونعقب لماذا قال حتى ونحن نقول إلى أن.

 قال الشاعر: 

اااعَب أو ُأىرك الُمناااى  أل َ ساااَلنَّ الصَّ

 

 ََمااااا انفاَضاااات اِماااااُل إالَّ لصااااابرِ  

 هذه بمعنى )إلى أن(، ألستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى. 

 وقال اآلخر: 

 وكناااااُت إٌا َ مساااااُت  نااااااَة  اااااومَ 

 

 كسااااااارُ  كُعوبَااااااااا أو تساااااااا فيمَ  

 القناة يعني الرمح الصغير.  

 وكناااااُت إٌا َ مساااااُت  نااااااَة  اااااومَ 

 

 كسااااااارُ  كُعوبَااااااااا أو تساااااااا فيمَ  

 يعني إال أن تستقيم. 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ): قال 
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 .[15النسام:] (ٹ ٹ 

 أو ُهنا بمعنى إال أْن، يعني حتى، إلى أن يجعل اهلل لهن سبياًل.

، وزيد بن علي:
ّ

ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوهنم أو ) وقرأ ُأبي

 .[16ال   :] (يسلموا

 (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ): قراءة الجمهور
 .[16ال   :]

ستدعون إلى قوم أولي بأس ) علي:فـ أو هنا عاطفة، لكن قراءة ُأبي وزيد بن 

 .[16ال   :] (شديد تقاتلوهنم أو يسلموا

، أو بمعنى إلى، يعني  ، إذا كان "تقاتلوهنم إلى أن يسلمون"هنا بمعنى إالَّ

القتال بمعنى المقاتلة، وقًتا بعد وقت، أو تقاتلوهنم إال أن يسلموا، يعني تقاتلوهنم 

 إال إذا أسلموا وتدعون قتالهم.

بمعنى إلى أن، وقول ابن مالك يف ذلك: أو بمعنى حتَّى، ُيقال:  "إنَّا أو"ا وقولن 

، المعنى متقارب، إذا قلت  ، يعني إلى أن أنجح، أو "سأجتهد أو أنجح"حتى أو إالَّ

حتى أنجح، المعنى متقارب، إال أنك إذا قلت أن التقدير إلى أن، كان فيه تصريٌح بـ 

 أْن الناصبة.

، وإال فإنَّ التعبير سواء، قلت بمعنى حتى أو بمعنى إلى فهذا قد يكون أوضح

 أْن.

 هذا ما يتعلق بـ موضٍع ثاٍن مِن مواضع النصب بـ أْن ُمضمرة وجوًبا.

ا َ كر الموضعين: ًٌ  إ

 :إذا وقعت أن بعد الم الجحود. األول 
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 :الموض  ال اين .  إذا وقت أن بعد أو التي بمعنى حتى أو بمعنى إالَّ

 : مالكممَّ  ال ابن 

 َوَبْعاااااَد َذ َّاااااى هَ اااااَ ا إِْضاااااَماُر َأنْ 

 

ا َذااااَزنْ   ٌَ  َذااااْ م  َكُجااااْد َذ َّااااى َتُساااارَّ 

اَل   لااااااَو َذ َّااااااى َذاااااااالً أو ُماااااا وَّ
 َوتِ

 

َعااااانَّ َواْنِصاااااِب الُمْساااااَ ْفَباَل   ََ  بِاااااِه اْر

أنَّ المضارع ُينصُب بـ أْن ُمضمرًة وجوًبا إذا وقع بعد حتى، نحو  يعني  

ذا حزن( بشرط كون زمان المضارع االستقبال، إذا كان المضارع )ُجد حتى تسرَّ 

اًل بالحال  زمانه االستقبال فإنه ينصب، فإن كان زمن المضارع الحال، أو ُمؤوَّ

رفعت المضارع، نحو: )سرُت كل الليل حتى أدخل المدينة اآلن(، تقول ذلك يف 

ل حتى أدخل أثناء دخولك، يف أثناء دخولك تقول لزمالئك: )سرُت كل اللي

 المدينة اآلن( وسيأيت شرح أوسع لذلك.

فهذا موضع ثالث من مواضع النصب بأن مضمرًة وجوًبا إذا وقعت أْن بعد 

 )جئُت حتى أتعلم( أي: ألتعلَّم. :حتى، كقولك

ہ ) ويف قولك: )تعاونوا حتى تنتصروا( أي: لتنتصروا، ويف قوله تعالى:

 .[9الحجرا :] (ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے

 يء إلى أمر اهلل.أي: لتف

ويف قولك: )ألسيرنَّ حتى تطلع الشمس( أي: إلى أن تطلع الشمس، ويف 

ۅ ۉ ): ، أي إلى أْن، وقال تعالى"سأنتظرك حتى يؤذن للعصر"قولك: 

 .[214البفرة:] (ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ

أي: ُزلزلوا إلى أن يقولوا، إلى بمعنى حتَّى، فنأخُذ من ذلك فائدة، وهي أنَّ 

ل من المضارع  حتى التي ينتصُب المضارع بعدها حرُف جر، يجر المصدر المؤوَّ
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 وأن المضمرة، ولها معنيان. 

 ما معنى ذ ى ال ا ين صب المضارع بعدها؟

 لها معنيان:

األول: معنى الم التعليل، فهي للتعليل، ومنه األمثلة الثالثة األولى، تكون 

، يعني ألتعلَّم، يعني كي "أتعلم جئُت حتى"بمعنى الالم، الم التعليل، تقول: 

 أتعلَّم.

 "إلى"والمعنى الثاين لـ حتى التي ينتصب المضارع بعدها؛ أن تكون بمعنى 

 يعني للغاية، داللة على الغاية، ومنه األمثلة الثالثة األخيرة.

 )ألسيرنَّ حتى تطلع الشمس( يعني إلى أن، حتى تأيت بالمعنيين.

 ...الَالب:

الحقيقة اختلفوا فيها، فاألكثر يقولون إهنا بمعنى التعليل، هذه اآلية يف  الشيخ:

بمعنى الالم أو حتى، يعني لتفيء، كي تفيء، وبعضهم يقول إهنا تحتمل المعنيين، 

والنظر يف هذه  "قاتلوا التي تبغي حتى تفيء"أو  "قاتلوا التي تبغي لتفيء"يعني 

 المعاين الدقيقة يعود إلى المفسر.

وهي التي هتمنا يف نصب المضارع بعد حتى: المضارع ال  انين:وهنا َا دة  م

ينتصب بعد )حتَّى( إال إذا كان يف االستقبال، وهذا دائًما يركز عليه، المضارع ال 

ينتصب أبًدا إال إذا كان يف االستقبال، أما إذا كان يف الحال، يعني واقًعا يف زمان 

 الحال أو يف الماضي فإنه ُيرفع.

زمانه استقبال ُينصب، إذا كان يف  "حتى"، المضارع إذا كان بعد هذا الخالصة

 الحال أو يف الماضي ُيرفع.
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لبيان ٌلك نفول وان بَوا ه ا ال  صي ؛ ألنه يح ال إلى  اَم من ال ركيز: 

 للمضارع بعد ذ ى مالمن أزمنن:

االستقبال المحض، فيجب فيه النصب، نحو: )اطلب العلم  :الزمان األول

م(، )سأذهُب إلى مكة حتى أعتمر(، )أطع اهلل حتى تدخل الجنة(، حتى تتعل

)لنعاون زيًدا حتى ُيخرج سيارته(، )ألسيرنَّ حتى تطلع الشمس(، )سأنتظرك حتى 

 ُيؤذَّن للعصر(.

الفعل المضارع هنا زمانه  ،[9الحجرا :] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے)

  يف الماضي.االستقبال المحض، ليس يف زمن التكلم، ليس يف الحال، وال

للمضارع بعد حتى: الحاُل باعتباِر زمن التكلم، يف زمن كالمه  الزمان ال اين

فيجوز رفعه باعتباره حااًل وهذا األحسن،  "حتى"حال، واالستقبال باعتبار ما قبل 

ويجوز نصبه باعتباره مستقباًل، نحو: قول )َمن يدخل المدينة( اآلن هو يدخل 

 ."سرنا الليلة كلها حتى ندخل المدينة"لمدينة يقول: المدينة، يف أثناء دخول ا

 اِن ما زمانه باع بار ال  لم؟ "ندخ "هيب ال ع  

 حال.

 وما زمانه باع بار ال ع   ب  ذ ى، وهو السير؟

 هو استقبال، السير قبله وهو استقباٌل له بعده، إًذا فالدخول هنا له زمانان:

بار ما قبل حتَّى، فيجوُز فيه النصب، الحال باعتبار التكلم، واالستقبال باعت

فع.  والرَّ

يجوز فيه الرفع وهذا األحسن باعتبار الحالية، ويجوُز فيه النصب باعتبار 

 االستقبال بالنظر إلى ما قبله.
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وكقولك لمن ينظر إليك، مثاًل جئت إلى إنسان وأنت تنظر إليه وأنت تقول:  

جئتك حتى أكحل عيني "، أو ، هذا األكثر"جئتك وأنت ُأكحل عينيَى برؤيتك"

 ، يجوز."برؤيتك

 ...الَالب:

المعنى، قلنا المعنى له معنيان، انتهينا، من حيث المعنى لها معنيان،  الشيخ:

 لكن ما حكم النصب هبا؟

 ...الَالب:

من حيث المعنى لها معنيان قلناها من قبل قليل، أما النصب هبا فهذه  الشيخ:

تقبال المحض يجب النصب، أما إذا كان زماهنا الحاالت، إذا كان زماهنا االس

الحال باعتبار التكلم، واالستقبال باعتبار ما قبل حتى فيجوز لك الوجهان، 

 واألحسن الرفع.

 ...هالب:

 نعم، يف كل األزمان. الشيخ:

، أو "حضرُت حتى أشرُح لكم"أنا أقول لكم:  "وقولي للحاضرين"

يجوز  "أشرُح "شرح أحسن، فالفعل كالهما جائز وأ "حضرُت حتى أشرَح لكم"

رفعه باعتباره حااًل يف زمن التكلم، ويجوز نصبه باعتباره مستقباًل زمن التحضير، 

 فالشرح بالنسبة لزمن التكلم حال، وبالنسبة لزمن التحضير مستقبل.

الماضي باعتبار التكلم، واالستقبال باعتبار ما قبل حتى، زمانه  :الزمن ال الا

زمن التكلم هو وقع قبل التكلم، ولكن باعتبار ما قبل حتى هو بعده، إذا نظرت إلى 

حكاية "استقباٌل له، فيجوز فيه النصب، وهذا األكثر، وهو الذي يسميه العلماء 

وهو أن تأيت إلى حدٍث يف الماضي وتحكيه بفعٍل مضارع، ويجوز فيه  "الحال
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 الرفع باعتباره مستقباًل، بحسب ما قبل حتى.

بُت باألمس إلى زيٍد حتى أشكره(، الشكر وقع باألمس، يعني هو كقولك: )ذه

باعتبار زمن التكلم ماٍض أو حال أو استقبال؟ ماٍض، لكن باعتبار ما قبل حتى، 

يعني الذهاب، هو بعد الذهاب، استقباٌل للذهاب، إًذا باعتبار زمن التكلم ماٍض، 

 كثر النصب.وباعتبار ما قبل حتى استقبال، فيجوز لك الوجهان، واأل

تقول: )رحل البخاري كثيًرا حتى يجمُع الحديث(، ألنَّ الجمع باعتبار زمن 

باعتبار زمن التكلم ماٍض، لكن  "رحل"التكلم، كأن أنت الذي تكلم اآلن، تقول 

 باعتبار رحلته، هو جمع بعد أن رحل.

عل وتقول: ) ثبت المسلمين يف ُحنيٍن حتَّى ينتصروا(، أو )حتى ينتصرون( فالف

بالنسبة لزمان التكلم ماٍض، المسلمون انتصروا من قبل يف الماضي،  "ينتصرون"

 فيرفع، لكن بالنسبة لزمان التثبيت النصر جاء بعد التثبيت فُينصب.

ونحن إنما نفصل يف هذه األزمنة تبًعا لكالم العرب، فالعرب جاء عنهم ذلك،  

مستقباًل محًضا لم يأِت يف  فنحُن نقول ونعلل لكالم العرب، فما كان الفعل فيه

كالم العرب إال نصبه، فنقول نصب واجب، لكن جاء رفُعه ونصبه بعد )حتَّى( يف 

بعض الشواهد، فعندما تأملنا يف هذه الشواهد وجدنا أن المضارع مستقبٌل باعتبار، 

 وحااًل باعتبار، حااًل يعني إذا كان يقع يف زمن التكلم.

اًل بالحال ماذا يريد   ل بالحال؟ هو الماضي الذي ُيحكى مؤوَّ بالمؤوَّ

 بالمضارع، ماٍض، لكن تحكيه يف المضارع.

 لماٌا تح يه يف المضارع؟

لكي تصوره، كأنه يقع اآلن، تحكيه كأنه يقع اآلن، تصوره أمامك، يسمونه 

 حكاية حال.
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ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ): ومِن ذلك قوله  

 .[214البفرة:] (ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ

نسبة لزمان التكلم ماٍض، فُيرفع، ماٍض يعني حكاية حال، فالفعل )يقول( بال

ل بالحال، فُيرفع، وهذه قراءة نافع، وهي قراءٌة سبعية، ې ې ) يعني مؤوَّ

وبالنسبة لزمن الزلزلة ُمستقبل، فُينصب، وهذه قراءة بقية  ،[214البفرة:] (ې

 السبعة.

 فلهذا قلنا إن النصب أكثر.

القرآن وكالم العرب إنما جاءت بالنصب فقط، يف بل إنَّ كثيًرا من الشواهد يف 

هذا  ،[102البفرة:] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ) قوله:

باعتبار زمن التكلم ماٍض، وباعتبار ما قبله يعني باعتبار التعلم؛ القول بعد التعلم 

 مستقبل، ومع ذلك لم يرد عن القراء إال النصب.

ما رأيتم، وفصلناها كما رأيتم، وهذا إًذا فللمضارع بعد )حتى( ثالثُة أزمنة، ك

 الذي يذكره النحويون.

 يف الحقيقة زمٌن رابع للمضارع بعد حتى، وهو الزمان المستمر، إذا أردت 
َ

بقي

بالمضارع الزمن المستمر، ولم ترد به زمنًا معينًا، ماضًيا أو حااًل، أو مستقباًل، 

 مونه الزمن المستمر.، هذا يس"يوسوس الشيطان لإلنسان حتى ُيغويه"كقولك: 

ال بد أن "يف قولك: )يرشد اإلسالم أتباعه حتى يعيشوا يف سعادة(، تقول 

 ، وهكذا."يجتهد الطالب حتى يتعلم

 َما ذ م المضارع؟

وزمانه االستمرار، أنا لم أجد يف هذه المسألة كالًما  "حتى"إذا وقع بعد 
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ک ): النصب، كقولهللنحويين، إال أن جميع الشواهد التي جاءت عليه جاءت ب

واألمثلة  ،[217البفرة:] (ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ

 كثيرة.

 ...الَالب:

ة  الشيخ: نعم، قياسه.. لو أردنا أن نعيده إلى القياس، لقلنا قياسه النصب؛ لقوَّ

االستقبال، االستقبال لم يتمحض، ولكنه قوي؛ ألنَّ زمانه بالنسبة للفعل قبل 

 ن التكلم ماٍض وحال واستقبال، يعني مستمر.)حتى( االستقبال، وبالنسبة إلى زم

إًذا فهو باعتبار ما قبل حتى استقبال، وباعتبار زمن التكلم فيه استقبال وغير 

 استقبال.

استقبال ماٍض وحال، فقوَي االستقبال من الجانبين، فلما قوي االستقبال 

 يعني ليس محًضا لكنه قوي، فالقياس أنه ُينصب، واهلل أعلم.

 ...الَالب:

منصوب وعالمة نصبه  "يردونكم"نعم، التصاله بواو الجماعة،  الشيخ:

 حذف النون، يردوكم.

لكن يجب أن ننبه عليها، وهي: المراد ،هنا ملحوظة ال أظنها تفوت عليكم

بزمن التكلم، زمن التكلم ُيحسب بالنسبة للمتكلم نفسه، يعني ال ُيحسب بالنسبة 

حسبه، يعني أنت تكلمت، ثالث، تكلم هبذا لنا نحن، وإنما ُيحسب لكل متكلٍم ب

الكالم قبل أسبوع، إًذا ُيعترب قبل أسبوع، أنت تحكي كالم أبيه قبل سنة، يعني قبل 

 سنة وهكذا، فزمن التكلم ُيحسب بالنسبة للمتكلم.

، فالذهاب والشكر "ذهبُت إلى زيٍد باألمس حتى أشكره"نحو: لو قلت مثاًل: 
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 كما عرفنا.يف الماضي، فيجوز الوجهان  

هذا قول  ،[91هه:] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ) يف قوله تعالى:

 ما زمن الرجوع؟ ،[91هه:] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ)، بني إسرائيل

استقباٍل محض، مع أنه اآلن ماٍض، لكن االعتبار بكالمهم، بنو اسرائيل متى 

 كان الرجوع ما حدث، مستقبل. "لن نربح"قالوا ذلك؟ عندما قالوا 

ن، لو قال قائل يقص القصة ويقول: أصر بنو إسرائيل على لو قلنا لكم اآل

 العكوف على العجل حتى يرجع إليهم موسى.

 ،[91هه:] (ڇ ڇ): هنا اختلف الكالم، ألننا نحن المتكلمون، بينما اآلية

 المتكلمون بنو إسرائيل.

إًذا ما زمن الرجوع يف قولنا: أصر بنو إسرائيل على العكوف حتى يرجع إليهم 

؟ هنا باعتبار زمن تكلمي ماٍض، وباعتبار ما قبل حتى مستقبل فيجوز موسى

 الوجهان.

، ما حكم نصب "دخلُت الجامعة حتى أتعلم"طيب ما رأيكم يف هذه الُجملة؟ 

 المضارع هنا؟ واجب أم جائز؟

نعم، إذا قلت ذلك قبل دخول الجامعة وجب النصب؛ ألن التعلم استقبال 

، لكن إن سئلت عن "دخلت الجامعة حتى أتعلم"، محض؛ ألن الزمن فيه استقبال

سبب دخولك الجماعة وأنت يف الجامعة، أو بعد التخرج يف الجامعة، فقلت: 

، حينئٍذ جاز لك الوجهان، إن قلتها وأنت يف الجامعة "دخلُت الجامعة حتى أتعلم"

 فحال، وإن قلتها بعد التخرج فحكاية حال.

 وهذا واضح، لكن التنبيه عليه.

  أعلم، وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين.واهلل
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 الدرس الرابع عشر بعد املائة
زء األول[

ُ
 ]اجل

﷽ 
 

د، وعلى آله  الم على نبينا ُمحمَّ الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

 وبياكم يف هذه الليلة، ليلة فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل

من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائٍة وألف،  االثنين، الرابع عشر من شهر المحرم،

يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس 

 الرابع عشر بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة اهلل.

عقد  ، وذكرنا أن ابن مالك "إعراب الفعل"ى باب ما زال الكالم عل

هذا الباب يف تسعة عشرة بيًتا، وقد شرحنا فيما سبق أحد عشر بيًتا، فيبقى منها 

 ثمانيُة أبيات.

 ُمضمرة. "أن"وكلها كما نبهنا على ذلك من قبل عن نصب المضارع بـ 

يها ابن مالك ونقرأ هذه األبيات الثمانية قبل أن نشرح ما تيسر منها، قال ف

: 

ااااا َجااااَواِب َنْ ااااَا َأو َهَلااااْب  ََ  َوَبْعااااَد 

 

 َمْحَضاااْيِن َأْن َوَ اااْ ُرَها َذاااْ م  َنَصاااْب  

 



 

 
e 

g h 

f  270 
 شرح ألفية ابن مالك

اااوَم َمااا ْ   َُ  َوالاااَواُو َكالَ اااا إِْن ُتِ اااْد َمْ 

 

ااااَر الَجااااَزعْ   َِ  َكاااااَل َتُ ااااْن َجلااااًدا َوُتْ 

 َوَبْعااااَد َ ْياااارِ النَّْ ااااا َجْزًمااااا اْعَ ِمااااْد  

 

 الَجاااَزاُم َ اااْد ُ ِصاااْد إِْن َتْساااُفِ  الَ اااا وَ  

ااااا َأْن َتَضاااا ْ   َْ  َوَ اااْرُط َجااااْزَم َبْعاااَد َن

 

 إِْن َ ْباااااااَ  اَل ُىوَن َتَفااااااااُلَ  َيَفااااااا ْ  

اااااَل   ََ َعاااا   َْ  َواألَْمااااُر إِْن َكاااااَن بَِ ْياااارِ ا

 

 َتنِْصااااااْب َجَواَبااااااُه َوَجْزَمااااااُه اْ ااااااَبالَ  

َجااا ُنِصااْب   ااا الرَّ
 َوالِ ْعااُ  َبْعااَد الَ اااِم َِ

 

 إَِلااااى ال ََّمنِّااااا َينَْ ِسااااْب  َكنَْصااااِب َمااااا 

 َوإِْن َعَلااى اْ ااَم َخااالَِص َِْعاا   ُعَِااْ   

 

 َتنِْصااااااااُبُه َأْن َمابًِ ااااااااا َأو ُمنَْحااااااااِ ْخ  

 َوَ اا َّ َذااْ ُخ َأْن َوَنْصااب  َِااا ِ ااَو  

 

اْ َبااا  ِمنْاااُه َماااا َعاااْدل  َرَو   ََ  َماااا َمااارَّ 

رس الماضي، وقد بدأنا بالكالم على نصب المضارع بـ أن ُمضمرة يف الد 

ولخصنا الكالم يف نصب المضارع بـ أن الُمضمرة، وقلنا إن خالصة ذلك أنَّ 

المضارع ُينصب بـ أن ُمضمرة وجوًبا بخمسة مواضع، وُينصب بـ أن مضمرة يف 

التي بمعنى  "أو"خمسة مواضع أيًضا، فُينصب وجوًبا بعد الم الجحود، وبعد 

 أو ، وبعد حتى، وبعد فاء الس"إال"أو  "حتى"
ٍّ

ببية، واو المعية، المسبوقتين بنفي

 طلٍب محضين.

وُينصب بـ أن مضمرة جواًزا أيًضا يف خمسة مواضع بعد الم التعليل، وبعد أو، 

 والواو، والفاء وثم، إذا عطفت المضارع على اسٍم خالص.

وشرحنا من أبيات ابن مالك أولها، وقد ذكر فيها موضًعا واحًدا من مواضع 

ضمرة جواًزا، وهو إذا وقع المضارع بعد الم تعليل، وذكر ثالثة النصب بـ أن م

مواضع من مواضع نصب المضارع بـ أن ُمضمرة وجوًبا، وهي بعد الم الجحود 

 وبعد أو التي بمعنى حتى أو إال، وبعد حتى.

 فيبقى من مواضع النصب بـ أن مضمرة جوًبا موضعان:

 :يهما يقول ابن مالك وهما: بعد فاء السببية، وبعد واو المعية، وف
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ااااا َجااااَواِب َنْ ااااَا َأو َهَلااااْب  ََ  َوَبْعااااَد 

 

 َمْحَضاااْيِن َأْن َوَ اااْ ُرَها َذاااْ م  َنَصاااْب  

اااوَم َمااا ْ   َُ  َوالاااَواُو َكالَ اااا إِْن ُتِ اااْد َمْ 

 

ااااَر الَجااااَزعْ   َِ  َكاااااَل َتُ ااااْن َجلااااًدا َوُتْ 

 شرحها.إلى آخر األبيات التي قلناها قبل قليل، فنقرأها بيًتا بيًتا ون 

 :قال 

ااااا َجااااَواِب َنْ ااااَا َأو َهَلااااْب  ََ  َوَبْعااااَد 

 

 َمْحَضاااْيِن َأْن َوَ اااْ ُرَها َذاااْ م  َنَصاااْب  

: الحرف )أْن( ينصُب المضارع، وسرته حينئٍذ واجب، أي يقول  

 محض، أو طلٍب 
ٍّ

مضمٌر وجوًبا إذا وقع بعد فاء السببية، إذا كانت جواًبا لنفي

 محض.

بـ أن مضمرًة وجوًبا إذا وقع بعد فاء السببية، لكن بشرط فالمضارُع إًذا ينتصب 

إلى أسلوٍب عربي  كوهنا بعد نفي محض أو طلٍب محض، وهو بذلك يشير 

جميل، تأيت فيه الفاء العاطفة سببيًة جوابيًة، لنفٍي أو طلب، أي أنَّ الفاء مع كوهنا 

ل على أنَّ الثاين عاطفة قد تدلُّ أيًضا على السببية، وعلى الجوابية، بحيُث تد

 متسبٌب عن األول.

فلو لم يكن األول لم يكن الثاين، وال ُيراد هبا عموُم العطف، الذي تدل عليه 

 حروف العطف، بحيث كل واحد من األول والثاين يقع بمنعزٍل عن اآلخر.

 أو طلب، فالعطف كما 
ٍّ

فُهنا ثالثُة أشياء، ُهنا العطف، والسببية، والجوابيُة لنفي

يدل على أنَّ المعطوف والمعطوف عليه مشرتكان يف الفعل، والسببية تدّل نعرف 

على أنَّ األول سبُب الثاين، والجوابية تدلُّ على أنَّ معنى الكالم معنى الشرط، أنَّ 

 المعنى المقصود هنا معنى الشرط.

 فنحو: )جاَء محمٌد فزيٌد(، الفاء ُهنا عاطفة فقط، تدل على أنَّ ما قبلها )محمد(

وما بعدها )زيد( اشرتكا يف الفعل لكن على الرتتيب، لكن ال عالقة ألحدهما 
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باآلخر، يعني ليس مجيء محمد سبب مجيء زيد، بحيث لو ما جاء محمد، فإنَّ  

 زيًدا يجيء، ال عالقة له، فقط محمد جاء قبله، فوقع مجيء زيد بعده.

، الفاء هنا أيًضا ونحو قولك: )الخطيُب ُيسلُِّم على الناس فيخطُب الجمعة(

للعطف فقط؛ ألنَّ السالم ليس سبًبا للُخطبة، هو فقط يبين الرتتيب الذي حدث، 

أنه سلَّم بعد ذلك خطب، بحيث أن الخطيب لو لم ُيسلِّم هل كان سيخطب؟ نعم، 

 يعني ليس السالم سبًبا للخطبة، إال أنه وقع قبله.

عاطفة وسببية؛ ألنَّ السرقة ونحو قولك: )زيٌد سرق فُقطعت يُده(، الفاء ُهنا 

 سبُب القطع، ولوال السرقة ما ُقطعت يُده.

ونحو قولك: )الرجُل يسِرُق فُتقطع يُده(، الفاء ُهنا عاطفٌة وسببية، ولم ُينصب 

 أو طلب، )الرجُل يسرُق( 
ٍّ

المضارع بعدها بل ُرفع، لماذا؟ ألنَّها ليست جوابيًة لنفي

  بطلب، فتقول: )الرجُل يسرُق فُتقطُع( رفًعا.فعل مضارع مرفوع لم ُيسبق بنفي وال

فإذا قلت: )العاقُل ال يسرُق فُتقطع يُده(، الفاُء هنا عاطفة وسببية، وجوابية 

رقة والقطع الُمرتب عليها.  السَّ
ُ

 لنفي، فعاطفة عاطفٌة سببية؛ ألنَّ المعنى نفي

تب على )رجل ال يسرق فُتقطع يده( أنت تريد هنا أن تنفي قطع اليد الُمرت

، هذا معنى صحيح، ولو أردته "إنَّ الرجل ال يسرق"سرقة، وال تريد أْن تقول 

لقلت: )الرجل ال يسرق(، لكن إذا قلت )الرجل ال يسرق فتقطَع يده( فنصبت ما 

بعد الفاء، فأنت حينئٍذ ال تريد أن تقول إن الرجل ال يسرق، ال تريد أن تنفي عنه 

 السرقة، وإنما تريد أن تنفي عن
َ

ه قطع اليد المرتتب على السرقة، يعني تريد أن تنفي

األمرين عنه، وكون الثاين مرتتٌب على األول، وال تريد أن تنفي كل واحٍد عنه على 

حده، أنت تريد أن تقول إن الرجل ال يسرق، الرجل ال ُتقطع يده، فالمعنى حينئٍذ 

 ه.قائٌم على الشرط، يعني الرجُل ال يسرق، إن يسرق ُتقطع يد
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فهذا هو األسلوب الذي نتكلم عليه، بخالف األساليب السابقة، فهي ال  

 تدخل يف مسألتنا كما شرحناها واحدًة واحدة.

فإذا حملت الجملة السابقة )الرجل ال يسرق فتقطَع يده( إذا حملت الكالم 

على معنى الجواب، وجَب النصب على تقدير )العاقل ال يسرق إن يسرق ُتقطع 

نى كما قلنا نفي األمرين مًعا متسبًبا الثاين عن األول، هذا المعنى الذي يده( والمع

 األمرين عنه مًعا، بحيُث تدل على أنَّ الثاين 
َ

ُيراد هبذا األسلوب، أنك تريد أن تنفي

 متسبب عن األول.

وإن حملت الكالم على العطف الُمطلق، ال على الجواب، جاز الرفع،  

ده( إال أن المعنى حينئٍذ سيعود إلى ُمطلق العطف، )الرجُل ال يسرُق فُتقطُع ي

سيذهب معنى الجواب الذي قلناه قبل قليل، وسيكون معنى الكالم )الرجُل ال 

يسرق(، )والرجل ال ُتقطع يده( هذا المعنى حينئٍذ إذا رفعت، وال شك أنَّ المعنى 

وأما الرفع الدقيق المقصود هبذه الُجملة على النصب أم على الرفع؟ على النصب، 

 فليس خطًأ، لكنه سيعود بالجملة إلى معنى العطف الُمطلق.

لو قلت: )أنت ال ُتهمُل دروسك فرتُسب( إن نصبت )فرتسَب(  م ال  آخر:

فمعنى ذلك أنك حملت الكالم على الجواب، جعلتها سببيًة جوابيًة على معنى 

 األمرين، عدم اإلهمال والرسوب عنه، ب
َ

حيث يكون الثاين الشرط، تريُد أن تنفي

، هذا "إن ُتهمل ترُسب"، "أنت ال ُتهمل دروسك"متسبًبا عن األول، والتقدير 

المعنى الذي تريد أن توصله إليه، وإن رفعت )أنت ال هتمل دروسك فرتُسُب( كان 

 
َ

الكالم عن العطف المطلق، ال تريد أن تربط أحدهما باآلخر، وإنما تريد أن تنفي

 الرجل على حده. كل واحٍد منهما عن هذا

تقول: )أنت ال ُتهمل على كل حال(، و)أنت ال ترسب على كل حال(، فهذا  

هو المعنى إذا رفعت، تقول: )أنت ال هتمل سواء إن كنت ستنجح أو سرتسب(، 
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و)أنت ال ترسب سواًء أهملت أو اجتهدت(، وال شك أن المعنى الدقيق الذي  

 تريده العرب بمثل هذه الجملة على النصب. 

)أنت ال هتمل دروَسك فتنجح( الفاُء هنا عاطفٌة سببيٌة جوابية،  لو  ال  ا  :

فإْن نصبت كان التقدير )أنت ال ُتهمل دروسك إن لم ُتهمل تنجح(، والمراد كما 

قلنا: اجتماُع األمرين فيك، عدُم اإلهمال، والنجاح، متسبًبا الثاين النجاح من 

)أنت ال هتمل( وهذا يسبب لك النجاح، أو األول، عدم اإلهمال، تريد أن تقول: 

 تريد أن تقول: )أنت تنجح ألنك ال ُتهمل(.

وإن رفعت )أنت ال ُتهمل دروسك فتنجُح( كان ذلك على العطف الُمطلق، 

على معنى )أنت ال ُتهمل فأنت تنجُح( المعنى: أنت ال هتمُل على كل حال، 

 على شيء. ، وال تريد أن ترتب شيًئا"أنت تنجح على كل حال"و

 فإن كنتم منتبهين للمثالين..

 ...الَالب:

يف المثال األول )أنت ال هتمل دروسك  "تنجح"اتضح لكم أن  الشيخ:

فرتسب(، ترُسب معطوفة على ماذا؟ على ُتهمل، )أنت ال هتمل دروسك أنت ال 

ترُسب( معطوفة على ُتهمل، فإذا قلنا: )أنت ال ُتهمل دروَسك فتنجح( هل تنجح 

على ُتهمل؟ أنت ال هتمل أنت ال تنجح؟ ال، وإنما معطوفٌة على )ال  معطوفة

 ُتهمل( يعني أنت )أنت ال ُتهمل أنت تنجح(.

 وهذا كله جائز يف الكالم، ال إشكال فيه.

، يعني أنت تطيعهما وال تعصي، "أنت ال تعصي والديك وتطيعهما"تقول: 

 كل ذلك جائز ما دام المعنى واضًحا ومفهوًما.

بياٌن لهذا االسلوب وألمثلته، بعد أن اتضح هذا األسلوب بشيء من  ما سبق
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األمثلة، نعود إلى ما ذكره ابن مالك من أن المضارع ينتصب بـ أن مضمرة وجوبًا 

إذا وقع بعد فاء السببية، وفاء السببية ُيشرتط فيها أن تكون مسبوقًة بنفي محض، أو 

 طلٍب محض، فأمثلة مجيء فاء السببية جواًبا 
َ

لنفي أن تقول: )لم تسافر فُترضي

والديك( ويجوز أن تقول: )لم تسافر فُتغضَب والديك(، فإن أردت العطف 

الُمطلق كنت تقول: )لم تسافر فُتغضب والديك(، على معنى )لم تسافر لم ُتغضب 

 والديك(.

وإن أردت الجوابية فإنك تنصب، لم تسافر )إن لم تسافر ترضي والديك(، 

الجوابية يعني على معنى الشرط فإنك تنصب، فتقدر يف الثاين  ها علىقلنا إذا حملت

، فلهذا كان لك أن تنصب، وفهمنا أنَّك لو "إن تسافر ُتغضب والديك"لم تسافر، 

 والديك( فالعطف هنا على ماذا؟ 
َ

 قلت: )لم تسافر فُترضي

 ...الَالب:

 على الفعل فقط أو الفعل والنايف؟

 ( فيكون حينئٍذ.)إن لم تسافر ترضي والديك

 ...الَالب:

على عدم السفر، لكن لو قلت: )لم تسافر فتغضَب والديك( يعني لم  الشيخ:

 ."إن تسافر تغضب والديك"تسافر، 

هذا  "البار ال يتأخر عن بيته"وإذا قلت: )البار ال يتأخر عن البيت فتقلق أمه(، 

السببية المسبوق بنفي،  هذا المضارع الواقع بعد فاء "تقلَق "نفي، فاء هذه السببية 

فإْن نصبت كان ذلك على معنى الجوابية، يعين تريد اجتماع األمرين يف البار، 

وهما عدُم التأخر، وقلق أمه، متسبًبا الثاين على األول، تنفي عنه األول عدم التأخر 

فتقلُق "الذي يسبب الثاين، أو تنفي عنه الثاين الذي يتسبب عن األول، فإن رفعت 
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ه  كان ذلك على ُمطلق العطف، ليس على الجوابية، كأنَّك قلت )البار ال يتأخر  "ُأمُّ

 عن البيت(، )البار ال تقلُق أمه(.

ال "وإذا قيل: )ليس زيٌد ضعيًفا فُيهزم( النصب على الجوابية، على معنى 

 عنه األمرين، الضعف وما "يكوُن مِن زيٍد ضعٌف ُيسبب هزيمته
َ

، فأردت أن تنفي

وهو الهزيمة، وإن رفعت )ليس زيًدا ضعيًفا فُيهزُم( كان المعنى حينئذ  يرتتب عليه

ليس زيٌد ضعيًفا، ليس زيٌد ُيهزُم، على ُمطلق العطف، وال شك أن المعنى دائًما 

 على األول، إال أن المعنى الثاين ليس بخطأ.

ومِن ذلك أن تقول: )ال يغضُب العاقل فيفقد صواَبه(، )وال يتبلد حسه فيفقد 

 (ھ ھ ھ ے): ريَم اإلحساس(، ومن ذلك قول اهلل ك
 عن أهل النار. ،[36َاهر:]

المعنى حينئٍذ واهلل أعلم: ال يريد اإلخبار عنهم أهنم ال ُيقضى عليهم، وال يريُد  

اإلخبار عنهم أهنم ال يموتون، وإنما المعنى المراد نفي األمرين عنهما، مرتتًبا 

هم قضاٌء يسبب موهتم( يصيبهم عذاب، يصيبهم الثاين عن األول، يقول: )ال يصيب

 .[36َاهر:] (ھ ھ ھ ے)أشياء كثيرة، لكن ال تسبب لهم الموت، 

والمعنى ، [36َاهر:] (ال يقضى عليهم فيموتون)وُقرأ يف الشواذ بالرفع: 

 األمرين عنهما، على حٍد سواء، يعني ُيخرب عن أهل النار 
ُ

حينئٍذ واهلل أعلم: نفي

 عليهم، وُيخرب عن أهل النار أهنم ال يموتون. بأهنم ال ُيقضى

 (ڻ ۀ ۀ ہ)يف قراءة السبعة:  ومِن ذلك قوله 
 .[36المر ال :]

يقولون: معنى اآلية واهلل أعلم إهنم ال ُيؤذُن لهم، وإنَّهم ال يعتذرون، لو أرادوا 

اإلذن فقط ما حصلوه، ولو أرادوا االعتذار فقط ما حصلوه، وال ُيشرتط اعتذار 
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ئٌم على إذن، يعني حتى لو أرادوا أن يعتذروا مباشرة دون استئذان فإنَّ هذا لن قا

يعني لن  ،[7ال حريم:] (ۈئ ېئ ېئېئ)يكون منهم، احتجوا بذلك بآيات أخرى: 

وال يؤذن لهم )يكون هذان األمران منهم، ال ُمجتمعين وال ُمنفردين، ولو قيل: 

حينئٍذ نفي اإلذن الذي يرتتُب لجاز، ويكون المعنى  [36المر ال :] (فيعتذروا

 االعتذار الذي يرتتب على اإلذن، وهكذا. عليه االعتذار، أو نقول:
ُ

 نفي

إًذا ففاء السببية ال بد أن ُتسبق بنفٍي محض، النفي قد يكون بالحرف، حروف 

 (ھ ھ ھ ے)النفي مثل: لم، ولن، وال النافية، كقوله تعالى: 
  [36َاهر:]

كـ ليس، تقول: )ليس زيٌد ضعيًفا فُيهزَم(، وقد يكون  وقد يكون النفي بالفعل،

النفي باالسم، كقولك: )أنت غيُر ُمهمٍل فرتُسَب( إًذا فالمراد معنى النفي، وال 

ُيشرتط فيه أداٌة معينة، إال أنه اشرتط يف النفي أن يكون محًضا، لماذا؟ إلخراج 

، كأن تقول: النفي غير المحض، وُيراد بالنفي غير المحض: النفي المنت قُض بـ إالَّ

 )البار ال يتأخُر إال فتقلُق أمه(، أو )الرجل ال يسرُق إال فُتقطُع يُده(.

وكذلك النفي الُمنتقض بنفٍي آخر، كقولك: )ال يزاُل زيٌد ُيهمُل فيرُسُب(، وقد 

 نفي؛ ألنَّ  "ما زال وأخواهتا"أنَّ  "كان وأخواهتا"سبق لكم يف باب 
ُ

 "ما"ُكلُّها نفي

ُتثبت أو  "ما زال زيٌد مريًضا"نفي، وزاَل زواُل الشيء انتفاؤه، فإذا قلت:  حرُف 

  "ما"تنفي؟ ُتثبت، كيف تثبت أنه مريض وأنت قلت ما؟ ألن 
ُ

نفي، وزال نفي ونفي

 النفي إثبات.

 لهمزة التقرير، همزة التقرير كما 
َ

وُيخرج أيًضا النفي المحض؛ النفي التالي

استفهام، لكن خرجت عن حقيقة االستفهام، وصار تعرفون هي يف األصل همزة 

ُيراد هبا التقرير والتوبيخ، كأن تقول: )ألم ُتهمل فرتُسُب من قبل(، تقول ذلك 
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 تقريًرا له، وتوبيًخا له، وال تريد أن تستفهم. 

)ألم ُتهمل فرتُسُب من قبل؟( فإن أردت الجوابية ُهنا، يعني أردت بقولك  

جعل الرسوب مرتتًبا على اإلهمال، فحينئٍذ ترفع، وال  )ألم هتمل فرتسُب من قبل(

، على االستئناف، والمعنى ألم هتمل فأنت "ألم هتمل فرتسُب من قبل"تنصب، 

ترسُب من قبل، وإن أردت ُمطلق العطف، ُدون أن تجعل الثاين مرتتًبا أو متسبًبا من 

فرتُسب من  األول، حينئٍذ عطفت الثاين على األول فجزمت، فقلت: )ألم هتمل

، فحينئٍذ يخرج الكالم عن "ألم هتمل، ألم ترسب من قبل"قبل( كأنك قلت: 

 الجوابية، ويكون المراد: ُمطلق العطف والتشريك.

ې ) :-أي من النفي المسبوق هبمزة التقرير– ومِن ذلك قوله 

 )فتكوَن( انتصب ُهنا. ،[46الحج:] (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ

 (ېې ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)وقوله: 
جاء الفعل مرفوُعا، احتج بذلك بعض النحويين على أن همزة التقرير  ،[63الحج:]

خروجها عن النفي المحض ضعيف؛ ألن االستفهام لم يزل تماًما عنها، فقالوا 

حينئٍذ: إذا نظرت إلى أهنا للتقرير وللتوبيخ فحينئٍذ ُتخرجها عن النصب، يف قوله: 

 .[63الحج:] (ۉ ې ېې)

 وإن رأيت أهن
َ

ا يف األصل لالستفهام ثمَّ صحبه التوبيخ، جاز لك أن ُتبقي

النصب، كقوله: )فتكون( وهذا القول له قياٌس مستقيم، وهو يعود إلى مسألة 

ُتبحث يف البالغة، وهو خروج األشياء عن معانيها األصلية، كخروج االستفهام 

يخ واالستهزاء إلى عن معناه األصلي، االستفهام إلى معاٍن أخرى، كالتقدير والتوب

 آخره.

فهل هذه األدوات عندما خرجت عن معانيها األصلية إلى هذه المعاين 
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ا؟ واكتسبت المعاين الجديدة؟  الجديدة انسلخت عن معانيها األصلية انسالًخا تامًّ

 فيها من المعنى السابق بقية؟
َ

 أم أهنا اكتسبت المعاينَ الجديدة وبقي

علم الثاين، أن معنى االستفهام لم يزل، ولكنَّه هذا خالف، والذي يظهر واهلل أ

َضُعف؛ ألنك ال تريد حينئٍذ حقيقة االستفهام، ثم اكتسب مع ذلك معاينَ أخرى 

 بحسب المعاين الجديدة.

 كلُّ ما سبق أمثلٌة للفاء السببية الجوابية بعد النفي.

 النحو؟ أواًل ما المراى بالَلب يفوالفاُء السببية الجوابية بعد الطلب..  

كل ما دلَّ على طلب، حصروها يف ثمانية أشياء، وهي األمر، نحو: )اذهب( 

تدل على طلب الذهاب، والنهي كـ )ال تذهب( تدلُّ على طلب عدم الذهاب، 

والدعاء نحو: )ربَّ اغفر لي(، )ربَّ ال تعذبني( واالستفهام نحو: )هل ذهبت؟(، 

نحو: )أال تذهب( تطلب منه تطلُب جواب السؤال، والعرض، ويكون بـ أاَل 

، نحو: )هالَّ "لوال"و  "لو ما"الذهاب لكن برفق، والتحضير ويكون بـ هالَّ و 

تذهب؟( تطلب منه الذهاب لكن بحث وتوكيد، والتمني، ويكون بـ ليت، تقول: 

)ليتك تذهب( تطلُب حصول ذهابه لكن على سبيل التمني، والرتجي ويكون بـ 

، نحو: )لعلك تذهب( تطلُب حصول ذهابه على سبيل الرتجي، هذه كم؟  لعلَّ

األجوبة "ثمانية، فغذا أضفنا إليها النفي السابق صارت تسعة، وتسمى يف النحو 

 هذا ُمصطلح. "التسعة

 وقد نظمها بعضهم بقوله: 

اَمُ   ُمر وانَه واىُع وَ   واعارِض لحضِّ

 

 تماانَّ وارُجااو كاا اك الن ااُا  ااد كَمااَ   

 األمثلة: 

)تعالى فُأكرْمك(، أو )تعالى فُأكرَمك(، أو )تعالى فُأكِرُمك(  مثاُل األمر:
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المضارع وقع بعد الفاء، والفاء وقعت بعد طلب، إًذا نقول: ننصب، نقول: )تعالى  

 فُأكِرَمك(.

 ...الَالب:

 نعم، هنا منصوب بـ أن ُمضمرة وجوًبا. الشيخ:

 ومِن ذلك قول الشاعر: 

َُ  ااااااير  َعنًَفااااااا َسااااااًيا  يااااااا نااااااا

 

 ُ ااااااااااليَمان َنَساااااااااا ريَ   إَلااااااااااى 

قال: )سيري( هذا فعل أمر، ماذا يرتتب عليه؟ )فنسرتيح(، قوله )نسرتيح( هذا  

جواب السير، جوابه يعني الذي يرتتب عليه، الجواب أوسع من الجزاء، الجواب 

ا الجزاء فهو ما كان بمعنى الشرط، فنسرتيح هو  كل ما يرتتب على ما قبله، أمَّ

 ماذا يرتتب عليه؟ نرتاح، )سيري فنسرتيح(.جواب السير، سرت طيب 

ڎ ڈ ): ومثاُل النهي: قولك: )ال ُتهمل فرتُسَب(، أو )فتنجَح(، قال تعالى

 .[81هه:] (ڈ ژ ژ ڑڑ

 َحلول ال ضب بسبب الَ يان أم عدم الَ يان؟

 بسبب الطغيان، إًذا يف هذا كقولك: )ال هتمل فرتسب( أم )ال هتمل فتنجح(؟

لكن )ال هتمل فرتسب( الرسوب بسبب اإلهمال أو عدم )ال ُتهمل فتنجح(، 

 اإلهمال؟

 اإلهمال.

 إًذا مثل: )ال هتمل فرتُسب(.

 ...الَالب:
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أنت هنا  "ال هتمل"هذا الُملبِس، هذه آية، نعم، ما لها إشكال، لو قلت  الشيخ:

 اإلهمال فقط، فتقول: ال 
َ

ذكرت النفي وذكرت اإلهمال، فلك بعد ذلك أن تراعي

رتُسب؛ ألن اإلهمال سبب الرسوب، ولك أن تراعي عدم اإلهمال، يعني ُتهمل ف

 نفي اإلهمال، فتقول: )فتنجح( ألن عدم اإلهمال سبب النجاح، كالهما جائز.

ستأيت مسألة مختلف فيها سأبينها، يعني بسبب هذا اللبس بعض النحويين 

 منعوا مسألة معينة سيأيت الكالم عليها.

 )رب اغفر لي( ماذا يكون )فُأفلَِح( قال الشاعر:أن تقول:  م ال الدعام:

 ربِّ وَفنااااااا َاااااااَل أعاااااادَل َعاااااان

 

اااااااعين يف خياااااار َ ااااااننْ    َ اااااانن السَّ

 ."فال أعدل "الجواب؟ ماذا يرتتب على ذلك؟  "رب وفقني" 

ڦ ): مثال االستفهام: أن تقول: )هل تزورين الليلة فُأكرمك؟(، قال تعالى

 .[53األعراخ:] (ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

استجيب: مضارع وفع بعد  «.ه  ِمن ىاَع َأ  جَب له»ديث المشهور: ويف الح

 فاء السببية، وفاء السببية هنا وقعت بعد استفهام.

ه  من تا َب َأتوب »، «َأ  ر له»؟ ماذا يرتتب على ذلك« ه  من مس   رَ »

 «.عليه

 قال الشاعر: 

َُون ُلبنَااتا َاأرجَوا أن ُتفضاى  ه  تعر

 

و  لل   َجَساااااادِ َيرتاااااد  بعاااااا  الاااااارُّ

 أن تقول: )أال تجتهدوا فتنجَح(، ومن ذلك قول الشاعر:  م اُل العرض: 

 َيااااا ابااااَن ال ِااااراِم أاَل تاااادُنو َُ بصاااارَ 

 

موك ََمااا رأ  كَماان َ اام    َمااا َ ااد ذاادَّ

فتنجَح(، )هالَّ تزورين فُأكرمك(، قال  تجتهدُ  ومثال التحضيض أن تقول: )هالَّ  
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ق: مضارع  ،[10المناَفون:] (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ): تعالى  دَّ أصَّ

 جاء بعد الفاء، والفاء وقعت بعد التحضيض بـ لوال.

ۅ ۅ ): ومثاُل التمني: قولك: )ليتك تجتهُد فتنجَح(، قال تعالى

 .[73النسام:] (ۉ ۉ ې ې

 ومن ذلك قراءة حفص:(، قولك: )لعلك تجتهُد فتنجَح  وم ال ال رجا:

-36 اَر:] (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ گ)

37]. 

ما رأيتم كالنفي، ُيشرتط فيه أن يكون محًضا، واشرتاُط كونه ك والَلب:

محًضا ماذا ُيخرج؟ ُيخرج الطلب غير المحض، ماذا ُيراد بالطلب غير المحض؟ 

صه "يعني كالطلب باسم الفعل، تقول )صه( هات جواًبا له، يعني أمر يرتتب، 

 ، ترفع."فنسمُع الخطيَب 

 سمُع الخطيَب(.وكذلك الطلُب بالمصدر، نحو: )سكوًتا فن

نحو قولك: )حسُبك(، تقول: )حسُبك فيناُم الناس(  وك لك الَلب بالفبر:

قلنا اشرتاطهم كون الطلب محًضا ُيخرج الطلب غير المحض، وذكرنا ماذا يعني 

ذلك، فإذا كان الطلب غير محٍض، فالمضارع عند الجمهور واجُب الرفع، يجب 

الطلب غير محض، وجاز الكسائي وغيره أن ُيرفع، يعني ال يجوز أن ُينصب؛ ألن 

وكثيٌر من المتأخرين والمعاصرين النصب أخًذا بالمعنى؛ ألنَّ المعنى يف الجميع 

صه فنناَم أو "، "نزالي فنُكرمك أو فنُكرمك"طلب، بال شك، فُيجيزون أن تقول: 

 ."حسُبك فال تندم أو فال تندمُ "، "فهًما فتستفيَد أو فتستفيدُ "، "فلننامُ 

 شير ابن مالك إلى الخالف يف هذه المسألة يف بيٍت قادم أيًضا.وسي
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 :بعد أن انتهى من الكالم على الفاء، ذكر الواو فقال 

اااوَم َمااا ْ  َُ  َوالاااَواُو َكالَ اااا إِْن ُتِ اااْد َمْ 

 

ااااَر الَجااااَزعْ   َِ  َكاااااَل َتُ ااااْن َجلااااًدا َوُتْ 

 السببية.أنَّ المضارع بعد واو المعية ُحكمه كُحكمه بعد فاء  يقول  

، فالواو يف هذا المثال عاطفة، وتدل "ال تكن جلًدا وُتظهر الجزع" م اُل ٌلك:

أيًضا على المعية، وجوابية لوقوعها بعد نفٍي أو طلب، فإذا قصدت الجوابية 

نصبت، )ال تكن جلًدا وُتظهَر الجذع( ويكون المراد النهي عن الجمع بين 

 وإظهارك الجذع. األمرين، تنهى عنهما مًعا، كونك جلًدا،

وإن أردت ُمطلق العطف، عطفت )ُتظهر( على )تكن( فجزمته، )ال تكن جلًدا 

ال ُتظهر الجذع( ويكون المراد النهي عن كل واحٍد مهما على حده، أي ال تكن 

جلًدا وال ُتظهر الجذع، وال شك أن المعنى ُهنا على األول؛ ألن النهي عن كون 

، إًذا فالمعنى ُهنا ال ُيجيُز "ال تكن جلًدا"ول لإلنسان المرء جلًدا ذم، ال مدح، ال تق

 لك الرفع؛ لفساد المعنى.

 وأمثلة النصب بـ أن ُمضمرًة وجوًبا بعد واو المعية، بعد األجوبة التسعة.

ڀ ٺ ) مثال النفي أن تقول: )محمٌد ال ُيهمُل دروَسه وينجَح(، قال تعالى:

 .[142آل عمران:] (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

سكوا بالمعنى، انظروا للمعنى، ال تكونوا كَمن يدرس يف النحو يف دائًما تم

الرياضيات، النحو ليس كالرياضيات، النحو يعتمُد على المعنى، فلهذا قد يجوز 

يف المثال أكثُر من وجٍه نحوي، لكن يختلف المعنى، فعندنا نقول: الحكم كذا، 

ذا، ويجوز كذا، أي يعني على هذا المعنى، وعندما نقول: يجوز كذا، ويجوز ك

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ )جواًزا نحوًيا، لكن المعنى قد يختلف، ففي هذه اآلية: 

الواو للعطف، وللمعية، وجوابية؛ ألنَّ  ،[142آل عمران:] (ٿ ٿ ٿ
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معرفة الصابرين ترتتب على معرفة الذين جاهدوا يف سبيل اهلل، وإذا كان المعنى  

 لصابرين.على الجوابية، فإنَّك تنصُب بعدها، ويعلَم ا

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) وإذا أردت ُمطلق العطف فيجوز، فتقول:

ا يعلم اهلل الذين  ،[142آل عمران:] (ٿ ٿ ويكون المعنى حينئٍذ: ولمَّ

ا يعلم اهلل الصابرين، وهذا جائز، إال أن المعنى األول هو  جاهدوا منكم، ولمَّ

 األدق؛ ألنه يدل على الجوابية.

وتنجَح(، )تعالى وُأْكِرْمَك( يستشهدون لذلك مثاُل األمر: أن تقول: )اجتهد 

 بقول الشاعر:

 َفلااااااااااااُت اىعااااااااااااا وأىعااااااااااااوَ 

 

 إنَّ أناااَد  لصاااوَ  أن ُينااااى  ىاعياااانِ  

، يريد ادعي مع دعائي، وال يريد أن يصدر كلُّ "قلت ادعي وأدعَوا"فقلُت لها،  

ئك، فعٍل من صاحبه مستقاًل عن اآلخر، وإنما يريد ادِع مع دعائي، وأدُع مع دعا

ادعي "فلهذا نصب، قال: )وأدعَوا( أي مع، ولو جعل الواو لمطلق العطف لجاز، 

 ، وحينئٍذ يذهب معنى الجوابية."وأدُعو

 ومثاُل النهي: أن تقول: )ال ُتهمل وتنجَح(، أو )ال ُتهمل وترُسَب(.

 قال الشاعر: 

 ال تناااااَه َعااااان خلاااااَق وتاااااأتَا ِم َلاااااه

 

 عاااااار  علياااااَك إٌا َعلاااااَت ع اااااايمُ  

أن ينهاه عن األمرين مًعا؛ ألهنا واو معية، ولو جعل الواو لُمطلق العطف  أراد 

، لَضُعَف المعنى؛ ألنه ال يريد منك "ال تنهى عن ُخُلٍق، وال تأِت مثله"على معنى 

أن تنهى عن ُخلق، بعض األخالق جميلة، وبعضها سيئة، إًذا فالمعنى هو الذي 

أن هذه األمثلة يف هذا الباب قد يجب يجيز لك أكثر من وجه، لذا قال النحويون 

فيه وجه أو وجهان أو ثالثة أو أربعة أو خمسة، كل ذلك بحسب المعنى، ال قاعدة 
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 له وال ضابط إال المعنى.

 مثال الدعاء: أن تقول: )ربِّ اغفر لي وأسعَد(.

 مثال االستفهام أن تقول: )هل تزورين الليلة وُأكرَمك(، قال الشاعر: 

 كم وي ااااااااااونَ أَلاااااااااام أُك جااااااااااارَ 

 

ة واإلخاااااامُ    بينِاااااا وبيااااانَ م الماااااوىَّ

 )أال تجتهُد وتنجَح(. م اُل العرض: 

 )هال تجتهُد وتنجَح(. وم ال ال حضي :

 )ليتك تسافُر وتحصُل العلم(. م ال ال منا:

 ،[27األنعام:] (مخ جس حس خس مس حص): ومن ذلك قراءة حمزة وحفص

 نجمع األمرين، ُنرد وال ُنكذب.فنصب؛ ألنه أراد المعية والجوابية، أي يا ليتنا 

ولو جعل الواو للعطف، لمطلق العطف لكان المعنى واهلل أعلم: يا ليتنا ُنرد، 

يا ليتنا ال ُنكذب بآيات ربنا، فيضُعف المعنى الُمراد؛ ألنَّ ُبنية أهل النار حينئٍذ ليس 

 فقط العودة إلى الدنيا، وإنما ُمنيتهم أي يعودوا وُيؤمنوا.

 ."لعلك تستعجُل ونأكَل غداءنا"ي: أن تقول ومثال الرتج

 الفاء انتهينا منها.

 ...الَالب:

لعلك تستعجُل ونأكل "نعم، قلنا هذه معية، هنا معية، يف الواو معية،  الشيخ:

، يعني لعلك تجمُع لنا األمرين، استعجالك، وأكل غدائنا، يعني لعله "غداءنا

 يكون منك استعجال، ويكون منا أكٌل لغدائنا.

 ...الَالب:
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 "لعلك تجتهُد وتنجح"معية، إذا قلت:  "فتنجَح أو وتنجَح "الفاء،  الشيخ: 

 يعني لعله يكون منك اجتهاٌد ونجاح.

 ...الَالب:

المعية، معية يعني أن يحدث األمران منك، ال ُيشرتط أن يكون مًعا يف  الشيخ:

الجتهاد يكون وقٍت واحد، قد يكون يف وقٍت واحد، وقد يكون يف أكثر من وقت، ا

 قبل النجاح، لكن المراد أن يحدث منك.

السببية قد ُتفهُم من األسلوب، وال ُتفهُم من األلفاظ؛ ألن المعاين أوسع كثيًرا 

من اللفاظ، فإن اللفظ الواحد قد يدل على معنى معين، ثم إذا دخل يف أسلوب، قد 

ينة منها وإنما من تفهم أنت من هذا األسلوب أشياء، ال من ألفاظها، من لفظة مع

ترقب هذا األسلوب، أما واو المعية فهي تدل على الجمع بين األمرين، يعني لعله 

يكون منك اجتهاد ونجاح، أما إذا أردت بكالمك السببية فتأيت بالفاء، )لعلك 

 تجتهُد فتنجح(.

أسلوٌب ثالث أيًضا يف هذا األسلوب نفسه، وهو أن تحذف الفاء  وسيأيت

 ."اجتهد تنجح"، أو "لعلك تجتهُد تنجح"والواو، تقول: 

وحينئٍذ سينجزم الفعل المضارع مع أن الفعل المضارع من حيث المعنى 

النجاح مرتتب على االجتهاد أيًضا، فلهذا أعادوها إلى الشرط، وكل ذلك 

الجواب، ألن قلنا إن الجواب أوسع من معنى الجزاء والشرط، على معنى شرط، 

 ى ما قبله.والجواب كل ما ترتب عل

فالسببية والمعية والشرط كله مرتتٌب على ما قبله، فالرتتب ربما هو الذي 

 يوحي بمعنى السببية.

 ...الَالب:
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 المعية صرفة، ماذا تعني بالصرفة؟ الشيخ:

 ...الَالب:

ال ُيشرتط، ال يشرتط أن تفعل األمرين يف وقت واحد يف زمن واحد يف  الشيخ:

عية أن يحذف األمران منك، نعم أن يصدر منك، مكان واحد، وإنما معنى الم

، االجتهاد ال يكون يف زمن النجاح، وإنما يكون "لعلك تجتهُد وتنجُح "فلهذا قلنا: 

 قبل النجاح، إنما المراد لعله يكون منك االجتهاد ونجاح.

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 لرابع عشر بعد املائةالدرس ا
زء الثاني[

ُ
 ]اجل

﷽ 
 

د، وعلى آله  الم على نبينا ُمحمَّ الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

فنُؤكُد على ما قلناه يف آخر الكالم مِن أنَّ هذه األساليب جميًعا، سواًء فاُء 

)اجتهد وتنجَح(، وكذلك الشرط  السببية كـ )اجتهد فتنجَح(، وواو المعية نحو:

)إن تجتهد تنجح( وما سيأيت من الجواب من الجزم بجواب الطلب، نحو: )اجتهد 

 تنجح(.

كل هذه يسمى الثاين فيها جواًبا، وقلنا إنَّ المراد بالجواب: أن يكوَن الثاين 

 مرتتًبا على ما قبله، بأي نوع من أنواع التَّرتب، وإن كان يف جواب الشرط، ُسمَّ 
َ

ي

 جواًبا، فإن لم يكن يف الشرط فإهنم يسمونه جواًبا، فهو هنا يسميه 
َ

جزاًء، وُسّمي

 جواًبا، فنقول: جواب النفي، أو جواب الطلب، جواب األمر، جواب النهي.

وبما أنه جواب، أي أنه مرتتٌب على ما قبله، فإنَّ هذا ُيفهم السببية، كما أشرنا 

هنا مفهومة من األسلوب، يعني من كون الثاين إلى ذلك من قبل، إال أن السببية 

مرتتًبا على األول، وليس مفهوًما من كلمة معينة، من لفظٍة معينة، إال ما كان يف 

 أسلوب فاء السببية، فإن السببية مفهومة من فاء السببية، ومن األسلوب مًعا.
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عية كنا قد انتهينا من الكالم على نصب المضارع بعد فاء السببية وواو الم

المسبوقتين بنفٍي محض، أو طلٍب محض، وذكرنا األمثلة والشواهد على ذلك، 

والنحويون يف آخر الكالم على ذلك، على هذه المسألة يذكرون تمرينًا جمياًل، 

 ."ال تأكل السمك وتشرب اللبن"وهو قولهم: 

رينات الذي يذكرها النحويون من أجل جمع المعلومات مهذا التمرين من الت

ية وتطبيقها بحسب المعنى، يريدون من الطالب أن يجمع المعلومات التي النحو

 درسها من قبل، وأن يطبقها تطبيًقا صحيًحا بحسب المعنى.

فالنحو ليس مجرد أحكاٍم وألفاظ، بل هو حكٌم ولفٌظ ومعنى، ال بد أن تصح 

 كل هذه األشياء، وأن تجتمع.

زم والرفع والنصب، لكن مع ولذلك يقولون: يجوز يف هذا المثال نحوًيا الج

 اختالف المعنى.

فالجزم: )ال تأكل وتشرب( فالواو ُهنا عاطفٌة عطًفا ُمطلًقا، أي تنهاه عن 

األمرين كالًّ على حده، تقول له: )ال تأكل السمك(، وتقول له: )ال تشرب اللبن( 

حٍد منهما فمعنى ذلك أنك منعته منهما منًعا ُمطلًقا، سواًء فعلهما مًعا أو فعل كل وا

 منفرًدا، منعتهما منه.

ال تأكل السمك وتشرب "النصب، فتقول: )ال تأكل وتشرَب(،  :والوجه ال اين

، فالواو هنا للمعية، وهي كما ترْون مسبوقٌة أيًضا بنهي، فصارت جوابية، "اللبن

فإذا نصبت كما المعنى كما شرحنا من قبل أن تنهاه عن األمرين ُمجتمعين، تقول: 

بينهما، ال تجمع بين أكل السمك وُشرب اللبن، لكن ال تنهاه عن غير  ال تجمع

 ذلك، ال تنهاه عن فعلهما منفردين.

 هذا هو معنى النصب كما شرحناه من قبل.
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الرفع، فتقول: )ال تأكل وتشرُب(، )ال تأكل السمك وتشرُب  :والوجه ال الا 

 اللبن( فالواو هنا يف الحقيقة تحتمُل شيئين:

 َين.إما ا  ئنا 

 .وإما ذالين 

إما استئنافية فالكالم مستأنف من جديد، غير مرتبٍط بما قبله، تقول: )ال تأكل 

السمك( هنيته عن ذلك وانتهى الكالم، ثم تستأنف كالًما جديًدا ُتخرب وتقول: 

)وتشرُب اللبن( يعني أنت تشرُب اللبن، إذا قلنا إن الواو استئنافية، فمعنى ذلك 

 فقط، وأما الثاين فأنت تخرب عنه أنه يشرب اللبن.أنك هنيته عن ذلك 

أن تكون الواو حالية، يعني ال تأكل السمك حالة كونك تشرُب  :والوجه ال اين

اللبن، أي ال تأكل السمك يف هذه الحالة، فمعنى ذلك أنك تنهاه عن األول يف حالٍة 

 معينة، ال ُمطلًقا.

 تأكل السمك يف الوقت الذي تنهاه عن أكل السمك يف وقِت ُشربه اللبن، )ال

تشرب اللبن(، لكن لك أن تأكل السمك فإذا انتهيت تشرب اللبن، فمعنى ذلك أنه 

ال ينهاه عن الجمع بين األمرين، وإنما ينهاه عن األول حالة كونه يفعل الثاين، لكن 

 لو فعلهما خلف بعض متعاقبين ال مانع من ذلك.

ن، أرادوا من هذا التمرين أن يمرنوا فهذا هو مراد النحويين من هذا التمري

باختالف المعاين على مثل هذا المثال، وأمثلة  الطالب على المعلومات المختلفة

أخرى أيًضا، ولم يكن من مرادهم الطب، كما قد يفهم بعضهم، فيقول: إنما هنوا 

عن ذلك؛ ألن الجمع بينهما مضٌر طبًيا، ال عالقة للنحويين بذلك، فلذا يقول 

ال تأكل السمك وتشرَب "يون المتقدمون، يقول مثاله لو قال السيد لعبده: النحو

 ، من باب التحكم، مجرد مثال فقط."اللبن
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 ...الَالب:

ال عالقة لنا بالطب، يعني النحويون المتقدمون ال عالقة لهم بالطب،  الشيخ:

فقط من واآلن طبًيا يقولون ما يضر، لكن ال عالقة لنا هبذه المسألة، هم يقولون 

عندما تكلم على  باب لو قلت كذا وكذا، فلهذا أذكُر لشيخنا ابن عثيمين 

هذا المثال، كان يتكلم يف مسألة شرعية، ثم ذكر مسألة الجمع وكذا تضر أو ال 

تضر، وأهنا طبًيا اآلن يقولون أهنا ال تضر وما يف عالقة بينهما، ثم قال: ماذا نقول يف 

، فقط نقول لهم: ليس هذا "وتشرب اللبن ال تأكل السمك"قول النحوين 

 (، يعني ليس هذا من علمكم يف الطب.@00:11:07)

أن النحويين يقصدون ذلك، والنحويون  وما كان ذلك إال أنه فهم 

يقصدون ذلك، فيذكرون عدة أمثلة، لو قال السيد لعبده كذا وكذا وكذا، ليفرقوا 

 .لك بين النصب والرفع والجزم باختالف المعاين

 : مم بعد ٌلك  ال ابن مالك

 َوَبْعااااَد َ ْياااارِ النَّْ ااااا َجْزًمااااا اْعَ ِمااااْد 

 

 إِْن َتْساااُفِ  اْلَ اااا َوالَجاااَزاُم َ اااْد ُ ِصاااْد  

: إذا وقع المضارُع جزاًء بعد األجوبة التسعة غير النفي، ولم يقول  

، لو تذكر فاء السببية وال واو المعية فإنك تجزم المضارع، يريد األسلوب السابق

أتيت باألسلوب السابق ولكنك لم تذكر الفاء والواو وقصدت الجزاء، فإنك 

 "أكرمك"هذا الطلب أمر،  "تعالى"تجزم، تقول: )تعالى ُأكرْمك( بالجزم، 

مضارع وقع يف جواب الطلب، ولم يقرتن بالفاء وال بالواو وقصدتَّ الجزاء، 

 فُحكمه الجزم، على معنى )تعالى إن تأِت ُأكرمك(.

 ،[151األنعام:] (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ)ال تعالى: ق

 ،[25مريم:] (ی ی ی ی جئ)، وقال تعالى: "تعالْوا إن تأتوا أتُل "
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 يعني إن هتزي تساقط، يعني أنه مضارع يراد به الجزاء. 

، وتقول: )يا "إال هتمل تنجح"وتقول يف النهي: )ال هتمل تنجح( على معنى 

ُأكرمك(، وتقول: )أال تجتهُد تنجح(،  رب اغفر لي أسعد(، وتقول: )هل تزورين

لعلك تستعجُل نأكل "، و "ليتك تسافر تحصل العلم"و)هالَّ تجتهُد تنجح(، و 

 ، وتقول: )نزالي ُأكرْمك(، وتقول: )فهًما تستفد(."غداءنا

 قال عمرو بن اإلطنابة الخزرجي: 

 و ااااولِا ُكلَّمااااا َجَشااااأ  وجا اااات

 

 م اَنااااااِك ُتحمااااااد  أو َتساااااا ريحا 

جواًبا  "ُتحمدي": اسُم فعل بمعنى الزمي، ثم جاء الفعل المضارع مكانِك  

 وجزاًء له، غير مقرتن بالفاء وال بالواو فانجزم، فقال: تحمدي، ولم يقل: تحمدين.

َإن  لت.. المضارع هنا مجزوم، َما جازمه ذينئَ ؟ ما ال   يجزمه؟ 

 َالجواب يف المسألن  والن مشَوران:

 و الذي جزمه، يقولون: مجزوٌم بجواب الطلب.الطلب السابق ه :األول

ر، أي )تعالى إن تأِت أكرمك( إْن هذه  :والفول ال اين أنَّ الجازم أداُة شرٍط ُمقدَّ

المقدرة هي التي جزمته، فحينئٍذ يعيدون هذا األسلوب إلى أسلوب الشرط، وهذا 

 هو قول الجمهور.

ن يف نصبه، إال أن ابن وهذه مسألٌة ُتذكر يف جزم الفعل المضارع، ونحن اآل

 ذكر هنا لمناسبتها وارتباطها بفاء السببية وواو المعية. مالك 

قلنا إذا وقع المضارع يف األجوبة التسعة غير النفي، ولم تأت الفاء وال الواو 

 وقصدت الجزاء، يعني المعنى على تقدير شرط.

ينئٍذ يجُب إن لم تقصد الجزاء، إذا كان المعنى ليس على معنى الجزاء، فح
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رفع المضارع، فإذا جزمته كان على معنى الجزاء والشرط، وإذا رفعته لم يكن على 

 معنى الجزاء والشرط.

فعٌل  "يفيدين"مثاله: قولك: )أعطني كتاًبا ُيفيدين(، )أعطني كتاًبا يِفدين(، هنا 

مضارع، يمكُن أن يكون جواًبا ألعطني، يعني ماذا يرتتب على إعطائك الكتاب؟ 

أنه جواٌب وجزاء  "ُيفيدين"طني كتاًبا ماذا يرتتب عليه؟ يفيدين، فإن قصدت من أع

أعطني كتاًبا إن ُتعطنيه "، على معنى "أعطني كتاًبا ُيفدين"للطلب جزمت، فقلت: 

 ."ُيفدين

 وإن قصدت أعطني كتاًبا مفيًدا رفعت.

معنى إًذا فالجزم على معنى الشرط، والرفع على معنى اسم الفاعل، أو على 

 االسم المشتق.

 ،[103ال وبن:] (ڱ ڱ ڱ ڱ ں): مثال ذلك: قوله 

مضارع جاء بعدها فعل األمر )ُخذ(، اتفق السبعة على الرفع هنا  "تطهُرهم"

إن  ،[103ال وبن:] (ڱ ڱ ڱ ڱ)فنقول: إن المعنى ماذا؟  "تطهُرهم"

 مطهرًة لهم؟ [103ال وبن:] (ڱ ڱ ڱ ڱ)؟ أم المعنى "تطهرهم"تأخذها 

، يقولون على الرفع، فيكون المضارع بمعنى "ُمطهرةً "معنى على الرفع، ال

 االسم المشتق، يعني ُخذ من أموالهم صدقة ُمطهرة.

 ، ُخذ من أموالهم صدقة إن "ولو جزمت يف الكالم على معنى الجزاء لصحَّ

 ."تأخذها ُتطهرهم

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): وقال 

 .[6-5مريم:] (ڍ ڍ ڌ
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بالرفع والجزم، عند السبعة، بعضهم قرأه بالرفع  "ُيرثني"ل المضارع ُقرأ الفع 

يرُثني، وأنا أقول إن المعنى هب لي من لدنك ولًيا وريًثا، وبعضهم قرأ بالجزم، 

 ."هب لي من لدنك ولًيا إن هتبه لي يرْثني"فيكون المعنى 

ذروها  ،[73األعراخ:] (ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ): وقال 

تأكل: هذا مضارع، وقد جاء  ،[73عراخ:األ] (ۇئ ۆئ)يعني الناقة، 

، وقد قرأ السبعة بالجزم، فجعلوها على معنى الجزاء، ذروها "ذروها"جواًبا لألمر 

 ."إن تزورها تأكل"

 ،[73األعراخ:] (ۇئ ۆئ)وقرأ أبو جعفر وهو من العشرة بالرفع: 

 ، يعني ذروها حال كوهنا آكلًة من الظِّلة."ذروها آكلةً "فنقول: إن المعنى 

تربع لنا نكفي "وهذا األسلوب يكُثر استعماله اآلن، كأن تقول مثاًل: 

، أو الرفع "إن تتربع نكفي محتاًجا"، لك الجزم إن أردت الجزاء، يعني "محتاًجا

يعني تربع لنا حالَة كوننا كافين محتاًجا، من حيث المعنى العام، ثم تدقق يف 

هذا الفعل؟ فحينئٍذ المعنى  المعنى هل المقصود أنك إذا تربعت لهم سيفعلون

 على الجزاء، أم المعنى أهنم اآلن يكفون محتاًجا وأنت تتربع لهم يف هذه الحالة؟

فالمعنى ال شك أنه يختلف، فنحن عندما نقول: يجوُز نحوًيا، يعني يجوز يف 

 الصناعة، أما المعنى فهو يختلف، وال بد أن تدقق يف المعنى.

 : مم  ال ابن مالك

اااا َأْن َتَضاااا ْ  َوَ اااْرطُ  َْ  َجاااْزَم َبْعاااَد َن

 

 إِْن َ ْباااااااَ  الَ ُىوَن َتَفااااااااُلَ  َيَفااااااا ْ  

سبق أن المضارع ُينصب بـ أن ُمضمرًة وجوًبا إذا وقع بعد فاء السببية أو واو  

، ثم ذكر ابن "ال هتمل وتنجَح "، "ال هتمل فتنجَح "المعية الواقعتان بعد هني، نحو: 

تا انجزم المضارع، فنقول: )ال ُتهمل تنجح(، وهنا مالك أن الفاء والواو إذا ُحذف
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يف هذا البيت أنه ُيشرتك لجزم المضارع، الواقع جواًبا لنهي أن يكون  يذكر 

 المضارُع متسبًبا عن المنهي عنه، يعني متسبًبا عن عدم الفعل.

فإذا قلت: )ال هتمل تنجح( صحَّ الجزم؛ ألنَّ عدم اإلهمال سبُب النجاح، وال 

معناها عدُم اإلهمال،  "ال هتمل"تقول يف الجزم: )ال ُتهمل ترُسب(؛ ألنَّ  يصح أن

 وعدُم اإلهمال سبُب الرسوب؟ أم ليس سبًبا للرسوب؟

 ليس سبًبا للرسوب، فال تصح الجملة عندهم.

بون ذلك بأنَّ الجزم ال يصح إال إذا صح أن تضع  موضع النهي،  "أن ال"وُيقرِّ

 وهذا المذكورة يف البيت.

 ال:ق

اااا َأْن َتَضاااا ْ  َْ  َوَ اااْرُط َجاااْزَم َبْعاااَد َن

 

 إِْن َ ْباااااااَ  الَ ُىوَن َتَفااااااااُلَ  َيَفااااااا ْ  

فإذا صح أن تضع )إن ال( ُتدغم )إال( موضع النهي صحَّ المثال يف الجزم،  

نو سبب السالمة،   "أال"فتقول: )ال تدُن من األسد تسلم يا محمد( ألنَّ عدم الدُّ

 تقدير إال تدنو تسلم.

يصح أن تقول: )ال تدُن من األسد يأُكْلَك(؛ ألنَّ عدم الدنو ليس سبب  وال

 األكل.

 عدم الدنو  بب السالمن أم  بب األك ؟

سبب السالمة، فحينئٍذ يجب يف المثال الثاين الرفع، )ال تدُن من األسد 

تكون جملة، ما لها عالقة بـ يأكلك،  "ال تدنو من األسد"يأُكُلك(، فحينئٍذ 

ليست جواًبا، الجواب يعني الثاين مرتتب على األول بأي صورة من  "يأكلك"

ليست  "يأكلك"جواب ألهنا مرتتب إًذا تنجزم، لكن  "تسلم"الصورة، هنا ال، 

، يعني ال تدُن من األسد هو يأكلك إن دنوت "يأكلك"جوابًا، هذه جملة جديدة، 
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 .[6لمدمر:ا] (ۈ ٴۇ ۋ)منه، فهذه جملة، وهذه جملة، ولهذا قرأ السبعة:  

قلنا إذا رفعت المضارع بعد الطلب، فيكون على معنى الجزاء أم على معنى 

ۈ ٴۇ )االسم المشتق؟ على معنى االسم المشتق، إًذا معنى اآلية واهلل أعلم، 

يعني ال تمنن مستكثًرا، وال يصح هنا الجزم؛ ألنَّ عدم المنَّة  ،[6المدمر:] (ۋ

 ليست سبب االستكثار.

مهور يف المسألة، هم الذين يشرتطون هذا الشرط يف الجزم هذا هو قول الج

 فقط، دون النصب.

والكسائي والكوفيون ال يشرتطون هذا الشرط، ويجعلون الجزم بعد النهي 

 كالنصب بعد النهي.

يصحان، سواٌء ترتب على عدم الشيء أم ترتب على وجود الشيء، فلهذا 

هتمل فرتُسَب( هذا عند الجميع يف يجوز عندهم أن تقول: )ال هتمل فتنجَح(، )ال 

عندهم، فإذا قلت:  "ال هتمل ترسب"النصب، فيصح يف الجزم )ال هتمل تنجح(، 

، "ال هتمل ترسب"، يعني ال هتمل إال ُتهمل تنجح، وإن قلت: "ال هتمل تنجح"

، فلك أن ُتقدر الفعل فقط، ولك أن تقدر الفعل "ال هتمل إن هتمل ترُسب"يعني 

 المنفي.

 ،[61هه:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ): قال 

فالفعل )ُيسحتكم( جاء منصوًبا بعد فاء السببية، وهو مسبوٌق بنهي، و)ُيسحتكم( 

 اإلسحات مرتتٌب على االفرتاء أم على عدم االفرتاء؟ على االفرتاء.

 إًذا على الوجود والَّ على عدم الفعل؟ على وجوده.

وا الجزم على النصب، النصب إًذا فهذا يدل على قول الكوفيين، يعني هم حمل
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ما يف مشكلة عند الجميع، فلهذا هذه اآلية أيًضا يف النصب، فقالوا القياس أن 

الجزم يكون كالنصب، ال داعي لتخصيص الجزم هبذا الحكم، استدلوا ببعض 

يف  الشواهد أيًضا يف الجزم، كقول أبي طلحة رضي هلل عنه للنبي 

 ."ال ُتشرف ُيصبك سهمٌ "أحد: 

ك: مضارع وانجزم، مع أنه جواٌب لإلشراف أم لعدم اإلشراف؟ جواٌب يصب

 لإلشراف، ماذا يصبه؟ إذا أشرف.

 إًذا ال ُيشرتط أن يكون الجواب للعدم.

ُجون نحو هذا األثر، بأن يجعلوا  بداًل مِن  "ُيصبك"والبصريون ُيخرِّ

جائز، ، وهذا من حيث النحو "ال ُتشرف ال ُيصبك سهمٌ "، كأنه قال: "ُتشرف"

يجوز أن يكون الثاين بداًل من األول، وال يقطع بين األمرين إال المعنى، المعنى 

أن يجعل الثاين جواًبا لألول؟ يعني  ◙المراد بالكالم، هل أراد أبو طلحة 

 ، فهي حجٌة قاطعة؟"ال تشرف إن تشرف يصبك"

 "؟ال يصبك سهٌم يا رسول اهلل"أم أن المعنى على البدلية؟ أراد أن يقول: 

 فعلى البدلية، وإن كان ظهر الكالم على األول؟ واهلل أعلم.

 :  مم  ال ابن مالك

اااااَل  ََ َعاااا   َْ  َواألَْمااااُر إِْن َكاااااَن بَِ ْياااارِ ا

 

 َتنِْصااااااْب َجَواَبااااااُه َوَجْزَمااااااُه اْ ااااااَباَل  

سبق أنه ُيشرتُط يف الطلب أن يكون محًضا؛ لُينصب المضارع بعده، بعد الفاء  

الشرط ُيخرج الطلب غير المحض، والطلب غير المحض ما كان والواو، وأنَّ هذا 

طلًبا بغير فعل األمر، أو ما كان أمًرا بغير فعل األمر، كالطلب باسم الفعل، نحو: 

، أو "سكوًتا فنسمع الخطيب")صه فنسمُع الخطيب(، وكالطلب بالمصدر نحو: 

ألشياء جاء بغير ، هنا األمر يف هذه ا"حسبك فينام الناس"الطلب بالخرب كقولك: 
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 ."افعل"فعل األمر  

، "افعل"ذكر ابن مالك ُهنا أنَّ المضارع يف مثل ذلك، يعني إذا كان األمر بغير 

فالمضارع حينئٍذ ال ُينصب، وإنما ُيرفع؛ ألنَّ الطلب غيُر محض، إذا كان الطلب 

، ليس بـ افعل فهو طلٌب غيُر محض، والمضارع بعد فاء السببية والمعية ال ينتصب

بل يرتفع، وذكرنا من قبل أن الكسائي وغيره، وكثيًرا من المتأخرين المعاصرين 

أجازوا النصب أخًذا بالمعنى؛ ألن المعنى يف الجميع هو معنى الطلب بال شك، 

حتى لو كان طلًبا غير محض إال أنه يدل على الطلب، فلهذا أجازوا أن تقول: 

أو فنناُم(، )فهًما فتستفيُد أو فتستفيَد(، )نزالي فنكرَمك أو فنُكرُمك(، )صه فنناَم 

 )حسبك فال تندَم، أو فال تندُم(.

 هذا بالنسبة للنصب.

 النصب بعد الَلب  ير المح  يجوز أو ال يجوز؟

 عند الجمهور ال يجوز، وعند بعض العلماء يجوز.

ا الجزم، الجزم بعد الطلب غير المحض، كما قلنا اسم الفعل والمصدر،  وأمَّ

زم، جزم المضارع، فإن المضارع ينجزم بعدها اتفاًقا، والمضارع إنما أما الج

وجزمه اقبال( يعني ينجزم بعد الطلب إذا حذفنا الفاء والواو، وهذا قول ابن مالك )

إذا حذفت الفاء والواو فالمضارع ينجزم بعدها اتفاًقا، بال خالف، فتقول: )صه 

 ومنها قوله:  أسمعك(، و)نزالي أكرمك(، و)حسبك ينم الناس(،

 م انِك ُتحمد  أو َتس ريحا

إًذا فالخالف يف النصب دون الجزم، وهذا مما يقوي قول الكسائي بجواز 

النصب؛ ألن الجزم متفق على جوازه، فال مانع من حمل النصب على الجزم 

 حينئٍذ.
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 :  مم  ال ابن مالك

َجااا ُنِصااْب  ااا الرَّ
 َوالِ ْعااُ  َبْعااَد الَ اااِم َِ

 

 ا إَِلااااى ال ََّمنِّااااا َينَْ ِسااااْب َكنَْصااااِب َماااا 

من األجوبة التسعة التي ذكرناها، جواُب التمني، كما سبق، وهنا يذكر ابن  

أن هناك خالٌف يف الرتجي فقط، هل هو من األجوبة التي ينتصب  مالك 

 المضارع بعدها؟ بعد الفاء والواو أم ال؟ 

، إًذا ما حكم فالبصريون والجمهور ال يعدون الرتجي من هذه األجوبة

 المضارع بعد الرتجي؟

 الرفع.

والكوفيون يعدون الرتجي من هذه األجوبة، ويحملونه على التمني، وهذا 

َلَعلَّي )الذي سرنا عليه من قبل؛ ألنه الراجح، ويستدلون على ذلك بقراءة حفص: 

َمَواِت َفأَ 36َأْبُلَغ اأْلَْسَباب )  .[37-36 اَر:] (وَسىطَّلَِع إَِلى إَِلِه مُ ( َأْسَباَب السَّ

فعل مضارع واقع بين الفاء، فاء السببية، وفاء السببية هذه  "أطلع"وقوله 

ترجي، ومع ذلك انتصب المضارع على قراءة حفص، وإن كان  "لعلي"ُسبقت بـ 

مرتفًعا يف قراءة غيره، فدل ذلك على جواز األمرين، يجوز أن تنصب، اعتداًدا 

 قلناه من قبل، من جعل الفاء عاطفة.برتجي، ولك أن ترفع، على ما 

وقول الكوفيون هنا متجه، سماًعا وقياًسا، سماًعا لقراءة حفص، وقياًسا لو لم 

يرد سماٌع يف المسألة لكان قياسه على التمني قياٌس مطرد ومقبول؛ ألن التمني 

 والرتجي دائًما يتفقان يف األحكام.

كلها التي ينتصب فيها  قد ذكر المواضع الخمسة هبذا يكون ابن مالك 

التي بمعنى حتى  "أو"المضارع بـ أن مضمرة وجوًبا، وهي بعد الم الجحود، وبعد 

أو إال، وبعد حتى، وبعد فاء السببية وواو المعية المسبوقتين بنفي محض أو طلب 
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 محض. 

 ...الَالب:

مل ال هت"اإلعراب إذا قلت مثاًل يف )ال ُتهمل فتنجح(، قلنا لك يف نحو  الشيخ:

، يعني "ال هتمل فتنجح"لك أن تجعل الفاء عاطفة عطًفا مطلًقا، فتقول:  "فتنجح

ال هتمل "ال هتمل فال تنجح، وإن جعلتها ناصبًة وإن نصبت المضارع بعد فـ 

، فمعنى ذلك أنَّ تنجح منصوب بـ أن مضمرة، وأْن والفعل ينسبك منهما "فتنجح

لى اسٍم مثله، فيقولون إن مصدر، وهذا المصدر اسم، فال بد أن ُيعطف ع

المعطوف عليه هو مصدٌر متصيَّد مما قبله، وهذا الذي يسمونه بالعطف على 

يعني ال يكن منك إهماٌل  "ال هتمل فتنجح"المعنى أو على التوهم، فمعنى قولك 

 فنجاح.

ربما تسمعون أحياًنا أقدر هذا التقدير، يعني ال يكن منك إهمال فنجاٌح، قالوا 

والفعل اسم فال بد أن ُيعطف على اسٍم مثله، وهذا  "أن"التقدير؛ ألن هكذا يكون 

المعطوف عليه، قد يأيت اسًما صريًحا يف بعض األمثلة، وقد ال يأيت فيتصيده 

 تصيًدا.

ويتضح األمر أكثر عندما نصل إلى نصب بـ أن مضمرة جواًزا، يف نحو قولك 

(، اجتهادك: اسم، وتنج
َّ

ح: فعل، فلهذا تنصب تنجَح )اجتهادك وتنجح أحب إلي

ل، فتعطفه على هذا االسم الظاهر  ليكون الفعل مع أنَّ المضمرة مصدر مؤوَّ

 الموجود، نقول: هذا ما فيه مشكلة.

 فإن لم تجد االسم تتصيده تصيًدا لكي تستقيم الصناعة.

 ...الَالب:

ويف اإلعراب تقول: )تنجَح( منصوب بـ أن مضمرة وجوًبا؛ لوقوعها  الشيخ:
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بعد فاء السببية، فإن سئلت المعطوف على ماذا؟ تقول: معطوف على مصدٍر 

 متصيد.

 ..الَالب:

 ال بأس؛ ألن المراد أن يكون نطقك صحيًحا. الشيخ:

 :  مم  ال ابن مالك

 َوإِْن َعَلااى اْ ااَم َخااالَِص َِْعاا   ُعَِااْ  

 

 َتنِْصااااااااُبُه َأْن َمابًِ ااااااااا َأو ُمنَْحااااااااِ ْخ  

على النصب بـ أن مضمرة وجوًبا، يعود إلى النصب بـ أن بعد أن انتهى بالكالم  

مضمرة جواًزا؛ ألنه سبق أن ذكر موضًعا من مواضع النصب بـ أن مضمرة جوازًا، 

وهو بعد الم التعليل، وشرحنا ذلك، فاآلن يذكر المواضع األربعة الباقية من 

 مواضع نصب المضارع بـ أن مضمرًة جواًزا، فيقول:

 َم َخااالَِص َِْعاا   ُعَِااْ  َوإِْن َعَلااى اْ اا

 

 َتنِْصااااااااُبُه َأْن َمابًِ ااااااااا َأو ُمنَْحااااااااِ ْخ  

: المضارع إذا ُعطف على اسٍم خالص، خالص من ماذا؟ من يقول  

 مشاهبة الفعل، فإنه ينتصب بـ أن مضمرًة جواًزا.

 وقوله يف البيت:

 ُمنَْحِ ْخ  َأو َمابًِ ا َأنْ  َتنِْصُبهُ 

 َيه مال  روايا :

 :ه.نصب األولى 

 :ينصبه. وال انين 

 :تنصبه. وال ال ن 

 ألمرين: "نصبه"أقوى هذه الروايات روايًة وقياًسا 
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األول: أنَّ األفضل يف جواب )إْن( إذا كان مضارًعا أن ينجزم، متى ما كان  

 الشرُط ماضًيا، تقول: )إن جاء زيٌد ُأكرْمه أو ُأكرُمه( متى ما كان فعل الشرط ماضًيا.

، فإن جعلت تنصبه أو "تنصبه"و  "ينصبه"و  "نصبه"ا والذي جاء عندنا هن

، فذهب اللفظ وجاء فعاًل ماضًيا، "نصبه"ينصبه فمعنى ذلك أنك رفعته، وإن قلنا 

فحينئٍذ يزول هذا اإلشكال، وإن كان الوجهان جائزان النصب والرفع يجوز؛ لقول 

 ابن مالك:

ُعَك الَجَزا َذَسن َْ  َوَبْعَد َماَض َر

مه أحسن، وقوله: )ثابًتا أو منحذف( بالتذكير، يعود إلى رفعه حسن، وجز

 ."أن"تذكير الحرف 

قد قلنا من قبل إنَّ الكلمة إذا أردت هبا لفظها جاز لك فيها التذكير، وجاز لك 

فيها التأنيث، وأنتم ترون يف هذه األبيات أن ابن مالك أحياًنا يعاملها معاملة 

 ؤنث.المذكر، وأحياًنا يعاملها معاملة الم

والمراد باالسم الخالص من شبه الفعل، يعني ال ُيقصد به معنى الفعل، وذلك 

بأن يكون اسًما جامًدا، كالمصدر، أو يكون اسًما مشتًقا ال يحل الفعل محله، اسم 

خالص من مشاهبة الفعل إما أن يكون اسًما جامًدا، ومن األسماء الجامدة: 

حل الفعل محله؛ ألن االسم المشتق إذا المصدر، أو يكون اسًما مشتًقا لكن ال ي

حل الفعل محله يعمل عمله، وإذا لم يحل محله لم يعمله عمله، وصار يف حكم 

 الجامد.

:)
َّ

 أمثلة ذلك أن تقول: )اجتهاُدك وتنجَح أحب إلي

اجتهادك: مبتدأ مرفوع وهو اسم، والواو حرف عطف، وتنجح: فعل مضارع، 

يصح أن تقول: )وتنجُح( فلهذا تقول العرب و ال يصح أن تعطفه على االسم، فال 
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بالنصب، فيكون منصوًبا بـ أن مضمرة جواًزا، وتكون مضارع وأن مصدًرا  "تنجَح "

اًل معطوًفا على المصدر الصريح، ولو أظهرت  اجتهادك "لجاز، فتقول  "أنْ "مؤوَّ

 
َّ

، وتقول: "فقرك وتنجو من الحرام أحسُن لك"، وتقول: "وأن تنجح أحب إلي

 تأخرك وتسلم من الزحام أرفُق بك(، وهكذا.)

واألمثلة كثيرة، تقول مثاًل: )بالقوِة ونتمسك بديننا( أو نقول: )القوُة ونتمسَك 

 بديننا سبيُل التقدم( أي القوة وأن نتمسك بديننا سبيل التقدم.

تقول: )نبقى أحبًة بالصرب ويتحمل بعضنا بعًضا( يعني بالصرب وأْن يتحمَل 

 ا، وهكذا.بعضنا بعًض 

 ومن ذلك قول ميسون الكلبية: 

 َوُلااااااابُس َعباااااااامَة وتفااااااارَّ َعيناااااااا

 

ااااُ وِخ    أذاااابُّ إلاااااَّ ِماااان ُلاااابس الشُّ

( بالنصب؛ ألنه مضارع ُعطف على اسٍم صريح، ُلبس،   فقالت: )وتقرَّ

، يعني ولبُس عباءٍة وقرارة عيٍن، وقال اآلخر:   والمعنى: ولبس عباءٍة وأن تقرَّ

اااااا و  لاااااا ُ ااااالي  ً ا ُمااااامَّ أعِفَلاااااهُ إنِّ

 

اااا عاَاااِت البفااارُ    كاااال َّوِر ُيضااارُب لمَّ

، يعني قتلي "قتلي")إنِّي وقتلي سليًكا ثم أعقله( أعقله: مضارع معطوٌف على   

، وإنما أتى بالمضارع، فوجب أن ُينصب، "عقلي"وعقلي، إال أنه لم يأِت باالسم 

ا على المصدر الصريح، فتقدر قبله أن، فتكون أن والفعل مصدًرا مؤواًل معطوفً 

 فيصح الكالم.

هذه خرافة عند بعض الجاهليين، أن  "كالثور ُيضرب لما عافت البقرُ "وقول: 

البقر إذا عافت، يعني رفضت أمًرا معينًا، ُيضرُب الثور، فإنَّ هذا يجعلها ترضى بما 

 يراد منها.

 وقال: 



 

 
e 

g h 

f  304 
 شرح ألفية ابن مالك

 َلااااااوُ توقااااااُض ُمعاااااا ِّ     ااااااي   
 

 طربااي  َمااا ُنُااُو أإثاار إثراب ااا علاا      
  

 أي لوال توقع معرتٍ فإرضاؤه.

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ )ومن ذلك قراءة غير نافع: 

 .[51الشور :] (جب حب خب مب ىب يب جتحت

ثم عطف على قوله  ،[51الشور :] (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ)

 .[51الشور :] (جب حب خب) ثم عطف ،(حئ مئ ىئ يئ) وحًيا

تقدير )أو منصوٌب بـ أن مضمرة جواًزا، وال [68اإل رام:] (ڤ ڤ)

إرسااًل(، يعني ما كان لبشر أن يكلمه اهلل إال وحًيا أو إرسااًل، يعني يرسل إليه 

 إرسااًل.

 ولو قلت: العلم بماذا؟ العلم بالجد وترتك الكسل كذلك.

، فهذا "إياك والسَهر وهتمَل دروسك"، اعطف عليه مضارًعا، "إياك والسهر"

 أسلوب.

سم خالص، فإن ُعطف المضارع على اسٍم قلنا ال بد أن يكون معطوًفا على ا

غير خالص، يعني على اسٍم يشبه الفعل، يعني على اسم بمعنى الفعل، فحينئٍذ ال 

 ُينصب، وإنما ُيرفع.

هنا موصولة بمعنى  "أل"كأن تقول: )المجتهُد وينجُح هو زيٌد( الُمجتهد 

ا مبتدٌأ مرفوع، الذي، يعني الذي يجتهُد وينجُح هو زيٌد، فإذا قلت: المجتهُد: هذ

وينجُح الواو عاطفة، عطفت فعاًل مضارًعا على ماذا؟ على اسٍم خالص أم غير 

خالص؟ غير خالص، وقد تكلمنا على هذه المسألة من قبل من باب العطف، 
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 يجوز أن تعطف المضارع على اسٍم مشتٍق بمعنى الفعل.

 ...الَالب:

ر، ولو أردت أن تحله هذا اسٌم صريح خالص؛ ألنه مصد "اجتهاُدك" الشيخ:

اعطف عليه  "أن تجتهد"، فإذا قلت: "أن تجتهد"بالفعل لكنت تقول ماذا؟ 

مضارًعا، ستعطف المضارع بالرفع وال بالنصب؟ ستعطفه بالنصب، وأن )أْن 

حله بمضارع  "المجتهدُ "تجتهد وأْن تنجح( لكي يصح الكالم، أما إذا قلت: 

 )الذي يجتهد(ما يف أن، وهكذا.

 بي
َ

 ٌت وهو البيت األخير، وهو قوله:بقي

 َوَ اا َّ َذااْ ُخ َأْن َوَنْصااب  َِااا ِ ااَو 

 

اْ َباااْ  ِمنْاااُه َماااا َعاااْدل  َرَو   ََ  َماااا َمااارَّ 

 هذا سنرتكه إن شاء اهلل إلى أول الدرس القادم. 

 واهلل أعلم، وصلى اهلل و لم على نينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين.

 

¹ 
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 عد املائةالدرس اخلامس عشر ب
 اجلزء األول
﷽ 

 
د، وعلى آله  الم على نبينا ُمحمَّ الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسَّ

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد:  -أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الطيبة، 

الثين ليلة االثنين، الحادي والعشرين من شهر المحرم، من سنة خمٍس وث

وأربعمائٍة وألف، ونحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقُد 

بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الخامس عشر بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن 

 مالك عليه رحمة اهلل.

كنا قد تكلمنا يف الدرسين الماضيين على باب إعراب الفعل، وعرفنا أنه يريد 

مضارع، وتكلم يف هذا الباب على رفع الفعل المضارع ونصبه، بالفعل الفعل ال

 البيت 
َ

وعقده كما عرفنا يف تسعة عشر بيًتا، شرحنا منها ثمانية عشر بيًتا، وبقي

 األخير.

 :  وَيه يفول

 َوَ اا َّ َذااْ ُخ َأْن َوَنْصااب  َِااا ِ ااَو 

 

اْ َباااْ  ِمنْاااُه َماااا َعاااْدل  َرَو   ََ  َماااا َمااارَّ 
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مواضع التي ينتصُب فيها الفعل المضارع بـ أن ُمضمرًة ال فبعد أن ذكر 

وجوًبا وجواًزا، ذكر هنا أنه ال ُينصب بـ أن مضمرة يف غير هذه المواضع، وعرفنا 

 أهنا عشرة، إال يف شواهد قليلة، فُيحكُم عليها بالشذوذ وال ُيقاُس عليها.

يحفرها، ومِن )مرُه يحفرها( أي: ُمره أن  وِمن ه ْ الشواهد  ول بع  العرب:

ذلك قول آخر: )خذ اللص قبل يأخذك( يعني قبل أن يأخذك، والمشهور يف هذه 

العبارة قول العرب: قبل أن يأخذك، لكن ُسمع عن بعضهم أنه قال: قبل أن 

 يأخذك، ومن ذلك قول الشاعر:

اااااا ُخباَ اااااَن َواِجااااادَ  ََ َلاااااْم َأَر  ِمْ َل ََ 

 

ااُت َنْ ِسااا َبْعااَد َمااا كِااد ُّ   َْ نَ َْ َعَلااهَوَن َْ  َأ

 قالوا: أراد بعد ما كدت أن أفعله. 

 (گ گ گ گ ڳ ڳ)ومن ذلك قراءة عيسى بن ُعمر: 
بالنصب، وهي قراءٌة شاذة، أما قراءة الجمهور السبعة والعشرة:  [18األنبيام:]

 بالرفع على القياس. [18األنبيام:] (ڳ)

وهي قراءٌة  [64الزمر:] (ھ ھ)قالوا: ومن ذلك قراءة الحسن: 

ونصُب الفعل المضارع بعدها  "أن"ة، وأحسن ما يكون فيه ذلك، أي حذُف شاذ

 إذا تكررت يف الكالم، إذا جاء مثلها يف الكالم.

 ومن ذلك قول طرفة بن العبد البكري يف ُمعلَّقته: 

اِجاارِ َأْذُضااَر اْلَوَ ااام ااا َهااَ ا الزَّ ََ  َأاَل َأيُّ

 

اا اِ  َهاا  َأْنااَت ُمْفِلاادِ   َد اللَّ ََ  َوَأن َأْ اا

ن ذلك أنه قال بعد   فقوله: )أال أيها هذا الزاجر أحضر( أي: أن أحُضر، وحسَّ

 ذلك: )وأن أشهد اللذات(.

ومن ذلك قول بعض العرب يف المثل المشهور: )تسمَع بالمعيدّي خيٌر من أن 
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 تراه( يريد أن تسمع؛ ألن التقدير سماعك بالمعيدي خير من رؤيتك إياه. 

 الفعل المضارع بعدها قوالن:وبعد فإن يف حذف أن ونصب 

ه  يجوز أن نح خ أن وننصب ال ع  المضارع بعدها يف  ير المواض  

 العشرة؟

 قوالن:

ما اختاره ابن مالك هنا، وهو قول الجمهور، جمهور البصريين  :األول

وجمهور النحويين، الذين يرون أنه ال يجوز حذف أن ونصب الفعل المضارع هبا 

 ، إال شذوًذا، كما ُسمع يف هذا شواهد وال يقاس عليه.يف غير المواضع العشرة

قول جمهور الكوفيين بجواز حذفها ونصب المضارع بعدها  :والفول ال اين

ُمطلًقا؛ استشهاًدا بالشواهد السابقة على قاعدهتم يف القياس على القليل، وإن 

 خالف القياس.

ا، هناك وننصب الفعل المضارع بعده "أن"وهذه المسألة عندما نحذف 

ونرفع الفعل المضارع بعدها، فهذا  "أن"مسألة أخرى شبيهٌة هبا، وهي أن نحذف 

ثم ُيرفع المضارع بعدها، فهذا أكثُر  "أن"أكثُر يف اللغة، الموضع ألن، لكن ُتحذُف 

 يف اللغة، ومع ذلك فيه قوالن:

حذف هنا، إذا قيد الشذوذ ب أنه جائٌز قليل، وهذا ظاهر كالم ابن مالك :األول

، األكثر يف كالم "أن"أن ونصب المضارع بعدها، وهذا هو األكثر عند حذف 

أن ُيرفع المضارع بعدها، وعلى ذلك خرجوا قوله  "أن"العرب عندما ُتحذف 

  [24الروم:] (ۋ ۅ ۅ)تعالى، قالوا: التقدير المشهور يف اآلية: 

راءة وارتفع المضارع بعدها، ويتخرج على ذلك أيًضا ق "أن"ثم ُحذفت 



 

 
e 

g h 

f  309 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 أي: تأمروين أن أعبَد. [64الزمر:] (ھ ھ)الجمهور: 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب )ومن ذلك قراءُة نافع: 

 .[51الشور :] (حب خب

 تقدير: أْن ُيرسل، فحذف أن، وارتفع المضارع بعدها.

 وهذا هو األشهر روايًة يف قول طرفة السابق: 

اِجرِ َأْذُضَر اْلوَ  ا َهَ ا الزَّ ََ  َ امَأاَل َأيُّ

والنصب روايٍة أخرى أقل شهرة، وكذلك هو المشهور يف المثل المشهور: 

)تسمع بالمعيدي خيٌر من أن تراه( فهذا القول األول، أن حذف أن وارتفاع 

 المضارع بعدها جائز ولكنه قليل يف اللغة.

أنه كحذف أن ونصب المضارع، يعني شاذ، وال  :والفول ال اين يف المسألن

 عليه.يجوز القياس 

 فهذا ما يتعلق بشرح البيت األخير، ونعقب عليه ببعض الفوائد.

فمن هذه الفوائد المثل الذي قلناه، أو ذكرناه، )تسمع بالمعيدي خير من أن 

ة بن  تراه( له قصٌة مشهورة، فأول َمن قاله النعمان ابن ماء السماء، قاله عن شقَّ

 عليه، 
َ

فعندما رآه قال: )تسمع بالمعيدي ضمرة من بني هنشل، فقد ُذكر له، وُأثني

ة: )أبيَت اللعن إنما يعيش المرء  خير من أن تراه( ألنه احتقر جسمه، فقال شقَّ

بأصغريه قلبه ولسانه( فُأعجب به كثيًرا، وقال: )بل أنت ضمرة بن ضمرة 

 النهشري(.

)أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(، هذا  وه ا الم   َيه روايا ، أ َرها:

ر، بعدها يف الكثرة، )ألن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(، لكن ُسمع أيًضا األكث
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أنَّ بعضهم قال: )تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(، وهذا احتججنا هبا قبل قليل،  

وأقلُّ ما سمع فيها قول بعضهم: )تسمع بالمعيدي خير من أن تراه(، واحتججنا 

عن قليل منهم، إال أن النحويين  هبا، كل ما صح عن العرب احتج به، ولو كان

يبينون ذلك قلًة وكثرة، أكثر العرب يقول كذا، وبعضهم يقول كذا، وقليل منهم 

 يقول كذا، وهذا من حرصهم وإنصافهم يف نقل هذه اللغة.

 فهذه فائدة.

 فائدٌة أخرى أيًضا تتعلق ببيت الشاعر:

َعَله َْ  َبْعَد َما كِد ُّ َأ

ر إلى عامر بن ُجوين، أو عامر بن الطفيل، أو هذا البيت ُينسب يف المشهو

غيرهما، قال له يف امرئ القيس، بعد ما أضافه، ثم همَّ أن يغدر به، وأن يأخذ إبله، 

ويذهب، لكن ما فعل هذا الهم، فقال هذا البيت، يقول كانت غنيمة عندي، 

دها يعني رد "هننهُت نفسي"الخباسة هي الغنيمة، كانت غنيمة ولكنني لم أفعل، 

 ."بعد ما كدت أفعله"وكففتها بمشقة، 

أنَّ أْن محذوفة، والمضارع بعدها منصوٌب هبا، أي بعد ما  الشاهد عند ه الم:

كدت أن أفعله، وردَّ الجمهور هذا، بأن قالوا: إنَّ أْن يف خرب كاد قليٌل أو ضعيف؟ 

ال تقرتن بـ وقد شرحنا ذلك يف باب أفعال المقاربة، فإنَّ األفصح أو األكثر فيها، 

أن، أال تقرتن بأن، وهذا الوارد يف القرآن العظيم، ويف أكثر كالم العرب، فحمله 

 على هذا القليل أو الضعيف ال وجه له.

وإنما تخريج البيت أن الشاعر أراد أن يقول بعدما كدت أفعلها،   ال الجمَور:

ن يعني الفعلة، ثم حذف األلف، ونقل حركة الهاء وهي الفتح إلى ما  قبلها، وسكَّ

، قالوا: وهذه ُلغيَّة معروفة عند بعض القبائل، "بعد ما كدتُّ أفَعله"الهاء، فقال: 



 

 
e 

g h 

f  311 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

وخاصًة يف شمال الجزيرة، كطيٍئ وغيرها، يقولون يف المؤنث نحو ذلك، وهذه 

، "هنٌد أنا ُأكرمه"اللُّغية لها بقايا اآلن يف لهجات بعض الناس، إذ يقولون مثاًل: 

 ونحو ذلك.، "مررُت به"و

لكم اهلل بِه، "ونقل بعض اللغويين عن رجٍل من طيٍء أنه قال:  بالفضِل ذو فضَّ

 ، يريد فضلكم اهلل هبا، ثم فعل ذلك، فقال: َبه."والكرامة ال ُتفضلكم اهلل َبه

 وعلى ذلك يخرُج البيت من هذه المسألة، ويدخل يف مسألة أخرى.

 ة.لكن يبقى للمسألة شواهد أخرى، ولكنها قليل

وهذه المسألة وهي حذُف أن قبل الفعل المضارع لها استعماٌل كثير، وخاصًة 

ال بد "، و"أريُد أسافر"يف كالم الناس اليوم، فيدخُل يف ذلك، نحو قولهم: 

منعته "، و"أتمنى تفوز"وال شك تقدُر على ذلك، و "أقصُد تأيت معي"، و"تذهب

ٌر من كالم الناس على ذلك، ، وكثي"أمرته يصاحبك"، و"أرغمته يكتب"، و"يغيب

فنقول: األفضل حينئٍذ أن يرفع أم ينصب المضارع؟ أن يرفعه؛ ألن حذف أن ورفع 

 المضارع هذا جائٌز عند الجمهور، ولكنه قليل، لكنه يبقى يف حيز الجواز.

ا نصب المضارع بعد حذف  فالجمهور يمنعونه، إال فيما ُسمع، وال  "أن"أمَّ

 فيون فيجيزونه، أو جمهور الكوفيون يجيزونه.يقيسون عليه، وأما الكو

 فهذا ما يتعلق هبذا الباب، باُب إعراب الفعل، وعرفنا أنه يريد رفعه ونصبه.

ويبقى يف إعراب الفعل المضارع بعد رفعه ونصبه جزمه، فعقد باًبا خاّصا 

 مستقاًل بعد ذلك لجزم المضارع، وسماه 

 باب عوامل اجلزم

كان األفضل أن يجعله فصاًل؛ ألنه تابٌع لما قبله، إال أن ابن مالك جعله باًبا، و

، فاصطالح له، وال "فصل"هذه عادته يسي الفصول أبواًبا، إال فيما ندر يقول 
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 مشاحة يف االصطالح. 

 يف أربعن عشر بيً ا، يفول يف أولَا:  وعفد ه ا الباب

 .بِاااااَل َواَلَم َهالًِبااااا َضااااْ  َجْزَمااااا695

 

ااااااَِاااااا اْلِ ْعاااااِ  هَ ااااا   َ ا بَِلاااااْم َوَلمَّ

َمااا696  َْ  .َواْجااِزْم بِااإِْن َوَمااْن َوَمااا َوَم

 

ٌْ َمااااااااا  اااااااااَن َأْيااااااااَن إِ  َأَ  َمَ ااااااااى َأيَّ

ٌْ َمااااا697  ااااى َوَذااااْرخ  إِ  .َوَذْيُ َمااااا َأنَّ

 

 َكااااااااإِْن َوَباااااااااِ ا األََىَواِ  َأْ ااااااااَما 

م  هذه ثالثُة أبيات ذكر فيها ابن مالك   جوازم المضارع، وهي تقسَّ

 قسمين:

 .القسم األول: ما يجزم مضارًعا واحًدا، وهي أربعُة أحرف 

  القسم الثاين: ما يجزم مضارعين، وهي أدوات الشرط الجازمة، وهي ثنتي

عشر أداة، وهي: )إن، وإذما، وَمن، وما، ومهما، ومتى، وأيَّان، وأين، وحيثما، 

 عشرة أداة.فتصبح ثنتي  "كيفما"وأنَّى وأيُّن(، هذه إحدى عشرة، ُيضاف إليها 

نحتاج إلى أن نتكلم عن كل أداة من هذه األدوات الجازمة، ونبدُأ بما يجزم 

 مضارًعا واحًدا.

مما يجزم مضارًعا واحًدا: الُم الطلب، الالم التي ُيطلُب هبا  الجازم األول

شيء، فإن كان الطلب من أعلى ألدنى ُسميت الم األمر، كطلب من الرب للعبد، 

عه، أو من الرئيس للمرؤوس، أو من األب للولد، أو من القوي أو من النبي ألتبا

 .[7الَالَ:] (ڃ ڃ ڃ ڃ چچ)للضعيف، ونحو ذلك، كقوله تعالى: 

 الالم: الم أمر، وينفق: مضارع مجزوم هبا.

وإن كان الطلب من أدنى ألعلى ُسميت الم الدعاء، كعكس ما ُذكر من قبل  

 .[77لزخرخ:ا] (ٹ ٹ ڤڤ)نحو: قول أهل النار لمالك: 
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وإن كانت من مواٍز لمواٍز ُسميت الم التماس، كقولك: )ليعطني زيٌد قلًما( 

الم التماس، وزيٌد هذا زميلك، وهذا كله من مراعاة المعنى واألدب، وإال فهي 

تسمى هنا عند أغلب النحويين: الم األمر، إما تغليًبا؛ ألنه األكثر، أو أنَّ األمر قد 

 يكون حقيقًة ومجاًزا.

على كل حال هو اصطالٌح للنحويين يسمون كل ذلك بالم األمر، وأما حركة 

الم األمر فهي الكسر، إال إْن دخلت عليها الواو أو الفاء، فاألكثر حينئٍذ فيها 

السكون، أو دخلت عليها )ثم( فاألكثر حينئٍذ الكسر والسكون جائز، كقوله تعالى: 

 .[58النور:] (ے ۓ ۓ ڭ)

ېئ ېئ )واو أو فاء أو ثم، ويف قوله تعالى: مكسور، لم ُيسبق ب

 .[186البفرة:] (ېئ ىئ

 (ژ ڑ ڑ ک)ساكن، هذا باتفاق القراء، ويف قوله تعالى: 
 .[82ال وبن:]

 أيًضا ساكنة.

 .[15الحج:] (خت مت ىت يت جث مث ىث)وقال تعالى:  

 وهكذا.

 فهذا هو الجازم األول.

الطلب( التي ُيطلُب هبا وأما الجازم الثاين مما يجزم مضارًعا واحًدا فهو )ال  

ترك الفعل، وهي ال الناهية، فإن كان النهي من أعلى ألدنى ُسميت ال النهي، أو ال 

 (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ) ،[13لفمان:] (ڤ ڦ ڦڦ)الناهية، نحو: 
 .[81هه:] (ڎ ڈ ڈ) ،[40ال وبن:]
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ې ې )وإن كان من أدنى ألعلى سميت ال الدعاء، أو ال الدعائية، نحو:  

 .[286قرة:الب] (ى ى ائ ائەئ

وإن كانت مواٍز لمواٍز ُسميت ال االلتماس، أو ال االلتماسية، نحو: )ال تتأخر 

 يا زميلي عن الدرس(.

 .[94هه:] (ڳ ڳ ڱ)وقوله تعالى: 

هل ال ُهنا ، [94هه:] (ڳ ڳ ڱ): ♠قاله هارون ألخيه موسى 

 دعاء أم التماس؟ أم تحتمل؟

ن الموازنة، وإن أخذنا إن أخذنا باإلجمال، التماس؛ ألن بينهما شيء م

 النبوة بدعاء 
َ

بالتدقيق والتحقيق، وقلنا إن موسى أفضل، وهارون إنما ُأعطي

موسى، وهارون نبي، وموسى رسول، ففيه أفضلية، ويجب على هارون أن يطيعه، 

 فيكون حينئٍذ هذا من هارون دعاء.

د َمن الشاهد: أنَّ هذا يحتمل؛ ألنك قد تجد َمن يقول إنه التماس، وقد تج

يقول إنه دعاء، وإال فهي تسمى عند أغلب النحويين ال النهي أو ال الناهية، إما 

 يف هذا البيت:  تغليًبا، أو ألن النهي يكون حقيقًة ومجاًزا، وقول ابن مالك 

 َهالًِبا َواَلمَ  باَِل 

 ما إعراُب هالًبا؟

، "طالًبا هبا ال إذا كنت"حال. أي اجزم المضارع هبما حالة كونك طالًبا هبما، 

، أي طالًبا هبا الرتك، فلهذا سماهما "ال إذا كانت طالًبا هبا"طالًبا هبا الفعل، و

 كلتيهما بالطلب.

ا، نحو: )لم أذهب(،  الجازم ال الا والراب  مما يجزم مضارًعا واحًدا: لم ولمَّ
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ا أذهب(.  و)لمَّ

ڳ )وقال تعالى: ، [3اإلخالَ:] (پ ڀ ڀ ڀ)قال تعالى: 

 .[14الحجرا :] (ڳ ڳ ڱ ڱڱ

 يتفقان يف أمور، ويختلفان يف أمور، يتفقان يف ماذا؟

يف الجزم، ويتفقان يف النفي، ويتفقان يف القلب، قلب زمان المضارع إلى 

، ويتفقان يف الحرفية، يعني إذا أردت أن تبحث ستجد أشياء، ويتفقان يف 
ّ

الُمضي

يهما، نحو: )ألم االختصاص بالمضارع، ويتفقان بدخول همزة االستفهام عل

ا تذهب،   .[1الشر :] (ۀ ہ ہ ہ)تذهب( ألمَّ

 وقال الشاعر: 

يُب َواِزعُ  ا أصُحو والشَّ ُفْلُت ألمَّ ََ 

 ََ ْ من األمور ال ا ي  فان َيَا، وال   يَمنا االَ راَ، وي  ر ان يف أمور:

ا"للنفي الُمطلق، و "لم"أنَّ  األمر األول: ا لُمطلق "لمَّ النفي،  لنفي الُمتصل، لمَّ

ا"لُمطلق النفي، أما  "لم"أما  فهو للنفي المتصل إلى زمن المتكلم، عندما  "لمَّ

ا معنى ذلك أن هذا المنفي يبقى فيه النفي إلى زمن التكلم، فلهذا يجوُز  تنفي بـ لمَّ

 أن تقول: )لم أذهب األمس، وذهبُت اآلن، أو وذهبُت قبل قليل(.

جلس(، إًذا فهذا النفي انقطع أم لم ويجوُز أن تقول: )محمٌد لم يجلس ثم 

 مطلق، ما معنى مطلق؟ يعني قد ينقطع وقد يتصل إلى زمن 
ٌ

ينقطع؟ انقطع، نفي

 التكلم، هو نفي مطلق.

 ...الَالب:

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ): نعم، مطلق، فلهذا قال  الشيخ:
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 .[1اإلنسان:] (ۉ ې ې ې 

لم يكن شيًئا مذكوًرا ثم  معنى اآلية: ثمَّ صار شيًئا مذكوًرا، فلهذا نفى بـ لم،

ا، ال  صار شيًئا مذكوًرا بعد ما خلق اهلل آدم إلى آخره، وكل ذلك ال يجوز يف لمَّ

ا، ال تقل:  ، ما ينقطع نفيها، "محمٌد لما يجلس ثم جلس"يجوز أن تقطع نفي لمَّ

 نفيها متصل إلى زمن التكلم.

ا لنفي مما يفرقان فيه )لم ولما( أن لم للنفي المط األمر ال اين لق، كما قلنا، ولمَّ

المتوقع القريب، فإذا قلت: )لم أصل( نفيت وصولك، نفًيا ُمطلًقا، قد تكون بعيًدا، 

قد تكون قريًبا، كالمك ليس فيه دليل على ذلك، فقط فيه أنك لم تصل، لكن إذا 

ا أصل( نفيت الوصول، ودللت على أنَّ الوصول قريب، الوصول لم  قلت: )لمَّ

 قريب.ينقطع، لكنه 

ا( يف األمور التي فيها  فلهذا تجد عندما تنظر يف بالغة الُقرآن تجد أنَّه يأيت بـ )لمَّ

ا ُقرب حقيقي، أو ُقرب مجازي، كما يف قوله تعالى:  ڳ ڳ ڳ )ُقرب، إمَّ

 .[14الحجرا :] (ڱ ڱڱ

يعني هذا فيه كبشارة لهم، أو هذا الذي ينبغي أن يدخل اإليمان بسرعة يف 

 .[8َ:] (ۀ ہ ہ ہ)ارة لهم بذلك، وقال تعالى: قلوبكم، أو بش

وهذا يف سياق التهديد والوعيد، يعني ماذا يقولون عذاب، لكنَّ ذلك سيكون 

ا يجتمع  قريًبا؛ ألنَّ يوم القيامة قريٌب على كل حال، فلذلك ال يجوز أن تقول: )لمَّ

ير صحيح، الضدان(؛ ألنَّ ذلك ُيشعر أنَّ اجتماعهما قريب، ليس ُمحتمل، وهذا غ

 إنما تقول )لم(، )لم يجتمع الضدان(.

ا يجوز حذفته باطراد لدليل، يعني  األمر ال الا مما يفرقان فيه: أن مجزوم لمَّ

المضارع الذي بعد لما يجوز أن يحذف باطراد لدليل، بخالف لم، فال يجوز أن 



 

 
e 

g h 

f  317 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

يحذف المضارع بعده ولو وجد دليل، فلهذا يجوز أن تقول: )قاربُت المدينة 

 ولما(، يعني ولما أدخلها، أو نحو ذلك.

 ، يعني ولما يقتنع، بخالف لم."حاولت اقناعه ولما"تقول: 

مما يفرقان فيه )لم ولما( أنَّ لم تصاحُب الشرط، يعني تأيت مع  األمر الراب 

ا( كقوله تعالى:   (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ)أدوات الشرط دون )لمَّ
 .[67الما دة:]

 .[11الحجرا :] (حت خت مت ىت يت جث)

ا(.  وال يجوُز هذا يف )لمَّ

فهذا أهم ما يجتمعان فيه، وما يفرتقان فيه، فهذه األدوات األربع التي تجزم  

 فعاًل مضارًعا واحًدا، وكلها حروف.

أما األدوات التي تجزم فعلين مضارعين وهي أدوات الشرط الجازمة، وقلنا 

ازمة هي )إِن( بكسر إنَّها ثنتي عشر أداة، فالجازم األول من أدوات الشرط الج

الهمزة، وُسكون النون، وهي ُأمُّ أدوات الشرط، متى تقول أم الباب؟ مع األكثر، 

أكثر األدوات استعمااًل هي األم، وهي حرٌف باتفاق، إْن حرٌف باتفاق النحويين، 

 (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ)تقول: إن تأت ُأكرمك، 
 .[284البفرة:]

 .[38األن ال:] (ہ ہ ہ ہ)

 .وهكذا

 ما معناها؟ داللتها؟ وظيفتها؟ فائدهتا؟

هي موضوعٌة لمجرد تعليق جواهبا على شرطها، ُدون داللٍة على شيٍء آخر، ال 
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داللة على زمان، أو مكان، أو عاقل، أو غير عاقل، أو غير ذلك، هي فقط لمجرد  

تعليق جواهبا على شرطها، دون داللٍة على شيٍء آخر، خالف األدوات األخرى 

 ستأيت.التي 

 وأما إعراهبا فإهنا ُتعرب إعراب الحروف؛ ألهنا حرف.

ا ماٌا يفال يف إعرابَا؟ ًٌ  إ

إن: حرف شرٍط يجزم فعلين، ال محل لها من اإلعراب، مبنيٌة على السكون، 

 كبقية الحروف.

، وهي مثُل إْن يف المعنى "إذ ما"من أدوات الشرط الجازمة:  والجازُم ال اين

 واالستعمال.

 ، قال الشاعر: "إن تأت أكرمك"إذ ما تأيت أكرمك( كما تقول: تقول: )

ااار باااه اااك إٌ َماااا تاااأتا ماااا أناااَت آم   وإنَّ

 

 ُتل ااااااا َماااااان إياااااااْ تااااااأمُر آتَيااااااا 

 الجواب: ُتلفي، قلنا هي يف المعنى واإلعراب كـ )إن( إًذا ما معناها؟ 

عراب مجرُد تعليق جواهبا على شرطها ُدون داللٍة على شيٍء آخر، وإعراهبا كإ 

 على السكون، 
ٌ

الحروف، نقول: حرف شرط ال محل له من اإلعراب مبني

 واختلف النحويون يف نوع )إذ ما( على قولين:

يف القول األول أهنا اسم شرٍط  "إْذ ما"أنَّها اسُم شرط، ال حرف،  :الفول األول

وهذا ال حرف، لَما؟ قالوا: ألهنا يف األصل إْذ الظرفية، دخلت عليها ما الزائدة، 

كما نعرف  "إذ"صحيح، متفق عليه، أصلها إذ الظرفية، دخلت عليها ما الزائدة، و

 اسم؛ ألهنا ظرٌف لما مضى من الزمان.

قالوا: إنَّ االسمية تبقى فيها وال دليل على انتفاء االسمية عنها، هذا قول الُمربِّد 
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راج والفارسي، وهذا القول له حٌظ من القوة، وعندهم يك وُن معناها وابن السَّ

 حينئٍذ مجرد تعليق الجواب على الشرط؟ أم يكون معناها معنى متى؟ 

يكون معناها معنى متى؛ ألنَّ إذ ظرف، ظرف زمان، إًذا تكون مثل متى كما 

 "إذ ما تأيت أكرمك"سيأيت؛ ألن متى هي الدالة على الظرفية المكانية، فيكون معنى 

)متى(، كإعراب الظروف، ظروف  متى تأيت ُأكرمك، ويكون إعراهبا كإعراِب 

 
ٌ

الزمان، إال أهنا مبنية، إًذا ظرف زمان مبني، نقول: ظرف زمان يف محل نصب، مبني

 على السكون.

الزائدة عليها  "ما": أهنا حرف شرٍط ال اسم، ودخوُل "إذ ما"يف  والفول ال اين

، "إذ"رت حقيقة غي "ما"غيَّر حقيقتها، وقلبها من اسٍم إلى حرف، لَما؟ قالوا: ألنَّ 

فجعلتها للزمان المستقبل، وإذ كما نعرف يف الزمان الماضي، وإذا كانت يف الشرط 

فكل الشرط ال يكوُن إال يف المستقبل، فلهذا انتفت عنها االسمية، هذا قول سيبويه 

 وابن مالك والجمهور.

 ...الَالب:

 نعم، أهنا حرف، ولذلك قال ابن مالك:  الشيخ:

ٌْ َماااااااااااااااااااااا  اَوَذااااااااااااااااااااااْرخ  إِ

 

 َكااااااااإِْن َوَباااااااااِ ا األََىَواِ  َأْ ااااااااَما 

، أي مجرد تعليق جواهبا على شرطها دون "إن"فعندهم يكون معناها معنى  

 داللٍة على زمان، وإعراهبا كإعراب الحروف ال محل لها من اإلعراب.

اسم شرط  "َمن"، و "َمن"من أدوات الشرط الجازمة هو  والجازم ال الا

ى ماذا؟ هي تدل على تعليق جواهبا على شرطها مع الداللة باتفاق، معناها تدل عل

على العاقل، يعني هي يف األصل موضوعة للداللة على العاقل، ثم تضمنت 

، ال تقول ذلك إال إذا كان "َمن ُتكرم ُأكرم"الشرط، ثم ُضمنت الشرط، نحو: 
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 الُمكرم عاقاًل. 

 .[123النسام:] (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)قال تعالى: 

َمن تكتب "ة على العاقل، فال ُتستعمل مع غير العاقل، ال يقال: فمعاناه الدالل

، تعني القلم، وإعرابه إعراُب األسماء؛ ألنه اسم، وينحصُر إعرابه فيما "به أكتب به

ن تسأل أسأل(،  يلي، إْن ُسبق بحرف جٍر أو مضاف فهو يف محل جر، نحو: )عمَّ

 و)كتاَب َمن تأخذ آخذ(.

ا، أو ناقًصا، أو متعديًّا استوىف مفعوله، وهي مبتدأ، وإن كان فعُل شرطها الزمً  

إن كان فعُل شرطها الزًما، أو ناقًصا، كان وأخواهتا، أو متعدًيا استوىف مفعوله، فهي 

 مبتدأ، نحو: )َمن يذهب اذهب معه(، )َمن يكن واقًفا ُأكرمه(، )َمن تكرمه ُأكرمه(.

 مبتدأ، أين خربه؟ )َمن( مبتدأ يف محل رفع مبني على السكون، هذا 

خربه جملُة فعل الشرط، إًذا يذهب: فعُل مضارٌع مجزوم بـ َمن وعالمة جزمه  

السكون، وفاعله مسترت تقديره هو يعود إلى َمن، والجملة مِن الفعل والفاعل خربُ 

 يف محل رفع. "َمن"

وأصح هذه  ،"هما"جملُة جواب الشرط، وقيل: الخرب  "َمن"وقيل: خربُ 

الخرب جملُة فعل الشرط، وأما جواُب الشرط فهي تبٌع لجملة فعل  األقوال أن

 الشرط، كـ تتبع الجواب لشرطه، تتبع المضاف إليه المضاف ونحو ذلك.

ا لم يستويف مفعوله، فهي مفعوله، مازلنا   إذا كان فعل شرطها متعديًّ
َ

ما بقي

عوله، فهي ، إذا كان فعل شرطها متعدًيا ال يستويف مف"َمن"نتكلم على إعراب 

، )َمن ُتكرم(، ُتكرم: فعل مضارع، والفاعل أنت، "َمن ُتكرم ُأكرم"مفعوله، نحو 

 أين مفعوله؟ من المقدم وجوًبا؛ ألنه اسم شرط، واسم الشرط له الصدارة.

، وتلحظون "ما ومهما"من أدوات الشرط الجازمة:  الشرط الراب  والفامس



 

 
e 

g h 

f  321 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ن على تعليق جواهبما على شرطهما، مع أننا جعلناهما مًعا، فهما اسما شرط، يدال

ما تفعل "الداللة على غير العاقل، تدالن على الشرطية وعلى غير العاقل، نحو: 

 ."ومهما تفعل أفعل"، "أفعل

 انظر مثال واحد ليبين لك أن مهما معناها ما. 

وتقول: )مهما  ،[197البفرة:] (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ)قال تعالى: 

 (.تفعلوا من خيٍر يعلمه اهلل

 (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)وقال: 
 .[132األعراخ:]

 ومِن ذلك قول امرئ القيس يف ُمعلَّقته: 

ِك منِّااااااا أَن ُذبااااااِك  اااااااتِلا  أ اااااارَّ

 

اااِك َمََماااا تاااأُمر  الفلاااَب َي علاااا   وأنَّ

 ومِن ذلك قوُل ُزهير يف ُمعلَّقته:  

 َومََمااا َيُ اان َعنااد اماارَ  ِماان َخليفاانَ 

 

 َلاى النَّاا  ُتعَلِمااَوإِن َخاَلَا َتف ى عَ  

فمعناهما الداللة على غير العاقل، مع تعليق الجواب على الشرط، فال  

 ُيستعمالن مع العاقل، ال ُيقال: )ما ُتكرم ُأكرم(، أو )مهما ُتكرم ُأكرم( تعني العاقل.

؛ ألهنما اسمان يدالن على غير عاقل، فينحصر "َمن"وإعراهبما مثُل إعراِب 

، إًذا ينحصر إعراهبما فيما يأيت، إن ُسبقا "َمن"حصُر فيه إعراُب إعراهبما فيما ين

غالف ما "، أو "عما تسأل أسأل"بحرف جر أو مضاف فهما يف محل جر، نحو 

 ."ما"، هذه مع "تصنعه أصنعه

ا  اهنا، ما ُيقال  "مهما"أمَّ عما "فال أعرُف أنَّ حرف الجر أو المضاف يتقدمَّ

 مثاًل. "مهما تسأل أسأل
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كان فعُل شرطها الزًما، أو ناقًصا، أو متعدًيا لم يستويف مفعوله، فهما  وإن  

مبتدأ، نحو: )ما يذهب مِن الطيور يُعد(، أو )مهما تذهب الطيور تُعد(، وتقول: )ما 

مهما "يكن واقًعا أصده( أو )مهما يكن واقًعا أصده(، وتقول: )ما تصنعه أبعه( أو 

 ."تصنعه أبعه

ما "تعدًيا لم يستويف مفعوله فهما مفعواله، نحو: وإن كان فعل شرطهما م

 ."مهما تصنع أبعه"، و"تصنع أبعه

ا  ا  "ما"أمَّ ففي اسميتها خالف، الجمهور  "مهما"فكوهنا اسًما باتفاق، وأمَّ

يْرون أنَّها اسم، استدلوا على ذلك بأدلة أقواها عوُد الضمير عليها يف قوله تعالى: 

يعود  "هبا"الضمير يف  ،[132:األعراخ] (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)

يعوُد إلى )مهما(،  [132األعراخ:] (ڤ ڤ ڤ) "به"إلى اآلية، والضمير يف 

كما لو قلت: )ما تأتنا به فلن ُنصدقه( فالهاء يعود إلى ما، يعني هذا الشيء الذي 

 تأتنا به.

 وقال بعض النحويين إهنا حرف شرط وليست باسم، وقولهم ضعيف.

من أدوات الشرط الجازمة: متى وأيان، أيًضا  والساب والجازمان الساى   

، "متى وأيان"تلحظون أننا جمعنا جازمين السادس والسابع من أدوات الشرط، 

وهما اسما شرط، ويدالن على تعليق جواهبما مع شرطهما مع الداللة على 

 الزمان، فهما بمعنًى واحد.

 بمعنًى واحد.تقول: )متى تسافر أسافر(، أو )أيان تسافر أسافر( 

 قال الشاعر: 

ع ال َّنَاَياااااا  أَناااااا اباااااُن جَلاااااى وهاااااالَّ

 

اااااونِا  َُ  م اااااى أضااااا  الِعَماَماااااَن َتعر

)متى( هذا اسم شرط، ويف األصل ظرف زمان، لكن تضمن الشرط هنا،   
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فلهذا تعرف كل ذلك، تعرف أنه ظرف زمان، لداللته على الزمان، وتعرف أنه اسم 

أردت أن ُتعربه ال بد أن تأخذ كل ذلك يف الحسبان شرط لتضمنه الشرط، فلهذا إذا 

 كما سيأيت يف إعرابه.

 أضِع: فعل الشرط، وتعرفوين: جواب الشرط، وقال الشاعر: 

 ِْ  م اااى تأتاااه تعاااُ  إلاااى ضاااوم نااااِر

 

 َتِجاااد خياااَر نااااَر عنااادها خياااُر ُموِ ااادِ  

 أين فعل الشرط وجوابه؟ 

ا خير موقد( فعُل الشرط )متى تأته تعُش إلى ضوء ناره تجد خير ناٍر عنده

، أما تعُش )متى تأته تعُش إلى ضوء ناره( "تجد"، وجواُب الشرط "متى تأته"

 حال، حالة كونك تعُش، وليست جواب الشرط.

 وقال اآلخر: 

اااااااان ُن مناااااااك ُتااااااا من  يرناااااااا  أيَّ

 

 وإٌا لاام ُتاادرك األمااَن لاام تاازل ذاا ًرا 

على زمان الفعل، اسم  وإعراهبما كإعراب األسماء، فهما اسما زمان، يدالن 

 زمان وقع يف الجملة بحيث يدل على زمن الفعل، ماذا يكون إعرابه؟

ظرف زمان، هذا ظرف الزمان كل اسم زمان دل على زمان الفعل، فهما ظرف  

 على السكون أو 
ٌ

زمان يف محل نصب فإعراهبما ظرُف زمان يف محل نصب مبني

 الفتح.

 ."أيَّان"، والفتح "متى"السكون 

أردتَّ تكميل اإلعراب، فال بأس، أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة، لك أن  وإن

تقول: اسم شرط، أو تضمن الشرط أو نحو ذلك، ما يف إشكال، ظرف زمان 

 تضمن الشرط أو يدل على الشرط، ال بأس بذلك.
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، "أين وحيثما"من أدوات الشرط الجازمة هما:  والجازمان ال امن وال ا   

ن على تعليق جواهبما على شرطهما مع الداللة على وهما اسما شرط، يدال

 ."حيثما تسكن أسكن"، و"أين تسكن أسكن"المكان، فمعناهما واحد، تقول: 

 .[78النسام:] (ۈ ٴۇ ۋ ۋ)قال تعالى: 

 ."حيُثما تكوُنوا ُيدرككم الموت"وتقول: 

 .[144البفرة:] (ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ)وقال تعالى: 

 وقال الشاعر: 

ر َلاااااااَك َذْيُ َماااااااا َتْسااااااا َ   ِفم ُيَفااااااادِّ

 

 اهللُ َنجاًذاااااا َِاااااا َ اااااابِرِ اأْلَْزَماااااانِ  

وإعراهبما كإعراب ظرف المكان المبني، نقول يف إعراهبما ظرف مكان يف  

 على الفتح )أين(، أو على السكون )حيثما(.
ٌ

 محل نصب مبني

 وإن قلت ظرف مكان تضمن الشرط فهذا أكمل يف اإلعراب.

 ."أنَّ "شرط الجازمة: من أدوات ال والجازم العا ر

وهي اسم شرط تدل على تعليق جواهبا على شرطها مع الداللة على الزمان أو 

 ."متى"، وتأيت بمعنى "أين"المكان، يعني تأيت بمعنى 

تقول: )أنى تأيت أكرمك(، )أنى تسكن أسكن(، فقولك: )أنى تأيت أكرمك( 

 ين تسكن أسكن.بمعنى متى تأيت أكرمك، وقولك: )أنى تسكن أسكن( بمعنى أ

 قال الشاعر:

ااااا تأتِيااااانِا تأتَيااااا أًخااااا  َخِليَلاااااَّ أنَّ

 

 َ ياااااَر َمااااااا ُيرضااااااي َما ال ُيحاااااااِوُل  

: ظرف، إن كانت   قلنا بمعنى ماذا؟ بمعنى متى، متى تأتياين تأتيا أًخا، إعراب أنَّ

فظرف مكان يف محل نصب  "أين"فظرف زمان، وإن كانت بمعنى  "متى"بمعنى 

 سكون.مبنيٌة على ال
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 ."كيفما"من أدوات الشرط الجازمة:  والجازم الحاى  عشر

ولعلكم الحظتم أن ابن مالك لم يذكرها، وقلنا إنه ذكر إحدى عشر أداة، 

ونحن زدنا كيفما؛ ألن النحويين مختلفون يف عدها، يف أدوات الشرط، فالجمهور 

لشرط، وهي ال يعدوهنا من أدوات الشرط، وعدها كثير من المحققين من أدوات ا

 اسم شرط، تدل على تعليق جواهبا على شرطها مع الداللة على الحال.

نحو: )كيفما تأيت أكرمك( يعني على أي حالٍة تأيت أكرمك، وإعراهبا كإعراب 

 الحال، فنقول يف إعراهبا: حال يف محل نصب مبنيٌة على السكون.

األخيرة، وهي ، وهي "أيٌّ "من أدوات الشرط الجازمة:  والجازم ال اين عشر

 اسم شرط تدل على تعليق جواهبا على شرطها مع الداللة على ما ُتضاُف إليه.

ويأيت أهنا ُتضاف إلى زمان، ومكان، وعاقل، وغير عاقل، تدل على ما يدل 

عليه المضاف إليه، تضاف إلى مضاف إليه، المضاف إليه قد يدل على زمان أو 

جٍل ُتكرم ُأكرم( تدل على العاقل؛ ألن مكان أو عاقل أو غير عاقل، فنحو: )أي ر

 المضاف إليه عاقل.

وإذا قلت: )أي حماٍر تركب أركب( تدل على غير العاقل، وإذا قلت: )أي يوٍم 

فيه تدل  "أي مكاٍن تجلس أجلس"تأِت فيه أكرمك( تدل على الزمان، وإذا قلت 

 على المكان، وهكذا.

رط بأهنا معربة، وبقية أدوات أيُّ من أدوات الشرط، تختص من بين أسماء الش

الشرط مبنية، وسبق ذلك يف باب المعرب والمبني بالتفصيل، وسبب إعراهبا كما 

 ذكرنا هناك لماذا ُأعربت أيٌّ دون أخواهتا؟

ألهنا الوحيدة التي تضاف إلى ما بعدها، أسماء الشرط ال تضاف، وهي 

مية، فعادت تضاف، واإلضافة من خصائص األسماء، فقوي فيها جانب االس

 بذلك إلى أصل األسماء وهي اإلعراب.
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، "متى"وُتعرب بحسب معنى المضاف إليه، إن دلت على زمان وُتعرب كـ 

، تأيت "كَمن"، وإن دلت على عاقل فُتعرب "كأين"وإن دلت على مكان فُتعرب 

مبتدأ، وتأيت مفعول به، وتأيت يف محل جر، وإن دلت على غير عاقل فُتعرب كـ ما 

 وهكذا.

ا َُ عرب على ذسب معنى المضاخ إليه، تفول: ًٌ ، "أيَّ يوٍم تأِت فيه ُأكرمك" إ

 إعراهبا: ظرف زمان، ظرف زمان منصوب أو يف محل نصب؟

 منصوب؛ ألهنا معربة.

 ، ظرف مكاٍن منصوب."أي مكاٍن تجلس أجلس فيه"وإذا قلت: 

 وإذا قلت: )أيَّ ضرٍب تضرب أضرب(، )أيَّ مشٍي تمشي أمشي( مفعوٌل 

 ُمطلق؛ ألهنا أضيفت إلى المصدر.

وإذا قلت: )أي رجٍل ُتكرم ُأكرم( مفعوٌل به؛ ألنَّ الفعل بعدها متعٍد لم يستويف 

 مفعوله.

 مبتدأ. "أي رجٍل يذهب أذهب معه"وإذا قلت: 

 .[110اإل رام:] (ک گ گ گ گ ڳڳ)قال تعالى: 

ا )ما( فزائدة، و)أيًّا( مفعوٌل به؛ ألنَّ فعل الشرط ) تدعو( متعٍد لم يستويف أمَّ

 مفعوله.

 .[28الفصص:] (ی ی ی ی جئ حئمئ)وقال تعالى: 

 ما إعراب )إيما(؟

 مفعوٌل به.

 هذا ما يتعلق بجوازم المضارع التي تجزم فعلين.
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نختم هبذه المسألة، وهي دخول )ما( الزائدة على أدوات الشرط، رأيتم يف 

، وأحياًنا ال تدخل، وأدوات الشرط األمثلة والشواهد السابقة أنَّ )ما( تدخل أحياًنا

 بالنسبة إلى زيادة ما بعدها على ثالثة أنواع:

ما ال يقرتن بـ )ما( الذي ال يجوز أن يقرتن بـ )ما( وهي: َمن، وما،  :األول

.  ومهما، وأنَّ

 أربعُة أسماء ال تقرتن بـ ما.

ال إذا اقرتن ما يجُب اقرتانه به، يعني ال يكون من أسماء الشرط إ :والنوع ال اين

 بـ ما الزائدة، وهي: إذ، وحيث، وكيف.

ال تكون شرًطا إال إذا اتصلت بـ ما الزائدة تكون إذ ما، وحيثما، وكيفما، وقد 

 سبق ذلك يف أمثلتها وشواهدها.

ما يجوز اقرتانه وعدم اقرتانه، وذلك يف البواقي: أي، إن، ومتى،  :النوع ال الا

إما تجتهد "فتقول:  "ما"، أو تزيد "تجتهد تنجحإن "وأين، وأيَّان، وأي، نحو: 

 ."إما تجتهد تنجح"فيحدث إدغام، فتقول:  "ما"ثم زد  "إن"، هي "تنجح

 .[58األن ال:] (ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ)قال تعالى: 

 وتقول: )وإْن تخف من قوٍم خيانة(.

وتقول: )متى يأِت زيٌد ُأكرمه( أو )متى ما يأِت زيٌد ُأكرمه(، وتقول: )أين 

كن أسكن(، أو )أينما تسكن أسكن(، وتقول: )أيان تسكن اسكن(، أو )أيانما تس

تسكن أسكن(، وتقول: )أي رجٍل يذهب أذهب معه(، أو )أيما رجٍل يذهب 

 أذهب معه(.

 نقف هنا.

 واهلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس اخلامس عشر بعد املائة
 الثانياجلزء 

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد: أجمعين، 

 :  َ و  نا عند  ول ابن مالك

َما698 ْعَلااْيِن َيْفَ ِضااْيَن َ ااْرط  ُ ااادِّ
َِ. 

 

 َيْ ُلااااااو اْلَجااااااَزاُم َوَجَواًبااااااا ُوِ ااااااَما 

ادة )ما( على أدوات الشرط، )ما( هذا انتهينا منه؟ انتهينا من الكالم على زي  

الداخلة على أدوات الشرط قلنا: زائدة؛ فإذا كانت زائدة فهي حرٌف زائد مبني على 

نعرب إعراب الحروف، ال تفيد  (00:1:47@)السكون ال محل له من اإلعراب 

 معنًى جديًدا، وإنما تفيد المعنى العام هو التأكيد عن كُل زائد معناه التأكيد وجوًبا.

اجلس ذيُا يجلُس "إذا ما دخلت فإن حيُث ظرف ال يتضمن الشرط، تقول: 

ظرف فقط ال يتضمن الشرط، ال يتضمن الشرط إال إذا زيدت )ما( بعده،  "زيد

 )ما(إذا أردت أن ُتعرب إعراًبا تفصيلًيا تقول:  "ذيا ما تحلس أجلس"تقول: 

مقبول، )ما( نعم  كله اسم شرط؛ ماشي )ذي ما(حرف زائد، وإن أردت أن تقول: 

ظرٌف تضمن  )ذيا(ما زائدة على أدوات الشرط؛ إذا شئت التفصيل، نعم تقول: 

اسم شرط يعني ظرف؛ فيصُح  )ذي ما(حرٌف زائد، ولو قلت:  و)ما(الشرط، 
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 ذلك، نعم.

 :  مم نفول بعد ٌلك:  ال ابن مالك

َما ْعَلااااْيِن َيْفَ ِضااااْيَن َ ااااْرط  ُ ااااادِّ
َِ 

 

 َوَجَواًباااااا ُوِ اااااَماَيْ ُلاااااو اْلَجاااااَزاُم  

أن أسلوب الشرط البد له من أداة شرط، وقد ذكرها وعدها من  ذكر   

 قبل، ومن فعلين:

: يسمى فعل الشرط، ويسمى الشرط؛ ألنه الذي ُيشرتط لوجود األول -

 الجواب.

إن تج َد ": يسمى جزاء الشرط، ويسمى جواب الشرط، نحو: وال اين -

 ."تنج 

يدل على أن فعل الشرط، وجواب الشرط  ،"َيْفَ ِضْينَ  َِْعَلْينِ ": وقوله 

جملتان؛ ألن الفعل ال يستقُل بنفسه بل البد له من فاعل، وهو وفاعلُه جملة؛ إال 

إال أن  -أقصد الُجملة الواقعة فعل الشرط أو جواب الشرط–أن الُجملة حينئٍذ 

لفًظا إن كان ُمعرًبا،  الُجملة حينئٍذ إن كان فعلها ُمضارًعا وقع الجزم عليه فانجزم

 ."إن تج َد تنجحن"أو  ،"إن تج َد تنج "ومحاًل إن كان مبنًيا، نحو: 

وإن كان ماضًيا: كان فعُل الشرط أو جواب الشرط فعاًل ماضًيا؛ ففي إعرابه 

وقام: فعاًل ماضًيا وقع فعال للشرط،  "إن  ام زيد ُ مُت "خالف، كأن تقول: 

للشرط؛ فما إعراُبُه حينئٍذ؟ والجمهور على أنه يف  فعٌل ماٍض وقع جواًبا " مُت "و

 محل جزٍم.

الجمهور على أنه حينئٍذ يف محل جزم، وهذا الموضع الوحيد الذي يكون 

للفعُل الماضي فيه محٌل من اإلعراب؛ ألننا قلنا أكثر من مرة يف باب الُمعرب 

الحروف، أما والمبني: أن الفعل الماضي ال محل له من اإلعراب؛ وكذلك األمر و
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الحروف فباتفاق، وأما األمر فقوُل الجمهور، والكوفيون يرون أن ٌحكمها الجزم؛  

 ألن األمر عندهم مقتطع من الُمضارع.

وأما الماضي فهو ال محل له من اإلعراب إال أهنم اختلفوا يف هذا الموضع إذا 

 "ام عمرإن  ام زيد  "وقع الماضي فعاًل للشرط أو جواًبا للشرط؛ كأن تقول: 

فالجمهور على أنه حينئٍذ يف محل جزم، يعني الذي وقع يف محل الجزم الفعل 

 تقول:  "إن  ام"وليس الُجملة؛ فتقول يف إعرابه حينئٍذ: 

قام: فعُل شرط، وهو فعٌل ماٍض مبني على الفتح يف محل جزم، وفاعُله زيد، 

شرط وهو فعٌل جواب ال " ام"تقول:  "إن  ام زيد  ام عمرو  "، "إن  ام زيد"

 هذا قول الجمهور. "عمرو"ماٍض مبني على الفتح يف محل جزم، وفاعلُه 

وقال بعُض النحويين: إن اإلعراب يف نحو ذلك إنما يقع على محل الفعل 

الماضي مع فاعله، يقع على ماذا؟ على محل الفعل الماضي مع فاعله يعني يقُع 

إشكال يكون لها محٌل من اإلعراب؛ على الجملة، يقُع على الُجملة، والُجملة بال 

فهذا قوٌل لبعض النحويين، إال أن الجمهور كما ُقلنا على القول األول لما سيأيت 

يف اقرتان جواُب الشرط ب)الفاء( من أن الذي ال يقُع فعاًل للشرط يجُب اقرتانُه 

 )بالفاء( إذا وقع جواًبا؛ سيأيت شرُح ذلك إن شاء اهلل.

ما قالوه، وأنت ُخذ بأي الرأيين تشاء إال أن الرأي ولهذا قال الجمهور  

 المشهور يف ُكتب اإلعراب، يف ُكتب النحو هو قول الجمهور يف هذه المسألة.

إال أن الفعل ال يستغني عن الفاعل فهي  "َعلين"قلنا: هو وإن عرب بقوله: 

إال أن ُجملة؛ إًذا فالواقع يف فعل الشرط ُجملة، والواقع يف جواب الشرط جملة؛ 

الفعل يف هذه الُجملة إذا كان ُمضارًعا فإنه يقُع اإلعراب عليه: إن كان ُمعرًبا؛ انجزم 

لفُظه، وإن كان مبنًيا؛ انجزم محُله، وإن كان الفعل ماضًيا فذكرنا الخالف يف 
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 المسألة.

وإن كان غير ذلك يعني ليس ُمضارًعا وال ماضًيا وإنما كان ُجملة اسمية واقعة 

لشرط مثاًل، أو كان فعاًل جامًدا؛ يعني مما يقرتُن ب)الفاء( مما يقرتُن يف جواب ا

ب)الفاء( فإن الجزم حينئٍذ يقع على ماذا؟ يقُع على الُجملة، يقُع على الجملة 

ُكلها، يقول والجملة يف محل جزم لعل هذا واضح أو نضرُب عليه أمثلة ألنه ُمهم؟ 

 نعم.

 : "إن تج َد تنج "لو قلنا مثاًل:  -

 حرف شرط مبني على السكون ال محل له من اإلعراب. إن:

: فعُل شرط، وهو فعٌل ُمضارٌع مجزوم؛ إًذا فجعلت الجزم على تج َد

الُمضارع نفسه؛ ألنه ُمضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون، والفاعُل مسترت 

 ."أنت"تقديرُه 

اإلعراب فعٌل ُمضارٌع مجزوم جعلتُه مجزوًما ألنه فعل ُمضارع توقع  تنج :

 ."أنت"عليه نفسه، والفاعل 

، فعالن ماضيان فالخالف المذكور "إن اج َد  نجحت"وإن ُقلت:  -

 وأعربنا عليه.

 :"إن تج َد َأنت ناج   "إن قلت:  -

هذه واقعة يف جواب الشرط، حرف جواب مبني على الفتح ال محل له  ال ام:

 من اإلعراب.

 : أنت ُمبتدأ يف محل رفع.أنت ناج   "

: جواب الشرط يف محِل "أنت ناج   "خرب مبتدأ مرفوع، وُجملة  :وناج   
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جزم، أو تقول: يف محل جزٍم جواب الشرط، هنا دائًما ُأحب أن ُتباشر اإلعراب  

فتقول: جواُب الشرط، ثم تذكر الُحكم اإلعرابي يف محل جزم، إًذا فالجزم أوقعناُه 

 على ماذا؟ على الُجملة، على محل الُجملة.

كان الفعُل ُمضارًعا وقع اإلعراب عليه، وإذا كان ماضًيا فيه خالف، إًذا فإذا 

وإذا كان سوى ذلك يعني مما يقرتن بالفاء؛ فاإلعراب واقٌع على الجملة، على 

 محل الُجملة.

َما َيْ ُلو اْلَجَزامُ ": وقولُه  يريد أن يقول: شرٌط ُقدم يتلوُه  "َ ْرط  ُ دِّ

يقول: إن الشرط يجب أن يتقدم، والجزاء،  : فاعل، يريد أنالجزامالجزاُء، 

 الجواُب يجب أن يتأخر.

ليس جواب  "أنت ظالم"فقوله:  "أنت ظالم  إن َعلت ك ا"فإذا قيل مثاًل: 

جملة أسمية،  "ب  أنت ظالم"الشرط؛ ألنه متقدم، والجواُب يف الشرط ال يتقدم، 

أنت ظالم  إن "وجواب الشرط محذوف دلت عليه الجملة األسمية المتقدمة أي: 

وُحذف جواُب الشرط لداللة الجملة األسمية المتقدمة؛  "َعلت ٌلك َأنت ظالم  

ألن جواب الشرط ال يتقدم، هذا قول الجمهور، وقال كثير من الكوفيين وبعض 

 النحويين: إن الجواب هو الُمتقدم نفسه، وهذا القول ضعيف.

 :  مم  ال ابن مالك

 ِرَعْينِ .َوَماِضاااااَيْين َأْو ُمَضاااااا699

 

َماااااااااااااا َأْو ُمَ َفاااااااااااااالَِ ْينِ   َِ  ُتْلِ ْي

يقول: لماذا قلنا إن القول الثاين ضعيف؟ ألدلٍة ذكروها منها أنه ادعاء،  

واألصل يف الكالم اكتماُل أركانه، والقياس الذي جاء يف أكثر الكالم أن الشرط 

 يبدأ بأداة الشرط ثم فعل الشرط، ثم جواب الشرط.

اثرة على أن كل معلوم يجوز حذُفُه إن دل عليه دليل، وقامت األدلة الُمتك
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فعلى ذلك يجُب أن ُتستكمل أجزاء الُجملة وأجزاء األسلوب، والذي يوافُق كل 

ذلك أنه قال: إن جواب الشرط مجزوم دل عليه المذكور، أما ادعاُء التقدم فسيقال 

لم يقرتن  إن كان جواُب الشرط فلماذا "أنت ظالم  إن َعلت ك ا"لك يف نحو: 

 بالفاء وهو ُجملة إسمية مثاًل؟ 

ستقول: ألنه تقدم فال تدُخل عليه )الفاء( فهذا ُيخالف أن الجواب إذا كان 

ُجملة إسمية دخلتُه الفاء؛ فتحتاج أن تستثني هناك، فتقول: جملة إسمية إال إن 

 تقدمت، وهكذا.

الجمهور أن الُمرجح هنا قياسي، أن الُمرجح هنا قياسي قول  َالُفالصن -

 هو الُمتسق مع قياس كالم العرب وأكثر كالم العرب.

 : قلنا: ثم قال 

 َوَماِضاااااااااااَيْين َأْو ُمَضااااااااااااِرَعْينِ 

 

َماااااااااااااا َأْو ُمَ َفاااااااااااااالَِ ْينِ   َِ  ُتْلِ ْي

 أربع صور لفعلي الشرط وجوابه وهي: فذكر  

 من يج َد " ،"من يأتا أكرمه"، نحو: األولى: كونَما ُمضارعين

 ."ينج 

 .[19األن ال:] (چ ڇ ڇ)ى: قال تعال

 .[284البفرة:] (ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ)وقال: 

 :والصورة ال انين: كونَما ماضيين 

 ."من  ام  مت معه": كقولك -

 .[8اإل رام:] (پ پپ پ)وقال تعالى:  -
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 .[7اإل رام:] (ھ ے ے ۓۓ)وقال:  - 

 ،األول ماٍض والثاين: ُمضارع. والصورة ال ال ن: كونَما ماضًيا َُمضارًعا 

 ."من  ام أ وم معه": نحو -

 ،[20الشور :] (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں)قال تعالى:  -

 مضارع  "نزى"ففعل الشرط كان ماضًيا، والجواب: 

فهذه ثالث صور ُكلها كثيرٌة وجائزٌة باتفاق، وهي ُمرتبٌة يف الكثرة على ما 

 ذكرناه.

 .تبقى الصورة الرابعة وهي: كوهنما ُمضارًعا فماضًيا 

، وهذه الصورُة قليلة حتى خصها أكثر النحويين "م أ م معهمن يف"نحو:  -

من يفم "نعم أحسنت:  "من يفم أ م معه"بالضرورة، أي بالضرورة الشعرية 

قلنا هذه صورة  "من يفم  مت معه"األول ُمضارع والثاين: ماٍض،  " مت معه

قليلة حتى خصها أكثر النحويين بضرورة الشعر، ومما جاء على هذه الصورة 

 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ)لقليلة قولُه تعالى: ا
 :[4الشعرام:]

 ."إن" أداة الشرط:

 ."إن نشأ" "نشأ"وفعل الشرط: 

 (ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ)، "إن نشأ ننزل" وجواب الشرط:

ففعُل الشرط مضارع، وجواب الشرط مضارع، ثم ُعطف على  ،[4الشعرام:]

لمعطوف له ُحكم وهو فعٌل ماٍض، وا ،[4الشعرام:] (ٹ)جواب الشرط: 

هذا وجه  "إن نشأ ظلت أعنا َم"المعطوف عليه، ودل ذلك على جواز: 
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 االستدالل؛ فقد قدمنا هذا الشاهد ألنه من القرآن.

، "من يُفم ليلن الفدر إيماًنا واذ ساًبا ُ  ر له"وجاء يف رواية حديثية:  -

فدر إيماًنا من  ام ليلن ال»ف)يقم( مضارع، و)ُغفر( ماٍض، والرواية المشهورة: 

ماضًيا؛ هذا ال إشكال فيه، لكن جاء يف رواية عند الُبخاري هبذه « واذ ساًبا ُ  ر له

 الصيغة.

َقاَلْت عن أبيها:  والرواية األخرى أيًضا عند الُبخاري أن عائشة  -

، َمَ ى إِنَّ » ََّ  َمَفاَمَك  َيُفمْ  أبا ب رَ َرُج   َأِ ي   بأن  عندما أمر  «َر

م ى "بأن ُيقدموه للصالة؛ فقالت:  عندما أمر يقدموه للصالة 

 ماٍض. "رَ": ُمضارع، ثم قالت: "يفم

 وقال الشاعر:  -

إن يساامعوا ُ اابًن هاااروا بَااا َرًذااا 

 عناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 

 وماااا يسااامعوا مااان صاااالَ  ىَناااوا 

 فهذا فيه شاهدان. 

 وقال الشاعر: 

 إن تصاااااااارمونا وصاااااااالناكم وإن

 

 تصلوا مألتُم أن س األعادام إرهاًباا 

  أيًضا فيه شاهدان.فهذا  

 وقال الشاعر: -

 منااااهُ  كنااااَت  بسااااي َ  َيَ ااااْدين َماااانْ 

 

ااااجا َباااايَن َذْلِفااااِه َواْلَورياااادِ    كالشَّ

 "ما ُيلفى يف أ دا ه تلَم"وقال الراجز: - 

 وقال الشاعر:- 

مااا َْ ااَك َم َْنَااَك  ُتْعااا ِ  وإن    ُ ااا َلهُ  َب

 

م  أجمَعااا  اى الا   ََ ْرَجاَك، نااال ُمن  ََ  و
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هد التي جاءت على هذه الصورة القليلة مما يدل على أن فهذه بعض الشوا

الراجح أن هذه الصورة جائزة، ولكنها قليلة، إذا قلنا جائزة يعني جائزٌة يف الشعر 

والنثر، ولكنها قليلة وليست على ما قاله أكثر النحويين من أهنا خاصٌة بضرورة 

 الشعر.

 :  مم  ال ابن مالك

ُعَك 700 َْ  اْلَجَزا َذَسنْ  .َوَبْعَد َماَض َر

 

ُعاااااااُه َبْعاااااااَد ُمَضااااااااِرَع َوَهااااااانْ   َْ  َوَر

سبق أن أدوات الشرط الجازمة تجزُم فعلها وجواهبا، وهنا استثنى ابن مالك  

  صورًة يجوز يف الجواب فيها الجزم والرفع إال أن الجزم أقوى، والرفع

ب الشرط حسٌن قوٌي، وهي الصورة الثالثة متى ما كان فعل الشرط ماضًيا، وجوا

 ُمضارًعا.

كقولك: من قام أقم معه، أو من قام أقوُم معه، الجزم أقوى والرفع جائٌز -

 قوي:

 (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں)فالجزم كاآلية السابقة:  -
 .[20الشور :]

 والرفع كقول زهير ابن أبي سلمى الُمزين:  -

 مسااااا بن وإن أتااااااْ خليااااا  ياااااوم

 

 يفاااول ال  ا اااب ماااالا وال ذااارم 

 "وإن أتاْ خلي   يف "م لكان يقول: فرفع، ولو جز  

الفعل الماضي كما مثلنا  "وبعد ماضَ "ويدُخل يف قول ابن مالك يف البيت: 

قبل قليل، ويدُخل فيه أيًضا الفعل الُمضارع المسبوق ب)لم( ألننا ُقلنا: أن )لم( 
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إذا دخلت على الُمضارع فإهنا تقلُب زمانه إلى الماضي؛ فيكون حينئٍذ مثل الفعل 

 "من لم يفم أ وم عنه"أو  "من لم يفم أ م عنه"ماضي يف الُحكم كأن تقول: ال

 كالُهما جائز.

وأما رَُ  جواب الشرط يف  ير ه ْ الصورة يعنا الصورة األولى وال انين 

 والرابعن:

 : ظاهرة.الصورة األولى-

 محلية. وال انين:-

 محلية، فهو ضعيٌف واٍه، ومن ذلك قول الشاعر:  وال ال ن:-

 إنَااا َفلاات تحماا  َااوَ هو ااك

 

 مَبعاااان ماااان يأتَااااا ال يضاااايرها 

فيجزم الراء، فتنحذف الياء  "من يأتَا ال يضرها"وكان القياُس أن يقول:  

، [78النسام:] (أينما تكونوا يدركم الموت) اللتقاء الساكنين، ومن ذلك قراءة:

، وبقي موضع يجوز فيه جزم الجواب طيب هذا الذي ذكرُه ابن مالك 

رفعه؛ فالجزُم أقوى والرفُع جائز، متى؟ إذا تقدم على الشرط ما يطلُب الُمضارع و

زيد  إن  مُت "المرفوع كأن يأيت قبلُه مبتدأ، ويطلب هذا الُمضارع خربًا نحو: 

 ."زيد  إن ُ مُت يفومُ "، أو "يفم

 فقد جعلتُه جواًبا للشرط. "زيد  إن  مُت يفم"فإن جزمت وهذا األكثر  -

؛ فقد جعلتُه خربًا لمبتدأ، وجواب الشرط "زيد  إن  مُت يفومُ "وإن رفعت  -

 محذوف، دل عليه الخرب المذكور.

 ومن ذلك قول الشاعر:  -

 ياااا أ ااارع بااان ذاااابس ياااا أ ااارع

 

 إنااااك إن يصاااارع أخااااوك تصاااارع 
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إنك "كان األكثر أن يقول: ، "إنك إن يصرع أخوك تصرع"الشاهد يف قوله:  

أنه جواُب الشرط، ولكنه رفع على أنه ماذا؟  ؛ فيجزم على"إن ُيصرع أخوك ُتصرع

خربًا  "ُتصرعُ "؛ فجعل "إنك ُتصرُع إن ُيصرع أخوك"على أنه خرب )إن( يعني: 

 ل)إن( وحذف جواب )إن(.

فإن ُقلت: إذا ُرفع الُمضارع الواقع يف جواب الشرط أن يف هاتين الصورتين 

 لك فيه الجزم والرفع: يجوز يف الُمضارع الواقع يف جواب الشرط يف صورته؛ جاز

 على أنه جواب الشرط مجزوم واضح. :الجزم -

 على أنه ماذا؟ الصورة الثانية عرفنا أنه خرٌب للمبتدأ أو ل)إن(. والرَ : -

، "إن  ام زيد  أ ومُ "أو  "إن  ام زيد  أ م": ويف الصورة األولى وهي يف قولك

ُْ خلي   يفوُل "  المسألة قوالن:  مرفوع على ماذا؟ يف "َيفول" "إن أتا

القول األول: أنه مؤخٌر عن تقديم، والجواُب محذوف، يعني األصل فيه  -

إن أتاه خليٌل يوم مسغبٍة يقول: "أنه كان متقدًما والخرب محذوف، األصُل يف قوله: 

: األصل أنه ُمتقدم، يقول "ال  ا ب  مالا وال ذرُم إن أتاْ خلي   "األصل يقول: 

، ماذا فعلنا هبذا الُمتقدم؟ أخرناه إًذا فهو "إن أتاْ خلي    ال  ا ب  مالا وال ذرمُ "

 مؤخٌر من تقديم؛ وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا المذكور؛ هذا قول.

إن أتاْ " لبعض النحويين أنه مرفوٌع على تقدير )الفاء(: أي والفول ال اين -

تجعل ما بعدها وإذا قدرت الفاء؛ فحينئٍذ الُبد أن  ،"ََو يفوُل  خلي   ََو يفوُل 

 شيًئا مما يقرتن ب)الفاء(؛ فلهذا سُتقدر ُمبتدًأ لتكون ُجملًة اسمية.

ما الذي حدث؟ حذفنا الُمبتدأ والفاء الُمتصلة بالُمبتدأ؛ فصار  "فهو يقوُل " -

، فيقول حينئذ: خرب مبتدأٍ محذوف، والُمبتدأ والخرب يف "إن أتاْ يفول"الباقي 

األول: هو قول سيبويه، والقول الثاين: قول محل جزٍم لجواب الشرط، فالقول 
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الفراء والكوفيين، األول لسيبويه وجمهور البصريين، والثاين: 

 وجمهور الكوفيين.( 31:04:00@للمربد)

من حيُث جزُمه ورفعه، ما الخالصة؟ جواب  الفالصن يف جواب الشرط

 الشرط ُيجزم أم ُيرفع؟ على ثالثة أقسام: 

 ورفُعُه جائٌز قوٌي؛ وذلك إذا كان فعُل الشرط ماضًيا. ما جزُمُه أقوىاألول: -

وإن "ما جزُمُه أقوى إذا كان فعُل الشرِط ماضًيا، والجواب ُمضارًعا  وال اين:-

ُْ يفول ُمضارع، إذا كان األول ماٍض ما ُحكم فعل  ، وال اين:ماضٍ األول  "أتا

هذه الصورة األولى الشرط؟ جاز فيه الجزم: وهو أقوى، والرفُع: وهو جائٌز قوي، 

؛ وذلك إذا كان فعُل الشرِط ماضًيا.  إذا كان جزُمه أقوى ورفعُه قويًّ

ما جزُمُه أقوى ورفعُه جائز، وذلك إذا تقدم على الشرط ما  الصورة ال انين: -

 الصورة التي ذكرُتها هنا. "زيد  إن  مُت يفوم"يطلُب الُمضارع المرفوع، كقولنا: 

جُب جزمُه، ما يجُب جزمُه ورفعُه ضعيف؛ وذلك فيما ما ي الصورة ال ال ن: -

 فهذا ُيحفُظ وال ُيقاُس عليه. "من يأتَا ال يضيرها"سوى ذلك، مثل: 

 :  مم  ال ابن مالك

 .َواْ ُرْن بَِ ا َذْ ًما َجَواًبا َلاْو ُجِعاْ  701

 

 َ اااْرًها إِلْن َأْو َ ْيرَِهاااا َلاااْم َينَْجِعاااْ   

شرط بالفاء متى؟ إذا لم يصُلح جعُلُه : يجب اقرتان جواب اليقول  

فعل شرط؛ هذه هي القاعدُة العامة يف المسألة: كل ما ال يصلُح كونُه فعل شرٍط 

 فيجب اقرتانُه بالفاء إن وقع جواب شرط.

متى يجب اقرتان جواب الشرط بالفاء؟ إذا كان هذا الواقع يف جواب الشرط ال 

ًء لك ل)إن( أو لغيرها؛ ألن جواب يجوز أن تأخذُه وتجعلُه فعاًل للشرط سوا

الشرط أوسع من فعل الشرط؛ فعُل الشرط ال يكوُن إال ُمضارًعا ُمطلًقا أو ماضًيا 
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 فيه يعني قيود ُمعينة، وأما جواب الشرط فإنه أوسع من ذلك. 

ما ال   ال يص  أن يف  َع   رط؟ ما األ يام ال ا ال يص  أن تف  َع  

 ستُة أشياء:   رط؟

 ما يصح. "إن زيد  أخوك أ م"فال يصح أن ُيقال:  جملُن األ مين:األول ال-

الذي ال يقع فعل شرط: فعُل الطلب، كل ما دل على طلب وعرفنا  وال اين:-

إن  م "أن تقول:  ، َال يصُ  أن الطلب ثمانية وذكرناها من قبل، كاألمر والنهي

 فعل أمر وهو طلب ال يصح أن يقع فعل شرط. " م" "أ م

)ليس، وعسى، ونِعم، مما ال يقع فعاًل للشرط الفعُل الجامد، مثل:  ا:وال ال-

 ."إن عسى"، أو "إن ليس"أن تقول:  وبئَس( ال يصُ  

مما ال يقُع فعاًل للشرط: الفعُل المقرون بحرف تنفيس، ال يصُح أن  والراب ُ -

 ال يصح. "إن  وخ أٌهب ت هب" ، أو"إن  أٌهب ت هب"تقول: 

، ال يصُح أن "الفعُل المقرون ب)قد("قع فعل شرط: مما ال يوالفامس: -

 ."إن  د  ام زيد أ م"تقول: 

 بغير )لم( أو )ال(، ال يصُح  والساى :-
ٌ

الذي ال يقع فعل شرط: الفعُل المنفي

الفعل المنفي بغير )لم، وال( يعني المنفي ب)لم،  "إن لن تفوم أ م"أن ُيقال: 

نا: إن لم( من خصائصها أهنا تقرتن وال( كما سبق يصح أن يقع فعل شرط، وقل

 ال يصح. "إن لن تفوم أ م"بأدوات الشرط، نعم، نحو: 

يرتتُب على ذلك: قد عرفنا األشياء التي ال تقع فعاًل للشرط، أما هذه الستة لو 

وقعت جواًبا للشرط؛ فيجُب أن تقرتن بالفاء؛ إًذا يرتتُب على ذلك أن )الفاء( تقرتُن 

المواضع، وهي المواضع السابقة؛ إذا وقعت جواًبا للشرط بجواب الشرط يف هذه 

 وقد جمعها ناظٌم بقوله: 



 

 
e 

g h 

f  341 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 ا ااااااااامين  هلبيااااااااان  وبجاماااااااااد  

 

 وبماااااا ولااااان وبفاااااد وباااااال ن يَس  

  :إن تأتا َأنا ُأكرُمك"نحو:  األول الجملن األ مين". 

 .[17األنعام:] (ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ)قال تعالى: 

 :ر، هني، استفهام، تمني، إلى آخره، نحو: الجملُة الطلبية أم الموض  ال اين

البد من )الفاء(  "إن جام زيد  أكرمهُ "ما يجوز أن تقول:  "إن جام زيد  َأكرمهُ "

 ."إن جام زيد  َأكرمهُ "

 .[31آل عمران:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ) قال تعالى:

إن  ام زيد  َليُ ك "، "إن  ام زيد َال ُتَنه"، "إن  ام زيد َمن ُي رمه" وتقول:

 وهكذا طلب. "رمهُت 

 :ۋ ۋ ۅ )لقوله تعالى:  الفعُل الُمقرتن ب)قد( الموض  ال الا

 .[77يو  :] (ۅ ۉ ۉ ې ېې

 : إِْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ مِنَْك َمااًل َوَوَلًدا )نحو:  الفعل الجامد الموض  الراب

 (ڱ ڱ)يعني إن رأيت ذلك فالجواب: ، [40ال َ :] (( َفَعَسى َربِّي39)
 .[40ال َ :]

 :الفعل الُمقرتن بحرف تنفيس: وهو )السين، وسوف(  الموض  الفامس

ڤ ) وقال تعالى: ،[6الَالَ:] (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ)قال تعالى: 

 .[28ال وبن:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 : ب)لن، أو ما(، قال تعالى الموض  الساى 
ُ

ەئ وئ ): الفعُل المنفي

ڄ ڄ ڃ ڃ ) وقال تعالى: ،[115آل عمران:] (وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ
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 إًذا فهذه هي المواضع الستة التي تقرتن ب)الفاء( وجوًبا. ،[72س:يون] (ڃ ڃچ 

أهنا داخلٌة على جواب الشرط؛ وليست هي جواب  والراج  يف ه ْ )ال ام(:

الشرط، وال جزًء من جواب الشرط، ثالثُة أقواٍل يف المسألة، والصحيُح منها أن 

شرط يعني حرف )الفاء( ليست من جواب الشرط وإنما هي داخلٌة على جواب ال

له –ربط يدخل على الجواب ليربط الجواب بالشرط، ولذلك قال الناظم الزواوي 

 يقول فيها:  -منظوٌم مشهور عند المغاربة

 وال ااااام يف الجااااواب  اااا  للااااربِ  

 

 وال تفاااا  َيَااااا جااااواُب  اااارط  

و)الفاء( التي عرفنا أهنا واجبة يف هذه المواضع قد ُتحذف نادًرا أو ضرورًة،   

جاء يف السماع لبعض الشواهد حذُفها، فإن كان يف نثر فهو نادر؛ ألنه قليٌل  يعني

ا وإن كان يف شعر فهو ضرورة، فأما جاء يف النثر رواية جاء فيها:  َإن جام "جدًّ

 ألن )إال( هنا ُملغاة. "وإال َا  م  " ، القياس:"صاُذبَا وإال ا  م   بَا

 وقال الشاعر: 

 َيْشااُ ُرَها اهللُ  َمااْن َيْ َعااِ  الَحَساانَاِ  

 

اااارِّ   اااارُّ بالشَّ   ِعنْااااَد  والشَّ
ِ
 ِ اااايَّانِ  اهلل

 وقال:  "فاهلل"والقياس أن يقول:  

اابا للَ اااِّ  وَمااْن ال ياازْل ينفاااى  والصِّ

 

  ااُيْل ى علااى هااول السااالمن َناِىَمااا 

 ."َسُيل ى"والقياس أن يقول:  

 : ثم قال ابن مالك 

ا اْلُم َ 702 ٌَ  اَجااَأةْ .َوَتْفُلااُ  اْلَ اااَم إِ

 

ااااااَأةْ   ََ ا َلنَااااااا ُمَ ا ٌَ  َكااااااإِْن َتُجااااااْد إِ

أن )إذا( الُفجائية يجوز أن تقع موقع الفاء، وُتغني عنها، نحو:  يعني   

ويجوز يف الكالم  ،[36الروم:] (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)
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م يفنَون"أن تقول:  َُ َ". 

 ،[25الروم:] (ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)وقال تعالى: 

أن أداة الشرط )إذا( وهي أداة شرٍط غيُر جازمة، سيأيت وتلحظون يف هذا الشاهد 

الكالُم عليها؛ إال أهنا ُتشارُك الشرط يف هذه األحكام، وابُن مالك مثلها هنا بقوله: 

َإٌا "أي:  "إن تنج  إٌا أنا أَر ": ، ومثُل ذلك أن تقول"إن تجد إٌا لنا ُم اَأة"

 وهو فصيح.، وهذا قد يعني تستعملُه بعض العامة "أنا أَر 

، "إن تأتا َإٌا أنا ُأكرُمك"ويجوز أن ُيجمع بين )الفاء، وإذا( الُفجائية، نحو: 

إلى أن  ،[96األنبيام:] (ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ) ومن ذلك قوُله تعالى:

 (ېئ)إذا قال:  ،[97األنبيام:] (ک گ گ گ گ ڳ)قال: 
ڍ ڌ ڌ ڎ )فدخلت على جواب )إذا( السابقة  ،[196البفرة:]

 (ک گ گ گ گ ڳ)ماذا يقول؟  ،[96األنبيام:] (ڎ
 .[97األنبيام:]

فإن كان جواُب الشرط غير ذلك، إن كان جواُب الشرط غير الستة المذكورة 

التي يجب فيها اقرتاُنها بالفاء؛ يعني كان جواُب الشرط فعاًل ُمضارًعا، أو ماضًيا؛ 

ٍذ عدم اقرتانه، سلم من هذه القيود، فما ُحكم اقرتانه بالفاء؟ فاألكثُر واألحسُن حينئ

ال داعي )للفاء( وسبقت شواهد  "من يُقم أكرمهُ "ويجوز اقرتاُنُه بالفاء قلياًل، نحو: 

ا ُكلها لم تقرتن ب)الفاء(.  كثيرة جدًّ

من يفم َأ وم "لكن جاء اقرتاُنها ب)الفاء( يف شواهد قليلة؛ فعلى ذلك تقول: 

 مية دخلت عليها )الفاء(.لكي تكون ُجملة أس "َأنا أ ومُ "ويكون التقدير:  "معه

 (مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب)ومن ذلك قولُه تعالى: - 
 أي فهو ال يخاُف؛ وإال لوجب الجزم. ،[13الجن:]
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 (حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت)ومن ذلك قولُه تعالى: - 
 .[95الما دة:]

 .[26يو  :] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)وقال تعالى: -

إن  ام زيد  ام "( تقول: والماضي كما سبق الخالي من القيود ال يحتاج )للفاء 

 ."عمرو

 .[90النم :] (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)وقال تعالى: 

بعد ذلك قالوا: إن جواب الشرط يف غير الواضع المذكورة مما يجب اقرتانه 

ب )الفاء( الكثر واألحسن عدم االقرتان، واالقرتاُن قليل، هذا ما تيسر يف شرح 

 هذه األبيات واهلل أعلم.

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وصلى اهلل و لم على 

 

¹ 
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 الدرس السادس عشر بعد املائة
 اجلزء األول

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 ...أما بعدأجمعين، 

ن فالسالم عليكم ورحمته وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم يف هذه الليلة ليلة االثني

من  من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائٍة وألفالتاسع والعشرين من شهر الُمحرم 

، نحن يف جامع الراجح بحي الجزيرة يف هجرة الحبيب المصطفى 

مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السادس عشر بعد المائة، من 

 دروس شرح ]ألفية ابن مالك[ عليه رحمة اهلل.

درس الماضي يف أثناء الكالم على باب ]عوامل الجزم[ وقلنا وقد توقفنا يف ال

عقد هذا الباب يف أربعة عشر بيًتا، شرحنا منها كم بيت؟  إن ابن مالك 

 شرحنا منها ثمانية أبيات، فيبقى على ذلك ستة أبيات.

 : وَيَا يفول ابن مالك

 .َواْلِ ْعُ  ِمْن َبْعِد اْلَجاَزا إِْن َيْفَ ارِنْ 703

 

 ا َأِو اْلااااااَواِو بِ ْ ِلْيااااااَا َ ِماااااانْ بِاْلَ اااااا 

ااا704  ََ  .َوَجااْزم  أْو َنْصااب  لِِ ْعااَ  إِْمااَر 

 

 َأْو َواواْن بِااااااااااااْلُجْمَلَ ْيِن اْكُ نَِ اااااااااااا 

ااْرُط ُيْ نِااا َعااْن َجااَواَب َ ااْد 705  .َواْلشَّ

 ُعِلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامْ 

 

ااامْ   َِ َُ ا إِْن اْلَمْعنَااى 
 َواْلَعْ ااُس َ ااْد َيااْأتِ

اِع َ ااْرَط .َواْذااِ ْخ َلااَد  اْج َِماا706 

 َوَ َساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامْ 

 

ااااَو ُمْلَ ااااَزم  َْ ََ ااااْرَ    َجااااَواَب َمااااا َأخَّ
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و َخَبااااارْ 707  ٌُ  .َوإِْن َتَواَلَياااااا َوَ ْباااااَ  

 

ََْلًفااااا بِااااالَ َذااااَ رْ   ااااْ  ُم ااااْرَط َرجِّ اْلشَّ ََ 

اااااَ  َبْعاااااَد َ َسااااامِ 708   .َوُربََّماااااا ُرجِّ

 

م  ٌِ  َخَبااااااارَ ُمَفاااااااد   َ اااااااْرط  بِاااااااالَ 

ت الباقية، على أحكاٍم تتعلق بأسلوب يف هذه األبيا تكلم ابن مالك  

الشرط، بعد أن شرحناه بأنه تكلم على أسلوب الشرط؛ ألن جواِزم الفعل 

المضارع التي تجِزم فعلين، هي أدوات الشرط الجازم، فلهذا استطرد يف الكالم 

 على أسلوب الشرط، وبيَّن أركانه، وماذا يقتضيه.

 :هذه األبيات، فقال ثم دخل يف شيء من أحكام أسلوب الشرط يف 

 َواْلِ ْعاااُ  ِماااْن َبْعاااِد اْلَجاااَزا إِْن َيْفَ ااارِنْ 

 

 بِاْلَ ااااااا َأِو اْلااااااَواِو بِ ْ ِلْيااااااَا َ ِماااااانْ  

ذ م ال ع  المضارع، المعَوخ بالواو أو ال ام على جواب  ذكر  

 الشرط.

لو أتيت بأسلوب شرط، أداة شرط، وفعل شرط، وجواب شرط، ثم عطفت 

 "إن تجتهد تنجح"عاًل مضارًعا، بالواو أو الفاء، كأن تقول: على جواب الشرط ف

 ثم اعطف على تنجح. 

، ما حكم هذا "إن تجتهد تنجح فتفرح"أو  "إن تجتهد تنجح أو تفرح"تقول: 

 المضارع؟ إذا ُعطف على الواو أو الفاء على جواب الشرط؟

 يقول: يجوز فيه ثالثة أوجه:

 الجزم، وهو األ و  واألك ر. -

 ، وهو جا ز.والرَ  -

 والنصب، وهو  لي . -

 ."وُأْعطَِيهُ "أو  "وأعطيهِ "أو  "َمن يأتِي ُأكِرُمُه وأعطي هدية"نحو: 
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 ."فيفرَح "و  "فيفرُح  "، و"َمن يجتهد ينجح ويفرح"

 أما الجزم، وهو األ و  واألك ر، ََو على عَ  الم رىا .

يفرح، نقول: عطفت مفرًدا على مفرد، فأخذ إعرابه، فقولنا من يجتهد ينجح و

 يفرح معطوف على الفعل ينجح مجزوٌم مثله، طالما ُجزم بالسكون.

 وأما الرَ ، َعلى ماٌا؟ على اال  ئناخ.

َمن يجتهد ينجح وهو "على االستئناف على أنه خرب لمبتدأ محذوف، أي: 

هو يفرح، إًذا ما الذي وقع بعد الواو؟ جملة، مكونة من مبتدأ وخرب إال أن  "يفرح

َمن "محذوف، وهذه الجملة معطوفة على الجملة السابقة عطف ُجمل،  المبتدأ

 ."وهو ينجح"هذه جملة عطفت عليها قولك،  "يجتهد ينجح

فقولنا استئناف ال يعني ذلك أنه ال ارتباط بين الكالمين مطلًقا، وإنما المعنى 

 أن الكالم ليس على عطف المفردات.

المعين، وال ام ها َام السببين،  وأما النصب، َعلى أن الواو ذينئ  ها واو

 والمضارع بعدْ منصوب بأن، مضمرة وجوًبا.

يعني َمن يجتهد يحصل له نجاح  "َمن يجتهد ينجح ويفرح"على معنى: 

والفرح، أو النجاح والفرح؛ ألن أن ستنسبك مع فعلها بمصدر اسم، فلهذا 

 السابق.يجعلون التقدير حينئذ على تقدير األسماء، وسبق ذلك يف الباب 

: وقد جاءت هذه األوجه الثالثة، الجزم والرفع والنصب يف قوله 

 (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ)
الفعل يغفر ُعطف بالفاء على جواب الشرط يحاسبكم، فقرأ أكثر  ،[284البفرة:]

العشرة بالجزم، فَيْغِفر، وقرأ عاصم وابن عام بالرفع، فيْغِفُر، وجاز يف الشاذ قراءته 

 ب، فيْغِفَر.بالنص
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 وجاءت األوجه الثالثة أيًضا يف قول النابغة الذبياين: 

 َااااإْن يَلااااْك أبااااو  ااااابو  يَلااااْك 

 

اااااَُر الحااااارامُ    ربياااااُ  الن ااااااِ ، والش 

ُْ باااااا ناِب عااااااي َ    و نأخاااااا  بعااااااد

 

ااااارِ، لااااايَس لاااااُه  ااااانَامُ   َْ  أَجااااابِّ ال  

 ونأخذ، فهو معطوف على قوله: والشاهد يف  وله: 

 َلااااْك َااااإْن يَلااااْك أبااااو  ااااابو  ي

 

اااااَُر الحااااارامُ    ربياااااُ  الن ااااااِ ، والش 

 و نأخ  

بالجزم، ونأخُذ بالرفع، على المعنى ونحن نأخُذ أو ونأخَذ على أن الواو 

 للمعية.

أو  [186األعراخ:] (ۉ ې ې ې ې ىى ائ): وقال 

 نَذُرُهم قراءتان.

أن يف هذا الفعل المعطوف بالواو، األوجه  يف أوضح المسالك، ذكر 

اء يف القراءة األوجه الثالثة، إال أن المذكور يف كتب التفسير والقراءات الثالثة، ج

 الرفع، والجزم، هذا المذكور فيها ولم ُيذكر فيها النصب.

 هذا إذا كان العطف بالواو، أو الفاء.

، فالجزم جائز؟ طبًعا جائز.  طيب إذا كان العطف بُثمَّ

ل أحرف العطف يعني هذا األصل، األصل يف العطف عطف مفردات، فك

 ."َمن يجتهد ينجح ثم يفرح"تعطف، فال إشكال يف الجزم، 

زه أكثر النحويين؛ ألهنم  ؟ الجواب: نعم جوَّ طيب والرفع، يجوز بعد ُثمَّ

، وإن كان األشهر أن الواو الفاء، هما حرفا االستئناف،  ُيجوزون االستئناف بعد ُثمَّ

 لكن قد تأيت ُثمَّ حرف استئناف.
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و الذي ال يجوز؛ ألن أن المضمرة ال ُتضمر إال بعد واو لكن النصب، ه

 المعية، أو فاء السببية، المعنيين السابقين، وهذا هو الوارد.

وأما يف بقية حروف العطف، أو وبقية حروف العطف، فال يجوز لك فيها إال 

 الجزم؛ ألن الجزم على عطف المفردات، وهذا هو األصل يف كل حروف العطف.

فقلنا على ماذا؟ على االستئناف، واالستئناف ال يكون إال بالواو أو وأما الرفع 

، أما البقية ال يأيت بعده استئناف. زه بُثمَّ  الفاء، وبعضهم كما قلنا جوَّ

والنصب كذلك ال يكون إال بعد الواو، والفاء على معنى السببية، على معنى 

 واو المعية وفاء السببية.

 نحويين ُيقيدون العطف هنا بالواو، والفاء.فلهذا تجدون أن ابن مالك وال

 :  مم  ال ابن مالك

ااااا ََ  َوَجااااْزم  أْو َنْصااااب  لِِ ْعااااَ  إِْمااااَر 

 

 َأْو َواواْن بِااااااااااااْلُجْمَلَ ْيِن اْكُ نَِ اااااااااااا 

ذ م ال ع  المضارع المعَوخ بالواو أو ال ام، على َع   ذكر هنا  

 الشرط.

تحرص المعطوف بالواو أو  ما حكم "إْن تجتهد وَتحِرص تنجح"كأن تقول: 

 بالفاء على فعل الشرط، ذكره يف هذا البيت.

 قال: 

 َنْصب   أوْ  َوَجْزم  

يجوز فيه حينئذ الجزم، وهو الوجه األكثر واألقوى، ويجوز فيه النصب، وهو 

 جائز.

 أما الجزم، فكما سبق على أنه من عطف المفردات، وهذا هو األصل.
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واو للمعية، والفاء للسبيبة، والمضارع وأما النصب، فكما سبق على أن ال 

ر كيف ُتقدر األسماء؟  َمن يجتهد "بعدهما منصوب بأن مضمرة على تقدير قدِّ

هذه ينجَح صارت اسم؛ ألهنا  "َمن يجتهَد وينجَح  "إًذا يف النصب "ويحِرص ينجح

 منصوبة بأن، وأن والفعل اسم مأول، فأنت تجعل التقدير على تقدير األسماء.

 ن يحصل منه اجتهاد وحرٌص ينجح، وهكذا.يعني مَ 

يجوز الوجهان وإن كان  "َمن يأتِي ويُبكِرَ "أو  "َمن يأيت وُيَبكِر ُأكِرُمه"تقول: 

 الجزم هو الظاهر واألكثر.

طيب، أما الجزم فال يحتاج إلى شواهد؛ ألنه األصل واألكثر، من شواهد 

 النصب هنا قول الشاعر:

ِْ ُناا ويفضاا  منااا يف اارب وَماان  وال  ِو

 

 يفشاااى ُظْلًماااا ماااا أَ ااااَم َوال َهْضاااًما 

ِْ نُ  ويفض  منا يف رب وَمن    ِو

من أداة الشرط، يقرتب فعل الشرط، ُنؤِوه جواب الشرط، ثم عطف على فعل 

 بالنصب. يفض َ الشرط، فقال: 

طيب إًذا فيجوز حينئذ يف هذا الفعل وجهان: الجزم والنصب، وأما الرفع فال 

 لرفع كما عرفنا من قبل على ماذا؟ على االستئناف.يجوز، لماذا؟ ألن ا

واالستئناف يمتنع قبل تمام الجزاء؛ ألن جملة الشرط مكونة من أداة الشرط، 

وفعل الشرط، وجواب الشرط، فأنت ال تستأنف كالًما جديًدا حتى ينتهي الكالم 

 السابق، وإال يتقطع الكالم حينئذ وال يصح.

اب الشرط، المسألة األولى العطف على بخالف المسألة األولى، يف جو

جواب الشرط، فحينئذ جملة الشرط اكتملت بأركاهنا، َمن يجتهد ينجح، ثم قلت 

ويفرح حينئذ يصح أن تجعله استئناًفا، أما إذا عطفت على فعل الشرط، فال يصح 
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 الرفع؛ ألن االستئناف حينئذ يمتنع؛ ألنه ال يأيت قبل تمام الجزاء.

، على تقدير االستئناف، "من يجتهد ويحرُص ينجح" ل:َال يجوز أن تفو

يعني من يجتهد وهو يحرص ينجح، فتجعل جملة هو يحرص معطوفة عطف 

ُجمل، على قولك من يجتهد، ثم يأيت بعد ذلك جواب الشرط، ويكون قد 

 استأنفت قبل مجيء جواب الشرط، هذا ممتنع، هذا ممتنع.

مرفوًعا على االستئناف، وإنما مرفوًعا لكن لو قلنا إن المضارع المرفوع، ليس 

 -وأحب المجتهد-َمن يجتهد "على االعرتاض، جملة معرتضة، كأن تقول مثاًل: 

من يجتهد ينجح، ثم أتيت بجملة معرتضة بين الشرط وجوابه، فقلت:  "ينجح

حينئذ الفعل ال شك أنه مرفوع، لكن ليس  "ينجح -وأحبُّ المجتهدَ –من يجتهد "

 ستئناف، وإنما هو مرفوع على االعرتاض.مرفوع على اال

واالعرتاض كما تعرفون، هذه طبيعته، أنه يقع بين متالزمين، االعرتاض يقع 

 بين متالزمين، وال يضر الجملة حينئذ.

 .[36محمد:] (إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم): قال 

معطوف على فعل  [224البفرة:] (ی)فعل الشرط،  (إن تؤمنوا)

وم أم منصوب؟ يف الصناعة النحوية نقول: الوجهان جائزان، هذه يف الشرط، مجز

 الصناعة النحوية، يعني دون نظر لشيء آخر.

لكن لو نظرنا إلى أن األفضل يف القرآن دائًما أن ُيحمل على األقوى 

واألحسن، وأن ُيحمل على نظائره، وأن ُيحمل على كثير فيه وعلى كالم العرب، 

 ه القليلة إال إذا لم نجد مخرًجا آخر.وأال ُيحمل على األوج

إن الفعل هنا مجزوم، مجزوم على الوجه األقوى  َعلى ٌلك ينب ا أن نفول:

 واألكثر، سواء األكثر يف القرآن الكريم، أو يف كالم العرب.
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فدائًما ُنفرق يا إخوان بين الصناعة النحوية، وبين ما يخّص هذا المثال،  

ز أوجًها إال أن المثال قد ال يجوز فيه إال وجه واحد، بحسب  فالصناعة قد ُتجوِّ

 المعنى، أو بقرائن أخرى، وتكلمنا على هذه المسألة أكثر من مرة.

 وقال الشاعر ُزهير يف معلقته المشهورة: 

َيْبَفاااْ  بَِ ْضاااِلهِ  ََ ْضاااَ   ََ ا  ٌَ  َوَماااْن َياااُك 

 

  ََلااااى َ ْوِمااااِه ُيْسااااَ ْ َن َعنْااااُه َوُيااااْ َممِ  

َيْبَفْ   " الشاهد يف قوله:   عطفه على فعل الشرط على الوجه األكثر، فجزم. "ََ

 :  مم  ال ابن مالك

ااْرُط ُيْ نِااا َعااْن َجااَواَب َ ااْد ُعِلاامْ   َواْلشَّ

 

اامْ   َِ َُ ا إِْن اْلَمْعنَااى 
 َواْلَعْ ااُس َ ااْد َيااْأتِ

 يف هذا البيت، أن جواب الشرط، يجوز حذفه إن دلَّ عليه دليل. ذكر  

يجوز حذفه إن دلَّ عليه دليل على القاعدة العامة يف  وكذلك فعل الشرط،

 الحذف.

 ."أن كل ما دلَّ عليه دليل جاز حذفه"

أما ذ خ جواب الشرط لدلي ، َ  ير جًدا يف كالم العرب، إال أنه على 

 نوعين:

 النوع األول: ما يجوز ذ َه.

به، إذا قلنا ما يجوز حذفه، يعني ما يجوز حذفه وما يجوز ذكره والتصريح 

 وذلك إذا لم يكن لفظ الدليل لفظ الجواب.

سيارُتَك يا أخي "إذا لم يكن لفظ الدليل هو نفسه لفظ الجواب، كأن تقول: 

 أي إن استطعت تغييرها فافعل. "قديمٌة وُمتعبة فإن استطعت

يعني إن رغبت فيها أريُتك إياها،  "رأيُت خرفاًنا طيبة إن رغبت"أو تقول: 
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 وهكذا.

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ىئ ی ): قال 

أي: فإن استطعت ذلك فائتهم  [35األنعام:] (حب خب مب ىب يب جت حتخت

 بآية.

 .[35األنعام:] (جت حتخت)فالجواب هنا محذوف، دلَّ عليه قوله: 

فهنا يصح يف اآلية مثاًل، أن تقول يف الكالم فإن استطعت أن تأتيهم بآية، فائتهم 

 بآية، يصح أن ُتصرح بالجواب، وأن تحذف الجواب.

ح.  أو األمثلة المصنوعة التي قلناها قبل قليل، يصح أن تحذف وأن ُتصرِّ

 والنوع ال اين من ذ خ جواب الشرط: ما يجب َيه ذ خ الجواب.

يعني ال يجوز التصريح بالجواب حينئذ، وذلك متى؟ إذا كان لفظ الدليل هو 

ل على لفظ الجواب، إذا كان لفظ الدليل هو هو لفظ الجواب المحذوف، الذي يد

 الجواب المحذوف.

ر الجواب؟ إن ضربتُه فأنت ظالم، لفظ  "أنَت ظالٌم إن ضرْبَته"كقولك:  قدِّ

أنت "الجواب المحذوف، هو هو لفظ الدليل، حينئذ ال يصح يف الكالم أن تقول: 

 هذا يسمونه ِعي. "ظالم إن ضربُت فأنت ظالم

 نت راسب.يعني إن لم تجتهد فأ "أنت راسٌب إن لم تجتهد"أو تقول: 

 يعني إن نجى لم أنجو. "لم أنجو إن نجى"أو تقول: 

 قال الزهير بن مسعود: 

 ماااااَكَأنَّ  الَحلاااايس َعشااااين  اااااَىرُ  

 

 َعلاااى النَحااارِ ِمناااُه لاااون ُبااارَى َمحبَّااارِ  

َلااام َأرِ اااِه إِن َيااانُج منَاااا َوإِن َيُمااات  ََ 

 

اااااااارِ    َََعناااااااان ال َ ااااااااُس َوال بم مَّ
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َلم َأرِ ِه إِن َينُج  "يقول   يقول يعني إن ينجو منها لم ُأرقِه، إن ينجو منها  " منَا ََ

 إن نجى من هذه الطعنة، ما قرأت عليه رقية لكي يشفى.

 منها،. " َوإِن َيُمت "

رِ   َََعنن ال َ ُس َوال بم مَّ

يعني وإن يمت فطعنتي طعنة ال ُغٍس، فحذف المبتدأ وذكرنا يف باب المبتدأ 

 ا يف صدر الجواب، جواب الشرط.والخرب أن المبتدأ ُيحذف كثيرً 

ومثل هذا األسلوب، أعني الثاين، إذا كان لفظ الدليل هو هو لفظ الجواب، يف 

هذا األسلوب خالٌف بين النحويين، فما ذكرناه هو قول جمهور البصريين، 

 يقولون إن الجواب محذوف، والمتقدم دليٌل عليه.

البصريين، يقولون: إن والقول الثاين يف المسألة، قول الكوفيين وبعض 

المتقدم عينه هو الجواب، المتقدم هو هو الجواب، فعند هؤالء يجوز أن تقدم 

 الجواب ويجوز أن تؤخر الجواب، فإن أخرته فله أحكام، وإن قدمته فله أحكام.

والراجح األول، معنًى وصناعة، أما يف الصناعة، فلو كان الجواب القرتن 

الصدارة، وهذا يدل عليه أدلة كثيرة، أن أدوات الشرط بالفاء؛ ألن أداة الشرط لها 

 واالستفهام لها صدارة.

وأما من حيث المعنى وهذا الذي يجعل البصريين كثيًرا ُيدققون يف أحكامهم، 

وال يقبلون بالظواهر، وهو مراعاهتم الشديدة للمعاين، فلهذا يقول عنهم شيخ 

قيق، وأهل الكوفة هم أهل الظاهر؛ اإلسالم ابن تيمية إن أهل البصرة هم أهل التح

 ألهنم يقفون عند المعاين كثيًرا.

 الفاعدة عندهم: أن اخ الخ األ لوب يدل على اخ الخ المعنى.
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يعني ما اختلف األسلوب إال أن المعنى يختلف، ليس يختلف تماًما، وإنما 

 فيه اختالف.

فقد ابتدأت فلهذا يقول البصريون والجمهور، يقول أنت إذا قلت أنت ظالم، 

بخرب جازم، السامع عندما يسمعك تقول: أنت ظالٌم، ما يفهم الشرط، وإنما يفهم 

الخرب الجازم أنت ظالٌم، ثم يبدو لك أن ُتعلق األمر بالشرط، فتقول: إن ضربَته، 

 فهذا معنى يقصد إليه المتكلم.

إن "وهو خالف المعنى اآلخر الذي يقصد التعليق منذ البداية، فيقول: 

 ."فأنت ظالم"هذا التعليق، فهمنا، طيب ماذا يكون؟  "َتهُ ضرب

المعنين مختلفان، وإن كان المعنى اإلجمالي واحد، لكن المعاين التفصيلية 

تختلف، وهذا كالتخصيص بعد التعميم، أن يأيت األمر مخصًصا منذ البداية، 

واحدة،  يختلف عن األمر الذي يأيت عاًما ثم بعد ذلك ُيخصص، وإن كانت النتيجة

 وهو أن هذا العموم ليس على عمومه وإنما ُمخصص.

 ولذلك أمثلة كثيرة جًدا يف النحو، خالفات كثيرة تعود إلى هذا األمر.

وإن كنا نقف عند كثير منها، مثاًل: تقدم الفاعل، هل الفاعل  من األم لن م اًل:

محمد فاعل  "محمٌد قامَ "طب لو قلنا:  "قاَم محمد"يتقدم أو ال يتقدم، يف قولك: 

 متقدم أم مبتدأ؟ خالف.

شرحناه يف الفاعل، فالجمهور يقولون إنه مبتدأ، وجمهور الكوفيين يقولون إنه 

 فاعل متقدم؛ ألهنم ُيجوزون تقدم الفاعل.

وذكرنا حينذاك أدلة كثيرة صناعية ومعنوية، تنصر قول الجمهور، أنه مبتدأ، 

ماذا تفهم؟ ال تفهم أنه قام، ال  "محمدٌ "منها أن المعنى يختلف، فإذا قال لك قائل: 

تفهم أنه قام، ألنه قد يقول محمد أخوك، خالص ما يف فعل أبًدا وال فاعل، محمٌد 
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 أخوك. 

فالعربي عندما يقول محمٌد ال يفهم الفاعل أبًدا، ال يفهم الفاعلية، وإنما ُيفِهم 

 رب عنه بخرب.أنه أوقع االسم يف ابتداء الكالم، فهو مبتدأ، ثم بعد ذلك ُيخ

 وقد يكون غير فعل، محمٌد أخوك. "محمٌد قام"قد يكون هذا الخرب فعاًل 

فينظرون إلى هذه المعاين ويدققون فيها، هم الذين يعني ال يرضون باألخذ 

بالظاهر، وهم الذين تنضبط معهم المقاييس، وهم الذين تسندهم األدلة المختلفة 

 ى.الصناعية والقياسية، يف األبواب األخر

قام "ففي هذه المسألة مثاًل، لو خرجنا من المفرد إلى الجمع، وقلنا: 

فهذا  "المحمدون قاموا"ثم قدمنا الفاعل، لكانت العرب تقول ماذا؟  "المحمدون

يدل على أن المحمدون مبتدأ أم فاعل؟ هذا يدل على أن المحمدون فاعل، أي: 

 لم تعمل فيه شيًئا غير هذا يدل على أن المحمدون مبتدأ؛ ألنه لو كان فاعاًل 

 قِدم الفاعل لو كان الفاعل مقدم تقدم الفاعل فقط. "قام محمد"التقديم، 

وهذا ال تقوله العرب، فهذا يدل أيًضا على  "المحمدون قاموا"فكنت تقول: 

 أن العرب بالفعل تقصد هذا االختالف يف المعنى، عندما ُتقدم االسم.

 واب الشرط.ال الم اِن على ماٌا؟ على ذ خ ج

 .عندما اج م   رط و سممن حذف جواب الشرط ما سيأيت يف البيت التالي، 

إذا اجتمع شرط وقسم، فُيحذف جواب الثاين منهما، فإذا كان الشرط، فإن 

 جوابه محذوف، فلهذا يدخل أيًضا يف هذه المسألة.

 كل هذا كالم على حذف جواب الشرط.

فعل الشرط لدليل، نحو: طيب وحذف فعل الشرط، أيًضا يجوز حذف 
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 ."اجتهد جيًدا وإال ترسب"

يعني وإن ال تجتهد ترسب، إن ال صار بينهما  "اجتهد جيًدا وإال ترسب"

إًذا  "وإال ترسب"إدغام، فقلنا إالَّ وإال، ثم حذفنا فعل الشرط فصارت الجملة 

 فعل الشرط هنا محذوف لدليل.

يعني  "وإال أعَلمُتك"أو  "لمُتكاقرأ الكتاب وستعرُف الطريقة وإالَّ ع"تقول: 

 وإال تفهم أعلمتك.

 يعني ومن ال يجتهد يرسب. "من يجتهد ينجح ومن ال يرسب"تقول: 

 وهكذا كل ما دلَّ عليه دليل جاز أن تحذفه.

 قال األحوص: 

 ََلِّفَاااااااا َلساااااااَت لَاااااااا بأهااااااا َ 

 

 بُ اا َم وإالَّ َيْعُلاااوا م ر ااَك الحساااامُ  

 يأمره أن ُيطلق زوجته. 

 َاااااااا َلساااااااَت لَاااااااا بأهااااااا َ ََلِّف

 

 بُ اااااااااااااااااا َم وإالَّ َيْعُلااااااااااااااااااوا  

 يقول: وإال ُتطلقها َيْعُلوا ثم حذف فعل الشرط. 

ومن حذف فعل الشرط، األسلوب المشهور الذي سبق يف باب كان وأخواهتا، 

 كقولهم:

أي: إن فعلَت خيًرا فجزاؤك خيٌر، وعرفنا أن يف الجملة أكثر  "إْن خيًرا فخيرٌ "

 من ضبط.

فعل الشرط، أسلوب آخر مشهور عندما يأيت اسٌم بعد أداة الشرط،  ومن حذف

 إذا جاء بعد أداة الشرط اسم.

  [6ال وبن:] (ې ې ى ى ائ ائ) كقوله تعالى:
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أي فعل الشرط، أحٌد اسم ما  (إن أحد من المشركين استجارك فأجره) 

يمكن أن يكون فعل شرط، قالوا: إن فعل الشرط محذوف، دلَّ عليه المذكور، 

 وأحٌد فاعل لفعل الشرط المحذوف، يعني وإن استجارَك أحٌد فأِجْرُه.

إال إنه ال يجوز لك يف الكالم أن تجمع بين الِعَوض والُمعوض، إما أن تذكر 

 ."إن أحد استجارك فأجره"، أو تذكر الثاين "إن استجارك أحد فأجره"األول، 

 (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ)وقوله تعالى: 
 اقتتلوا فأصلحوا بينهما.يعني إن  ،[9الحجرا :]

وهذه المسألة وهي ما إذا أتى اسم بعد أداة الشرط، اختلف فيها النحويون 

 على ثالثة أقوال، وهي من المسائل المشهورة:

يجوز هذا ال إشكال فيه، من حيث  "إذا محمٌد جاَءك فأكِرْمهُ "كأن تقول: 

ٌد فأكِرمه، أو تقدم الجواز جائز، ومسموع وفصيح سواء ُتقدم الفعل إذا جاء محم

 كالهما جائز. "إذا محمٌد جاًء فأكِرمه"االسم 

 لكن الخالف يف التخريج يف تخريج االسم، إذا ولي أداة الشرط.

والقول األول قول جمهور البصريين، أن فعل الشرط محذوف وأداة الشرط 

 داخلة على هذا الفعل المحذوف، واالسم فاعل لهذا الفعل المحذوف.

ل المذكور، فدليل على الفعل المحذوف، وهذا الذي قلناه قبل قليل وأما الفع

يعني وإن استجارك أحٌد، فالفعل محذوف واالسم  "وإن أحدٌ "وشرحنا عليه 

المذكور فاعله، فيكون الكالم حينئذ من باب ماذا؟ من باب حذف الفعل، وبقاء 

دلَّ عليه دليل ال الفاعل، وهذا كثير منتشر يف اللغة، الفعل يجوز أن ُيحذف إذا 

 إشكال يف ذلك، ويبقى فاعله.
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 يرون أنه مبتدأ. الفول ال اين يف المسألن لل وَيين،

والفعل الذي بعده خربه، طيب وأين فعل الشرط؟ إن أحٌد استجارك، إن أداة 

شرط، أحٌد مبتدأ، استجارك خرب المبتدأ، فأجِره جواب الشرط، أين فعل الشرط، 

 حينئذ من الجملة. قالوا فعل الشرط مفهوم

نعم هم يقرون أن الشرط ال بد أن يكون بفعل؛ ألن الشرط عقاًل ال يكون إال 

بفعل ما تقول إذا الساعة جئتك، ما يصلح، ال بد أن يكون الشرط فعاًل، لكن 

 يقولون األسلوب صحيح، وفعل الشرط مفهوم من الجملة، يعني لو استجارك.

لفظ، فعل الشرط يف اللفظ اآلن، فعل أو قولهم واضح؟ يقول فعل الشرط يف ال

جملة؟ جملة اسمية، إال أنه يؤخذ من هذه الجلمة االسمية مضموًنا فعل الشرط، 

 إًذا هم ال يمنعون يف الظاهر وقوع الجملة فعل شرط، ما عندهم إشكال يف ذلك.

فعل الشرط عندهم ال إشكال يف أنه يقع جملة اسمية كما رأيتم، جملة اسمية 

 ملة.يعني ج

إن قاَم محمد "، وقياس قولهم لو وقع فعل الشرط ماضًيا، وقياس قولهم

إن قاَم، قام هذا فعل ماٍض ما إعرابه؟ يف محل جزم؟ أو ال محل له من  "قمُت 

 اإلعراب؟

على كالم من؟ كالم الكوفيين، وعلى كالم الجمهور؟ يف محل جزم، هذا 

 التي قبلها.شرحناه يف المحاضرة الماضية الظاهر، الماضية و

نعم إذا وقع فعل الشرط وجواب الشرط، فعلين ماضيين، ففي المسألة قوالن، 

أكثر النحويين، أن الفعل الماضي حينئذ محله الجزم، وهذا الموقع الوحيد الذي 

 يكون للفعل الماضي فيه حكم إعرابي.

فيقولون قام، قام فعل ماضي يف محل جزم، يعني يجعلون الجزم واقع على 
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 .لفظه 

وقياس قول الكوفيين، إنه يمكن أن يكون الجزم حينئذ واقًعا على الجملة، 

يعني قاَم نقول فعل ماٍض مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، والفاعل 

 ضمير مسترت تقديره هو، والجملة الفعلية قام هو يف محل جزم.

جارك خربه، أحٌد مبتدأ، واست "وإن أحٌد استجاَركَ "ألنك على قول الكوفيين: 

طيب وجزم فعل الشرط، وقع على ماذا؟ يقولون: وقع عل الجملة، إًذا فالجملة يف 

 محل جزم، إًذا أجازوا وقوع الجملة فعل شرط.

 أن الفعل محذوف وأحد فاعله. الفول األول: لجمَور البصريين،

 أن أحٌد مبتدأ والفعل بعده الخرب. والفول ال اين: لل وَيين،

ز اإلعرابين يف مثل هذا  وهو لألخ  ،والفول ال الا:  جواز األمرين، ُيجوِّ

 األسلوب.

والقول األول قول جمهور البصريين، هو الموافق للقياس، هو الموافق 

للقياس؛ ألن الشرط اتفاًقا ال يكون إال بفعل، حتى الكوفيين ُيقرون بأن الشرط ال 

 يكون عقاًل إال بفعل.

األمر على قياسه، يعني أبقينا الشرط  وعلى قول جمهور البصريين، أبقينا

بفعل، على تقدير فعٍل محذوف، وحذف الفعل وبقاء الفاعل، ليس قلياًل أو 

ضعيًفا، وإنما هو كثير جًدا يف الكالم، ال بل ال إشكال فيه وال خالف يف جواز 

 حذف الفعل إذا دل عليه دليل.

متى ما دلَّ عليه  وذكرنا يف باب الفاعل أن الفعل ُيحذف يف مواضع كثيرة،

 دليل.
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 فذكرنا اآلن حذف جواب الشرط، وذكرنا حذف فعل الشرط.

 ويجوز ذ خ َع  الشرط، وجواب الشرط مًعا، لدلي .: ثم نقول

 فما الذي يبقى؟ أداة الشرط.

 على األسلوب يعني؟ الَالب:

فيقول:  "ستعاقُبُه وإن اعتذر"نعم، كأن تقول كأن أقول ألحدكم:  الشيخ:

 عني وإن اعتذر فسأعاقبه، هذا كالم، أنا أقول نعم.ي "وإن"

هذا الذي أقول، ما جاز الحذف إال لدليل، لكن هذا الدليل الذي قلته أنا هل 

هو فعل الشرط وجواب الشرط، ألن التي قلتها أنت أم جملة سابقة؟ جملة سابقة، 

معنوي،  هذا كالم وهذا كالم، ال يجوز أن ُيحذف إال لدليل، دليل لفظي أو دليل

 بس ال بد من دليل.

 قال الراجز: 

 َوإِْنااانْ  َ اَلاااْت َبنَااااُ  الَعااامِّ َياااا َ اااْلَمى

 

ِفياااااًرا َكاااااانَ    َوإِنْ  َ اَلاااااْت  ُمْعاااااِدًما ََ

 يعني وإن كان فقيًرا ُمعِدًما فُأريده. 

 قال الشاعر: 

َْ َوىيَعَ ااااَك ال ااااا  ا ااااُ وىعَ َا اذَ اااا

 

 إْن َوصااالَت وإْن لااامِ  األَعااااِزِب  ياااومَ  

ُوِصلت وإن لِم، احَفْظ َوديَعَتَك إْن َوصلَت وإْن لِم، فقوله: إن وصلت ذكر  إن 

أداة الشرط وفعل الشرط وحذف جواب الشرط، يعني وإن َوصلت فاحفظ 

 وديعتك.

يعني وإن لم توصل فاحفظ وديعتك، حذف فعل الشرط وإْن لِم، وقوله: 

 وجواب الشرط.
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ذا اللفظ الذي رواه هب ويف الحديث الذي رواه البخاري، قال  

 .«َإن جام صاذبَا وإال ا  م   بَا»البخاري: 

النحويون يقولون: رواية دائًما، يقولون من ذلك رواية، هذه الرواية؛ ألهنم لو 

النتهى الخالف يف االحتجاج به، ويف  قطعوا بأنه قول النبي 

 الحديث روايات كثيرة جًدا تخالف هذا االستشهاد.

، التقدير، الكالم هذا على «جام صاذبَا وإال ا  م   بَاَإن »المهم، قال: 

ر، فإن لم  اللَُّقطة، التقدير فإن جاء صاحبها، ماذا يفعل؟ فُردها إليه، وإال استمتع قدِّ

 يأيت فاستمتع هبا.

 حذف الجواب، فردها إليه. «َإن جام صاذبَا»فقوله: 

 جئ فاستمتع هبا.حذف فعل الشرط، يعني وإن لم ي «إال ا  م   بَا»وقوله: 

 و د ُتح خ أىاة الشرط، وَع  الشرط َف .ثم نقول: 

ما الذي يبقى؟ جواب الشرط، وهذا على قول الجمهور، يف األسلوب السابق 

 ."ُزرنِي ُأكِرمك"الذي شرحناه، يف نحو قولك: 

، ما جازم أكرمك عند الجمهور؟ شرط محذوف، يعني ُزرين "ُزرنِي ُأكِرمك"

ك، وقال بعض النحويين، إن الجازم هو فعل األمر، يعني فعل إن َتُزرين ُأكرم

 الطلب نفسه، فهؤالء يقولون مجزوم بالطلب.

 : مم  ال ابن مالك

 َواْذااِ ْخ َلااَد  اْج َِماااِع َ ااْرَط َوَ َساامْ 

 

ااااَو ُمْلَ ااااَزم  َْ ََ ااااْرَ    َجااااَواَب َمااااا َأخَّ

ابه إما معلوم أن الشرط له جواب، وأن القسم له جواب، أما الشرط فجو 

 مجزوم لفًظا نحو من يأيت ُأكرُمه وإما مقرتن بالفاء، من يأيت فهو ُمكَرٌم.
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لم يعقد باًبا للقسم،  وأما القسم فجوابه، وعلى ذكر القسم ابن مالك 

مع أن النحويين يعقدون باًبا للقسم؛ ألنه أسلوب مهم جًدا يف العربية، وقد عقده يف 

ة، لكنه من األبواب القليلة التي لم ينقلها ابن أصل األلفية، وهي الكافية الشافي

 مالك من أصل األلفية إلى األلفية.

 أما القسم فجوابه:

."إما مضارع مؤكد بالنون، وذلك إذا كان مضارًعا مثبًتا، مثل:   أَلُقوَمنَّ
ِ
 واهلل

 لقد قاَم محمد" أو مف رن بلفد، م  : -
ِ
 ."واهلل

 إنَّ محمدً " أو مف رن بإنَّ نحو: -
ِ
 ."ا مسافرواهلل

 لمحمٌد مسافر" أو مف رن بالالم، نحو: -
ِ
 ."واهلل

 ما محمٌد مسافر" أو من ا بما، أو ال، أو إْن، نحو: -
ِ
 ."واهلل

  يف البيت ال    رأناْ، يف  وله:  وابن مالك

 َواْذااِ ْخ َلااَد  اْج َِماااِع َ ااْرَط َوَ َساامْ 

 

ااااَو ُمْلَ ااااَزم  َْ ََ ااااْرَ    َجااااَواَب َمااااا َأخَّ

تمع يف الكالم شرٌط وقسم، كان الجواب لألول منهما، وجواب يقول: إذا اج 

 الثاين؟ محذوف لداللة األول عليه.

 يُقم بكرٌ "نحو: 
ِ
 ."إن قاَم زيٌد واهلل

 "، هذا أسلوب الشرط، "إن قاَم زيدٌ "
ِ
هذا أسلوب القسم كالهما يطلب  "واهلل

 جواًبا، وقد تقدم الشرط، فيجب أن يكون الجواب للشرط.

 إن قامَ و"فنقول: 
ِ
 َيُقم"، فنقول: "اهلل

ِ
بالجزم، فيكون القسم  "إن قاَم زيٌد واهلل

 حينئذ معرتًضا، بين الشرط وجوابه.

 إن قاَم زيٌد ليقوَمنَّ بكرٌ "وإن قدمت القسم، وقلت: 
ِ
فيكون الجواب  "واهلل
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 إْن قاَم زيٌد لَيقوَمنَّ بكرٌ "للقسم، فتقول:  
ِ
 ."واهلل

 الشرط حينئذ معرتًضا بين القسم وجوابه.فتجعل الجواب للقسم، فيكون 

 وربي ُأكِرُمه"تقول: 
َّ

 "فإذا قدمت القسم قلت:  "َمن يأيت إلي
ّ

وربي َمن يأيت إلي

يعني وربي ألكرمنه، نعم إذا كان مضارًعا مثبًتا ال بد من دخول الالم،  "ألُكِرَمنَّهُ 

 والتوكيد بالنون.

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): قال 

يأتون  [88اإل رام:] (ٹ ٹ)أين الجواب؟  ،[88 رام:اإل] (ٹ ٹ ٹ

 الفعل هنا مرفوع أو مجزوم؟ مرفوع.

الالم يف  [88اإل رام:] (ڀ ٺ)طيب ما الذي اجتمع عندنا يف قوله: 

قوله لئن، الالم هذه هي الموطئة للقسم، يعني الدالة على قسم محذوف، يعني 

 واهلل لئن، وقوله: إن، هذا الشرط.

قسم وشرط، وتقدم القسم، فوجب كون الجواب للقسم، فقال: إًذا فاجتمع 

 نعم. [88اإل رام:] (ٹ ٹ)

 ال يأتوا، 
ِ
ولو تقدم الشرط؟ فقيل يف الكالم: إن اجتمعت اإلنُس والجن واهلل

 فتحذف.

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ): قال 
 .[51الروم:]

فقال:  [51الروم:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)

 .جواب القسم [51الروم:] (پ)
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قلنا أن جواب الشرط: إما أن يكون مضارًعا مجزوًما، أو يكون ماضًيا، أو 

مقرتًنا بالفاء، هنا لظلوا اقرتن بالالم، يعني ليس جواًبا للشرط، بل هو جواب 

 للقسم؛ ألن القسم هو الذي تقدم لئن الالم موطئة للقسم.

 (ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ)قال تعالى: 
 .[145البفرة:]

 وهذا جواب القسم. [145لبفرة:ا] (ەئ ەئ وئوئ)

إًذا فإذا اجتمع قسم وشرط، وجب كون الجواب لألول، وُحذف جواب الثاين 

 لداللة األول عليه.

 : مم  ال ابن مالك

و َخَبااااااااارْ  ٌُ  َوإِْن َتَواَلَياااااااااا َوَ ْباااااااااَ  

 

ََْلًفااااا بِااااالَ َذااااَ رْ   ااااْ  ُم ااااْرَط َرجِّ اْلشَّ ََ 

جتمعا وتقدم عليها ذو خرب، : إن تواليا الشرط والقسم، يعني ايقول  

وتقدم عليهما ذو خرب، يعني طالب خرب، ما الذي يطلب الخرب؟ المبتدأ أو ما أصله 

المبتدأ، المبتدأ يطلب الخرب، ما أصله المبتدأ؟ يعني اسم كان، واسم إن والمفعول 

 األول يف باب ظن.

خرب طيب فإذا اجتمع شرط وقسم، وتقدم عليهما ذو خرب، تقدم عليهما ذو 

 أكرمِه"يعني تقدم عليهما مبتدأ يطلب خربًا، كأن تقول: 
ِ
 ."محمٌد إن قام واهلل

 أكرمِه"
ِ
، لكن تقدم  "محمٌد إن قام واهلل

ِ
هنا اجتمع قسم وشرط، إن قام واهلل

 عليهما مبتدأ، ما الحكم؟ 

و َخَبااااااااارْ  ٌُ  َوإِْن َتَواَلَياااااااااا َوَ ْباااااااااَ  

 

ااااااااااااااااااااااْ    ااااااااااااااااااااااْرَط َرجِّ اْلشَّ ََ 

ن الجواب للشرط مطلًقا، ما معنى مطلًقا، يعني سواء تقدم يعني رجح أن يكو 
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 الشرط على القسم أو تقدم القسم على الشرط. 

 أكِرْمه"فتقول: 
ِ
 إن قاَم أكِرْمهِ "أو  "محمٌد إن قاَم واهلل

ِ
، هذا واجب "محمٌد واهلل

أو راجح؟ ابن مالك يقول: فالشرط رجح، إًذا ليس واجًبا نعم، هذا الحكم راجح 

 ألحسن واألكثر.يعني ا

وإن التزمت بالقاعدة السابقة، يعني أن يكون الجواب المتقدم، فهذا جائز، 

 إن قاَم محمٌد ُأكرمه"فتقول: 
ِ
 إن قاَم ألكِرَمنّه"وتقول:  "واهلل

ِ
فهو  "محمٌد واهلل

 جائز.

ال يف دليل على أن األمرين جائزان، إال أن جعله ولي الشرط، هو األرجح، 

 كثر واألقوى، نعم.يعني األحسن واأل

 :  مم  ال ابن مالك

ااااااااَ  َبْعااااااااَد َ َساااااااامِ   َوُربََّمااااااااا ُرجِّ

 

م  ٌِ  َخَبااااااارَ ُمَفاااااااد   َ اااااااْرط  بِااااااااَل 

 وربما، ربَّ هنا ُيراد هبا التقليل. 

: وقد جاء قلياًل ترجيح كون الجواب للشرط مطلًقا، مع أنه لم يقول 

 من؟ للمتقدم لألول.يتقدمهما ذو خرب، قلنا إذا تقدم شرط وقسم، فالجواب ل

 فإن جاء قبلهما مبتدأ؟ فاألفضل أن يكون الجواب دائًما للشرط.

يقول ابن مالك: جاء يف قليل من الكالم، جعل الجواب للشرط مطلًقا تقدم أو 

 تأخر، مع أنه لم يأيت قبلهما مبتدأ.

 ُأكرمه"فتقول: 
ِ
 إن قاَم محمٌد أكِرمه"أو  "إن قاَم محمٌد واهلل

ِ
كالم فال "واهلل

 إن قام محمد"اآلن على تقدم القسم، لو تقدم القسم 
ِ
، على القاعدة السابقة "واهلل

 إن قاَم محمٌد ألكرَمنّه"للقسم 
ِ
 ."واهلل
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يقول هنا يجوز بقلة، جاء يف قليل من الكالم أن تجعل الجواب للشرط مع أنه 

 إن قاَم محمٌد ُأكِرمه"متأخر، وتقول: 
ِ
 ."واهلل

 قال األعشى: 

 ُمنِياااَت بِنَاااا َعاااْن ِ اااب  َمعَرَكااانَ  َلااائِنْ 

 

 لاااْم ُتْلِ نَاااا ِماااْن ِىَمااااِم الَفاااْوِم َننَْ ِ اااُ   

 يقول:  

 َلئِْن ُمنِيَت بِنَا

 لئن هذه الالم للقسم، وإن للشرط، والذي تقدم القسم، ومع ذلك قال:

 َلئِْن ُمنِيَت بِنَا

 ال ُتْلِ نَا

ولو سار على األكثر كان  فجزم، فجعله جواٌب للقسم، فجعله جواًبا للشرط،

 ويرفع؛ ألن جواب القسم غير مجزوم. "لئن ُمنيَت بنا ال ُتلفينا"يقول: 

 وقالت الشاعرة: 

ْمُ اااُه الياااوم صااااى ك  َلااائِْن كااااَن ماااا ُذدِّ

 

ااْمِس باىيااا  ، للشَّ َِ  أُصااْم يف َنَاااِر الَفااْي

 فقالت:  

ْمُ ُه أُصمْ   َلئِْن كاَن ما ُذدِّ

شرط، ومع ذلك قالت أُصْم بالجزم، فجعلته جواًبا لئن، تقدم القسم على ال

 بالرفع. "أصومُ "للشرط، ولو سارت على األكثر كانت تقول: 

يف هذا الحكم األخير، وهو أنه إذا تقدم القسم  وما ذكره ابن مالك 

على الشرط، فيجوز أن نجعل الجواب للشرط مطلًقا، هذا قول الفراء، ونصره ابن 

 مالك هنا كما ترون.
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ح بأنه قليل، قال: ربما، لكنه جائز، جائز قليل، وأما الجمهور، و  إن كان صرَّ

فإهنم يمنعون هذا الوجه، ويجعلونه من ضرائر الشعر، وهذا الذي جاء ضرورة 

 شعرية، ال نقيس عليها يف النثر.

 واهلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 ادس عشر بعد املائةالدرس الس
 اجلزء الثاني

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 ...أما بعدأجمعين، 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، انتهينا من ستة األبيات الباقية من باب 

 فصل سماه:  ]عوامل الجزم[، بعد ذلك عقد ابن مالك 

 [َلْو ]َفْصُل

 يف ثالثة أبيات، قال فيها:وعقده 

 .َلْو َذْرُخ َ ْرَط َِا ُمِضاَا َوَيِفا   709

 

ُْ ُمْساااااااَ ْفَباًل ل ِاااااااْن ُ بِاااااااْ     إْياااااااالَ 

َِ بِاْلِ ْعااِ  710  .َوْهااَا َِااا االْخ َِصااا

 َكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإِنْ 

 

ااااااا َ ااااااْد َتْفَ اااااارِنْ   ََ  ل ِاااااانَّ َلااااااْو َأنَّ بِ

ََا711   .َوإِْن ُمَضااااااِرع  َتاَلَهاااااا ُصااااارِ

 

 ى اْلُمِضااااِّ َنْحاااُو َلاااْو َيِ اااْا َكَ اااىإَِلااا 

بعد باب ]عوامل الجزم[ الذي شرحناه، بعض أدوات  ذكر ابن مالك  

يف الباب  "أما ولوال ولوما"يف هذا الفصل، و "لو"الشرط غير الجازمة، وهي: 

 الذي بعده.

والمناسبة واضحة، فبعد أن انتهى من الكالم على أدوات الشرط الجازمة، 

لمناسب أن يذكر بعض أدوات الشرط غير الجازمة، فابتدأ بالكالم على كان من ا
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 لو، مع أنه اختصر الكالم على لو كثيًرا. 

 :فنقول يف هذا احلرف، حرف "لو"، لو هلا أنواع أهمها نوعان 

 أ َر أنواع لو نوعان:

ا مصدرًيا. ًَ  النوع األول: أن ت ون ذر

ون النصب، وتعرفون ما معنى فتكون كأْن المصدرية يف المعنى والسبك، د

كون الحرف حرًفا مصدرًيا، يعني ينسبك منه ومن الفعل بعده مصدًرا، وعالمة 

ذلك: يعني كيف تعرف أن لو هنا هي لو المصدرية؟ عالمة ذلك أن تقع أْن 

 موقعها، وأكثر ذلك بعد فعل الُود وما يف معناه.

 ذهابك. يعني أود أن تذهب، يعني أودُّ  "أودُّ لو تذهب"نحو: 

 أودُّ هذا فعل لو تذهب، يعني أودُّ لو تذهب.

 قال تعالى:

لو هنا مصدرية، اسبك منها ومن الفعل بعدها  [9الفلم:] (ۇ ۇ ۆ)

وا إدهانك.  مصدًرا، تقول: ودُّ

 يعني يود التعمير. ،[96البفرة:] (ڃ ڃ ڃ چ)قال تعالى: 

يعني  ،[2الحجر:] (پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)قال تعالى: 

ويمكن  [30آل عمران:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)مهم، قال تعالى: يودون إسال

 ، يعني أحبُّ أن تجلس."أحبُّ لو تجلس"أن تقول: 

ويقلُّ يف غير ذلك، يعني يقل مجيء لو حرًفا مصدرًيا بعد غير الُوّد وما يف 

.  معناه، غير الُوّد ودَّ يودُّ
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  يومن هذا القليل قول قتيلة بنت النضر األسدية، عندما قتل النب
 أباها، فقالت: 

ك َلاااْو َمنَنْااات َوُرب َماااا  َماااا َكااااَن َضااار 

 

َُ اْلُمُحنَاااُق    مااانَّ اْلَ َ اااى َوُهاااَو اْلَمِ اااي

ك َلْو َمنَنْت   َما َكاَن َضر 

 أي ما كان ضرك َمنَُّك.

وإذا قلنا إن لو حرٌف مصدري كأن، معنى ذلك أن لها جواًبا أم ليس لها 

 ليس لها جواب.جواب؟ ليس لها جواب، لو المصدرية 

 النوع ال اين: من نوع لو ها لو الشرهين، أن ت ون ذرخ  رط.

وهي حرف شرط غير جازم حينئذ، وهذا هو الذي ذكره ابن مالك يف هذا 

 الفصل.

 ولو الشرهين لَا ا  عماالن:

لها استعماالن االستعمال األول أن تكون يف الماضي، يعني أن يكون زمن 

ال، وهذا هو األكثر فيها، هذا األكثر، نحو لو جاء زيٌد فعلها الُمضي، ال االستقب

 ألكرمُته، زمن المجيء يف المضي.

 ."لو اجتهَد لما رسب" "لو اجتهَد لنجح"تقول: 

ولو هذه التي هي حرف شرط، يف الماضي هي األكثر واألشهر فيها، هي التي 

لك فيقولون: يسميها النحويون حرف االمتناع، هي لو االمتناعية، وُيعربون عن ذ

 لو حرف امتناٍع المتناع.

يعني لو تدل على امتناع جواهبا، المتناع شرطها، الشرط ما وقع، فلهذا ما وقع 

 ، المجيء ما حدث، فلهذا اإلكرام ما حدث."لو جاء ألكرمته"الجواب، 
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 واال  عمال ال اين للو الشرهين، أن ت ون  رًها يف المس فب . 

ل، ال يف المضي، وهذا استعمال قليل فيها، فتكون أي أن زمن فعلها يف المستقب

حينئذ كإن الشرطية، كأدوات الشرط؛ ألن أدوات الشرط كلها تكون يف المستقبل، 

أين " "إن تجتهد تنجح"كل الشرط يكون يف المستقبل، أدوات الشرط الجازمة 

 وهكذا ما يكون يف الماضي. "متى ُتسافر تستفد" "تسكن أسكن

فيها كما قلنا أن تكون يف الماضي، لكنها قد تستعمل مثل أدوات أما لو فاألكثر 

الشرط، تكون كإن، يعني يكون زماهنا يف المستقبل، هذا قليل أنكره بعض 

 النحويين لكن أكثرهم أثبته، واألدلة على ذلك كثيرة.

 ."لو تجيُء الليلَة ألكرمُتك"كأن تقول مثاًل: 

متى سيكون؟ يف المستقبل ليس يف ، المجيء "لو تجيُء الليلَة ألكرمُتك"

 الماضي، هذه لو التي للمستقبل.

؟ يعني إن تجئ أكرمُتك، فهي بمعنى إن "لو تجيُء الليلَة ألكرمُتك"ما معنى 

 معنى الشرط.

قال قيس بن الملوح مجنون ليلى، وحكايتنا مع المحبين الكذابين كثيرة يف 

 المجنون: هذا الدرس، سنذكر كثيًرا من أشعارهم، فيقول هذا

 َمْوتِنااااا َوَلااااْو َتْلَ ِفااااا أْصااااداُ نا َبْعااااَد 

 

 وَمن ُىوِن َرْمَسْينا ِماَن األْرِض َ ْبَساُب  

اانً   ا وإْن ُكنْااُت ُرمَّ
 َلَ اا َّ َصااد  َصااْوتِ

 

اا ُّ  َلْيلااى َصااد  لَِصااْوِ    َُ َْااَرُب  َي  وَي

 فلو شرط، وجوابه لظل 

 َوَلْو َتْلَ ِفا

 َلَ  َّ َصد  َصْوتِا
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 لتقي تظل.والمعنى: إن ت

ونحن نحتج بلفظ هذه األشعار؛ ألن أصحاهبا من المحتج بكالمهم، وإن كان 

 معناه باطاًل وكذًبا، فهذا لن يكون بعد موته.

ڄ ): ومِن ذلك أي مما جاءت فيه لو لالستقبال، قوله 

 .[9النسام:] (ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )واآلية تحتاج إلى فهم، 

 أين فعل الشرط؟ بعد لو تركوا. [9النسام:] (چ

ڄ )تركوا من حيث الصياغة فعل ماٍض، لكن زمانه هنا مستقبل، 

يعني هؤالء سيرتكون أم تركوهم؟ ال هذه وصية لهم،  [9النسام:] (ڄ ڃ ڃ

أنتم الذين تخشون أن ترتكوا أوالدكم، فإن ترتكوهم ضعاًفا، وتخافون عليهم، 

 فهذه وصية لهم يف المستقبل.

يعني واهلل أعلم، وليخش الذين لو يرتكون  [9النسام:] (ڃڄ ڃ  ڄ)

 أوالدهم ضعاًفا، خافوا عليهم.

 ومن ذلك قول توبة بن الُحَميِّر، وهذا أيًضا من، قال:

 ولااااو َأنَّ َلْيَلااااى األَْخَيِليَّااااَن َ اااالََّمْت  

 

 وَصاااااا ا ُ   ُتْرَباااااان   وُىونِااااااى علااااااىَّ  

 َلَسااااَلْمُت َتْسااااليَم الَبَشاَ ااااِن َأو َزَ ااااا 

 

 إِلْيَااا َصااًد  ماان جانااب الَفْباارِ صااا ُ   

أيًضا كصاحبه السابق، يقول: لو أن ليلى األخيلية سلمت لسلمت، فلو هنا  

 لسلمُت عليها، فهذا يف 
ّ

شرطية للمستقبل يعني لو مت ويف القرب وسلمت علي

 المستقبل.
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 : وه ا هو  ول، ابن مالك 

 َ ْرَط َِا ُمِضاَ  َذْرُخ  َلوْ 

 ر فيها.هذا هو األكث

 ثم قال:

ُْ  َوَيِف     ُمْسَ ْفَبالً  إْيالَ 

 يعني وقد تأيت للشرط يف المستقبل، لكنه قليل.

 ُ بِْ   ل ِنْ 

 ُيَضِعف قول من رّد هذا االستعمال من النحويين.

 : مم  ال ابن مالك

َِ بِاْلِ ْعااِ  َكااإِنْ   َوْهااَا َِااا االْخ َِصااا

 

ااااااا َ ااااااْد َتْفَ اااااارِنْ   ََ  ل ِاااااانَّ َلااااااْو َأنَّ بِ

: إن لو الشرطية باستعماليها يف الماضي والمستقبل، كأدوات يقول  

الشرط، ال تدخل إال على فعل، وهي مختصة باألفعال، ال تدخل على األسماء، 

 كاألمثلة السابقة.

وهذا الحكم يف الحقيقة عاٌم للو، بكل أنواعها، حتى المصدرية، وحتى التي 

 ستأيت اإلشارة إليها فيما بعد.

تدخ  إال على َع ، إال أنَّ لو الشرهين  د تدخ  يف ال اهر على ا م، يف لو ال 

 ال اهر  د تدخ  على ا م يف مواض :

 الموض  األول: إٌا و   بعدها أنَّ ومعموالها.

 ."لو أنَّ زيًدا قائٌم لُقمُت "نحو: 
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الشرط لو، والجواب لقمُت، والذي جاء بعد لو، أن  "لو أنَّ زيًدا قائٌم لُقمُت "

 يًدا قائٌم، هذا فعل أم اسم؟ اسم؛ ألن أن ومعموالها اسم مؤول، إًذا فوقع اسم.ز

 وهذا األسلوب مطرد، أعني وقوع أن بعد لو، كما قال ابن مالك

ا َأنَّ  َلوْ  ل ِنَّ  ََ  َتْفَ رِنْ  َ ْد  بِ

 هذا مطرد وكثير جًدا.

يه، أن واختلفوا يف تخريج هذا األسلوب، وأحسُن ما قيل فيه، أحسن ما قيل ف

هذا االسم الواقع بعد لو، يال ساعدوين، ما إعرابه؟ لكي نجعل لو داخلًة على 

 فعل، ماذا نقول؟ نقول: إن هذا االسم فاعٌل لفعٍل محذوف، ُيقدُر بكون عام.

يعني أنَّ زيًدا قائٌم، هذا مصدر مؤول يعني قيام زيد، ُنقدره لو حصل قياُم زيد 

 ثبت تقدر كون عام، عرفنا الكون العام أكثر من مرة.  لُقمت، أو لو كان قياُم زيد، أو

وهذا هو قول الكوفيين، وهو الذي مال إليه أكثر النحويين المتأخرين بعد 

ذلك، ويكفينا هذا القول، فتبقى لو حينئذ على أصلها، داخلة على فعٍل محذوف، 

 والفعل مذكور، وهذا كما قلنا قبل قليل ال إشكال فيه.

، والتأويل على ما ذكرنا قبل قليل، لو "َك مجتهٌد لنجحَت لو أنَّ "وتقول: 

 حصل اجتهاُدك لنجحت.

 والبيت السابق:

َمْت، َلَسَلْمُت " لو دخلت على أن يعني على اسم،  "ولو َأنَّ َلْيَلى، َ لَّ

 فالتخريج يعني لو حصل تسليُمها، لسلمت.

 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ٱ)قال تعالى: 
ٱ ٻ )وقال:  ،[103البفرة:] (ہ ہۀ  ۀ)وقال:  ،[5الحجرا :]
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قلنا هذا كثير  [66النسام:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٿ)وقال:  ،[66النسام:] (ٻ 

 جًدا، ومطرد يف الكالم، وهذا هو تخريجه وإعرابه.

لو حرف امتناع المتناع مبني  "لو أنك مجتهٌد فنجحت"فنقول يف اإلعراب، 

سمها وخربها، واالسم على السكون ال محل له من اإلعراب، وأنك مجتهد، أن وا

 المؤول فاعل لفعل محذوف، ُيقدر بكون العام.

يعني لو حصل اجتهاُدك لنجحَت، الالم داخلة على جواب لو الشرطية، 

 ونجحَت فعل وفاعل وهو جواب الشرط.

هيب،  لنا إن لو مف صن بال ع ، ل نَا ىخلت على اال م يف ال اهر، يف 

 مواض :

، وشرحنا ذلك. : أن يأيت بعدهاالموض  األول  أنَّ

أن يليها اسم بعده اسم مطابق للمحذوف، تأيت لو ثم اسٌم  الموض  ال اين:

 وبعد االسم فعل يطابق المحذوف.

تعني لو زارين محمٌد لزرُته، فيكون مثل ما  "لو محمٌد زارين لزرُته"نحو: 

 (ې ې ى ى ائ ائ)ذكرناه من قبل يف نحو قوله تعالى: 
لك أن هذا األسلوب ال خالف يف صحته، وإنما الخالف يعني معنى ذ [6ال وبن:]

 يف تخريجه.

يعني  "لو غيُرَك قالها يا أبا ُعبيدة": ¶ومن ذلك قول عمر ألبي ُعبيدة 

لو قالها غيرك، يجوز أن تقول لو قالها غيرك، ويجوز أن تقول: لو غيرك قالها، 

 كالهما جائز، لكن الكالم يف التخريج.

 ني به ويهتم.والعربي ُيقدم ما يعت
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 ومن ذلك قول حاتم الطائي عندما صفعته جارية، قال: 

اُ   ِوارَ  ٌَ َََم نا لو   َل

اُ   ِوارَ " ٌَ َََم نا لو  ُأِسر، فطلبت منه صاحبة البيت أن يفصد الناقة، فقام  "َل

 فنحرها، فغضبت عليه، فقال: هذا فصدي، فصدي أن.

اُ    "فقامت عليه الجارية فصفعته، فقال:  ٌَ ؛ ألن األساور ما كانت "ِوارَ لو 

اُ   ِوارَ  "تلبسها إال الحرائر، فالتقدير  ٌَ َََم نا لو  يعني لو ذات، يعني لو  " َل

 لطمتني ذات سوار لهان علي.

 ومن ذلك قول الشاعر:

َ  َلاااو َ ياااَر الِحمااااِم َأصااااَبُ م  َأِخاااال 

 

 َع ِبااُت َوَل ِاان مااا َعلااى الَمااوِ  ُمعَ ااُب  

سم أيًضا، من أن ُيحذف الفعل، أن ُيحذف فعل الشرط، وقد تدخل لو على اال 

 وتبقى منه بقية.

فعل الشرط بعد لو قد ُيحذف الفعل، لكن قد تبقى منه بقية، يعني أن يبقى 

، «ال مس ولو خاتًما من ذديد»شيء من أثره، ومن ذلك األسلوب المعروف، 

كان الُملَتَمُس  يعني التمس ولو «ال مس ولو خاتًما»وقولك:  "ُكل ولو تفاحةً "

 خاتًما، حذفت كان لكن بقي أثرها وهو خربها.

فلم ُيحذف الفعل كله، حذف الفعل لكن بقي شيء من أثره، يعني بقي شيء 

 بقية منه، وهذه البقية دالة عليه.

فهذه المواضع التي تدخل فيها لو على االسم ظاهًرا، وعرفنا أهنا جميًعا داخلة 

 ابن مالك على إطالقه، أهنا مختصة بالفعل.يف الحقيقة على فعل، كالم 

 :  مم  ال ابن مالك
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ا  ََ  َوإِْن ُمَضااااااااااِرع  َتالََهاااااااااا ُصااااااااارِ

 

 إَِلاااى اْلُمِضااااِّ َنْحاااُو َلاااْو َيِ اااْا َكَ اااى 

: إن لو االمتناعية، االمتناعية التي يف الماضي أو المستقبل؟ يف يقول  

ها، قد يكون ماضًيا يف الصيغة، الماضي، إن كنت تريد لو االمتناعية، فإن الفعل بعد

 ."لو وىف بعِدِه لوفيُت له"، "وهذا األكثر، لو جاء زيٌد ألكرمُته

 وقد يأيت المضارُع يف الصيغة بعدها، ولكنك تريد به الزمان الماضي، قال مثل: 

 َيِ ْا َكَ ى َلوْ 

 يعني لو وىف كفى. "َيِ ْا َكَ ى َلوْ "

 لما قاتلها الرسول لو تؤمُن ق"ومن ذلك أن تقول مثاًل: 
ِ
ريٌش باهلل

" .أسلوب صحيح 

فقولك: تؤمن يف الصيغة فعل مضارع، وشرحنا أكثر من مرة أن انقسام الفعل 

إلى ماٍض ومضارع وأمر هو بحسب الصيغة، ثم إن الصيغة َفَعَل قد تكون يف 

 الماضي، أو يف المستقبل.

 الماضي.وإن يفعل قد يكون يف الحال أو المستقبل، وقد تكون يف 

 أما افعل فال يكون إال يف المستقبل.

 فهنا المعنى معنى المثال السابق لو آمنت لما قالتها.

تريد لو  "لو تجتهدون يف دروِسُكم لنَجْحُتم"ومن ذلك قوله: يف الراسبين، 

اجتهدتم لنجحتم، ومن ذلك قولك مثاًل: لو نتعاون فيما بيننا لما صار المكان 

 ا.قذًرا، يعني لو تعاون

 ،[7الحجرا :] (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ): ومن ذلك قوله 

 يريد لو أطاعكم؛ ألن الكالم على قصة سلفت.
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 قالوا ومن ذلك قول ُكَثيِر عزة، يقول: 

مْ  َُ  ُرهبااااااُن مااااادَيَن والااااا يَن عَااااادُت

 

 يب اااوَن ِماااْن ذااا ِر العااا اِب  عاااوىا 

 لاااو يسااامعوَن كماااا  ااامعُت كالَمَاااا 

 

عاااااك وُ ااااا  ة َ ُركَّ وا لَِعااااازَّ  جوىا َخااااارُّ

يريد لو سمعوا، يريد لو سمعوا خروا، وهو بذلك ُيعلِل لباطله، وهيامه بعزة،  

يقول: إن الرهبان الصالحين الذين يحذرون العذاب ال يصربون عن مثل ما أرى، 

 فلهذا لي حجة وعذر أنني ما أصرب عن حبها.

 .وهذا احتجاج باطل بل السبب، هو ضعف إيمانه، وتعلقه بغير اهلل 

ن أفضل َمن تكلم على ما يتعلق بالحب والهيام، وذكر هؤالء الشعراء وم

يف ]روضة المحبين[ ذكر هذه  وناقش أشعارهم هو ابن قيم الجوزية 

األشعار، وحلل نفسياهتم، تحلياًل جيًدا، وذكر األسباب الحقيقية لهذه األمور 

 المبالغات التي نعجب منها.

رب، ومع ذلك لن أنساها يف القرب، اإلنسان كيف يعني يقول: لو أنني مت ويف الق

 يف القرب خالص يذهل عن غير نفسه، فحلل ذلك، يف أبواب جميلة يف هذا الكتاب.

يف هذا الباب أو يف  طيب هذا ما يتعلق باألبيات التي ذكرها ابن مالك 

 هذا الفصل فصل لو.

 ن كر بعد ٌلك َا دتين مَم ين، ي علفان بلو:

كرنا أن لو الشرطية يف الماضي أو يف المستقبل، ال بد لها من ذالفاعدة األولى: 

جواب، ال بد لها من جواب، لو الشرطية ال بد لها من جواب، فما جواهبا؟ جواهبا 

 ثالثة أشياء:

 فعل ماٍض. -
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 أو فعٌل ماٍض منفي بما. - 

 أو فعٌل مضارع منفي بلم. -

فاألكثر فيه اقرتانه  "لو جاَء محمد لجاِء زيد"جواهبا إما فعٌل ماٍض، كقولك: 

 ."لو جاَء محمد لجاَء زيد"بالالم، 

وبعض النحويين يسمي هذه الالم، الم التسويف، ليس هذا االسم مشهوًرا أو 

 متفق عليه، لكن بعضهم يسميها بالم التسويف، والمعروف أهنا الم الجواب.

عدم أين الجواب؟ جاء عمرو اقرتن بالالم، ويجوز  "لو جاَء زيد لجاَء عمرو"

االقرتان، جائز، جائز كثير ال إشكال فيه، االقرتان وعدم االقرتان جائزان كثيًرا، إال 

 أن االقرتان أكثر.

 ."لو جاَء محمد جاَء زيد"فتقول: 

ۋ ۅ )وقال:  ،[176األعراخ:] (ہ ھ ھ ھ): قال 

وقال يف سورة واحدة وهي سورة الواقعة:  ،[22األنبيام:] (ۅ ۉ ۉ ې ېې

 (ٴۇ ۋ ۋ ۅ)ثم قال:  ،[65وا عن:ال] (ڻ ڻ ڻ ۀ)
 .[70الوا عن:]

يقول بعض أهل البالغة، أن هذه الالم، يسموهنا الم التسويف، لتدل أن 

 الجواب أكثر تأخًرا، مما لو حذفتها.

معنى ذلك أن مجيئه بعد المجيء  "لو جاَء محمٌد جاَء زيد"يعني لو قلت: 

فأنت  "لو جاَء محمد لجاء زيد": األول مباشرة، يعني بال فاصل ُيذكر، أما إذا قلت

 ُتشعر بشيء من التسويف والُمهلة، واهلل أعلم.
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 ال اين مما يف  جواًبا للو، ال ع  الماضا المن ُا بما.

، وهذا عكس السابق، يعني يجوز فيه "لو جاَء زيٌد ما جاَء محمد"كأن تقول: 

 االقرتان بالالم وعدم االقرتان، واألكثر عدم االقرتان.

 ."لو جاَء محمد لما جاء زيد"ويجوز  "لو جاَء محمد ما جاَء زيد": تقول

 .[112األنعام:] (ڃ چ چ چ چڇ)قال سبحانه: 

 وقال الشاعر: 

 الليالِا  م  خيارَ  ال ول ن                اَ رْ نَا لما الفيارَ  ولو ُنعَى

 رانه المضارع المن ا بلم، وه ا يجب َيه عدم ا  ال الا لما يف  جواًبا للو:

 بالالم.

 ال يجوز أن يقرتن بالالم، تقول، بلم.

وال  "لو جاَء محمد لم يجيء زيد"، "لو جاَء محمد لم يجيء زيد"تقول: 

 يجوز اقرتانه بالالم، هذه الفائدة األولى.

أن لو كما ٌكرنا من  ب ، تأتا على أنواع يف الل ن، وٌكرنا لَا  ال ا دة ال انين:

 نوعين، أو مالمن أنواع.

ذكرنا أهنا تأيت حرًفا مصدرًيا، وتأيت حرف شرط على استعماليها، فنقول: تأيت 

 حرف شرط للمستقبل، وتأيت حرف شرط للُمضي.

يعني ثالثة أنواع أو نوعين، إن جعلناها إجمااًل فهي نوعان، وإن جعلناها 

 تفصياًل فهي ثالثة أنواع.

 حرف عرض وقد تأيت غير ذلك، قد تأيت حرف عرٍض وتحضيض، قد تأيت

 وتحضيض.
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وفهمنا العرض، والتحضيض فيما سبق، العرض الطلب برفق، والتحضيض  

 الطلب بشيء من الحث والشدة.

هذا  "لو تنزلوا عندنا فنكرمكم"إن كان برفق  "لو تنزلوا عندنا"كأن تقول: 

 هذا تحضيض. "لو تنزلوا عندنا نكرمكم"عرض، 

 ض؟ تحضيض.، هذا عرض أو تحضي"لو تكتُب واجبك مبكًرا"

ق"طيب، وقد يأيت حرف تقليل، حرف تقليل نحو:  ، "تصدق ولو بظلٍف ُمحرَّ

لو نتخلص من "وقد يأيت حرف تمٍن، حرف تمٍن نحو  يعني تصدق ولو بالقليل.

ۇ ۆ ۆ )قال تعالى:  التمني يعني يف المستحيل أو يف الصعب. "حظوِظ النفس

 هذا للتمني. ،[102الشعرام:] (ۈ ۈ ٴۇ ۋ

 بعضهم استعماالهتا بقوله:وقد جمع 

  تمَن وعرَض وتفلي   ومصدر  وتعليُق ماَض مم مس فب   بدام 

 الفالصن:

 أهنا تأيت حرًفا مصدرًيا. -

 وتأيت حرف شرط. -

 وتأيت حرف عرٍض وتحضيض. -

 وتأيت حرف تقليل. -

 وتأيت حرف تمٍن. -

نف  هنا واهلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 عين.أجم
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 الدرس السابع عشر بعد املائة
 اجلزء األول

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 ...أما بعدأجمعين، 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل بكم يف هذه الليلة المباركة، 

يف  خمٍس وثالثين وأربعمائة وألفليلة االثنين السادس من شهر صفر من سنة 

جامع الراجحي بمدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السادس عشر بعد 

 المائة، من دروس شرح ]ألفية ابن مالك[ عليه رحمة اهلل.

ا َوَلْوالَ َوَلْوَماكنا توقفنا يف الدرس الماضي على باب ] [، بعد أن انتهينا من أمَّ

 فصل لو.

 وهو باب  -إن شاء اهلل تعالى-الذي سندرسه  وهذا الباب

 []أمَّا َوَلْواَل َوَلْوَما

 :يف خمسة أبيات، قال فيها  عقده ابن مالك 

ااا712 ََ َمااا َيااُك ِمااْن َ اااَم َو َْ ااا َكَم  .َأمَّ

 

 لِ ِْلااااااااِو تِْلِوَهااااااااا ُوُجْوًبااااااااا ُألَِ ااااااااا 

ا713  ٌَ ٌِ  اْلَ اا َ ا َّ َِاا َنْ ارَ إِ  .َوَذْ ُخ 

 

اااااا َ اااااْد ُنبِاااااَ اَلاااااْم َياااااُك   ََ  َ اااااْول  َمَع

 .َلااااْواَل َوَلْوَمااااا َيْلَزَماااااِن ااْلْب ِااااَدا714 

 

ا اْم ِنَاًعاااااااااا ُبُوُجاااااااااْوَى َعَفاااااااااَدا  ٌَ  إِ

 



 

 
e 

g h 

f  384 
 شرح ألفية ابن مالك

َماااا اْل َّْحِضاااْيَ  ِماااْز َوَهاااالَّ 715  َِ  .َوبِ

 

اااااااااااااااا اْلِ ْعااااااااااااااااَل   ََ  َألَّ َأاَل َوَأْولَِينْ

ااا اْ اام  بِِ ْعااَ  ُمْضااَمرِ 716  ََ  .َوَ ااْد َيِلْي

 

اااااااااااَق   رِ  ُعلِّ  َأْو بَِ ااااااااااااِهرَ ُمااااااااااا خَّ

ا َوَلْوالَ َوَلْوَما]هذا الباب، باب  ذكر ابن مالك   [ بعد باب عوامل أمَّ

الجزم؛ ألهنا أدوات شرط غير جازمة، فناسب ذكرها بعد أدوات الشرط الجازمة 

 التي ذكرها يف باب عوامل الجزم.

بيتين يف هذا  فهذه هي مناسبة ذكر هذا الباب، بعد باب عوامل الجزم، فذكر

 الباب، عن أما وذكر ثالثة أبيات عن لوال ولوما.

ا"فقال يف البيتين الذين عن   :"أمَّ

ااااا ََ َمااااا َيااااُك ِمااااْن َ اااااَم َو َْ ااااا َكَم  َأمَّ

 

 لِ ِْلااااااااِو تِْلِوَهااااااااا ُوُجْوًبااااااااا ُألَِ ااااااااا 

ا  ٌَ ٌِ  اْلَ ااااا َ اااا َّ َِااااا َنْ اااارَ إِ  َوَذااااْ ُخ 

 

اااااا َ اااااْد ُنبِاااااَ ا  ََ  َلاااااْم َياااااُك َ اااااْول  َمَع

ا"أن  يذكر   بفتح الهمزة وتشديد الميم، من الحروف التي قد  "أمَّ

تتضمن الشرط، إال أهنا ال تجزم، وأما يف حقيقتها حرف شرط وتوكيد دائًما، 

 وحرف تفصيل غالًبا، وحرف انتقال إذا كانت يف أوائل الخطب ونحوها.

تدل على  فأما حرف توكيد دائًما، دائًما تدل على التوكيد، وشرط دائًما

الشرط، وهذا الذي يهمنا اآلن، وتدل على التفصيل غالًبا، وإذا جاءت يف أول 

 الخطب ونحوها دلت على االنتقال.

ا بكٌر فجالس"مثال كوهنا حرف تفصيل، أن تقول:   "أما زيٌد فُمنطلق وأمَّ

 ففصلت، وقد ُتفصل على اثنين أو ثالثة أو أكثر.

 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک)قال تعالى: 

ا اْلَيتِيَم َفال َتْقَهْر ).. اآلية، وقال تعالى: .[26البفرة:] (ک گ َفَأمَّ

ائَِل َفال َتنَْهْر )9) ا السَّ ْث 10( َوَأمَّ ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ ، هذا [11-9الضحى:] (( َوَأمَّ
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 نسميه تفصيل.

ومثال كوهنا لالنتقال: مجيؤها يف أول الخطب، أو الكتب، أو الرسائل 

ا بعد"ها، عندما نقول: ونحو  ربِّ العالمين أمَّ
ِ
تدل  ".. فأقول كذا وكذا.الحمُد هلل

 على االنتقال من موضوع إلى موضوع.

أما كوهنا للشرط أو للتأكيد فال يحتاج إلى مثال؛ ألن هذا المعنى دائم والزم 

 فيها يف كل مثال.

ا زيٌد فُمنطلٌق "وأصل قولهم:  ا مع ما  "أمَّ بعدها، كأن تقول: أعني تركيب أمَّ

ا زيٌد فمنطلٌق "  أصل هذا الرتكيب مهما يكن من شيء، فزيٌد منطلق. "أمَّ

مهما يكن من شيء فزيد منطلق، فمهما هذه أداة الشرط، يكن من شيء هذا 

فعل الشرط، فزيٌد منطلق، زيٌد منطلٌق جواب الشرط، والفاء داخلة على جواب 

 الشرط للربط، هذا أصل األسلوب.

ا مناب أداة الشرط طيب ما  الذي حدث؟ الذي حدث أن العرب أنابت أمَّ

ا فزيٌد منطلٌق "وفعل الشرط، فكان الظاهر حينئذ أن ُيقال:  ا مكان  "أمَّ إذا وضعنا أمَّ

ا فزيٌد منطلٌق "مهما يكن من شيء، فكان الظاهر أن ُيقال:  إال أن العرب  "أمَّ

ا مباشرة، بعد  ا نائبة عن أداة الشرط استكرهوا أن تأيت الفاء بعد أمَّ أن جعلوا أمَّ

 وفعل الشرط.

فأرادوا أن يصلحوا هذا القبح الذي نتج من اجتماع حرفين، والحرف الثاين 

الفاء هو ليس عطًفا، ليس عاطًفا، لكنه ُيشبه فاء العطف، يف اللفظ، وال يوجد 

معطوف عليه، فكل هذا يجعل الصورة قبيحة، فأرادوا أن ُيحسنوا الصورة 

 صلحوها فزحلقوا الفاء إلى داخل جملة الشرط.ويُ 

ا والفاء، فلهذا  زحلقوها أدخلوها، بحيث يفصل فاصٌل أقل فاصل بين أمَّ
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ا فاصل، أقل فاصل.فيجب يف هذه الفاء أن يفصل بينها وبين    أمَّ

ا زيٌد فُمنطلٌق  "فتقول:   ."أمَّ

( خرب 00:8:41@بعد أن عرفنا كل ذلك، نعرف أن زيٌد منطلٌق مبتدأ، و)

 على كل حال.

ا زيٌد فمنطلٌق  "حتى يف هذا األسلوب،  زيٌد مبتدأ ومنطلٌق خربه، والفاء  "أمَّ

داخلة على جواب الشرط، وهي يف األصل داخلة على زيد، ثم تزحلقت، كما 

مبتدأ وخرب، ثم أكدته بإن  "زيٌد منطلٌق "تتزحلق الم االبتداء بعد إن، إذا قلت مثاًل: 

 ."لزيٌد منطلٌق "ثم تؤكد أيًضا بالالم، تقول:  "منطلٌق  إنَّ زيًدا"تقول: 

فإذا أردت أن تجمع المؤكدين، إن والالم، وكالهما له الصدارة، فاستقبحت 

العرب أن تجمع حرفين يف مكان واحد ومعناهما واحد، فزحلقت الالم إلى داخل 

 الجملة.

ل بين إن لكن ما زحلقته كثيًرا؛ ألن المراد فقط أن يوجد فاصل أقل فاص

والالم، فتقول إن زيًدا لمنطلق، هذه الالم أصلها التقديم أم التأخير؟ أصلها 

التقديم، فلهذا إذا ذهبتم إلى األشياء التي لها صدارة، األشياء التي لها أسماء 

االستفهام أسماء الشرط، يقولون الم االبتداء، من األشياء التي لها الصدارة، 

لضرورة ُزحلقت إلى داخل الجملة لكي ال ُتجامع وتسمى االبتداء، لكن هنا ل

 حرًفا يف معناها.

 فهذا الذي حدث أيًضا مع الفاء يف مثل هذا األسلوب.

ا،  "زيًدا أكرمُته" َلَ ا لو  لت م اًل: هذا أسلوب اشتغال، طب أدخل أمَّ

ا زيًدا فأكرمُته"ستقول:  واألصل مهما يكن من شيء فزيًدا أكرمته، يعني  "أمَّ

لة ما تتغير، وإن كانت الفاء ستدخل يف وسطها للعلة السابقة، واإلعراب ال الجم
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 يتغير.

ا زيًدا فأكرمُتهُ "تقول:  ا حرف تفصيل يتضمن الشرط، على معنى مهما  "أمَّ أمَّ

يكن من شيء، زيًدا مفعول به مقدم، أكرمُتُه فعل وفاعل، آسف زيًدا منصوب على 

ل عليه المذكور، وأكرمُتُه فعل وفاعل االشتغال، يعني منصوب بفعل محذوف د

ومفعول به، والفاء داخلة يف جواب الشرط، واألصل أن تدخل على أول زيًدا 

 أكرمُتُه.

اليوَم ظرف  "اليوم سافَر زيدٌ "وهكذا لو قلت أي جملة أخرى، لو قلت مثاًل: 

ا تقول:  ا فسافَر زيدٌ "زمان، سافَر زيٌد فعل وفاعل، ثم أدخلت أمَّ عراب ال اإل "أمَّ

يتغير؛ ألن األصل مهما يكن من شيء فاليوم سافر زيٌد، ثم تزحلقت الفاء إلى 

 داخل الجملة.

ا والفاء إذا  فاليوَم ظرف زمان وسافر زيٌد فعل وفاعل، على هذا نعرف أن أمَّ

 دخلت على جملة ال ُتغير إعراهبا.

، لكن ُتدخل معنى الشرط، فتكون نائبة على أداة الشرط وفعل الشرط

 والجملة بعدها تنقلب إلى جواب الشرط، وهكذا يف كل نظير.

ا بعد التي يف أوائل الخطب ونحوها، لو قلت:   ربِّ "ومن ذلك أمَّ
ِ
الحمُد هلل

ا بعد فأقول كذا وكذا  ."العالمين، أمَّ

مهما يكن من شيء فبعد أقول كذا وكذا، بعد هذا  األ لوب ن سه، ال فدير:

ل كذا وكذا، وبعد كما درسنا من قبل، إذا ُذكر ظرف، يعني بعد ما سبق أقو

المضاف إليها، وجب إعراهبا، وإذا ُحذف المضاف إليها، المضاف بعدها جاز فيها 

البناء على الضم، وهذا هو األفصح األكثر، وجاز فيها اإلعراب بالتنوين وبال 

 تنوين، درسنا ذلك.
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اف إليه، يعني بعد ما فلهذا تقول: بعُد بالبناء على الضم؛ ألنك حذفت المض 

 سبق أقول كذا وكذا.

ا بعد فأقول، لكي يفصل  ا ثم تأيت ُتقدم الظرف، أمَّ ا تقول: أمَّ فإذا أدخلت أمَّ

ا والفاء.  الظرف بين أمَّ

 :  ول لك  ال ابن مالك

ااااااا..............................  ََ  َو

 

 لِ ِْلااااااااِو تِْلِوَهااااااااا ُوُجْوًبااااااااا ُألَِ ااااااااا 

ا ليس على تلوها، ولكن دخل بعد أما، لكن تدخل بعد فالفاء يجب أن ت  أمَّ

 على تلو تلوها.

ا محمٌد فُمنطلٌق، وهذه الفاء واجبة؛ ألننا عرفنا أهنا الفاء  ا بعد فأقول، أمَّ أمَّ

 الداخلة على جواب الشرط.

 :مم  ال ابن مالك

ا ٌَ ٌِ  اْلَ ااااا َ اااا َّ َِااااا َنْ اااارَ إِ  َوَذااااْ ُخ 

 

ااااا  ََ  ا َ اااااْد ُنبِاااااَ اَلااااْم َياااااُك َ اااااْول  َمَع

ا، واجبة؛ ألنه قال سبق يف البيت السابق، أن هذه الفاء واجبة يف جواب   أمَّ

 وجوًبا ُألَِفا.

ا يف مالمن مواض :إن ه ْ ال ام ُذ َت بعد : وهنا يقول ابن مالك   أمَّ

 الموض  األول: يف ضرورة الشعر.

 كقول الشاعر: 

ااااااا الِف اااااااُل ال ِ  اااااااَل َلااااااديُ مُ  َأم  ََ 

 

 َل ِااانَّ َ ااايرًا يف ِعاااراِض الَمواكِاااِب وَ  

 قال:  

ا الِف اُل ال ِ  اَل َلديُ مُ  َأم  ََ 
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يعني فأما القتال فال قتال، ولكنه حذف لكي يستقيم الشعر؛ ألنه لو أتى بالفاء 

 النكسر البيت.

 الموض  ال اين: يف  لي  من الن ر.

 يعني يف شواهد قليلة سمعت من النثر، وهذا قول ابن مالك:

ٌِ  اْلَ ا َ  َّ َِا َنْ رَ وَ   َذْ ُخ 

ا بعُد ما باُل »يعني جاء يف شواهد قليلة من النثر، ومن ذلك رواية البخاري:  أمَّ

 .«رجاَل يش رهون  روًها ليست يف ك اِب اهلل

 أي أما بعد فما بال رجاٍل.

وقيل إن هذه الرواية ال تدخل يف هذا الموضع، وإنما تدخل يف الموضع 

 سيأيت، فعلقوها يف أذهانكم حتى نصل إلى الموضع الثالث. الثالث الذي

ا "أهنا قالت:  ومما ُحذفت فيه الفاء يف النثر، رواية عن عائشة  أمَّ

أي: وأما الذين جمعوا بين  "الذين جمعوا بين الحِج والعمرة طافوا طواًفا واحًدا

 الحج والعمرة فطافوا طواًفا واحًدا.

ا: إٌا ُذ خ معَا الفول.الموض  ال الا لح خ ال ام   بعد أمَّ

أن ُيحذف القول، يعني لفظ القول أو ما تصرف منه، قال أو يقول أو قل ونحو 

 ذلك، أن ُيحذف لفظ القول مع الفاء، وهذا الحذف جائز مطرد، حتى يف النثر.

 وهذا هو قوله: 

ا.................................  ٌَ  إِ

 

اااااا َ ااااا  ََ  ْد ُنبِاااااَ اَلااااْم َياااااُك َ اااااْول  َمَع

يعني إذا ُحذف قول مع الفاء، فإن حذفها حينئذ ال يكون قلياًل، بل يكون جائًزا  

 مطرًدا.
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 ."وعَظنَا اإلمام"ومن ذلك أن تقول مثاًل:  

ا المفِرطون احذروا من تفريطُكم" ا المحسنون أبشروا بالخير، وأمَّ  ."أمَّ

ا الم ا المحسنون فقال لهم أبشروا، وأمَّ  "فرطون فقال لهم احذرواالتقدير أمَّ

 وهكذا.

آل ] (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ٴۇ): ومن ذلك قوله 

التقدير واهلل أعلم، فأما الذين اسودت وجوههم فُيقال لهم أكفرتم،  [106عمران:

 فُحذف القول مع الفاء.

ا بعد "وإذا جعلنا رواية البخاري السابقة من هذا الموضع، كان التقدير:  أمَّ

 لكن الذي يظهر أهنا من الموضع الثاين.، و"فأقول ما بال رجالٍ 

ا.  فهذان البيتان اللذان ذكرهما ابن مالك عن أمَّ

 عن لوال ولوَما. للتنقل بعد ذلك إلى ثالثة األبيات التي ذكرها 

 بقوله: يستفتحها 

 َلااااااْوالَ َوَلْوَمااااااا َيْلَزَماااااااِن االْب ِااااااَدا

 

ا اْم ِنَاًعاااااااااا ُبُوُجاااااااااْوَى َعَفاااااااااَدا  ٌَ  إِ

ا حرفان معناهما واحد، لوال لوَما معناهما واحد، استعمالهما لوال ولومَ  

 واحد، إال أن استعمال لوال أكثر من استعمال لوما.

 االستعمال واحد. "لوَما زيٌد ألكرمُتك"أو  "لوال زيٌد ألكرمُتك"كقولك: 

ا لَما يف الل ن ا  عماالن:  ولوال ولوم 

 اال  عمال األول: أن ي ونا ذريف تحضي .

 تحضيض، وسيأيت الكالم على هذا االستعمال يف البيت اآليت.حريف 
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 واال  عمال ال اين لَما: أن ي ونا ذريف  رَط  ير جازمين.

 يعني أن يتضمن الشرط، وال يجزمان.

يعني  "لوال زيٌد ألكرمُتك" [31 بأ:] (ىئ يئ جب حب)كقوله تعالى: 

 الشرط واضح، الشرط أن ُترتب الجواب على، الشرط.

فلوال هنا دلت على امتناع الجواب لوجود  "لوال زيٌد ألكرمُتك" فإذا قلت:

 الشرط، دلت على امتناع اإلكرام، وهو الجواب، لماذا؟

لوال زيد ألكرمُتك، امتنع اإلكرام الجواب، لوجود زيد أم المتناع زيد؟ لوجود 

لى زيد، لوجود زيد، إًذا لوال ولوَما حرفان إذا تضمن الشرط، فهما حرفان يدالن ع

 امتناع الجواب لوجود الشرط، فلهذا قال ابن مالك: 

 َلْوالَ َوَلْوَما َيْلَزَماِن االْب َِدا

 متى؟ 

ا ٌَ  اْم ِنَاًعا ُبُوُجْوَى َعَفَدا إِ

 يعني إذا عقدا امتناًعا بوجود، يعني إذا دالَّ على امتناع الجواب لوجود الشرط.

قولون: لوال ولوَما حرفا امتناٍع وهذا الذي ُيعرب عنه كثير من النحويين، عندما ي

 لوجود.

وسبق يف الدرس الماضي، الكالم على لو، وقلنا إن لو حرف امتناع المتناع، 

 لو حرف امتناع المتناع، لو جئت ألكرمُتك، كالهما ممتنع.

ا لوال ولوَما   حرف امتناع لوجود. "لوال زيٌد ألكرمُتك"أمَّ

ط، أهنما يلزمان االبتداء، كما قال ابن من أحكام لوال ولوَما إذا كانا حريف شر

 مالك



 

 
e 

g h 

f  392 
 شرح ألفية ابن مالك

 االْب َِدا َيْلَزَمانِ  َوَلْوَما َلْوالَ  

ما معنى يلزمان االبتداء؟ يعني ال يقع بعدهما إال اسم، إال مبتدأ، ال يقع 

 بعدهما إال جملة اسمية.

والجملة االسمية معروف أهنا تبدأ بمبتدأ، وهذا قول ابن مالك لوال ولوَما 

لوال جاَء "وال يجوز أن تقول مثاًل:  "لوال زيٌد ألكرمُتك"البتداء، فتقول: يلزمان ا

 هذا ال ُيقال وال يصح يف العربية. "زيٌد ألكرمُتك

 ومن أذ امَما، أذ ام لوال ولوَما االم ناعي ين يعنا الشرهي ين:

زيٌد مبتدأ، وخربه؟ محذوف وجوًبا،  "لوال زيدٌ "أن االسم بعدهما مبتدأ، 

كوٍن عام، أي: لوال زيٌد موجوٌد ألكرمُتك، وسبق الكالم على ذلك ُمقدر ب

 وتفصيله يف الكالم على حذف الخرب يف أي باب؟ يف باب االبتداء.

 وذكرنا التفصيل وبعض الخالف هناك.

نعم، ومن أحكام لوال ولوَما الشرطيتين، أهنما ال بد لهما من جواب، تضمن 

 جواهبما؟ جواهبما كجواب لو. الشرط إًذا ال بد لهما من جواب، ما

كجواب لو ال   ٌكرناْ يف الدر  الماضا، ُن كر به،  لنا: إن لو وك لك لوال 

 ولَما ي ون جوابَما مالمن أ يام، أو أذد مالمن أ يام:

 إما أن يكون ماضًيا مثبًتا. -

 أو مضارًعا منفًيا بلم. -

 أو ماضًيا منفًيا بما. -

 يه االقرتان بالالم، ويجوز أال يقرتن بالالم. فذكروا إما أن ي ون ماضًيا م بً ا،

 جائز. "لوال زيٌد أكرمُتك"نحو لوال زيٌد ألكرمتك، هذا األكثر، ويجوز 
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 والجواب ال اين: أن ي ون مضارًعا، من ًيا بلم، َال يجوز ا  رانه بالالم.

ال يجوز أن تقول:  "لوال زيٌد لم يجئ بكرٌ "، "لوال زيٌد لم يجئ بكرٌ "نحو: 

  زيد لم يجئ بكٌر.لوال

 الجواب ال الا: أن ي ون ماضًيا من ًيا بما، ََ ا ع س األول.

 يعني األكثر يف عدم االقرتان، بالالم، واالقرتان جائز.

وهذا هو الذي  "لوال زيٌد لَما أكرمُتك"ويجوز  "لوال زيٌد ما أكرمُتك"تقول: 

 قلناه يف جواب لو من قبل.

َما الشرطيتين، وقد ذكرنا أنه ال بد لهما من مما يحسن ذكره أيًضا يف لو ول

 جواب، أن جواهبما قد ُيحذف إذا معلوًما.

 على الفاعدة المشَورة العامن: ك  ما ُعلم جاز ذ َه.

خب مب ) ،[83النسام:] (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ): كقوله 

 .[10النور:] (ىب يب

 الجواب: واهلل أعلم، ولوال فضل اهلل عليكم ورحمته لهلكتم.

 : بن مالكهيب مم  ال ا

َماااااا اْل َّْحِضاااااْيَ  ِماااااْز َوَهاااااالَّ  َِ  َوبِ

 

اااااااااااااااا اْلِ ْعااااااااااااااااَل   ََ  َأالَّ َأاَل َوَأْولَِينْ

يف هذا البيت االستعمال الثاين للوال ولوَما، وهو كوهنما  ذكر ابن مالك  

حريف تحضيض، قلنا لهما استعماالن، الذي ُشِرح كوهنما حريف شرط غير 

 جازمين.

وهنما حريف تحضيض، يعني خالص ما يتضمنان شرًطا، ك واال  عمال ال اين:

 ال يدالن على أسلوب شرط، وليس لهما جواب.
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يعني يكونان كأدوات التحضيض األخرى، كهاَل وأالَّ وأاَل إذا استعمال يف  

 التحضيض.

هاَل "والتحضيض كما تعرفون هو طلب الفعل بحث وتأكيد، كأن تقول: 

هنا ما  "لوال تركت اإلهمال"، "أال ذهبت"أو  "أال ذهبت مع أهلك" "استذكرت

 ."لوال تركت اإلهمال"يف شرط وال تحتاج إلى جواب، وإنما تحضه، 

 .[21ال ر ان:] (پ پ پ ڀ)قال تعالى: 

 ."لوَما استفدت من وقتك"تقول: 

 .[7الحجر:] (ڌ ڌ ڎ ڎ)قال تعالى: 

ض وتأيت وهذه األدوات وهي لوال ولوَما وهاَل وأالَّ وأاَل، تأيت للتحضي

للعرض، والتحضيض هو طلب الفعل بحٍث وتأكيد، والعرض هو طلبه برفٍق وتأٍن 

 ولين.

إال أن األكثر أن تستعمل لوال ولوَما وهاَل وأالَّ للتحضيض، يعني طلب الفعل 

 بحث.

واألكثر يف أاَل أن تكون للعرض، وإن كانت الجميع تأيت هكذا وهكذا بحسب 

مال بحسب القرائن، بحسب الصوت، الموقف االستعمال، سواء بحسب االستع

 نحو ذلك.

 ."أاَل أسعدتنا بزيارتك يا أخي "فإذا قلت مثاًل 

هذا عرض، لو قلت:  "هالَّ شرفَت حفلنا يا ُبني"هذا عرض، لو قلت مثاًل: 

 ، هذا عرض."لوال جلسَت معي قبل سفرك"

هذا هذا عرض وال تحضيض؟ نعم  "أال تركَت الكسل عندك"لو قلت مثاًل: 
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تحضيض، لربما الكتابة واحدة، لكن التزمين الصويت أو طريقة النطق ُتبين معاين 

كثيرة؛ ألن المعنى قد يبين يف الصوت، بمقاطع الوجه، بحركات اليد، يعني المعنى 

 أوسع بكثير من اللفظ، قد يحيط به أشياء كثيرة، ُتبينه وُتحدده.

ۈ ): ض قوله قالوا: ومن التحضيض من استعمال أاَل، للتحضي

 فهذا الظاهر فيه أنه تحضيض وليس عرًضا. ،[13ال وبن:] (ٴۇ ۋ

هذه  "لوال تركت التأخر قبل أن ُأعاقبك"أو  "هاَل كففت أذاك" َلو  لت م اًل:

 كلها تحضيض.

نعم، ولوال ولوَما إذا كانا للتحضيض، بل كل أحرف التحضيض التي ذكرناها 

جاءت لمعنى التحضيض فلها أحكام، من أحكامها  اآلن، لوال ولوَما هالَّ وأاَل، إذا

 أهنا مختصة بالفعل.

يعني ال يأيت بعدها إال فعل، يعني ال يأيت بعدها إال جملة فعلية، مبدوءة بفعل، 

 وهذا قول ابن مالك:

ا ََ  اْلِ ْعاَل  َوَأْولَِينْ

 كجميع األمثلة السابقة.

ل بعدهما التوبيخ، ومن أحكامهما إذا كانا للتحضيض، أنك إذا قصدت بالفع

 فإنه يكون ماضًيا، أي زمانه.

إذا أردت هبما التوبيخ تحضيض هو الحث يعني على العمل، لكن بشيء من 

التأكيد والحث يقولون واإلزعاج، لكن إذا أردت أنت هبذا التحضيض التوبيخ، أن 

 توبخه على أمٍر فعله، فيكون زمانه الماضي؛ ألنه أمٌر فعله فأنت توبخه على ما

 فعله.
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 ."هاّل استذكرت دروسك كي تنجح مع الناجحين" كأن تفول م اًل: 

وقلنا أكثر من مرة يا إخوان وُنكرر الفعل عندما ُيقسم إلى ماٍض ومضارع 

وأمر، فإنه ُيقسم بحسب انقسام الفعل إلى ماٍض ومضارع وأمر، هذا انقسام 

ليس بحسب بحسب كررناها كثيًرا يا إخوان، هذا انقسام بحسب الصيغة، و

الزمان، وهذا مسائل كثيرة جًدا يف النحو دائًما يقولون: حال واستقبال وماٍض، 

حال واستقبال وماٍض، وال يربطون ذلك بأنه فعل ماٍض أو مضارع أو أمر، وإنما 

 يربطونه بالزمان.

فعل، ويسمى الفعل الماضي؛ ألنه األغلب فيه أنه يف الزمن  َالصي ن األولى

 الزمن الماضي وهذا هو األكثر مثل ذهب زيٌد باألمس، وقد الماضي، ويكون يف

أي  [1النح :] (ڈ ڈ ژ)يكون يف غير الماضي، بالمستقبل كقوله تعالى: 

 سيأيت.

أفعل، وهذا الذي يسمى بالمضارع، فكلمة مضارع ما لها  والصي ن ال انين:

ل، كلمة عالقة بالزمن، كلمة مضارع ما له عالقة بماٍض وال بحال وال باستقبا

مضارع يعني مشابه، مشابه االسم، فصيغة يفعل هي الصيغة التي يشابه االسم؛ 

 ألهنا ُتشبه فاعل.

مثل سيذهب،  وصيغة يفعل، األكثر فيها أهنا للحال، أو لالستقبال، لالستقبال

 سوف يذهب، لن يذهب.

 والحال إذا كان هذا األصل فيه أنه للحال، مثل أنا أشرح أنا أحبك، وقد يأيت

رأيُت محمًدا قبَل "للماضي، مثل: لم يذهب زيٌد، هذه باألمس، وكأن تقول مثاًل: 

كيف استعمل أقبل ويقبل، مع أنه قبل عشرين  "عشرين سنة فأقبله ويقبلني بشدة

 سنة، ألنك تريد أن تحكي هذا األمر، تسمى حكاية الحال.
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ال بحال وال أمر، وأمر كلمة أمر ما لها عالقة بماضي و والصي ن ال ال ن:

باستقبال، وإنما معناه األمر، صيغة افعل تدل على األمر، إال أن األمر ليس له زمان 

 إال االستقبال، ولهذا قال لك: أدوات التحضيض يقع بعدها فعل.

إن أردت هبا  "هالَّ استذكرت دروسك"طيب هذا الفعل هو نفسه واحد، 

الماضي وأن توبخه، هالَّ التوبيخ، فزمانه الماضي، معنى ذلك أنه أهمل يف 

 استذكرت دروسك.

وإن لم تقصد التوبيخ وإنما قصدت حثه على العمل، حثه على أن يعمل هذا 

تريد استذكر يف  "يا بني هال استذكرت دروسك كي تنجح"األمر، فتقول: 

 المستقبل.

 فإذا أردت بالتحضيض التوبيخ، معنى ذلك أنك توبخ على أمٍر ماٍض.

ث على فعل شيء، فمعنى ذلك أنك تحضه على أمٍر وإذا أردت به الح

 مستقبل.

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ): ومن ذلك قوله 

 .[122ال وبن:] (ېئ

هنا  [122ال وبن:] (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ)

ليست شرطية، ما يف جواب شرط، وإنما هذه تحضيضية، هل بمعنى يوبخهم على 

 اآلية واهلل أعلم.أمر ماٍض أم يحثهم على أمر مستقبل؟ إًذا ما معنى 

 لينفر، لينفر منكم نفر يتفقهوا يف الدين.

 ، وما زال الكالم على لوال ولوَما.ثم قال ابن مالك 

ااااا اْ اااام  بِِ ْعااااَ  ُمْضااااَمرِ  ََ  َوَ ااااْد َيِلْي

 

رِ   اااااااااااَق َأْو بَِ ااااااااااااِهرَ ُمااااااااااا خَّ  ُعلِّ
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هنا أهنا  سبق أن أحرف التحضيض ال يليها إال فعل، وذكر ابن مالك  

 ا يف الظاهر اسٌم معمول لفعل، وهذا الفعل مؤخر أو محذوف.قد يليه

يف الظاهر قد يلي أحرف التحضيض اسٌم، ولكن هذا االسم يف الحقيقة 

 معمول لفعل إما متأخر عنه، أو محذوف قبله.

 ."ولوال زيٌد أكرمُتك" من أم لن ٌلك أن تفول:

يًدا لوال ز"آسف، هذا شرط، ونحن نتكلم عن التحضيض، كأن تقول: 

فالذي جاء يف الظاهر  "لوال زيًدا أكرمت"تحضه على إكرام زيد، تقول:  "أكرمت

 أن زيًدا بعد لوال، ولكن الحقيقة أن زيًدا معمول ألكرمت.

أي: لوال أكرمَت زيًدا، ثم قدمنا المفعول به، هذا ال مانع منه؛ ألن التقديم 

حقيقة، وليس مرتبًطا والتأخير جائز، ما يف إشكال، والحكم دائًما مرتبط بال

 بالظاهر.

، أي هاّل «هال  بِ ًرا ُتالعبَا وتالعبك» ومن ٌلك رواين الحديا المشَور:

 تزوجت بكًرا، فكربًا هنا مفعول به لفعل محذوف، مفهوم من السياق.

 ومن ذلك قول جرير: 

ون  مجااِدُكم أَضااَ   النيااب َعفاارَ  َتُعاادُّ

 

 الُمفنَّعااا ال ماااَّ  لااوال ضااوهر  َبنااى 

ون "قول: ي  النيب جمع ناب، الناب هنا الناقة الكبيرة التي  "النيب َعفرَ  َتُعدُّ

شقَّ ناهبا، يعني الناقة إذا كربت يعني برز ناهبا، فيعدون أفضل مجد عندهم أهنم 

 يذبحون هذه الناقة الكبيرة للضيوف، هذا يعني أفضل مجد عندكم.

اللئيم، ثم قال لهم: الضوطرى المرأة الحمقاء، أو الرجل  "َبنى ضوهر "

يعني لوال تعدون الكمي المقنَعا، فالكمي هنا مفعول به  "لوال ال ماَّ الُمفنَّعا"

 لفعٍل محذوف مفهوم من السياق دلَّ عليه الفعل السابق.
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 قال: ومن ذلك قول الشاعر:

 هاااال تلفااا ننا اِن بعاااد لجااااج ا

 

م    بااام ُرَااا  صاااحا والفلاااوب ال فاااد 

م  ال فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 

 بعض قومه فتقاتلوا، فعندما غلبه قبل الصلح، فقال: كان اختلف مع

 تلفااااااا ننا اِن بعاااااااد لجااااااااج ا

 

م هاااااال    صاااااحا والفلاااااوب ال فاااااد 

 أي: هاَل حصل التقدم، والقلوب صحاح. 

بعد أن انتهى من باب عوامل الجزم، ذكر بعده بعض  قلنا إن ابن مالك 

ا َوَلْواَل َوَلْوَما، إال أدوات الشرط غير الجازمة، فعقد فصاًل للو، ثم اآلن ذكر ب اًبا ألمَّ

 لم يذكر كل أدوات الشرط غير الجازمة. أنه 

 ، منَا: بفيت أىوا   رط  ير جازمن لم ي كرها

ا الحينية التي بمعنى حين، الظرفية كأن تقول:  ا، لمَّ ا جاء زيٌد أكرمُته"لمَّ  "لمَّ

ا ظرف زمان، إال أهنا تتضمن الشرط.  فلمَّ

ا  ا جاء زيٌد أكرمُته"الحينية الظرفية، كأن تقول: ومنها ُكلمَّ وهي ظرف،  "كلمَّ

 ظرف زمان، إال أهنا تتضمن الشرط، كما ترون، ومن ذلك إذا.

وكلها كما قلنا ظروف زمان، ُتعرب ظرف  "إذا جاَء زيٌد أكرمُته"كقولك: 

زمان، تتضمن الشرط، أما إذا فقد ذكرها ابن مالك، وذكر بعض أحكامها يف أي 

 ب؟ يف باب اإلضافة.با

ا فال أعرف أنه ذكرهما يف األلفية  ا وكلمَّ رحمة واسعة، فهذا ما  وأما لمَّ

ا ولوال ولوَما لينتهي الكالم على ما يتعلق بالشرط.  يتعلق بباب أمَّ

على ما يتعلق بإعراب الفعل المضارع، بدأ  وبذلك ينتهي كالمه 

صبه، ثم عقد باًبا لعوامل الجزم، بالكالم على باب إعراب الفعل، يعني رفعه ون
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يعني جزم المضارع، ثم عقب ببعض أدوات الشرط غير الجازمة لمناسبتها بعد  

 أدوات الشرط الجازمة.

 وبذلك ينتهي كالمه على إعراب الفعل المضارع، لينتقل إلى باٍب آخر يسميه 

 باب ]اإِلْخَباُر ِبالَِّذي َواأَلِلِف َوالالَِّم[.

 يف تسعن أبيا   ال َيَا:  عفدْ ابن مالك

 .َمااا ِ ْيااَ  أْخبِااْر َعنْااُه بِالَّااِ   َخَباارْ 717

 

 َعاااااِن الَّاااااِ   ُمْبَ ااااادأ َ ْباااااُ  اْ اااااَ َفر   

َُْه ِصاااَلهْ 718  ااا َو ِّ ََ  .َوَماااا ِ اااَواُهَما 

 

 َعا ِاااااُدَها َخَلاااااُ  ُمْعَِاااااا اْل َّْ ِمَلاااااهْ  

اااَ ا719  ََ  .َنْحاااُو الَّاااِ   َضاااَرْبُ ُه َزْياااد  

 

ااااْىِر اْلَمْأَخاااَ اَضاااَرْبُت زَ   ََ  ْياااَدًا َكااااَن 

 .َوبِالَّلااااااَ ْيِن َوالَّااااااِ ْيَن َوالَّ ِااااااا720 

 

ََ اْلُمْ َبااااااِت   ااااااا ََ  َأْخبِااااااْر ُمَراِعًيااااااا ِو

 .َ ُبااااْوُل َتااااْأِخْيرَ َوَتْعرِْيااااَ  لَِمااااا721 

 

 أْخبِااااَر َعنْااااُه َهااااا ُهنَااااا َ ااااْد ُذ َِمااااا 

 .َكااااَ ا الِ نَااااى َعنْااااُه بِااااَأْجنَبَِا أو722 

 

ااااَراِع َمااااا َرَعااااْوابِمُ   ََ  ْضااااَمرَ َ ااااْرط  

 .َوَأْخَبُروا ُهنَاا بِاَأْل َعاْن َبْعاِ  َماا723 

 

َما  ْياااااِه اْلِ ْعاااااُ  َ اااااْد َتَفااااادَّ
 َيُ اااااْوُن َِ

َُ ِصاااَلَن ِمنْاااُه ألْل 724   .إِْن َصااا َّ َصاااْو

 

ََااااْ    ََ ِمااااْن َوَ ااااى اهللُ اْلَب ََ َوا  َكَصااااْو

َعاااْت ِصاااَلُن أَ 725  ََ  ْل .َوإِْن َيُ اااْن َماااا َر

 

 َضاااااِميَر َ ْيرَِهاااااا ُأبِاااااْيَن َواْنَ َصاااااْ   

هذا الباب باُب اإلخبار بالذي واأللف والالم، وضعه النحويون، من وضع  

النحويين لتمرين الطالب واختبارهم، ولهذا يسمى باب االمتحان، ويسمى باب 

 السبك، كما وضعوا يف التصريف باًبا سموه باب التمرين.

ثال كذا، والمراد والمطلوب من ذلك كله، هو أن يطبق يقولون: ابِن كذا على م

الطالب كل ما درسه يف النحو، من أحكام وُيراعي الشروط واألقسام إلى آخره 

بطريقة دقيقة على مسائل هذا الباب وأحكامه، فهذا الباب هو باب تمرين، على 

 قواعد النحو.
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 ."أكرَم الشيُخ محمًدا يف المسجد"مثال ذلك أن ُيقال: 

كرَم فعل ماٍض، الشيُخ فاعله، محمًدا مفعوله، يف المسجد جار ومجرور، أ

 هذه الجملة، فُيقال أخرب عن الشيخ بالذي.

أخرب عن كلمة الشيخ، اإلخبار ال يكون إال عن األسماء، أخرب عن الشيخ 

فتأيت بالذي االسم  "الذي أكرَم محمًدا يف المسجد الشيخ"بالذي، فتقول: 

 له مبتدأ الذي.الموصول الذي تجع

والمسئول عنه الشيخ تجعله يف آخر الجملة خرًبا عن الذي، الذي الشيخ، 

 وباقي الجملة تجعلها بينهما، صلة.

الذي أكرَمُه الشيخ يف "طيب أخرب عن محمد يف الجملة السابقة بالذي، تقول: 

 ."المسجد محمدٌ 

أكرَم الشيخ الذي "طيب أخرب عن المسجد يف الجملة السابقة بالذي، تقول: 

 ، وهكذا."محمًدا فيه المسجدُ 

فهذه طريقة اإلخبار بالذي وأخواهتا كاآليت، فطريقة اإلخبار بالذي وأخواهتا، 

 .. إلى آخره كاآليت..يعني الذي والتي والذين

أن تجعل الذي مبتدأ متقدًما، ال بد متقدًما، مبتدأ متقدًما، وأن  الفَوة األولى:

 متأخًرا عن الذي.تجعل المسئول عنه خربًا 

طيب، وأن تأيت بباقي الجملة بينهما، تجعل باقي الجملة بين الذي، وبين 

المسئول عنه الذي جعلته خربًا عن الذي، بحيث يصير صلة للموصول، يعني إذا 

 جعلته بعد الذي صار صلة للموصول.

د هذا المسئول عنه وجعلته خربًا المسئول عنه الذي أخذته وجعلته خرًبا، ال ب
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أن تضع مكانه ضمير، ال بد أن تضع مكانه ضميره حتى يعود من الصلة إلى  

 الموصول، لكي يكون هو الرابط، من صلة الموصول إلى الموصول.

وأنت إذا طبقت ذلك ستأيت بأحكام نحوية كثيرة جًدا، ال بد أن تراعيها، فشيء 

ما يجوز، يجوز وشيء ما يجوز، الذي يجوز طبقه، والذي ما يجوز قف قل هذا 

لماذا ما يجوز ُتبين السبب لماذا ال يجوز، قد تأيت بحكم درسته يف االبتداء، وقد 

تأيت بحكم درسته يف الفاعل، أو تأيت بحكم درسته يف الموصول، أو تأيت بحكم 

 .. كله ال بد أن تطبقه هنا..درسته يف

زيٌد، األصل فإذا قلت أكرمُت زيًدا، أخبِر عن زيد بالذي، تقول: الذي أكرمُتُه 

 أكرمُت زيًدا، طيب ماذا نفعل؟ نأيت بالذي يف أول الجملة الذي.

ثم نأخذ زيًدا ونجعلها خربٌ للذي زيٌد، ونضع مكان زيًدا ضميره، الهاء فتكون 

الذي مبتدأ، أكرمتُه صلة الموصول والرابط الهاء،  "الذي أكرمُتُه زيدٌ "الجملة 

 لنا يف العميق ماشيين.وزيٌد مبتدأ حتى ال نحذف الخفيف ما دخ

، جلسُت يف المسجد، أخرب عن "جلسُت يف المسجد"طيب ولو قلت مثاًل: 

 ."الذي جلسُت فيه المسجدُ "المسجد، 

الذي جلس يف المسجد "، "جلسُت يف المسجد"طيب أخرب عن تاء المتكلم، 

 ."أنا

طيب، الذي جلس يف المسجد أنا، إذا طبقنا الخطوات السابقة نخرج هبذه 

جملة، هذه الجملة صحيحة أو غير صحيحة؟ نتأمل، الذي جلس يف المسجد ال

أنا، أنا ماذا كانت؟ كانت التاء يف جلسُت، طيب إذا أخرناها وانفصلت انقلبت إلى 

 ضمير منفصل، ال إشكال يف ذلك.

قال المتصل إذا انفصل صار ضميًرا منفصاًل، هذا قاعدة، بس أنت إذا أخرته 
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له ضمير جلس؟ هو، الذي  أن تضع مكانه ضميره، هل يف هناكوجعلته خربًا ال بد 

جلس هو استرت ما يف إشكال؛ ألن الضمير يسترت إذا كان فاعاًل لمذكٍر مفرد، يسترت، 

 محمٌد جلس، أي محمد جلس هنا.

أو مفرد مؤنث، هنٍد جلست، أي هي، فإن كان مثنى أو جمًعا برز، محمٌد 

 صحيحة، ال إشكال فيها. جلس، والمحمدون جلسوا، هذه الجملة

 الذي جلس بالمسجد أنا.

 محمٌد أخي، جملة اسمية، محمٌد أخي، أخرب عن محمد بالذي؟ لو  لت م اًل:

الذي مبتدأ محمد أخره واجعله خرًبا محمًدا وضع  "الذي هو أخي محمدٌ "

 مكانه ضميره، الذي هو أخي محمٌد.

محمد يبقى يف  طب أخرب عن أخي بالذي، ال أخرب عن أخي ليس محمد،

 ..مكانه ما يتغير، الذي

ال ال نفس الضوابط التي قلناها قبل قليل، هات الذي يف البداية، وأخر 

المسئول عنه خربًا وضع مكانه ضميًرا فقط، ال تأيت بجملة جديدة، قد تأيت بجملة 

 صحيحة لكن جملة جديدة غير المسئول عنها.

ي فقط، الذي محمٌد، الذي هو الذي محمٌد هو أخي، فقط الذي محمٌد هو أخ

محمد، هذا سؤال عن أخي محمد، هذه جملة ثانية، أخي محمد، أخرب عن أخي 

 بالذي، تقول: الذي هو محمد أخي.

 "الذي هو محمد أخي"وأخرب عن محمد، يف قولك: أخي محمد، ستقول: 

 وهكذا تؤخر المسؤول عنه خربًا، وتضع مكانه الضمير فقط.

 خرب عن محمد، تقول: الذي هو أخي محمٌد، انتهينا.أ "محمٌد أخي"تقول: 
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، هو لَمن أخي، أليس هو هو "الذي محمٌد هو أخي"أخرب عن أخي فقط،  

 أخي، الذي محمٌد هو أخي، فتستقيم، تأمل فيها.

 قال ابن مالك: 

 َخَبرْ  بِالَِّ   َعنْهُ  أْخبِرْ  ِ ْيَ   َما

 الذي بين قوسين.

 الَِّ   َعنِ 

 بين قوسين.

 َ ْبُ  اْ َ َفر   دأُمْب َ 

َُْه ِصااااااَلهْ  اااااا َو ِّ ََ  َوَمااااااا ِ ااااااَواُهَما 

 

 َعا ِاااااُدَها َخَلاااااُ  ُمْعَِاااااا اْل َّْ ِمَلاااااهْ  

يقول: ما تسأل عنه يف هذا الباب، ما تسأل عنه يف هذا الباب اجعله خربًا، ما  

قيل: أخرب عنه بالذي خرب، يعني الذي تسأل عنه يف هذا الباب اجعله خربًا، خربًا 

 ؟ خربًا عن كلمة الذي، عن كلمة الذي حالة كون الذي مبتدًأ متقدًما.لماذا

 ِ َواُهَما َوَما

 أي باقي الجملة.

َْهُ  َو ِّ  ِصَلهْ  ََ

 أي: اجعله بين الذي، وخرب الذي، فُيصبح حينئذ صلة للموصول.

 اْل َّْ ِمَلهْ  ُمْعَِا َخَلُ   َعا ُِدَها

لة حينئذ، يقول: هو الضمير طيب ما العائد الرابط بين صلة الموصول والص

 الذي تجعله مكان المسئول عنه، الذي أخرته وجعلته خربًا.
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 ثم مثَّل لذلك بقوله: 

اااااَ ا ََ  َنْحاااااُو الَّاااااِ   َضاااااَرْبُ ُه َزْياااااد  

 

ااااْىِر اْلَمْأَخاااَ ا  ََ  َضاااَرْبُت َزْياااًدا َكااااَن 

ه يقول: األصل ضربُت زيًدا، ثم أخربنا عن زيد بالذي فأخرناه ووضعنا مكان 

 ضميره، وقدمنا الذي فقلنا الذي ضربته زيٌد.

 : ثم قال 

 َوبِالَّلاااااااااَ ْيِن َوالَّاااااااااِ ْيَن َوالَّ ِاااااااااا

 

ََ اْلُمْ َبااااااِت   ااااااا ََ  َأْخبِااااااْر ُمَراِعًيااااااا ِو

يقول: إذا كان الُمخرب عنه مثنًى، الذي تريد أن تجعله خربًا مثنًى فال بد أن  

لُمخرب عنه جمًعا، فال بد أن يكون يكون االسم الموصول مثنًى، اللذان، وإذا كان ا

االسم الموصول جمًعا، وإذا كان المخرب عنه مؤنًثا ال بد أن يكون االسم 

 الموصول مؤنًثا، ال بد من التطابق بين الخرب والمبتدأ.

 واهلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 ةالدرس السابع عشر بعد املائ
 اجلزء الثاني
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد... أجمعين،

فمازال الكالم على باب اإلخبار بالذي واأللف والالم، قلنا: قول ابن 

 :مالك

 َوبِالَّلاااااااااَ ْيِن َوالَّاااااااااِ ْيَن َوالَّ ِاااااااااا

 

ََ اْلُمْ َباااااا  ااااااا ََ  ِت َأْخبِااااااْر ُمَراِعًيااااااا ِو

يريد أن االسم الموصول البد أن يكون كخربه من حيث اإلفراد والتثنية  

والجمع ومن حيث التذكير والتأنيث، فإذا قلت مثاًل: )أكرمت المحمدين( ثم 

أخربت بالذي عن المحمدين كنت تقول: )اللذان أكرمتهما المحمدان( وإذا 

ت تقول: )الذين قلت: )أكرمت المحمدين( ثم أخرب عن المحمدين بالذي كن

أكرمتهم المحمدون(، وإذا قلت: )أكرمت هنًدا( ثم أخربت عن هند بالذي كنت 

 تقول: )التي أكرمتهما هنٌد( وهكذا، وهذا واضح.

 :مم  ال ابن مالك

 َ ُبااااااْوُل َتااااااْأِخْيرَ َوَتْعرِْيااااااَ  لَِمااااااا

 

 أْخبِااااَر َعنْااااُه َهااااا ُهنَااااا َ ااااْد ُذ َِمااااا 

 بَِا أوَكااااااَ ا الِ نَااااااى َعنْااااااُه بِااااااَأْجنَ  

 

ااااَراِع َمااااا َرَعااااْوا  ََ  بُِمْضااااَمرَ َ ااااْرط  
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ه ْ  روط ما ُيفبر عنه يف ه ا الباب، يعنا ه ْ ممرة ال َبيق وال دريب يف ه ا 

 الباب:

إذا قيل لك أخرب عن اسم االستفهام يف قولنا: من جاء؟ ماذا  الشرط األول:

ر ستؤدي إلى أن تقول؟ الجواب: ال يصح هذا نحوًيا؛ ألن تطبيق خطوات اإلخبا

ُيقال: الذي جاء من؟ واسم االستفهام له الصدارة وال يجوز أن يتأخر، والذي ال 

يتقن هذه المعلومة أو يغفل عنها هنا ُيخطئ يف التدريب، مثلكم غفل عن هذه 

المعلومة وإال يعلم أن أسماء االستفهام لها الصدارة، فالتطبيق أن ُيقال حينئٍذ: ال 

ماء االستفهام؛ ألن من خطوات اإلخبار أن تؤخر المسئول يصح اإلخبار عن أس

عنه وتجعله خربًا، وأسماء االستفهام لها الصدارة، وكذا كل ما له صدارة، إذا قيل 

أخرب عنه هنا، تقول: ال يجوز؛ ألن هذا سيؤدي إلى جعلها خرًبا متأخًرا وهي لها 

ربية، وما التعجبية، الصدارة، مثل: أدوات االستفهام، وأدوات الشرط، وكم الخ

 وضمير الشأن، كل هذه لها صدارة، فال يجوز أن تقع خربًا متأخًرا.

إذن من شروط اإلخبار بالذي أن يكون الُمخرب عنه قاباًل للتأخير، وهي قوله: 

 (.َتْأِخْيرَ  َ ُبْوُل )

إذا قيل لك: أخرب عن الحال بالذي يف قولنا: جاء محمٌد  الشرط ال اين:

اب: ال يصح هذا نحوًيا، لكن لماذا؟ ألن خطوات اإلخبار ستؤدي ضاحًكا، فالجو

إلى أن نقول ماذا؟ الذي جاء محمٌد إياه ضاحٌك، إياه هنا وقعت موقع الحال، 

والحال من شروطه عند الجمهور التنكير، أليس من شروط الحال التنكير؟ 

 والضمير معرفة، فال يصح ذلك.

 ال والتمييز، ال يصح اإلخبار عنه.وكذا كل ما ُيشرتط فيه التنكير كالح

إذن من شروط اإلخبار: أن يكون الُمخرب عنه قاباًل للتعريف، وهذا قول ابن 
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 (.َوَتْعرِْيَ   َتْأِخْيرَ  َ ُبْوُل مالك: ) 

إذا قيل لك: أخرب عن الهاء يف قولك: زيٌد أكرمته، وهذه  الشرط ال الا:

أخرب عن الهاء بالذي يف قولك: زيٌد المسألة تحتاج إلى انتباه؛ لكي ال نطيل فيها، 

أكرمته، فالجواب: ال يصح هذا، لماذا؟ ألن هذا سيؤدي إلى أن نقول ماذا؟ الذي 

أكرمته، خذ الهاء اجعلها خربًا ستنفصل، هو، واجعل مكاهنا ضميرها، هو، ثم ضع 

الذي، فتقول: الذي زيٌد أكرمته هو، الخطوات ستؤدي إلى ذلك، الهاء ستفصلها 

ها خربًا تنقلب إلى ضمير منفصل هو، ثم تضع مكان المحذوف ضميره وتجعل

 هو، الذي زيٌد أكرمته هو.

الضمير الهاء يف أكرمته، تعود إلى ماذا؟ نحن نقول: إنك إذا أخرت المسئول 

عنه وجعلته خرًبا ماذا تضع يف مكانه؟ ضميًرا يعود إلى الموصول؛ لكي يربط صلة 

نئٍذ يف قولك: الذي زيٌد أكرمته، الهاء هنا تعود إلى الموصول بالموصول، فالهاء حي

ماذا؟ تعود إلى الذي؛ لكي تربط صلة الموصول بالموصول، فالسؤال: أين الرابط 

بين المبتدأ زيٌد والخرب حينئٍذ؟ ال رابط، فتفسد الجملة، من شرط الجملة الخربية 

د إلى الموصول، وجود رابط هبا يعود للمبتدأ، ومن شروط الصلة وجود عائد يعو

فإذا قلت: الذي زيٌد أكرمته هو، فالضمير الذي يف أكرمته كما اتفقنا هو ليس زيد 

وإنما ضمير وضعناه بدل الذي أخرناه؛ لكي يربط الصلة بالموصول، إذن فالهاء 

يف أكرمته يعود إلى الموصول، زيٌد أكرمته، صلة الموصول ارتبطت بالذي بالهاء، 

دأ وخرب، أين الرابط بين زيٌد أكرمته؟ ما يف رابط؛ ألن هذه لكن زيٌد أكرمته، مبت

الهاء ال تعود إلى زيد، تعود إلى الذي، وال يمكن أن نقول أهنا تعود إلى الشيئين؛ 

 ألن ضمير المفرد ال يعود إلى شيئين، فالجملة خطأ، ال ُيخرب عن هذه الهاء.

عنه بأجنبٍي؛ ألن هذا إذن من شروط الُمخرب عنه: أن يكون صالًحا لالستغناء 

الضمير هو الرابط بالمبتدأ، الضمير )زيٌد أكرمته( الضمير الذي قلنا: أخرب عنه، هو 
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الرابط، رابط الجملة الخربية بالمبتدأ، هذا الرابط البد أن يعود إلى المبتدأ؛ لكي 

يربط، ليس كل ضمير يربط، ما الذي يربط جملة الخرب بالمبتدأ؟ هو الضمير العائد 

مبتدأ، ليس أي ضمير، لو ضمير آخر يعود للمتكلم وال يعود للُمخاطب ما لل

يربط، البد ضمير يعود للمبتدأ، فهذا الضمير ال يصح أن تحذفه وأن تضع مكانه 

أجنبًيا عن زيد، ال تقل: زيٌد، ثم تأيت مكان الهاء بكلمة أجنبية عن زيد، ما لها عالقة 

الخرب وبين المبتدأ، لو قلت مثاًل: )زيٌد أكرم بزيد، حينئٍذ ما يوجد رابط بين جملة 

عمرٌو( ما يصح هنا؛ ألن أكرم عمرٌو فعل وفاعل، وما يف رابط، لو قلت: )زيٌد أكرم 

عمرٌو خالًدا(؛ ألن أكرم عمرٌو خالًدا، ما فيها رابط يعود، عمرو وخالد، هذه كلها 

 أجنبيات عن زيد، الذي ليس بأجنبي هو ضميره.

ُمخرب عنه أن يكون صالًحا لالستغناء عنه بأجنبي، يعني يصح إذن من شروط ال

 أن تضع مكانه كلمة أجنبية عنه.

 (14:23@) الَالب:

أجنبي عنه هو، ال يجوز أن تحذفه وتضعه هو نفسه، ما تستقيم  الشيخ:

الجملة، وإنما تحذفه ويمكن أن تضع مكانه غيره وتستقيم بذلك الجملة كما يف 

ن تقول: أكرمت حماًرا، ما يف إشكال، لكن أكرمته، البد أن أكرمت زيًدا، يمكن أ

 تأيت بالهاء هذه

 (15:00@) الَالب:

ال، شرط أنه يمكن أن ُيستغنى عنه بأجنبي، يمكن أن نحذف الضمير  الشيخ:

 وأن نضع مكانه كلمة أجنبية عنه.

 (15:26@) الَالب:

زيد، يمكن أن نحذف زيٌد أكرمته، الهاء يف أكرمته يعود إلى من؟ إلى  الشيخ:
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الهاء وأن نضع مكاهنا كلمة أجنبية عن زيد؛ ألن زيد هو نفسه الضمير، هنا ما  

يصح، لو قلت: زيٌد أكرمته، يصح: زيٌد أكرمُت عمرًوا؟ ال يصح، البد زيٌد أكرمته، 

ال بد أن تأيت بكلمة ليست غريبة عن زيد، هنا يف هذا المكان، يف مكان الهاء، زيٌد 

أكرمت عمرًوا، تفسد الجملة؛ لذهاب الرابط؛ فلهذا الضمير ال يجوز  أكرمته، زيدٌ 

أن ُتخرب عنه؛ ألن اإلخبار عنها مهما فعلت سيؤدي إلى فقدان الرابط؛ ألن الضمير 

الذي ستأيت به أنت مكان الذي أخرته خربًا، هذا الضمير يعود إلى من؟ إلى الذي، 

عنه يعود إلى الذي، الضمير الذي  قلنا: الضمير الذي تأيت به من خالل الُمخرب

يعود إلى الذي أجنبي عن زيد أم ليس أجنبًيا عن زيد؟ أجنبي، إذن ما يصح، 

 فسدت الجملة بذلك، أجنبي؛ لعدم وجود رابط بين جملة الخرب والمبتدأ.

 (17:08@) الَالب:

الفاعل ال إشكال فيه، كنا نسأل عن الهاء الرابطة التي هي مفعول به،  الشيخ:

لتي حذفتها أنت يف )زيٌد أكرمته( الرابط هنا الهاء، والرابط ُيشرتط فيه الوجود ا

سواٌء كان ملفوًظا )زيٌد أكرمته( أم كان محذوًفا مثل: )زيٌد أكرمت( يعني أكرمته، 

والمحذوف كما قلنا أكثر من مرة: يف قوة المذكور، لو أنك قلت: أنه محذوف، 

موجود؛ فلهذا أصابه الحذف، الحذف ال  يعني أنه موجود أو غير موجود؟ أنه

يصيب العدم، الحذف يأيت إلى شيٍء موجود، ثم يحذفه، فإذا قلت: )أخرجت 

زيًدا( موجود، ثم )أخرجته( حذفت الشيء يعني موجود، ثم حذفته، فالمحذوف 

 غير المعدوم، المعدوم غير موجود من األصل.

ُيصرح به، سواء ُصرح به أو فنقول: ُيشرتط وجود الشيء سواٌء ُصرح به أو لم 

أنك ذكرته، ثم حذفته، مادام أنه موجود يكفي، أما الفاعل ال إشكال يف اإلخبار عن 

الفاعل، تقول: )زيٌد أكرمته( وتقول: )الذي زيٌد أكرمه أنا( ال إشكال؛ ألن الفاعل 

يف أكرمته ليست هي الرابط، وإنما الرابط الهاء التي لو أخربت عنها سيؤدي ذلك 
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 لى زوال الرابط بين المبتدأ وجملة الخرب، وكذلك كل رابط.إ

 (19:08@) الَالب:

الشروط أن ُيمكن االستغناء عنه بأجنبي، يمكن أن الجملة تستغني  الشيخ:

 عنه، كيف تستغني عنه؟ بأن تضع مكانه أجنبًيا.

 (19:30@) الَالب:

ما سألنا عن الذي أكرمته زيد، هذه جملة أخرى ما لها عالقة، نحن  الشيخ:

 زيد، نحن لم نقل لك: أخرب عن زيد، قلت: أخرب عن الهاء يف )زيٌد أكرمته(.

 (20:00@) الَالب:

العائد كان موجوًدا، يف )زيٌد أكرمته( العائد الهاء، أخرب عن هذا  الشيخ:

 العائد؟

 (20:23@) الَالب:

؟ الذي الذي أكرمته زيد، إخبار عن زيد، زيٌد أكرمته، أخرب عن زيد الشيخ:

 أكرمته زيد، هذه ال إشكال فيها.

 (20:36@) الَالب:

 لزوال المبتدأ، هنا الصلة ما صار فيها مبتدأ، الذي أكرمته زيٌد. الشيخ:

 (20:59@) الَالب:

متى ُيشرتط الرابط؟ الرابط ُيشرتط يف جملة الخرب وُيشرتط يف العائد،  الشيخ:

)زيٌد أكرمته( البد من الهاء، هذه يف جملة الخرب معنى ذلك أن قبله مبتدأ نحو: 

انتهينا منها، فإذا قلت لك: أخرب عن زيد، ماذا ستفعل بزيد؟ ستؤخره، ثم تضع 

مكانه ضميره فتقول: )الذي هو أكرمته زيٌد( أين الرابط بين هو وأكرمته؟ الهاء، 
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أين الرابط بين الصلة )هو أكرمته( والموصول الذي هو؟ إذا قلنا لك اآلن: الذي  

أكرمته زيٌد، المعنى: زيٌد هو الذي، وهو هو، وهو الهاء يف أكرمته، من حيث  هو

المعنى، لكن السؤال اآلن عن الحكم الصناعي: الذي هو أكرمته زيٌد، هو أكرمته، 

هو: مبتدأ، أكرمته: خرب، أين الرابط؟ الهاء يف أكرمته، أكرمته هنا ما حذفته يف 

حاله، العائد يعود إلى هو، هو أكرمته، ثم األصل، ما أخربت عنه، هو موجود على 

ما العائد من الصلة: هو أكرمته، إلى الموصول الذي هو أكرمته؟ هو، الذي هو 

 أكرمته.

 (23:24@) الَالب:

هذه جملة أخرى، أنت اآلن حولتنا إلى اإلخبار عن زيد، اآلن انتهينا  الشيخ:

 اآلخر وتضع مكانه من اإلخبار عن زيد، إذا أخربت عن زيد ستؤخر زيًدا يف

ضميره تقول: الذي هو أكرمته هو زيٌد، أكرمته ما فعلت فيها شيًئا، فالضمير الذي 

فيها على ما هو عليه عائد إلى المبتدأ، وهو عائد إلى الذي، لكن الكالم كله لو 

قيل: أخرب عن الهاء يف ضربته، زيٌد أكرمته، الخطوة األولى ماذا ستفعل؟ سنُخرب 

ضربته، زيٌد أكرمته، سنؤخر الهاء، اآلن اقطعها، هذه الهاء اقطعها،  عن الهاء يف

 صار الكالم ُعدم، الكالم اآلن ليس فيه هاء، ُعدمت ليست محذوفة، ُعدمت عدًما؛

ألنك قطعتها وجعلتها خربًا اآلن، إن قطعتها وجعلتها خرًبا ستنقلب إلى ضمير 

الذي، أنت اآلن ستأيت بضمير من  منفصل هو، انتهينا، ستأيت بالذي يف أول الكالم،

عندك ليس هو الضمير الذي حذفته، ستأيت بضمير من عندك، أين تضعه؟ يف مكان 

الذي أخرته وجعلته خرًبا، يعني يف مكان الهاء، تأيت بضمير جديد أنت، لماذا أتيت 

هبذا الضمير؟ لكي يربط الصلة بالموصول، إذن فالضمير الذي جلبته أنت 

المكان يربط الصلة زيٌد أكرمته بالذي، انتهينا، فالسؤال: أين  ووضعته يف هذا

الرابط بين المبتدأ زيٌد وأكرمته؟ الهاء هذه ضمير جديد أنت جلبته وجعلته عائًدا 
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 إلى الذي فصارت أكرمته ليس فيها عائٌد إلى زيد.

 على كل حال، لو تأملتم فيها بعد ذلك ستتضح.

فإن الرابط ال يصح اإلخبار عنه، لماذا؟  ومثل ذلك: كل ما يحتاج إلى رابط،

ألن الرابط البد أن يكون ضميًرا عائًدا على ما يربطه، وال يكون أجنبًيا عنه، ضميًرا 

مناسًبا مطابًقا له يف اإلفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وال يكون أجنبًيا 

مكانه أجنبي؛ ألن  عنه، فكل رابط ال ُيخرب عنه؛ ألنه ال يصح أن ُيحذف ويوضع

األجنبي ال يربط كالربط باسم اإلشارة ذكرناه يف روابط الجملة الخربية بالمبتدأ، 

 مثل: لباس التقوى ذلك خير:

 لباس التقوى: مبتدأ.

ذلك خيٌر: جملة اسمية مبتدأ وخرب، ما الرابط بين الجملة الخربية )ذلك خيٌر( 

؛ ألنه يشير إلى المبتدأ، إذن فالرابط والمبتدأ )لباس التقوى(؟ قالوا: اسم اإلشارة

 اآلن ذلك، هل يصح أن ُنخرب عن ذلك بالذي؟

ال يصح؛ ألنك لو أخربت فإن هذا سيؤدي إلى أن تؤخر ذلك يف  الجواب:

األخير وتضع مكاهنا ضمير ال يعود إلى المبتدأ وإنما يعود إلى الذي، فتقول: الذي 

جلبته مكان ذلك يعود إلى لباس  هو الضمير الذي لباس التقوى هو خيٌر ذلك،

التقوى أم يعود إلى الذي؟ إلى الذي، أين الرابط بين الجملة االسمية )هو خير( 

 والمبتدأ )لباس التقوى(؟ حينئٍذ زال صناعًة، فالجملة ال تصح.

ومن ذلك األمثال والحكم وما يف حكمهما، لو قيل لك: أخرب عن اسم ورد 

يصح، لماذا؟ ألهنا ال ُتغيَّر ألفاظها، الحكمة لفظها  يف حكمة أو يف مثال، تقول: ال

 مراد، والمثل لفظه مراد، ال ُيغيَّر.

إذا قيل: أخرب عن رجٍل بالذي يف قولك: )أكرمت رجاًل ظريًفا(  الشرط الراب :
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أخرب عن رجل بالذي، الجواب: ال يصح نحوًيا، لكن لماذا؟ ألن هذا سيؤدي إلى  

، الذي أكرمته ظريًفا رجٌل، رجٌل هذا الخرب، أن تقول ماذا؟ طبق الخطوات

 ستؤخره وتجعله خرب الذي.

 (29:57@) الَالب:

أكرمت رجاًل ظريًفا، أخرب عن رجاًل بالذي، تقول: الذي أكرمت، ثم  الشيخ:

تحذف رجاًل وتضع مكانه الضمير، الذي أكرمته ظريًفا، ثم تؤخر المسئول عنه 

 ريًفا رجٌل.وتجعله خرًبا، رجٌل، الذي أكرمته ظ

نقول: ال يصح نحوًيا هذا، لماذا ال يصح؟ ألنك إذا قلت الذي أكرمته ظريًفا،  

ما إعراب ظريًفا؟ أكرمت رجاًل ظريًفا، ما إعراب ظريًفا؟ صفة لرجل، الذي 

أكرمته ظريًفا رجٌل، ظريًفا صارت صفة للضمير؛ ألن الضمير هو رجاًل الذي 

إلى نعت الضمير، والضمير ال ُينعت، أخرناه، فأدى ذلك إلى وصف الضمير، 

الضمير ال يجوز أن ُينعت؛ فلهذا امتنع، فإن قيل: أال يصح أن نجعل ظريًفا حااًل 

من الضمير؟ فالجواب: هذا يصح، ولكنها جملٌة أخرى، ليست هي الجملة 

المسئول عنها، الجملة المسئول عنها أن ظريًفا نعت، ليست حااًل، لكن لو قلت 

ًئا يف البداية: الذي أكرمته ظريًفا رجٌل، يصح أن تأيت به كالًما مبتدًئا ليس كالًما مبتد

من باب اإلخبار، وإنما من باب الكالم المبتدأ، لكن لو سألتك أخرب عن رجاًل يف 

هذه الجملة ُتبقي الجملة كما هي، وُتجري الخطوات التي ذكرناها قبل قليل مع 

 األخذ باالعتبار كل أحكام النحو.

أخرب عن رجاًل ظريًفا بالذي، يعني عن الصفة والموصوف مًعا،  ن لو  ي :ل 

 فهل يصح هذا؟ يصح، فتقول: الذي أكرمته رجٌل ظريٌف، حينئٍذ يصح.

ولو قيل لك: أخرب عن رجل بالذي يف قولنا: أكرمت رجل خيٍر، مضاف 



 

 
e 

g h 

f  415 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

ومضاف إليه، يعني أخرب عن المضاف بالذي، فالجواب: ال يصح ذلك، لماذا؟ 

ألنه سيؤدي إلى أن نقول: الذي أكرمته خيٍر رجٌل، سيؤدي إلى أن تؤخر كلمة 

رجل وتجعلها خربًا مرفوًعا وتضع مكانه ضميره، تقول: الذي أكرمته خيٍر رجٌل، 

وهذا طبًعا ال يصح؛ ألن الضمير حينئٍذ وقع مضاًفا، والضمير ال ُيضاف، ُيضاف 

 لهذا يمتنع.إليه نعم، هذا قلمي، لكن ال يقع مضاًفا؛ ف

لكن لو قيل: أخرب عن المضاف والمضاف إليه مًعا بالذي لصح، فتقول: الذي 

 أكرمته رجل خير.

أن يكون الُمخرب عنه يصح أن يقع الضمير موقعه، من  إٌن من  روط اإلخبار:

شروط الُمخرب عنه أن يكون صالًحا لالستغناء عنه بضمير، يعني يصح أن يقع 

 ابن مالك:  الضمير موقعه، وهذا قول

 َكااااااَ ا الِ نَااااااى َعنْااااااُه بِااااااَأْجنَبَِا أو

 

 بُِمْضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَمرَ  

 يعني ُيغني عنه الضمير. 

ومثل الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه، الموصول مع صلته، لو 

 قيل مثاًل: الذي يقول الحق أحبه:

 مبتدأ. ال  : 

 خرب. أذبه:

 يقول الحق: صلة الموصول.

لذي، أو أخرب عن الصلة بالذي، ال يصح، وإذا أخرب عن الذي با لو  ي  لك:

 أخربت عن الصلة مع الموصول بالذي صح، تقول: الذي أحبه الذي يقول الحق.

هذا هو الكالم على اإلخبار بالذي وفروعه، يعني الذي والتي والذين واللتين 
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 والذين والاليت. 

 :مم  ال ابن مالك

 َوَأْخَباااُروا ُهنَاااا بِاااَأْل َعاااْن َبْعاااِ  َماااا

 

َما  ْياااااِه اْلِ ْعاااااُ  َ اااااْد َتَفااااادَّ
 َيُ اااااْوُن َِ

َُ ِصاااااَلَن ِمنْاااااُه ألْل    إِْن َصااااا َّ َصاااااْو

 

ََااااْ    ََ ِمااااْن َوَ ااااى اهللُ اْلَب ََ َوا  َكَصااااْو

سبق أن عرفنا أنه ُيخرب بالذي عن كل اسٍم سواٌء وقع يف جملٍة فعلية نحو: قام  

ٍة اسمية، نحو: زيٌد ناجٌح، زيٌد، تقول: الذي قام زيٌد، أو وقع هذا االسم يف جمل

 تقول: الذي هو ناجٌح زيٌد، فالذي ُيخرب به عن كل اسم.

وأما ال الموصولة التي بمعنى الذي فال ُيخرب هبا عن االسم إال إذا كان يف 

جملٍة فعلية، فعلها يصح أن تصوغ منه وصًفا، يصح أن تأخذ أن تشتق منه وصًفا، 

المراد بالوصف؟ الصفة النعت، لكن الوصف والوصف كما قلناه أكثر من مرة، ما 

األسماء المشتقة العاملة عمل أفعالها، ما دل على حدٍث وصاحبه، يعني اسم 

الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل؛ ألن هذه يصح أن تؤخذ 

من أفعال لها شروط، الجامد ال يؤخذ منه وصف، نعم وبئس وليس، ال يؤخذ منها 

فال ُيخرب هبا عن االسم إذا كان هذا االسم يف جملة فعلية فعلها يصح وصف، إذن 

أن تصوغ منه وصًفا، نحو: أكرم زيٌد بكًرا، أخرب عن زيد بالذي، هذا واضح، الذي 

أكرم بكًرا زيٌد، أخرب عن زيٍد بال الموصولة، حينئٍذ ستأيت بال وتقلب الفعل إلى 

هذا اسم فاعل مقرتن بال، وسبق يف وصف، فتقول: الُمكرم بكٍر زيٌد، الُمكرم 

الكالم على إعمال اسم الفاعل أنه إذا اقرتن بال جاز فيه اإلعمال واإلضافة فتقول: 

الُمكرم بكٍر، أو الُمكرم بكًرا، والُمكرم بمعنى الذي ُيكرم، فتقول: الُمكرم بكٍر 

وزيٌد خرب، زيٌد، فال بمعنى الذي، والُمكرم مبتدأ، وبكٍر مضاف إليه أو مفعول به، 

 إذن جعلت زيًدا خربًا عما فيه ال.

وإذا قلنا: أخرب عن بكٍر، يف قولك: أكرم زيٌد بكًرا، بالذي، تقول: الذي أكرمه 
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زيٌد بكٌر، ما الذي حدث؟ األصل أكرم زيٌد بكًرا، أخذنا بكًرا وأخرناه خربًا 

لضمير اآلن ورفعناه، وأتينا بالذي مبتدأ، ما الذي نضع مكان بكًرا؟ ضميره هو، ا

 هل ستجعله متصاًل أم منفصاًل؟

إذا أمكن اتصال الضمير فيجب، وإذا لم  الفاعدة يف اتصال الضمير وان صاله:

يمكن ُعدل إلى االنفصال، حينئٍذ تقول: الذي أكرمه زيٌد بكٌر؛ ألنه كان ضمير، ثم 

ال وتقلب اتصل، الذي أكرمه زيٌد بكٌر، أخرب عن بكًرا هذا المفعول به بال، ستأيت ب

الفعل إلى وصف، فتقول: الُمكرمه زيٌد بكٌر، ال موصولة بمعنى الذي، وُمكرم 

بمعنى ُيكرم، والهاء يف الُمكرمه مضاف عند الجمهور، وبعض النحويين ُيجوز أن 

يكون مفعواًل به، إذا كان اسًما ظاهًرا كما سبق فباتفاق يجوز الوجهان، وإذا كان 

 ين.ضميًرا فيه خالف بين النحوي

المهم الُمكرمه، الهاء مفعوٌل به أو مضاٌف إليه، وزيٌد فاعل، بكٌر خرب المبتدأ، 

حدث ما حدث مع الذي، يف األصل: الُمكرم زيٌد، ثم نأيت بضمير بكر الذي 

 أخرناه، فيتصل ضمير بكر بعامله، فنقول: الُمكرمه زيٌد بكٌر.

فظ الدرس حفظ محمٌد الدرس، تقول عن محمد: الذي ح ك لك لو  لت:

محمٌد، وبال: الحافظ الدرَس محمٌد، أخرب عن الدرس بالذي، تقول: الذي حفظه 

محمد الدرس، تأيت بالهاء ويتصل بالفعل، وأخرب عنه بال: الحافظه محمٌد 

 الدرس، الدرس أخرته وأتيت بضميره فاتصل بالعامل.

ََْ  مثال ابن مالك: ) عن لفظ الجاللة، ( أخرب عن االسم الكريم َوَ ى اهللُ اْلَب

ماذا ستقول: الواقي البطل اهلُل، أخرب عن البطل: الواقيه اهلل البطل، وهذا هو قول 

 ابن مالك:

 َوَأْخَباااُروا ُهنَاااا بِاااَأْل َعاااْن َبْعاااِ  َماااا

 

َما  ْياااااِه اْلِ ْعاااااُ  َ اااااْد َتَفااااادَّ
 َيُ اااااْوُن َِ
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أن ُيخرب يعني البد تكون جملة فعلية، فعل تقدم ثم اسم، االسم حينئٍذ ُيمكن  

 عنه بال، متى؟ 

َُ  َص َّ  إِنْ   ِمنُْه ألْل  ِصَلنَ  َصْو

هذه ال الموصولة، ال الموصولة ما الذي يقع صلًة لها؟ ال يقع صلًة الل 

 الموصولة إال الوصف، الوصف الذي شرحناه قبل قليل

 ََ ََْ   َكَصْو ََ ِمْن َوَ ى اهللُ اْلَب  َوا

 ثم يختم ابن مالك هذا الباب بقوله:

َعاااااْت ِصاااااَلُن َأْل َوإِ  ََ  ْن َيُ اااااْن َماااااا َر

 

 َضاااااِميَر َ ْيرَِهاااااا ُأبِاااااْيَن َواْنَ َصاااااْ   

يقول: الضمير المرفوع بالوصف الواقع صلًة ألل، أليست أل صلتها وصف؟  

هذا الوصف إذا كان فاعله ضميًرا فإنه يرتفع هبذا الوصف، يقول: هذا الضمير 

د إلى أل، أو يعود إلى غير أل، إن المرتفع بالوصف، أو فاعل الوصف، إما أن يعو

عاد إلى أل، فحكمه أنه يسترت، ما معنى يسترت؟ يعني يكون ضميًرا مسترتًا، وإن عاد 

هذا الضمير المرفوع بالوصف إلى غير أل كأن يعود إلى المتكلم فإنه حينئٍذ يجب 

 أن ينفصل يعني أن يكون ضميًرا منفصاًل.

ذين إلى المجتهدين رسالًة( أخرب عن تطبيق ذلك يف نحو: )بلغت من األستا

تاء المتكلم بالذي، تقول: الذي بلغ من األستاذين إلى المجتهدين رسالًة أنا، ال 

إشكال، أخرب بأنا، الُمبلِّغ من األستاذين إلى المجتهدين رسالًة أنا، أين فاعل ُيبلغ 

صول بمعنى الُمبلِّغ؟ مسترت تقديره أنا، يعود إلى أل؛ ألن أل اسم مو يف قولك:

الذي ُيبلِّغ أنا؛ فلهذا استرت؛ ألنه يعود إلى أل؛ ألنه هو الُمبلِّغ، فإذا قيل: أخرب عن 

األستاذين بالذي، اللذان بلغت منهما إلى المجتهدين رسالًة األستاذان، أخرب 

عنهما بأل، الُمبلِّغ أنا منهما إلى المجتهدين رسالًة األستاذان، األستاذان خرب، خرب 
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ا؟ عن الُمبلِّغ، وأل يف المبلغ اسم موصول، وقد رفعت فاعاًل وهو الُمبلِّغ، عن ماذ

أنا تعود إلى المتكلم هل تعود هنا إلى االسم الموصول؟ ال؛ ألن االسم الموصول 

هنا خربه األستاذان، ومن شروط المبتدأ أن ُيطابق الخرب يف اإلفراد والتثنية والجمع 

، المحمدان قائمان، المحمدون قائمون، وهنٌد والتذكير والتأنيث، محمٌد قائم

 قائمٌة، إلى آخره.

إذن فاالسم الموصول يف الُمبلغ مفرد أم مثنى؟ الصورة واحدة، لكن يف 

الحقيقة هو لألستاذين، الُمبلغ أنا منهما إلى المجتهدين رسالًة األستاذان، إذن فأل 

ن، ويجب بينهما المطابقة، يف قولك: الُمبلغ، مثنى يف المعنى؛ ألن خيره األستاذا

وال يصح أن تعود أنا المفرد إلى المثنى؛ فلهذا يجب أن يربز هنا، يجب أن ينفصل 

 ويربز يعني يكون ضمير منفصل، تقول: الُمبلِّغ أنا.

وكذلك لو أخربنا عن المجتهدين كنا نقول ماذا؟ الذي وال اللذان وال الذين؟ 

المجتهدون، أخرب عن المجتهدين بأل،  الذين بلغت من األستاذين إليهم رسالةً 

المبلغ أنا من األستاذين إليهم رسالًة المجتهدون، المجتهدون جمع وهي خرب 

للُمبلغ، إذن أل يف المعنى جمع، وفاعلها أنا عائد إلى المتكلم، وال يعود إلى أل؛ 

 ألن أل يف المعنى جمع، وأنا مفرد.

 ا بل  َا من األ  اٌين إلى وك لك لو أخبر  عن ر الن، تفول بال  : ال 

المج َدين ر الًن، وأخبر عن ر الن بأل، تفول: الُمبل َا أنا من األ  اٌين إلى 

 المج َدين ر الن ، هنا أمران:

األمر األول: لماذا أبرزنا الفاعل وضعناه ضميًرا منفصاًل؟ ألن أنا تعود 

مؤنث، ما يصح أن  للمتكلم مفرد ومذكر، وأما أل يف المبلغها تطابق رسالة يعني

تعود إليه، والقاعدة يف الحكاية أنك تأخذ المحكي وتجعله خرًبا مرفوًعا وتضع 

مكانه ضميره، وهنا رسالة مفعول به، فلما وضعنا ضميره وجب أن يتصل؛ لوجود 



 

 
e 

g h 

f  420 
 شرح ألفية ابن مالك

العامل، عامله، فتقول: المبلغها، بخالف األستاذين والمجتهدين فهما مجروران  

رف الجر، فنقول: اللذان بلغت منهما، وتقول: بحرف جر فنضع الضمير مع ح

الذين بلغت من األستاذين إليهما، البد من الضمير، لكن الضمير هنا يتصل 

بالعامل، بعامل، عامل حرف جر، أما رسالة فعاملها الفعل أو الوصف؛ فلهذا البد 

 أن تأيت بالضمير وتصله بالعامل.

م على هذا الباب، باب الحكاية فهذا هو معنى بيت ابن مالك وبه ينتهي الكال

بالذي واأللف والالم، كما رأيتم فيه بعض التطبيقات على أبواب مختلفة من 

النحو، وهناك أيًضا تطبيقات كثيرة وأكثر دقة وأعمق، ربما ال تناسب وستحتاج 

إلى وقت ومناقشة طويلة جًدا، فالذي قلناه فيه بركة إن شاء اهلل، واهلل أعلم وصلى 

 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اهلل على

 

¹ 
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 الدرس الثامن عشر بعد املائة  
 اجلزء األول
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

ا بعد:وأصحابه أجمعين،   -أمَّ

بة، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم، يف هذه الليلة الطي

ليلة االثنين، ثالث عشر من شهر َصَفر، من السنة خمسة وثالثين وأربعمائة وألف، 

، نحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف نبينا محمد  من هجرة

مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الثامن عشر بعد المائة من دروس 

 شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة اهلل.

، ويف هذه الليلة إن شاء اهلل سنشرح باب العدد "العدى"باب توقفنا عند 

ر اهلل ذلك.  كاماًل، إن َيسَّ

 عقد هذا الباب،  ابن مالك 

 "العددباب 

 : قال فيهم  عشرين بيً ايف 

 .َمالََماااااًن بِاْل َّااااااِم ُ اااااْ  لِْلَعَشاااااَرة726

 

  ْْ َر ُْ ُماااااَ ك  اااااا َعااااادِّ َماااااا آَذااااااُى
َِ 

ىْ 727  اادِّ َجاارِّ ااا اْلضِّ
 َواْلُمَميِّااَز اْجااُرر .َِ

 

ااااَن َِااااا األَْكَ اااارِ   َِ ِ لَّ  َجْمَعااااك بَِلْ اااا
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 .َوِماَ اااًن َواألَْلاااَ  لِْلَ اااْرِى َأِضاااْ  728 

 

 َوِماَ اااان  بِاااااْلَجْمِ  َنااااْزًرا َ ااااْد ُرِىْخ  

ُكااااْر َوِصااااَلنُْه بَِعَشاااارْ 729  ٌْ  .َوَأَذااااَد ا

 

َكااااارْ   ٌَ َباااااك َ اِصاااااَد َمْعاااااُدْوَى   ُمَركِّ

ْْ  .َوُ ْ  َلَد 730   اْل َّْأنِْيِا إِْذاَد  َعْشاَر

 

  ْْ اااا َعاااْن َتِمااايَم َكْساااَر ََ ي
ااايُن َِ  َواْلشِّ

 .َوَماااااَ  َ ْيااااارِ َأَذاااااَد َوإِْذاااااَد 731 

 

َعاااااْ  َ ْصاااااَدا  َْ ا ََ َعْلاااااَت  ََ َماااااا  َُ  َمْع

 .َولَِ الََماااااااااَن َوتِْساااااااااَعَن َوَماااااااااا732 

 

َما  َباااااااا َماااااااا ُ ااااااادِّ َماااااااا إِْن ُركِّ َُ  َبْينَ

 نََ اااااْا َوَعَشاااااَرا.َوَأْوِل َعْشاااااَرَة امْ 733 

 

َكااااااَرا  ٌَ ا ُأْمنَااااااى َتَشااااااا َأْو  ٌَ  إِْمنَااااااْا إِ

اْ  بِااألَلِْ  734  ََ اِ  َواْر َْ  .َواْلَيا لِ ْيارِ اْلرَّ

 

 َواْلَ ااْ ُ  َِااا ُجاازَأ  ِ ااَواُهَما ُألِااْ   

 .َوَميِّااااااِز اْلِعْشاااااارِْيَن لِْل ِّْسااااااِعينَا735 

 

 بَِواِذااااااااااَد َكااااااااااَأْرَبِعيَن ِذينَااااااااااا 

ًباااااا بِِمْ اااااِ  َماااااا.َوَميَّاااااُزوَ 736   ا ُمَركَّ

 

َما  َُ َينْ َساااااااااوِّ ََ  ُميِّاااااااااَز ِعْشاااااااااُروَن 

ااااااُب 737   .َوإِْن ُأِضااااايَ  َعاااااَدى  ُمَركَّ

 

 َيْبااااَق اْلبِنَااااا َوَعُجااااز  َ ااااْد ُيْعااااَرُب  

َُ إَِلااى738  ااْو ََ َمااا  ََ  .َوُصااْغ ِمااِن اْمنَااْيِن 

 

َعاااااااالَ   ََ  َعَشاااااااَرَة َكَ اِعاااااااَ  ِماااااااْن 

اا اْل َّْأنِيا739 
 ِا بِاْل َّاا َوَمَ ااى.َواْخ ِْماُه َِ

 

اااااِعالً بَِ ْياااارِ َتااااا  ََ ُكْر  ٌْ ااااا ََ ااااْرَ   كَّ ٌَ 

 .َوإِْن ُتاارِْى َبْعااَ  الَّااِ   ِمنْااُه ُبنِااا740 

 

 ُتِضااااْ  إَِلْيااااِه ِمْ ااااَ  َبْعااااَ  َباااايِّنِ  

 .َوإِْن ُتاارِْى َجْعااَ  األََ اا ِّ ِمْ ااَ  َمااا741 

 

ُحْ اااَم َجاِعاااَ  َلاااُه اْذُ َماااا  ََ  َُ اااْو ََ 

 َرْىْ  ِمْ اااااَ  َماااااانِا اْمنَاااااْينِ .َوإِْن أَ 742 

 

بااااااااك َِجاااااااااَم بَِ ااااااااركِيَبْينِ    ُمَركَّ

اااااااعالً بِحاَل يااااااِه َأِضاااااا 743  ََ  .َأو 

 

ااااَب بَِمااااا َتنْااااِو  َيِ ااااا   إِلااااى ُمَركَّ

 .َوَ اااَع االْ اا ِْ نَا بَِحاااِى  َعَشااَرا744 

 

ُكاااااَرا  ٌْ ِْ َوَ ْباااااَ  ِعْشااااارِيَن ا  َوَنْحاااااِو

َِ اْلَعااَدىْ .َوَبابِااِه اْلَ اِعااَ  ِمااْن لَ 745   ْ اا

 

 بَِحاَلَ ْيااااااااِه َ ْباااااااااَ  َواَو ُيْعَ َماااااااااْد  

رفًعا ونصًبا  "إعراب االسم"، من الكالم على فبعد ما انتهى ابن مالك  

ا، ثم تكلم على  ن  "إعراب الفعل المضارع"وجرًّ رفًعا ونصًبا وجزًما، ثم طبَّق ومرَّ
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لًة لعلم لك ، سيذكر بعد ذ"الذي واأللف والالم"يف باب اإلخبار بـ:  ، ُمَكمِّ

علم العدد، وباب الحكاية، وباب التأنيث، وباب "النحو، وهذه األبواب هي: 

المقصور والمدود، وباب جمع التكثير، وباب التصغير، وباب النسب، وباب 

 ."الوقف

وبعض هذه األبواب مرتدٌد بين علم النحو، وبين علم التصريف، ولكن 

علم النحو، سنتكلم عليها إن شاء اهلل يف حينها، األكثر يجعلون هذه األبواب يف 

 وآخر هذه األبواب كما سمعتم هو باب الوقف، وهو من النحو اتفاًقا.

سيتكلم فيه ابن مالك والنحويون عن  "العدى"أما باب ليلتنا هذه فهو باب 

األبواب التي تتعلق بالعدد، فإن األعداد لها أحكام نحوية يجمعها النحويون يف 

 أواًل:لباب، أهمها: وهي التي سيذكرها ابن مالك هذا ا

 حكم األعداد من حيث التذكير والتأنيث، متى تذكر ومتى تؤنث.

  مانًيا:

 حكم تمييزها؟ من حيث كونه مفرًدا أو جمًعا.

  مالً ا:

 حكم تمييزها من حيث كونه منصوًبا أو مجروًرا.

  ورابًعا:

 من العدد؟صياغة فاعل من العدد، كيف تصوغ اسم فاعل 

 ، كأغلب النحويين.فهذه هي األحكام التي سيذكرها ابن مالك 

ويقال لها األرقام ال تكاد تخلو لغة منها، وهي تكتب بالحروف، ثم  األعداى،

يرمز لها غالًبا أكثر يف أغلب اللغات برموز خاصة، ويف العربية كما تعرفون لها 
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تعلمت الكتابة، وكتبت، وبعد  رموٌز مشهورة، فالعرب لم تكن تكتب ثم بعد ذلك 

أن انتشر اإلسالم وكثر العلم، اهتمَّ العلماء، علماء الحضارة اإلسالمية بما يتعلق 

 باألرقام وخاصًة علماء الحساب والرياضيات، فأنشأوا نظامين لألرقام العربية.

برز يف المشرق اإلسالمي، وظهر جليًّا مستوًيا يف أوائل القرن  الن ام األول:

، ويرمز "الفوارزما"الث، وخاصًة على يدي اإلمام الرياضي الكبير المشهور الث

لها بالرموز المعروفة اآلن العربية، التي نكتب هبا يف المشرق عموًما، فهي أرقام 

عربية خالصة، لم يأخذها العرب عن غيرهم، بل وضعوا هذه الرموز من ذات 

 النظام الهندي القديم.أنفسهم، وإن كانوا استفادوا النظام العشري من 

يعني أن الرموز لألعداد تكون عشرة، ألن بعض الحضارات  َالن ام العشر :

تجعلها أكثر من ذلك، كما تجدون مثاًل يف الحضارة الالتينية والرومانية التي ُتكتب 

ببعض الساعات، لها رموز كثيرة، فأخذوا هذه الرموز، أو أخذوا هذا النظام 

 قام هذه الرموز التي وضعها المسلمون.العشري، فجعلوا األر

بعد ذلك يف قرابة القرن الخامس، وانتشار نزعة مخالفة المغرب للمشرق، 

وخاصًة بسبب األمور السياسية لظهور ُدوٍل هنا وهناك تتنازع، ويريد كل منهم أن 

 "الم رب العربا"يستقل بكل شيء، حتى إن المغرب عندما نقول المغرب، نريد 

ى المغرب، الكبير يعن ي ما َخْلَف مصر، كل ما خلف مصر إلى األندلس ُيسمَّ

ومصر وما قبلها يسمى المشرق اإلسالمي، فظهر عندهم حتى الفقه الظاهري، 

ونزعته تعود إلى ذلك، وهي حبهم مخالفة المشارقة، أو االستقالل بالشخصية يف 

 ."فقه خاص"كل شيء بأن يكون لهم 

، فظهر عندهم علماء يردُّون على علماء "النحو"وانتشر ذلك عندهم أيًضا يف 

الذي مضى، ومن ذلك األرقام، فأرادوا  "الرد على النحويين"المشارقة، ككتاب 

ى باألرقام المغربية، أو الزمزمية ولها  أن تكون لهم أرقاٌم خاصة، فظهرت ما ُيسمَّ
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ابن "أسماء أخرى أيًضا، وأول مخطوطة ُوجدت يف هذا الموضوع مخطوطة 

س يف األندلس، ومن   "لياسميناا يف القرن الخامس، وهي التي كانت ُتدرَّ

األندلس أخذها األوربيون عندما جاءوا يدرسون يف جامعات األندلس، ونشروها 

بعد ذلك يف أوروبا، وتركوا األرقام القديمة التي كانت عندهم، مع بعض التعديل 

غيروها تماًما، أي غيروا شكلها،  والتغيير، لهذه األرقام المغربية، فثالثة أرقام

وثالثة أرقام غيروها تغييًرا جزئًيا، وبقية األرقام كما هي. وهي األرقام المستعملة 

وهنا اآلن بـ األرقام "اآلن يف اللغة اإلنجليزية، ولهذا تجدون األوربيين ُيسمُّ

 . يقصدون بأن أصلها مأخوٌذ من العرب."العربية

 بحت، وأن النظام المشرقي هو يتضح بعد ذلك أن النظامين 
ٌّ

كالهما عربي

 النظام األصيل، أقصد المتقدم، النظام السابق، أو على النظام اآلخر.

وهناك بعض الدعوات التي نشأت قبل مدة، تطالب بأن يكتب العالم 

د العرب مع غيرهم يف  اإلسالمي باألرقام اإلنجليزية، زعًما بأهنا عربية لكي يتوحَّ

 آخره. الرياضيات إلى

وُعرضت المسألة قبل سنوات، حتى وصلت لهيئة كبار العلماء عندنا، 

وأصدروا فيها فتوى بعدم السماح بذلك، وذكروا فيها بعض البحوث، والمسألة 

ا علمية، أدَّت إلى اتضاح المسألة اآلن تماًما، بعد أن كان فيها  فيها بحوث كثيرة جدًّ

 نًفا.بعض الغبش والرتدد، إلى ما ذكرته لكم آ

ويتبين من ذلك أن األرقام اإلنجليزية الموجودة اآلن أصلها عربي، إال أهنا 

اآلن بذلك الشكل ليست عربية مائة بالمائة، ألن ثالثة أرقام ُغيَِّرت تماًما، ثالثة 

أرقام ُغيِّرت ُجزئًيا، وأربعة أرقام بقيت كما هي، ومع ذلك فإن التاريخ يشهد بأن 

ا، حتى يف المغرب، لم ُتستعمل، إال يف فرتات قليلة،  استعمالها كان محدوًدا جدًّ

خاصًة يف وقت، يعني الدول المتتابعة التي كان فيها نزاع بينها وبين الدولة 
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العباسية، ثم بعد ذلك تكاد تنقرض، وال تأيت يف المخطوطات، ما تذكر يف  

ر، كان كل المخطوطات، حتى يف أيام االستعمار المتأخر هذا، واالحتالل المتأخ

الدول تستعمل هذه األرقام المشرقية العربية معروفة هذه، حتى يف جرائدها 

ومجالهتا ويف كتبها، وما انتشرت هذه الدعوة إال متأخرة بعد خروج االحتالل، 

 انتشرت هذه الدعوة.

هذه فقط مقدمة لألعداد، هو ما يهمنا، ال يدخل يف النحو، هذه مقدمة تاريخية 

 فقط.

 عداد يف العربية فلها أنواع:أما األ 

 هناك األعداى الم رىة، من واذَد إلى عشرة، نسميَا األعداى الم رىة.

 وهناك األعداى المركبن، من أذد عشر إلى تس  عشرة.

 وهناك أل اظ العفوى، وها عشرون ومالمون إلى تسعين.

ظ وهناك األعداى الم عاه ن من واذد وعشرين إلى تس  وعشرين، ما عدا أل ا

 العفوى.

وهناك لفظ المائة، واأللف، وما يف حكمهما. أي: تثنيتهما وجمعهما، 

واأللفاظ األعجمية التي دخلت العربية اآلن يف معناها، كالمليون والمليار، وأشياٌء 

 ال نعرفها.

ما دل  النحويون م  فون على أن الواذد من األعداى، ألن العدى عند النحويين:

 شك يدل على الكمية، وأما أهل الحساب أكثرهم على على الكمية، والواحد ال

أن الواحد ليس من األعداد، ألن العدد عندهم يف تعريفهم: نصف مجموع 

حاشيتيه، فاألربعة نصف مجموع حاشيتها الكربى، خمسة، وحاشيتها الصغرى 

ثالثة، خمسة وثالثة كم؟ ثمانية ونصفها؟ أربعة. فاألربعة نصف مجموع 
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 د عندهم: نصف مجموع حاشيتيه.حاشيتيها، العد

ونه عدًدا، أما الصفر فال  أما الواحد على ذلك فليس له حاشيٌة سفلى فال يُعدُّ

أعرف خالًفا يف أنه ليس بعدد، وإنما هو خالء، هو ِخْلو ال داللة فيه على كمية، 

 وإنما فيه داللة على انتفاء الكمية.

تي ذكرناها قبل قليل، ، سيذكر أحكام األعداد كلها الطيب ابن مالك 

 : فبدأ باألعداد المفردة فقال 

 َْمالََمااااااًن بِاْل َّاااااااِم ُ ااااااْ  لِْلَعَشاااااارَ 

 

  ْْ َر ُْ ُماااااَ ك  اااااا َعااااادِّ َماااااا آَذااااااُى
َِ 

ْى َواْلُمَميِّاااَز اْجاااُرر  ااادِّ َجااارِّ اااا اْلضِّ
َِ 

 

اااَن َِاااا األَْكَ ااارِ   َِ ِ لَّ  َجْمَعاااك بَِلْ ااا

 :يقول  

عشرة، من حيث التذكير والتأنيث تخالف األعداد المفردة من ثالثًة إلى 

 المعدود، وتقول مع المذكر: ثالثة رجال، ومع المؤنث: ثالث نساء.

 وهذا قوله: 

 َْمالََمااااااًن بِاْل َّاااااااِم ُ ااااااْ  لِْلَعَشاااااارَ 

 

  ْْ َر ُْ ُماااااَ ك  اااااا َعااااادِّ َماااااا آَذااااااُى
َِ 

د(: أي مع المعدود المذكر اجعل العدد بالتاء، ومع ضده و  دِّ جرِّ هو يف )الضِّ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )المؤنث جرد العدد من التاء. قال تعالى: 

 هذا من حيث التذكير والتأنيث. ،[7الحا ن:] (ۇئ

وأما من حيث إعراب التمييز فتمييزها أي من الثالثة إلى العشرة، تمييزها 

)َواْلُمَميَِّز اْجُرر( أي ُجرَّ تمييزها، نحو: مجروٌر بإضافته إلى العدد، وهذا قوله: 

، جاء: فعل ماٍض، وثالثة: فاعل مرفوع "جاء ثالثَة رجالٍ ". نقول: "ة رجالٍ ثالث"

وهو مضاف، ورجاٍل: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة، هذا يف اإلعراب، 
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 ويف المعنى هو التمييز. 

فلهذا إذا قلت لك: أين تمييز ثالثة؟ قل رجال، وإن كان يف اإلعراب نقل: 

 مضاف إليه مجرور.

التمييز وإفراده، فإن تمييز الثالثة إلى العشرة، نعم جمع قلة،  معومن حيث ج

تمييزه يف األصل جمع قلة، يعني جمٌع من جموع القلة، وهذا قوله: )َجْمَعًا بَِلْفِظ 

ٍة فِي األَْكَثِر(، عندما يقول: جمع قلة، معروف أنه من جمع الصحيح السليم،  قِلَّ

لة وإما كثرة، وسيأيت الكالم على جموع ومن جمع التكثير، وجمع التكثير إما ق

 التكثير.

فجموع القلة قليلة، وهي أربعة، وهي أفعاٌل وأْفُعٌل وأْفِعَلٌة وفِْعَلة، وما سوى 

 ذلك من جموع التكثير فجموع كثرة.

أن تمييز الثالثة إلى العشرة البد أن يكون  ب لك:  يعنا ابن مالك

مع قلة، لم يجمع يف العربية إال جمع قلة، فإن جمًعا، فإن لم يكن لهذا التمييز إال ج

العدد ُيضاف إليه، ال شك، تقول: أربع أرجل، جمع رجل، الرجل لم تجمع إال 

 -يا صالح-على أرجل، وهي مؤنث، فتقول: أربع أرجٍل، وخمُس أعناٍق، 

 ( وخمسة عنق!00:21:35) الَالب:

جمع كثرة، ال يجمع أعناق هذا عنق أو هذه عنق؟ أواًل الُعنُق، كونه له  الشيخ:

 كما قلنا، طب مذكر ومؤنث الُعنق؟ 

 مؤنث. الَالب:

دليلك، توافقونه؟ يقولون القاعدة العامة ليست المطردة يعني األكثر،  الشيخ:

القاعدة العامة يف أعضاء اإلنسان أن ما كان مفرًدا فهو مذكر، وما لم يكن مفرًدا فهو 

تقول: هذه عين، وهذه أذن، وهذه يد، وهذه مؤنث، هذه القاعدة العامة، فلهذا 
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 رجل، إلى آخره.

وأما المفرد، فاألصل فيه أنه مذكر، تقول: هذا رأٌس، هذا ظهٌر، هذا بطٌن، 

 يؤلمني بطني، ما تقل: تؤلمني بطني ألنه مذكر.

وهذه قاعدٌة عامة ليست مطردة؛ ألن الخد مذكر، هذا خد، وهو اثنان، 

طبًعا ال يدخل يف هذه القاعدة ما كان فيه عالمة تأنيث، والمنخر مذكر، وهو اثنان، 

 كالرئة، والشفة، والمعدة، هذا مؤنث بعالمة سواء كانت واحًدا أو أكثر.

طب اإلصبع على هذه القاعدة مذكر أم مؤنث؟ الواحد مذكر، وما كان أكثر 

 من واحد هو مؤنث، يعني هذه إصبع، اإلصبع مؤنث، وفيه عشر لغات.

 س أعناق تحتاج إلى مراجعة، ما انتبهت عليها إال اآلن.طيب إذن خم

طيب وإن لم يكن لهذا التمييز إال جمع كثرة، ما يف إال جمع كثرة لهذا التمييز، 

فإن العدد يضاف إليه بال إشكال، نحو ثالثة رجال، جمع رجل، ولم يجمع الرجل 

ب ولم ُيجمع إال على رجال فتقول: ثالثة رجال، ال إشكال. أو خمسة قلوب، قل

 إال على قلوب.

وإن كان على هذا التمييز جمع قلٍة وجمع كثرة، فإن األكثر يف اللغة أن يضاف 

العدد إلى جمع قلته، ال كثرته، تقول ثالث أنفس، مع أن نفس ُتجمع على نفس 

 ونفوس، كثرة وقلة.

 فلهذا تقول يف الثالثة إلى العشرة ثالُث أنفس، أفضل من ثالُث نفوس، وتقول

خمُس أعين، أفضل من خمس عيون، وتقول: سبعُة أبحر، أفضل من بحور، 

 وتقول: ستة أجمال، وسبعة أسياف، وهكذا.

ويقلُّ يف اللغة أن يضاف العدد من ثالثة إلى عشرة إلى جمع كثرة، وله جمع 

ڃ ): قلة، وهذه لو تتبعتها لوجدهتا قليلة، من ذلك قوله 
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 "أقرأ"جاء يف لغٍة قليلة: مع أنه  .[228البفرة:] (ڃ چ چ چچ 

ويجوز إضافة العدد من ثالثة إلى عشرة إلى جمع التصحيح، نحو خمس 

 صلوات، سبع سماوات، سبع بقرات، إلى آخره. سبع سنبالت. إلى آخره.

 ( سماوات00:26:32@) الَالب:

جمع تصحيح، هذا جمع صحيح سماه جمع سالمة، أو جمع  الشيخ:

ر تصحيح، يعني جمع مفرده صحيح  سليم، لم ُيغيَّر وُيَكسَّ

 ( كالم غير واضح00:26:56@) الَالب:

نعم يأيت فيه الجمع، جمع مؤنث سالم، جمع الممدود، مثل سماء،  الشيخ:

الهمزة هنا لها أحكام، يف جمع المذكر السالم، إن كانت أصلية تبقى، وإذا كانت 

منقلبة  "سماء"هان، وثانية تقلب واًوا، وإذا كانت منقلبة عن أصل جاز فيها الوج

. "سماءات وسماوات"فيجوز لك فيها الوجهان،  "سما يسمو"عن أصل من: 

 ."سماوات"هي وردت يف القرآن  "سماوات"نعم، هذا نص القرآن: 

فإن سنين جمع سالمة، وإن كان ملحًقا بجمع  "سبع سنين"وكذلك جمع 

 السالمة.

إلى العشرة، طيب  قيَّد الحكم السابق بثالثةٍ  طيب وكون ابن مالك 

والواحد واالثنان لم يذكرهما، كأنه يقوله أهنما يبقيان على األصل، يعني أن 

الواحد واالثنين ليسا كذلك، بل يوافقان المعدود يف التذكير والتأنيث، بل أهنما ال 

يحتاجان إلى معدوٍد بعده، ال يحتاجان إلى تمييٍز بعده، ألن معدوده يأيت قبله، 

رأيت "، و"رأيت امرأة واحدةً "، و"رجالن اثنان"، "واحد جاء رجٌل "نحو: 

 ."امرأتين اثنتين

ويجوز أن تقول يف الواحد واالثنين وغيرهما من األعداد أن تقول: جاء واحٌد 
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 من الرجال، أو جاء اثنان من الرجال، أو اثنتان من النساء، هذا جائز.

 ثالثٌة من الرجال.جاءين ثالثة رجال، أو  وك لك يف بفين األعداى تفول:

، وفائدة النعت "فعٌل وفاعٌل ونعت"، فهي: "جاء رجٌل واحدٌ "فإذا قلت: 

حينئٍذ: التوكيد، ألنه رجل واضح أنه واحد، فواحد هنا للتوكيد وليس للكشف أو 

 التأسيس.

من "و "واحٌد فاعل"و "جاء فعٌل "وإذا قلت: جاء واحٌد من الرجال، فـ:

؟، جاء "من الرجال"ما إعراب شبه الجملة  "الرجال جٌر ومجرور شبه جملة

، صفة نعت؛ تكلمنا من قبل على إعراب الجملة وشبه "من الرجال"واحٌد 

إذا وقعت بعد  "ُتعرب إعراب النكرة"الجملة، وقلنا أن الجملة وشبه الجملة: 

وإن  "جاء رجٌل على قدميه"أو  "جاء رجٌل يركض"نكرة فهي نعت، كأن تقول: 

جاء محمٌد على "أو  "جاء محمٌد يركض"ة فهي حال، كأن تقول: وقعت بعد معرف

 ."قدميه

   للعشرة( يف  وله: )   للعشرة(  -: )مالمن نعم،  ول ابن مالك 

 رواي ان:

وهي األشهر واألقوى يف القياس، ثالثًة بالنصب، فهو مفعوٌل  الرواين األولى:

 أي قل ثالثًة. "قل"به مقدم لـ:

 "ثالثٌة قل"ثٌة بالرفع، فماذا يكون إعرابه، ثال والرواين ال انين

 ( كالم غير واضح.00:31:5@) الَالب:

 لتقديره، فـ:  الشيخ:
َ

ر الخرب هو موجوًدا، فإذا كان موجوًدا فال داعي ما ُنَقدِّ

، فتكون العبارة حينئٍذ من وقوع الخرب "قل: جملة خربية"، و"ثالثة مبتدأ مرفوع"

 ."جملًة طلبية"
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جملًة "، فإننا جعلنا الخرب "قل جملة فعلية خرب"مبتدأ، و "الثةٌ ث"إذا قلنا  

، والجملة الطلبية هل تقع خربًا؟ هذا سبق يف باب المبتدأ "أمر"، ألن فعلها "طلبية

 والخرب؟

 المحققون على جواز ذلك، نعم، المحققون على جواز ذلك.

جملة  وأنكره بعض النحويين وهو قوٌل ضعيف، ويجوز ذلك أن تجعل الخرب

إنشائية طلبية او غير طلبية فتقول محمٌد هل ذهب؟ هذه جملة طلبية، محمٌد هل 

ذهب؟ فهل ذهب استفهام واالستفهام طلب طلب للجواب، ومع ذلك جعلته 

 خرب، تقول محمد ال ُتِهنُْه.

ْْ : )طيب المهم؛ ويف قول ابن مالك  َر ُْ ُمَ ك  ا َعدِّ َما آَذاُى
َِ..) 

، المعترب يف "المفرد ال الجمع"إلى ماذا؟ إلى أن المعترب،  ، إشارةً "آحاده"قال 

ثالثة "فإنك تقول:  "بيوت"التذكير والتأنيث، مفرد التمييز، فإذا قلت مثاًل: 

مؤنث،  "البيوت"وهو مذكر، وإن كان لفظ  "البيوت بيٌت "ألن مفرد:  "بيوت

ثاًل: بيوٌت كثيرة، لكن المعترب المفرد، ومن ذلك م "هذه بيوت"تقول: 

 "ثالث اصطبالت"، فهو مذكر، تقول: "اصطبٌل كبير"مفرده:  "اصطبالت"

 وهكذا.

، ألن المعدود غالًبا: يأيت ال مييز، نعني به غالًبا: "المعدوى"ُننَبِّه هنا: إذا قلنا 

أوسع  "المعدود"، كي يتقدم عليه قد ُيْحَذَف، فكلمة "تمييًزا"بعد العدد فيكون 

 ."التمييز"معدود عنى لكن الغالب إذا قيل ال

قد يحذف المعدود يعني التمييز فيبقى العدد وحده، فما حكمه من حيث 

 هذا المحذوف أم ال يلزم؟
َ

 التذكير والتأنيث؟ هل يلزم أن تراعي

نعم؛ إذا ُحِذف المعدود جاز لك يف العدد التذكير والتأنيث مطلًقا، ومراعاة 
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كن مراعاته ليست واجبة، بل المعدود أحسن، األحسن أن تراعي المعدود، ل

سافرت إلى بلدان كثيرة، "يجوز ذلك التذكير والتأنيث مطلًقا، فتقول مثاًل: 

، يجوز "أحببت خمسًة وكرهت خمسةً "، أو "فأحببت خمًسا، وكرهت خمًسا

ل، ولست ُملزًما بالتأويل، يعني ال يجوز لك  ذلك مطلًقا، إن أردت أن ُتؤول، َأوِّ

  مع التأويل، ال، يجوز لك ذلك مطلًقا.التذكير والتأنيث إال

ماشي أو  "أحببت خمًسا يعني بلدات، أو خمسًة يعني بلدان"فلو قلت مثاًل: 

تقول: يا طالب استذكر هذا األسبوع ثالًثا أو ثالثًة، ويف األسبوع القادم ثالًثا أو 

ْلت بالمواد أو المقررات، مادة أو مقرر ال  ثالثًة، لك أن تذكر أو تؤنث، وإن َأوَّ

 بأس وال يلزم التأويل.

، مع أن الصوم "سهرت خمًسا أو خمسةً "، و"صمت خمًسا أو خمسة"تقول: 

صمت "، ومع ذلك يصح أن تقول: "الليلة"والسهر يكون يف  "اليوم"يكون يف 

إال أن األفضل كما قلنا  "سهرت"يعني خمسة أيام أو خمًسا، وكذلك:  "خمسةً 

 ."مراعاة المحذوف"هو: 

من صام رمضان وأتبعه بستٍّ من شوال، فكأنما صام "الحديث المشهور: ويف 

صام رمضان وأتبعه بستٍّ يعني بست لياٍل أو أيام؟ أيام ألن الصوم يقع  "الدهر كله

ح به  يف اليوم، األغلب يف اللغة أن اليوم يطلق على النهار، واليوم مذكر، فلو ُصرِّ

. لكان يجب أن يقال: بستة أيام، فلما حذف  األيام صحَّ أن يقال بستٍَّة أو بستٍّ

عشًرا،  [234البفرة:] (پ پ پ پ ڀڀ)قال جلَّ جالله: 

ر.  عشرة ماذا؟ عشرة أيام، ومع ذلك ذكَّ

ا، ال حاجة لذكرها.  أما األمثلة على حذفه ومراعاته فهذه كثيرة جدًّ

م المعدوُد على العدد، بدون فاصل، كأن ت قول: مسألة قريبٌة من ذلك، لو تقدَّ
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م المعدوُد على العدد،  "هذه مسائٌل سبعٌ "، أو "جاءين رجاٌل ثالثةٌ "مثاًل:   إذا تقدَّ

 فما الحكم حينئٍذ؟

، لم أجد نحويًّا ذكر "وجوب التزام الحكم السابق"كالم النحويين على 

إذا كان المعدود واجًبا وجب مراعاة "خالف القاعدة، كلهم يذكرون أنه: 

 ." رجاٌل ثالثة، ونساٌء ثالٌث بالمخالفة وجوبًاالمخالفة، وتقول: جاءين

ا ينقلون عن اإلمام النووي، أنه نقل عن بعض النحويين  بعض المتأخرين جدًّ

جواز التذكير والتأنيث، وهذا مع طول البحث لم أقف عليه، ال يف كالم اإلمام 

ة ، وال يف كالم نحويٍّ متقدم، أما كالم النحويين على أن المخالفالنووي 

م أم تأخر.  واجبة ما دام المعدود مذكوًرا، تقدَّ

يف األعداد المفردة من واحد إلى عشرة، أن الواحد واالثنين  الفالصن:

يوافقان المعدود، وليس لهما تمييز، ومن الثالثة إلى العشرة ُتخالف المعدود، 

 وتمييزها جمٌع مجرور. هذه الخالصة لألعداد المفردة.

 على المائة واأللف فقال: ثم تكلَّم ابن مالك 

 َوِماَ ااااًن َواألَْلااااَ  لِْلَ ااااْرِى َأِضااااْ  

 

  

 : المفرد."الفرد"يريد بـ:  

 َوِماَ اااان  بِاااااْلَجْمِ  َنااااْزًرا َ ااااْد ُرِىْخ 

 

  

: المائة واأللف، وما يف حكمها، من تثنيتهما وجمعهما وما جدَّ يقول  

رتيليون، قلنا المليون أول يف العصر الحديث كما قلنا: كالمليون والمليار، وال

 واحد هذا نعرفه، والبليون، يكون زرليون أو..

 ( كالم غير واضح.00:41:6@) الَالب:
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 ما أدري، ال أدري  الشيخ:

 ( كالم غير واضح.00:41:15@) الَالب:

 البليون هو المليار، يقال بليون. الشيخ:

 أكثر الَالب:

 أكثر الشيخ:

 المليار تسعة أصفار. الَالب:

دعونا يف النحو، المهم طيب، هذه الكلمات وما يف حكمها من حيث  لشيخ:ا

التذكير والتأنيث تلزم لفظها، وال تتأثر بالمعدود، تلزم لفظها دون تغيير، ال تتأثر 

 بالمعدود، ومن حيث تمييزها، فتمييزها مفرٌد مجروٌر باإلضافة.

 نعم.

 ( كالم غير واضح. @00:42:5) الَالب:

ة واأللف، وما يف حكمهما، تثنيتهما وجمعهما، واألرقام التي المائ الشيخ:

ذكرناها كل هذه تلزم لفظها ال تتأثر بالمعدود تذكيًرا وتأنيًثا، وتمييزها مفرٌد 

 "مائٌة رجٍل، ومائُة امرأة"مجروٌر باإلضافة، وهذا قوله: )للفرد أضف( تقول: 

، ألف رجل وألف امرأة، ومليون ، مائة رجل ومائة امرأة"التاء"كلمة مائة دائًما بـ:

 رياٍل، ومليار نسمٍة.

 يف الشَر ال اين من البيت:  مم ٌكر ابن مالك

ا، قال: )نزًرا(، وهذا يف  أن المائة قد ُأضيفت إلى جمٍع يف شواهد قليلة جدًّ

 قوله: )َومِاَئٌة بِاْلَجْمِع َنْزَرًا َقْد ُرِدْف(، ومن ذلك قول الشاعر:

  يِن عاًماااااإٌا عاااااف ال  ااااى مااااا 

 

ة وال  اااااام   َفاااااد ٌهاااااب المسااااارَّ
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ال بأس هو مثنى لكن هذا البيت يف المسألة التالية، من ذلك قراءة حمزة  

والكسائي: ويطلق عليهما يف القراءات األخوين، يف قوله تعالى: )ولبثوا يف كهفهم 

ثالَث مائٍة سنين( ثالث: ظرف، مائٍة: مضاف إليه، سنيَن: مضاف إليه مجروٌر 

، وهو جمع، ونحن قلنا أن المائة واأللف "سنين" "المائة"إلضافة، فجعل تمييز با

وما يف حكمهما يكون تمييزهما مفرًدا مجروًرا، يعني كان القياس يف الكالم أن 

 يقال: )لبثوا يف كهفهم ثالَث مائِة َسنَة( لكن قراءة األخوين: )ثالث مائِة سنين(.

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ): "راءتناق"ومنهم عاصم  أما  رامة الجمَور:

، فالتمييز "لبثوا يف كهفهم ثالَث مائٍة سنين" ،[25ال َ :] (ۈ ۈ ٴۇ

لبثوا يف "، يعني: "ثالَث مائةٍ "على ذلك عطف بيان من  "سنين"محذوف، و

هنا أقوى، ألن  "عطف البيان"لكنَّ  "بداًل "، ويصح أن يكون: "كهفهم سنين

 على نية حذف المبدل منه. "البدل"

ثالث "عام،  "سنين" ،"سنين"أدق يف الداللة على المعنى من  "مائة ثالَث "و 

أدق، أنت لن تجعل العام مكان األدق، لكن تجعل األدق مكان العام فتكون  "مائة

 فيه فائدة يف الكالم، بخالف عطف البيان، فال ُيشرتط فيه ذلك.

لف والمائة قد يميزان بالجمع، وأيًضا األ "المائة واأللف"فابن مالك ذكر أن 

ا تمييزها بمفرد، ولكنه  ألننا قلنا أن تمييز  "منصوب"جاء يف شواهد قليلة جدًّ

 المائة واأللف مفرد مجرور، طب ثالث مائة سنين هذا جمع.

جاء يف بعض الشواهد، تمييزها بالمنصوب، ومن ذلك  "الجر"طيب حتى 

 قول الشاعر السابق:

 إٌا عاااااف ال  ااااى مااااا  يِن عاًمااااا

 

ُة وال  اااااامُ َفاااااد ٌهاااااب    المسااااارَّ

 عاٍم(،  
ْ

فقال: )مائتين عاًما(، وكان القياس أن يقول: )إذا عاش الفتى مائَتي
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 فيجر باإلضافة.

تثنيتهما، وجمعهما، نحو: مائتا رجٍل، أو  "المائة واأللف"وقلنا أن يف حكم 

 مائتا امرأٍة، وألفا رجٍل، أو آالف رجاٍل، وهكذا.

عدد، لو أضفت المائة واأللف إلى عدد،  ويف حكم جمعهما: إضافتهما إلى

صار جمع،  "ثالُث مائة"فإن العدد سيعطي المائة واأللف معنى الجمع، كقولك: 

ثالُث مائِة "مفرد مجرور، أو:  "ثالُث مائة رجلٍ "طيب تمييز المائة يبقى كما هو: 

، فالتمييز كما سيأيت "خمسة آالف امرأةٍ "أو:  "خمسة آالف رجلٍ "، و"امرأةٍ 

 ألخير من األعداد دائًما.ل

، فلهذا قلنا ثالث "ثالث"تمييز  "مائة" "ثالُث مائِة رجلٍ "يف قولنا:  "مائة"فـ: 

وهكذا.  "مائة"، طب ورجٍل؛ تمييز "ثالُث مائةٍ "بالتذكير، ألن تمييزه مؤنث: 

 التمييز دائًما يكون لألخير.

لف وما يف طيب الخالصة للمائة واأللف وما يف حكمهما، أن المائة واأل

مفرٌد "حكمهما ال تتأثر بالمعدود يف التذكير والتأنيث، بل تلزم لفظها، وتمييزها 

 . "مجروٌر باإلضافة

ى األعداد المفردة،  وما  "المائة واأللف"، و"الواحد والعشرة"نعم، ولذا ُتسمَّ

ى  ، ألن هذه األعداد التي ُتضاف "األعداد المضافة"يف حكمهما، هذه كلها ُتسمَّ

 لى تمييزها، بينما بقية األعداد ال ُتضاف إلى تمييزها، بل تمييزها يكون منصوًبا.إ

 َفال: "األعداى المركبن"إلى ال الم على    لنا: مم ان ف  ابن مالك

ُكااااااْر َوِصااااااَلنُْه بَِعَشاااااارْ  ٌْ  َوَأَذااااااَد ا

 

َكاااااارْ   ٌَ ًبااااااا َ اِصااااااَد َمْعااااااُدْوَى   ُمَركِّ

ْْ  َوُ اااْ  َلاااَد  اْل َّْأنِْياااِا إِْذاااَد    َعْشاااَر

 

  ْْ ااااا َعااااْن َتِماااايَم َكْسااااَر ََ ي
اااايُن َِ  َواْلشِّ

 َوَماااااااَ  َ ْيااااااارِ َأَذاااااااَد َوإِْذاااااااَد  

 

َعااااااْ  َ ْصااااااَدا  َْ ا ََ َعْلااااااَت  ََ َمااااااا  َُ  َمْع
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 َولَِ الََماااااااااااَن َوتِْساااااااااااَعَن َوَماااااااااااا 

 

َما  َباااااااا َماااااااا ُ ااااااادِّ َماااااااا إِْن ُركِّ َُ  َبْينَ

 َوَأْوِل َعْشااااااااَرَة اْمنََ ااااااااْا َوَعَشااااااااَرا 

 

ا   ٌَ َكااااااَراإِْمنَااااااْا إِ ٌَ  ُأْمنَااااااى َتَشااااااا َأْو 

اااْ  بِااااألَلِْ    ََ اااِ  َواْر َْ  َواْلَياااا لِ ْيااارِ اْلرَّ

 

 َواْلَ اااْ ُ  َِاااا ُجااازَأ  ِ اااَواُهَما ُألِاااْ   

 ."أحد عشر إلى تسع عشر"، هي األعداد من "األعداد المركبة" 

حكمهما: من حيث التذكير والتأنيث، هما مركبان من عددين، مركبان من 

 د إلى تسعة، ومن عشرة، أحد عشر، تسعة عشر.نيِّف، من واح

أما الجزء الثاين: وهو العشرة فتوافق المعدود دائًما، وأما الجزء األول فإن كان 

أحد وإحدى، واثنين وثنتي، فيوافقان المعدود أيًضا، وإن كان ثالثة إلى تسعة 

 فُيخالف المعدود.

، نحُو: جاء أحد عشر إذن: أحد عشر واثنا عشر كال الجزأين يوافُق المعدود

رجاًل، أو جاءت إحدى عشرة امرأة، وجاء اثنا عشر رجاًل، وجاءت اثنتا عشرة 

 امرأة.

: فاألول يخالف والثاين يوافق، نحُو: جاء "ثالثة عشر إلى تسعة عشر"وأما 

 ثالثة عشر رجاًل، وجاء خمس عشرة امرأة، هذا من حيث التذكير والتأنيث.

ر ابن مالك وأما: من حيث نوع التميي ز، فتمييزها مفرٌد منصوب، وقد أخَّ

الكالم عن إعراب تمييزها، على نوع تمييزها بعد الكالم على ألفاظ العقود، 

 ثم يقول: "ألفاظ العقود"سيتكلم على 

ًبااااااا بِِمْ ااااااِ  َمااااااا  َوَميَّااااااُزَوا ُمَركَّ

 

َما  َُ َينْ َسااااااااوِّ ََ  ُميِّااااااااَز ِعْشااااااااُروَن 

عشرون "أيًضا بمفرٍد منصوب، تقول:  كما سيأيت ُتميز "ألفاظ العقود"و 

، فتمييز األعداد المركبة كتمييز أعداد العقود، مفرٌد "رجاًل، وأحد عشر رجاًل 
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 منصوب.

يف العدد المركب يوافق مطلًقا، وإذا كان يف  "العشرة"فعلى هذا يتبيَّن أن لفظ 

، يخالف هو العدد الوحيد الذي له حالتان "العشرة"األعداد المفردة يخالف، فـ: 

 يف األعداد المفردة، ويوافق يف األعداد المركبة.

 كيف ُتنطق يف األعداد المركبة؟ "َعَشَرة"طيب 

، "خمسة عَشر"فالشين مفتوحة،  "عندي أحد َعَشر"، "َعَشر"إذا كانت بال تاء 

 ."تسعة عَشر"

. ل ن الحجازيينفاألكثر: سكون الشين، وهي  "عْشرة"وإن كان مؤنًثا بالتاء: 

: فأكثرهم يكسرون الشين، فيقولون: بنو تميم، وأما "خمس عْشرة امرأة"ول: تق

 ، وهذا قول ابن مالك: "خمس عِشرة امرأة"

ا َعْن َتِميَم َكْسَرة ََ ي
يُن َِ  َواْلشِّ

 

  

، نعم كل الكالم على "العَشرة المركبة"يفتحون الشين، يف  بنا تميموبعض  

، وعليها قرأ يزيد تميمفهذه لغة لبعض  "أةالمؤنثة، فيقولون: جاء خمس عَشرة امر

 بن القعقاع قوله تعالى: )فانفجرت منه اثنتا عَشرة عينًا( على هذه اللغة.

نون عين  َبِقي أن ننبه إلى أن بعض العرب لغٌة قليلة لبعض العرب، ُيسكِّ

نون العين  "أحد َعَشر"هذه بال تاء، إذا قلت:  "ْعَشر"، "ْعَشر" بعض العرب ُيسكِّ

 فهذه لغٌة قليلة. "جاءين َأَحَد ْعَشر" الرتكيب، فيقول: يف

، فما استعماالت "أحٌد وواحد وإحدى وواحدة"مما سبق يتضح أنه قال: 

 هذه األعداد؟

نبدأ بالعددين المؤنثين، واحدة وإحدى، يتفقان يف استعمالْين، ثم تنفرد كل 

جاءتني امرأٌة ": تستعمل مفردة، تقول "واحدة"واحدٍة منهما باستعمال، فـ: 
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َبة قلياًل، تقول: "جاءتني واحدٌة من النساء"، أو: "واحدة  جاءتني "، وُتستعمل مركَّ

 وهذا قليل. "واحدَة عْشرة امرأة

، وإحدى أكثر منها كما سيأيت يف االستعمال، تقول: جاءت معَوَنوُتستعمل 

، وقد "مفردة"ل أكثر استعمالها أن ُتستعم "واحدة"واحدٌة وعشرون امرأة، إذن فـ: 

 ، وهذا قليٌل فيها، ولكن جاء يف اللغة ذلك."مركبة ومعطوفة"ُتستعمل 

وهذا  "جاءت إحدى عْشرة امرأة"فإهنا ُتستعمل مركبة، تقول:  "إحدى"أما: 

، "جاءت إحدى وعشرون امرأة"األصل فيها، وتستعمل معطوفة، تقول: 

 ."جاءت إحداهنّ "ل: أو تقو ."جاءت إحدى النساء"، تقول: مضاَنوُتستعمل 

. ال ركيب والعَ ، يتفقان يف استعمالين وهما "واحدة وإحدى"إذن: فـ: 

يف  "إحدى"، وتنفرد اإلَراىباالستعمال يف  "واحدة"وإحدى فيهما أكثر، وتنفرد 

 االستعمال يف اإلضافة. نعم.

فكذلك يتفقان يف استعمالين، وينفرد كل منهما  "واحٌد وأحد"أما المذكران، 

جاءين "أو:  "جاءين رجٌل واحد"يستعمل مفرًدا، تقول:  "واحد"استعمال، فـ:  يف

، "جاء واحٌد وعشرون رجاًل "، تقول: "معطوًفا"، وُيستعمل "واحٌد من الرجال

 ."جاء واحَد َعَشَر رجاًل "ويستعمل مركًبا قلياًل، تقول: 

رتكيب أكثر ويف ال "جاء أحد عشر رجاًل "، "مركًبا"فإنه ُيستعمل  "أحد"وأما 

، وواحٌد يف "جاء أحٌد وعشرون رجاًل "فتقول:  "معطوًفا"، ويستعمل "واحد"من 

 ."جاء أحد الرجال، أو أحدهم"أكثر، ويستعمل مضاًفا، تقول:  "العطف"

، "العطف والرتكيب"يتفقان يف استعمالْين، وهما:  "واحٌد وأحدٌ "إذن فـ: 

، "مضاًفا"باالستعمال  "أحدٌ " ، وينفرد"مفرًدا"باالستعمال  "واحدٌ "وينفرد 

 فالمذكر كالمؤنث.

 أن ننبه إلى أمر وهو أن كلمة 
َ

لها استعماٌل آخر مشهور، غير  "أحد"نعم، َبِقي
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أن تكون عدًدا، يعني غير أن تدل على عدد، الذي هو قبل اثنين، وهو الداللة على 

ق بغير موجب، ، فال تستعمل عند الجمهور يف الموجب حينئٍذ، البد أن ُتسبالعموم

ال "، أو: "هل جاءك أحد؟"أو:  "ما جاءين أحد"هني أو نفي أو استفهام، تقول: 

 ."تضرب أحًدا

الذي هو قبل  "العدد واحد"هنا يف هذا االستعمال ال ُيراد هبا  "أحد"

ما "، يعني عموم الجنس، فإذا قلت: "عموم التنكير"، وإنما يراد هبا "االثنين"

اءين من هذا الجنس أحد ال واحد وال اثنان وال أكثر، يعني ما ج "جاءين أحد

فحينئٍذ قد يأتيك اثنان مثاًل، لو جاءك اثنان أو  "ما جاءين واحد"بخالف إذا قلت: 

ما "فواحد هنا يراد به العدد، لكن:  "ما جاءين واحد، جاءين اثنان"ثالثة تقول: 

 .العمومال تريد به العدد، وإنما تريد به  "جاءين أحد

 :"األعداد المركبة"يف آخر األبيات التي قرأناها عن  ال ابن مالك وق

ااْ  بِااااألَلِْ   ََ ااِ  َواْر َْ  َواْلَيااا لِ ْياارِ اْلرَّ

 

 َواْلَ ااْ ُ  َِااا ُجاازَأ  ِ ااَواُهَما ُألِااْ   

 :يقول  "األعداد المركبة"ذكر هنا يف هذا البيت إعراب  

فيها: كما هو ظاهر  األعداد المركبة ُتبنى على فتح الجزأين، واألصل

جاء خمسُة وعَشرٌة من "فاألصل:  "جاء خمسة عَشر رجاًل "، فإذا قلت: "العطف"

ت "الرجال هبذه الطريقة، وهي أهنا تحذف  "األعداد المركبة"، إال أن العرب خصَّ

حرف العطف حذًفا مطرًدا، وحذف حرف العطف حذًفا مطرًدا من أسباب البناء، 

مطرًدا، فرتكب االسمان، وُبنِي على الفتح، خمسة فحذفوا حرف العطف حذًفا 

 عَشَر.

، جاء: فعٌل ماٍض، وفاعله: أحد، أم أحد عشر؟ "جاء أحد عَشَر رجاًل "تقول: 

 على فتح الجزءين.
ٌّ

 أحد َعَشَر، تقول أحد عشَر فاعٌل يف محل رفع مبني

المفعول ، قرأ: فعٌل، وتاء المتكلم: فاعل، و"قرأت خمسُة عَشَر كتاًبا"وتقول: 
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 به: خمسة عَشَر، مفعوٌل به يف محلِّ نصب مبني على نصب الجزأين. 

، على: حرف جر، وثالَث عْشرَة: "سلمت على ثالث عْشرة امرأة"وتقول: 

 على فتح الجزأين.
ٌّ

 اسٌم يف محل جر مبني

جزأْ قال: )إال اثني عشر واثنتي عَشَرة فإنه ال يبنى على فتح الجزأين بل إن 

 وجزأْ ال اين، "ُيرفع باأللف وينصب ويجر بالياء"إعراب المثنى،  ُيعرب األول

، جاء: فعل ماٍض، واثنا: فاعٌل "جاء اثنا عشر رجاًل "يبقى مبنيًّا على الفتح نحو: 

 مرفوع وعالمة رفعه األلف، وعَشر: سيأيت الكالم عليها.

به  ، قرأت: فعل وفاعل، واثنتي: مفعوٌل "قرأت اثنتي َعْشرة مجلة"وتقول: 

 منصوب وعالمة نصبه الياء، تعربه إعراب المعرب ألنه معرب حينئٍذ.

اثنتي "و "اثنا عشر"يف  "َعَشر"طيب؛ هنا طبًعا يجب أن نقف عند كلمة: 

، والجزء األول معرب، وقع عليه اإلعراب، يرتفع باأللف وُينصب ويجرَّ "عْشرة

 ما إعرابه؟ "اثنتي َعْشرة"و "اثنا عشر"يف  "َعَشرَ "بالياء، طيب: 

 للنحويين:  والنفيه 

 الفول األول:

 "عشر وعْشرة"أنه واقٌع موقع نون المثنى، فاألصل اثنان واثنتان، جاءت 

، فلهذا يقولون يف إعراهبا  ول الجمَوروقعت موقع النون بعد حذفها، هذا 

 على الفتح ال محلَّ له من اإلعراب، ألنه واقٌع موقع نون"عشرة"
ٌّ

 : أنه اسٌم مبني

 المثنى، ونون المثنى حرف، والحروف جميًعا ال محلَّ لها من اإلعراب.

 يف المسألة: الفول ال اين

أنه مضاٌف إليه باٍق على بناءه، المضاف إليه قد يكون مبنيًّا ال إشكال، مثل: لو 

أضفت إلى ضمير كتابك، فقالوا: مضاٌف إليه، باٍق على بناءه، وهذا قول قلٍة قليلة 
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 على الفتح  "عشر"، وهؤالء يقولون يف إعراب من النحويين
ٌّ

على ذلك: اسٌم مبني

 يف محل جرٍّ باإلضافة، يعني مضاٌف إليه مبني على الفتح.

يف هذه المسألة، وهي من َأْعَوص وأشكل مسائل النحو،  الفوالنفهذان 

 والذي يظهر لي واهلل أعلم، أن القولين ضعيفان، واهلل أعلم.

 لى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وص َّ اهلل و لَّم ع
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 الدرس الثامن عشر بعد املائة
 اجلزء الثاني
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله 

 وأصحابه أجمعين.

ونكمل ما بدأناه يف مغرب هذه الليلة، وكنا توقفنا عند قولهم: )اثنا عشر واثنتا 

والجزم ال اين  لنا إن َيه  ولين ء األول ُيعرب إعراب المثنى، عشرة(، فالجز

 :للنحويين

أن عشر واقٌع موقع نون المثنى، أي بدله، ولهذا أخذ حكمه يف  األول:

اإلعراب عندهم، فيقولون: مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب، وهذا قول 

 الجمهور.

، ولهذا يقولون يف إعرابه: إنه أن عشر مضاٌف إليه والفول ال اين يف المسألن:

 مضاٌف إليه يف محل جر، وهذا قوٌل لبعض النحويين.

وذكرت أن الذي يظهر أن القولين ضعيفان، وأن عَشر ينبغي يف القياس أن 

 تكون تابعًة الثنين واثنتين، ويكون إعرابه كإعراب اثنين واثنتين، وبيان ذلك:

إذا قلت: )جاء خمسة عشر أصله العطف، ف -كما سبق–أن العدد المركب 

رجاًل(، فأصله: )جاء خمسٌة وعشرٌة من الرجال(، ثم حصل الرتكيب، الرتكيب 
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 كيف حصل؟ وما أثره )فائدته(؟

قلنا بحذف حرف العطف حذًفا مطرًدا، وهذا من أسباب البناء،  كي  ذص ؟

 فرتكب االسمان وُبنيا على الفتح.

ن يف حكم االسم الواحد، فـ خمسة أنه جعل االسمي أمر ه ا ال ركيب وَا دته:

عشر، وإن كانا اسمين يف األصل، إال أهنما بالرتكيب صارا يف حكم االسم الواحد، 

ولهذا نقول يف إعراهبما: )جاء خمسَة عشَر رجاًل(، أين الفاعل؟ أين فاعل جاء؟ 

خمسة عشر، وال يصح يف اإلعراب وال يف المعنى أن تقول: إن الفاعل: خمسَة؛ 

فاعل: خمسة عشر، إًذا فالفاعل هنا مكّون من هاتين الكلمتين، فنقول يف ألن ال

إعراب )خمسة عشر(: فاعل، يف محل رفع، مبني على فتح الجزأين، يعني أن هذا 

 الجزء وهذا الجزء يكّونان الفاعل.

فإذا كان األمر هكذا يف األعداد المركبة كلها، فينبغي أن يكون كذلك أيًضا يف 

نتي عشرة، فإذا قلت: )جاء اثنا عشر رجاًل(، فإنه يف اإلعراب اثني عشر واث

الصناعي نقول: جاء: فعٌل ماٍض، والفاعل: اثنا، فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ 

ألنه صار معرًبا ووقع عليه اإلعراب فقبِله، لكن عشر هل هو جزء من الفاعل أم 

به يف بقية األعداد المركبة؛ ال؟ جزء من الفاعل، وينبغي أن يكون إعرابه هنا كإعرا

 أي أن يكون جزًءا من الفاعل أو جزًءا من اإلعراب، جزًءا من إعراب اثنا أو اثنتا.

)الرمان ذلو  ولكي يتضح األمر أكثر، نقول: إن إعرابه كإعراب قول العرب: 

،) كيف ُنعرب هذه العبارة؟ الرمان: مبتدأ، وخربه: حلٌو حامٌض، نقول:  ذام  

الجزأين، وال يصح يف اإلعراب أن تقول: حلٌو: خربٌ أول، وحامٌض:  خربٌ مرفوع

خربٌ ثاٍن؛ ألن هذا خالف المعنى، المعنى أنك أخربت عن الرمان بأنه حلو، 

وأخربت عنه بأنه حامض، وليس المراد ذلك، بل المراد أن الرمان طعمه بين 

 هذين الشيئين، أو جامٌع لهذين األمرين.
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، ُمز يعني الطعم الذي يجمع بين الحالوة  كما يقولون: المعنى:  الرمان ُمزٌّ

والحموضة، فالمعنى واإلعراب هنا، ليس كالمعنى واإلعراب يف نحو: )محمٌد 

 كاتٌب شاعٌر(، فمحمٌد مبتدأ، وكاتٌب: خرٌب أول، وشاعٌر: خربٌ ثاٍن، صح.

لكن )الرمان حلٌو حامٌض(، أنت أردت أن تخرب عن الرمان بمجموع هاتين 

كلمتين، فتقول: )حلٌو حامٌض( خربٌ مرفوع الجزأين، وكذلك لو قلت: )محمٌد ال

أيسُر أعسر(، تريد أنه يعمل بكلتا يديه على السواء؛ ألن بعض الناس أيمن، وبعض 

 الناس أيسر، وبعض الناس أيسر وأعسر، يعني يعمل بكلتا يديه على السواء.

ل، والثاين خرب ثاين؟ ال، فإذا قلت: )محمٌد أيسر أعسر(، هل األول خرب أو

يفسد المعنى، وإنما الخرب مجموع أيسر وأعسر، نقول: خرب مرفوع الجزأين، 

وكذلك يف العدد المركب، إذا قلت: )جاء أحد عشر(، فالفاعل أحَد عشَر، وليس 

 على فتح الجزأين يف محل رفع.
ٌّ

 الجزء األول، فلهذا نقول: أحد عشر: فاعٌل مبني

إلعراب هنا لكان ينبغي أن يبقى الحكم على ما هو عليه، أن فلو ُتصّور وجود ا

الفاعل مجموع الكلمتين، كما حدث يف )الرمان حلٌو حامٌض(، هذا مرفوع 

الجزأين، ولم يظهر ذلك إال يف اثنا عشر واثنتا عشرة، فإن اإلعراب ظهر يف الجزء 

 األول؛ ألن العرب ألحقوه بالمثنى، ملحق بالمثنى وليس مثنًى.

ما الثاين فأبقوه على البناء، لماذا ُبني؟ ُبني للسبب الذي ُبني عشر يف أحد وأ

 عشر وتسعة عشر، نفس السبب، ال نسأل عن بنائه، وإنما نسأل )اثنا( لماذا ُأعرب؟

)جاء اثنا عشَر رجاًل(، نقول: اثنا عشر: فاعٌل األول  َفيا  ك  ٌلك أن يفال:

 على ا
ٌّ

لفتح، األول فاعل ألنه ُمعرب وقبل اإلعراب مرفوٌع باأللف، والثاين مبني

وظهرت عالمة اإلعراب، فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف، وعشر: جزء من 

الفاعل وليس مضاًفا إليه؛ ألن األسلوب هنا ليس أسلوب إضافة، فلذلك قلنا إن 
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 هذا قول ضعيف لبعض النحويين؛ ألهنم لم يقبلوا القول األول.

وا: إن عشر واقعٌة موقع النون، أيًضا هذا ضعيف، هم وقول الجمهور: إهنم قال

ُألجئوا إلى هذا القول إلجاًء، ألهنم لماذا قالوا هذا هنا ولم يقولوا إن أحد يف خمسة 

عشر إهنا واقعٌة موقع التنوين؟ هي خمسٌة وعشرٌة، حذفنا الواو ماشي، والتنوين؟ 

 حذفناه ووضعنا عشر مكانه.

 حذفنا النون يف اثنان فوقعت عشر موقعها.كذا قالوا يف )اثنا عشر(، 

طيب وخمسة عشر، وستة عشر، وأحد عشر، لماذا خصصتم هذا األمر فقط 

 باثنا عشر؟ قالوا: ألن العرب أعربوا الجزء األول، فهو تعليٌل الستعمال العرب.

 أيًضا مما ُينبه عليه يف األعداى المركبن:

نك تقول: )ثماين عشرَة ليلة(، فلك يف كلمة )الثماين(، رقم الثماين إذا ُركب، فإ

إٌا ثماين هنا إذا ُركب، بال تاء، هذه ليست ثمانية، ثمانية لها حكم آخر سيأيت، 

 َ يه أرب  ل ا :ُركب بال تام )مماين عشرة ليلن(، 

فتح الياء، تقول: )ثماينَ عشرَة ليلة(، على قياس  الل ن األولى )أعالها(:

، خمَس عشرة ليلة، تسَع عشرة ليلة، وثمايَن عشرة األعداد المركبة )خمسَة عشر

 ليلة(، ثماينَ، مبنيٌة على الفتح، )ثماينَ عشرة ليلًة(، تبني على الفتح.

 البناء على السكون، فتقول: )ثماين عشرة ليلة(. الل ن ال انين:

 حذف الياء وكسر النون قبلها، فتقول: )ثماِن عشرة ليلة(. الل ن ال ال ن:

حذف الياء وفتح النون، )ثماَن عشرة ليلة(، فهذه  :-وها  ليلن–بعن الل ن الرا

أربع لغات مرتبة على هذا الرتتيب، األول: ثمايَن عشرة ليلة على القياس، والثانية: 

ثماين عشرة ليلة بالسكون، تخفيًفا، والثالثة: ثماِن عشرة ليلة، بحذف الياء، 
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 ح النون.والرابعة: ثماَن عشرة ليلة، بحذف الياء وفت 

ما سوى ذلك، أي ما سوى ثماين عشرة، أن ثماين مركبة بال تاء، ما سوى ذلك 

فإن الثمانية تلزم حكمها كغيرها من األعداد المركبة، يعني تقول: )ثمانيَة عشر 

رجاًل(، ليس فيها غير ذلك، وتقول: )ثماين نساء(؛ ألهنا ما ُركبت، )جاءتني ثماين 

 نساء(، ما ُركبت.

 إثبات الياء.ب الَالب:

 بإثبات الياء نعم. الشيخ:

 ما ُتحذف؟ الَالب:

ال، ما ُتحذف إال على لغٍة قليلة ُتحذف فيها، إذا كانت مفردة فإهنا يف  الشيخ:

 لغة قليلة قد ُتحذف الياء، )جاءتني ثماِن نساء(.

وتقول: )ثمانية رجال(، ليس فيها غير ذلك، ويجوز أن تقول أيًضا: )جاءين 

ثمان(، األصل: )جاءين من النساء ثماين(، فصار منقوًصا، فأخذ حكم من النساء 

 المنقوص، ُتحذف ياؤه يف الرفع والجر )جاءين من النساء ثماٍن(.

 (00:15:22@) الَالب:

 نساء مؤنث، ُتذكر العدد، ثمانية؟ الشيخ:

 (00:15:34@) الَالب:

يين على وجوب قلنا ذلك من قبل، إذا تقدم المعدود فإن كالم النحو الشيخ:

التزام الحكم، وبعض المتأخرين ينقل جواز الوجهين، ولم أقف فيه على كالم 

للنحويين متقدم، المهم إذا قلت: )جاءين من النساء ثمان( صار منقوًصا، فأخذ 

حكم المنقوص، فُتحذف الياء يف الرفع والجر، فتقول: )جاءين من النساء ثماٍن، 
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 : )رأيت من النساء ثمانًيا(.ومررت بثماٍن(، ويف النصب تقول

 بعد ذلك إلى الكالم على ألفاظ العقود فقال: ثم انتقل ابن مالك 

 َوَميِّاااااااااِز اْلِعْشااااااااارِْيَن لِْل ِّْساااااااااِعْينَا

 

 بَِواِذاااااااااااَد َكاااااااااااَأْرَبِعْيَن ِذْينَاااااااااااا 

بل تلزم لفظها وال  أل اظ العفوى من ذيا ال  كير وال أنيا ال ت أمر بالمعدوى، 

، نحو: )أربعين حينًا، وعندي عشرون َ مييزها م رى منصوبييزها، تتغير، وأما تم

 ريااًل، واشرتيت خمسين قلًما، وثمانين جلدًة(، وهذا واضح.

إلى أن ألفاظ العقود يجوز أن ُتعطف على النّيف، فتقول: )واحٌد  وننبه

وعشرون، أو أحٌد وعشرون، وواحدٌة وعشرون، أو إحدى وعشرون(، وتقول: 

رون، واثنتان وعشرون(، وتقول: )ثالثة وعشرون، أو ثالٌث وعشرون( )اثنان وعش

على حسب التذكير والتأنيث يف األول، إلى قول: )تسعٍة وتسعين، أو تسٍع 

 وتسعين(، فألفاظ العقود ُتعطف على النّيف، فيخرج لنا حينئٍذ األعداد المتعاطفة.

لفاظ العقود، األعداد المتعاطفة ليس لها حكم خاص؛ ألن المعطوف من أ

فيأخذ حكم ألفاظ العقود، والمعطوف عليه )األول( نّيف، إن كان واحًدا أو اثنين 

فيأخذ حكم واحد واثنين، وإن كان من ثالثة إلى تسعة فيأخذ حكم الثالثة إلى 

 التسعة.

 ما المراى بالني  ؟

، النّيف على أشهر األقوال هو الواحد إلى التسعة، هذا هو المشهور يف النّيف

وكلمة النيف هذه تلزم لفظها، تلزم التذكير، يعني ال يقال: نيفٌة، ويجوز أن تؤخرها 

على الِعقد، فتقول: جاءين عشرون ونيٌف، سواء أردت بالنيف مذكًرا أو مؤنًثا، 

تقول: جاءين عشرون ونيٌف من الرجال، أو جاءين عشرون ونيٌف من النساء، ما 

 .تتأثر وال تتغير تذكيًرا وتأنيًثا
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، بكسر الباء وسكون الضاد، والمراد هبا على المشهور من البِض وهناك كلمة  

الثالثة إلى التسعة، ونقول: على المشهور، أشير بذلك إلى وجود خالف، إال أن 

المشهور فيها أهنا تدل على عدد مبهم من الثالثة إلى التسعة، وألهنا من الثالثة إلى 

 تأثر تذكيًرا وتأنيًثا، فتخالف المعدود.التسعة فإهنا تأخذ حكمها، فلهذا ت

فمع السنة تقول: بضع سنين، ومع العام تقول: بضعة أعوام، فُتذكر مع 

المؤنث، وتؤنث مع المذكر، وتقول: )جاء بضعة عشر رجاًل(، وتقول: )جاء بضع 

عشرة امرأة(، وتقول: )جاء بضعٌة وعشرون رجاًل، وجاء بضٌع وعشرون امرأًة(، 

 يستعمل استعمال الثالثة إلى العشرة ويأخذ أحكامها، نعم.إًذا فالبضع 

 (00:21:27@) الَالب:

 من الثالثة إلى التسعة، ماذا قلت؟ الشيخ:

 (00:21:36@) الَالب:

 العشرة، ال، من الثالثة إلى التسعة. الشيخ:

ثم قال ابن مالك بعد ان انتهى من الكالم على ألفاظ العقود، عاد إلى الكالم 

 داد المركبة، فقال:على األع

ًبااااااااا بِِمْ ااااااااِ  َمااااااااا  َوَميَّااااااااُزَوا ُمَركَّ

 

َما  َُ َينْ َسااااااااااوِّ ََ  ُميِّااااااااااَز ِعْشااااااااااُرْوَن 

اااااااااُب    َوإِْن ُأِضاااااااااْيَ  َعاااااااااَدى  ُمَركَّ

 

 َيْباااااَق اْلبِنَاااااا َوَعُجاااااز  َ اااااْد ُيْعاااااَرُب  

أما البيت األول، فذكر فيه أن تمييز األعداد المركبة مفرٌد منصوب، وشرحنا  

 أشرنا إلى أنه أّخر البيت.ذلك من قبل، و

وأما البيت الثاين فذكر فيه أن العدد المركب إذا ُأضيف وإنما يضاف إلى 

 صاحب التمييز ال إلى التمييز، ذكر يف البيت الثاين:

 َإِإْن ُأِ اااااااْيَد َعاااااااَ ٌد ُمَرن ااااااا ُ 
 

ُْااااٌر َقااااْ  ُيْعااااَر ُ      َيْبااااَل اَلِبَُااااا َإَع
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لمرّكب، العدد المرّكب قد تضيفه إلى ذكر يف ذلك الكالم على إضافة العدد ا

اسٍم بعده، تضيفه إلى ماذا؟ ال تضيفه إلى التمييز )أحد عشر رجاًل(، تضيف أحد 

عشر إلى رجاًل، ال يستقيم، وإنما تضيف العدد إلى صاحب التمييز، إلى مالك 

الشيء، لو قلت مثاًل: )أحد عشر قلًما(، لمن األقالم هذه لزيد مثاًل، فيصح أن 

ف إلى صاحب التمييز، فتقول: هذه األقالم، هذه األوراق، هذه األشياء، تضي

)هذه أحد عشر زيٍد(، أو أخاطبك وأقول: )هذه أحَد عشَرك(، ماذا فعلت؟ أضفت 

 :َإٌا أض ت العدى المركب َ يه  والن للنحويينالعدد المركب، 

ه خمسَة وجوب بقاء جزأيه على البناء على الفتح، فتقول: )هذ الفول األول:

عشَر زيٍد( أو )هذه خمسَة عشَرك(، بالبناء على الجزأين، وتقول: )رأيت خمسَة 

عشَر زيٍد، أو خمسَة عشَرك(، وتقول: )مررت بخمسَة عشَر زيٍد(، أو )مررت 

 بخمسَة عشَرك(.

 على 
ٌّ

فإذا قلت: )هذه خمسَة عشَر زيًدا(، فهذه: مبتًدا، وخمسَة عشَر: خربٌ مبني

محل رفع، وهو مضاف، وزيٍد مضاف إليه مجرور، إذا كان مبني  فتح الجزءين يف

 على فتح الجزأين، إعرابه واضح، يعرب كإعرابه السابق.

بناء األول على الفتح وإعراب الثاين، أنك تبني الجزء  الفول ال اين يف المسألن:

ه، األول على الفتح، تبقيه مبنيًّا على الفتح، والثاين تعربه وتنقل اإلعراب علي

فيكون حينئٍذ كالُمركب، أي مركب الذي ُيبنى جزؤه األول على الفتح، وُينقل 

 اإلعراب على الثاين؟

 (00:25:52@) الَالب:

( األول ُيبنى على الفتح، واإلعراب -المركب المزجي، مثل: )بعَل  الشيخ: بكُّ
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، ُينقل على الثاين، بخالف المركب اإلضايف، اإلضايف ُيلقى اإلعراب على األول 

 والثاين ُيجر باإلضافة.

نقول: فيكون كالمركب المزجي، نحو: )هذه خمسَة عشُر زيٍد(، أو )هذه 

خمسَة عشُرك، ورأيت خمسَة عشَر زيٍد، ومررت بخمسة عشِر زيٍد، أو مررت 

بخمسة عشِرك(، هذه اللغة حكاها سيبويه عن العرب، وذكر أهنا رديئة، وحكاها 

 األخفش عن العرب وجعلها حسنة.

الحكم بالرداءة والحسن يقوم على أمرين: على الكثرة والقلة، وعلى موافقة 

 القياس وعدم موافقة القياس، وهذا مما يختلف يف تقديره النحويون.

وهو إعراب الجزأين إعراب  ويف المسألن  ول  مالا وهو لل وَيين:

 المتضايفين:

لون: )هذه إعراب الجزأين إعراب المضاف والمضاف إليه، فعلى ذلك يقو

خمسُة عشِر زيٍد، أو هذه خمسُة عشِرك، و رأيت خمسَة عشِر زيٍد، أو رأيت خمسَة 

 عشِرك، ومررت بخمسِة عشِر زيٍد، أو مررت بخمسِة عشِرك(.

 (00:27:50@) الَالب:

إعراب المتضايفين، كالمضاف والمضاف إليه، هذا الوجه رواه  الشيخ:

 يضعفه النحويون. الكوفيون، ولم يرِوه البصريون، ولهذا

 :بيته يف قال فالذي أما ابن مالك 

اااااااااُب   َوإِْن ُأِضاااااااااْيَ  َعاااااااااَدى  ُمَركَّ

 

 َيْباااااااااااااااااااااااااااَق اْلبِنَاااااااااااااااااااااااااااا 

، َوَعُجز  َ ْد ُيْعَرُب هذا الوجه األول الذي أوجبه جمهور البصريين، ثم قال:  

 العُجز يعني الثاين، قد ُيعرب، وهذا هو الوجه الثاين، أن األول ُيبنى على الفتح،

وُينقل اإلعراب على الثاين، الوجه الذي حسنه األخفش، معنى ذلك أن ابن مالك 
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اختار أي األقوال؟ القول الثاين؛ ألن القول الثاين والثالث ال يخالفون يف أن األول 

 هو األكثر واألفصح، لكن يخالفون هل يجوز الثاين والثالث أو ال يجوز؟

منه النحويون )اثني عشر واثنتي  ما ُذكر من إضافة العدد المرّكب يستثني

عشرة(، فيقولون: إهنما ال يضافان، أن اإلضافة، إضافة العدد المركب جائزة يف كل 

 األعداد المركبة إلى اثني عشر واثنتي عشرة، لماذا؟

قالوا: ألن الجزء الثاين واقٌع موقع النون، فصار كالمركب اإلضايف، فإذا أردت 

فإن اإلضافة حينئٍذ لن تمكن، ال يجوز لوجود النون، أن تضيف اثنا عشر إلى زيد، 

أو ما يقوم مقام النون، ونون المثنى ال تجامع اإلضافة، فلهذا رفضوا اإلضافة، 

وُسمعت اإلضافة يف بعض األعداد المركبة، لكن ما سمعت يف اثني عشر واثنتي 

 عشر، فهم قالوا: ال، نستثنيها ألن عشر واقع موقع النون.

قال إن عشر مضاٌف إليه أيًضا سيمنع اإلضافة؛ ألن اإلضافة ال وكذلك من 

 
ِّ

تكون بين ثالثة أسماء، قد تتعدد اإلضافة نعم، فتقول مثاًل: )باب مسجِد حي

الجزيرة( ماشي تتعدد األسماء وتتعدد اإلضافة، ما فيه إشكال، لكن أن تأيت بثالثة 

وال يجوز، فتقول مثاًل: أسماء وتجعلها كلها متضايفة على بعض، هذا ما يمكن 

 )باب المسجد الجزيرة( كلها تعدد إضافة، هذا ما يأيت.

وعلى قولهم اثنا عشر، هذا فيه النون، والنون كما تعرفون تقابل التنوين، 

 والتنوين ال يجامع اإلضافة، فهم بنوا على هذا القياس منع اإلضافة.

، كـ )عشر( يف بقية وعلى ما استظهرته من قبل من أن )عشر( يف )اثنا عشر(

األعداد المركبة، فإن اإلضافة حينئٍذ غير ممتنعة، فيصح أن تقول: )هذه ثنتا عشَر 

زيٍد، وأخذت ثنتي عشَر زيٍد، ومررت بثنتي عشَر زيٍد(، فالمسألة هنا قياسية، ليس 

 المنع لنطالب بالسماع، وإنما منعهم باألصل للقياس.
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خيرة يف باب العدد، وهو صوغ على المسألة األ ثم تكلم ابن مالك  

 :فاعٍل من األعداد، كيف تصوغ اسم فاعل من األعداد؟ فقال 

َُ إَِلاااى اااْو ََ َماااا  ََ  َوُصاااْغ ِماااِن اْمنَاااْيِن 

 

َعاااااااالَ   ََ  َعَشاااااااَرَة َكَ اِعاااااااَ  ِماااااااْن 

يقول: يجوز أن تصوغ من األعداد اسًما على وزن فاعل، وهذا الجواز يف كل  

تقول: )الواحد أو الحادي(، وتقول: )الثاين، األعداد، من واحٍد إلى عشر، ف

 والثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، والعاشر(.

 ثم قال:

اااا اْل َّْأنِْياااِا بِاْل َّاااا َوَمَ اااى
 َواْخ ِْماااُه َِ

 

ااااااِعالً بَِ ْيااااارِ َتاااااا  ََ ُكْر  ٌْ اااااا ََ اااااْرَ   كَّ ٌَ 

قلنا فاعاًل المصوغ من األعداد يعني  يقول: إن فاعاًل المصوغ من األعداد، إذا 

اسم الفاعل المصوغ من األعداد، يقول: إن فاعاًل من األعداد يوافق المعدود يف 

التذكير والتأنيث أيًّا كان، من الواحد إلى العشرة، فتقول: )جاء رجٌل واحٌد، 

لبيت وجاءت امرأٌة واحدة، والمرأة الثانية، والرجل الثاين، والمدرسة الثالثة، وا

 الثالث، إلى العاشر والعاشرة(.

 فالعدد إذا كان مصوًغا على وزن فاعل، فإنه يوافق المعدود مطلًقا.

 (00:34:40@) الَالب:

إذا كان على وزن فاعل نعم، أما إذا كان على لفظ العدد )واحد، اثنان،  الشيخ:

 ثالثة، أربعة(، فتقدمت أحكامه.

 ، فهذا الحكم.اآلن نقول: إذا صيغ منه على وزن فاعل

–العدد المصوغ على فاعل، أو نقول: االسم المصوغ على فاعل من العدد 

، أو فاعل المصوغ من العدد، له استعماالت عدة، كثيرة يف -كلها بمعنى واحد

فتكلم  -أرجو أن ال أتأخر يف سردها-اللغة، وقد حصروها يف سبعة استعماالت 
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 :ا  عماال  َاع  من العدىعلى 

أن ُتستعمل مفردة، كاألمثلة السابقة: )جاءين رجٌل واحد،  األول: اال  عمال

 المرأة الثانية، المدرسة العاشرة(، أن تستعمل مفردة.

أن ُتستعمل مع العشرة، نحو: )الكتاب الحادي عشر،  اال  عمال ال اين:

والمدرسة الثانية عشرة، والرجل الخامس عشر، والمرأة التاسعة عشرة(، وهكذا، 

عمل مع العشرة، فحكمها حينئٍذ حكم األعداد المركبة، يعني أهنا ُتبنى على أن تست

 فتح الجزأين.

إال أن الحادي عشر والثاين عشر ُتسّكن الياء فيهما وال ُتفتح، فهي ُتبنى على 

فتح الجزأين يف كل األعداد، تقول: )المدرسُة الحادية عشرة، التاسعَة عشرة(، 

 ، التاسَع عشر(.وتقول: )الرجُل الثالَث عشر

أما إذا كان مختوًما بياء، والمراد بذلك الحادي عشر، والثاين عشر، فحينئٍذ 

ُيبنى على السكون، تقول: )الباب الحادي عشر(، ال الحادَي عشر، )والباب الثاين 

 عشر(، ال الثاينَ عشر، وهكذا.

مسألة وأما إذا قلت: )الحادية، والثانية( بالتاء، فعلى القياس، تقول: )ال

 الحاديَة عشرة، والمسألة الثانيَة عشرة(، هذا استعمال العرب.

 (00:38:10@) الَالب:

 نعم، أنا ال أعرف أهنما ُيفتحان، هم ينصون على أهنما ساكنتان. الشيخ:

 (00:38:21@) الَالب:

ذاك يف األعداد، أما فاعل، انتهينا من حكم التذكير والتأنيث يف فاعل،  الشيخ:

 يوافق المعدود. قلنا: فاعل
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 (00:38:52@) الَالب: 

نعم، ألنه فاعل يوافق المعدود، سواًء كان مفرًدا أم كان مركًبا، يف  الشيخ:

جميع االستعماالت هذه يوافق المعدود، فإنا قلنا إن الفاعل من العدد يوافق 

 المعدود.

 (00:39:06@) الَالب:

المركب توافق أم الجزء األخير يأخذ حكم المركب، والعشرة يف  الشيخ:

تخالف؟ توافق، فتقول: )المدرسة الحادية عشرة، والكتاب الخامس عشر(، 

 ولهذا يوافق األول والثاين.

أن تستعمله مع أصله، الكالم سهل، أن  اال  عمال ال الا ل اعَ  من العدى:

تستعمله... هات أي عدد على وزن فاعل، مثل ثالث، مع أصله، ثالث مأخوذ من 

ا فتقول: )أنا ثالث ثالثة(، هذا المراد، أن تستعمله مع أصله، يعني مع ثالثة، إذً 

العدد الذي اشُتق منه، الذي صيغ منه، فتقول: )أنا ثالث ثالثٍة، أنا خامس خمسٍة، 

 أنا ثاين اثنين(، وهذا قول ابن مالك:

 َوإِْن ُتاااارِْى َبْعااااَ  الَّااااِ   ِمنْااااُه ُبنِااااا

 

 يِّنِ ُتِضاااااْ  إَِلْياااااِه ِمْ اااااَ  َبْعاااااَ  َبااااا 

يقول: إذا أردت استعماله مع ما ُبني منه، يعني إذا أردت استعماله مع ما اشُتق  

منه، ماذا تفعل؟ تضيفه إلى هذا العدد الذي اشُتق منه، فتقول: )ثالث(، ثم تضيفه 

 إلى ما اشُتق منه: )ثالث ثالثٍة(.

تعمله فماذا يكون المعنى إذا أضفته إلى أصله، هذا االستعمال أن تضيفه وتس

مع أصله، ماذا يكون المعنى؟ المعنى أنه أحد هؤالء المعدودين، أنه واحد من 

هؤالء المعدودين دون تعيين، )أنا ثالث ثالثة(، يعني أنا واحد من ثالثة، لست 

األول أو الثاين أو الثالث، ما فيه داللة على أنه األول أو الثاين أو الثالث، وإنما أنا 
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 ثالثة(، كأن تقول: أنا واحد من هؤالء الثالثة، قال تعالى: واحٌد منهم، )أنا ثالث

 يعني واحٌد من اثنين. ،[40ال وبن:] (ھ ھ ھ ھ ے ے)

 .[73الما دة:] (ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ)وقال تعالى: 

مع المؤنث ماذا كنت ستقول يف هذا االستعمال؟ لو قلت: هنٌد مثاًل، تقول: 

ٍث هذا عدد، يخالف، و)هنٌد رابعُة أربٍع(، )هنٌد ثالثُة ثالٍث(، ثالثة توافق، ثال

وهكذا، إًذا فهذا هو األسلوب وهذا هو معناه، األسلوب: أن تضيفه إلى أصله، 

حكمه اإلضافة، أن تضيفه إلى أصله، معناه: أنه واحٌد من هذه الِعدة، أو من هذا 

 العدد.

مثاًل رابع، أن تستعمله مع العدد الذي قبل أصله، لو أخذنا  اال  عمال الراب :

أصله أربعة، والذي قبل أصله ثالثة، فتقول: )أنا رابُع ثالثة(، يعني هم ثالثة، وأنا 

 ماذا فعلت؟ رَبعتهم، جعلتهم أربعة، صّيرهتم أربعة.

 : وهذا هو قول ابن مالك 

 َوإِْن ُتاااارِْى َجْعااااَ  األََ اااا ِّ ِمْ ااااَ  َمااااا

 

ُحْ ااااَم َجاِعااااَ  َلااااُه اْذُ َمااااا  ََ  َُ ااااْو ََ 

ستعملت فاعل من العدد مع العدد الذي قبل أصله، كقولك: )أنا رابع فإذا ا 

ثالثة(، فله حكم وله معنى، ما معناه؟ معناه التصيير يقولون، فإذا قلت أنا رابع 

ثالثة، أي صّيرت الثالثة أربعة، )أنا خامس أربعٍة( أي صّيرت األربعة خمسة، 

 وهكذا.

اعل من العدد أن تضيفه فما والحكم؟ الحكم هنا: يقولون: يجوز لك يف ف

بعده مضاف إليه، وأن تنونه فتنصب ما بعده مفعواًل به، يجوز أن تقول: )أنا رابُع 

ثالثٍة(، على اإلضافة، ويجوز أن تقول: )أنا رابٌع ثالثًة(، إًذا الفاعل هنا، اسم 

الفاعل، أجريناه مجرى اسم الفاعل من الفعل المتصرف، وهذا هو قول ابن 
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ُح مالك:   ، يعني احكم له حكم جاعل، جاعل اسم فاعل من ْ َم َجاِعَ  َلُه اْذُ َماََ

جعل، فكما تقول: )أنا جاعل زيٍد أميًرا(، يجوز أن تقول: )أنا جاعل زيٍد( 

باإلضافة، ويجوز أن تقول: )أنا جاعٌل زيًدا( بالتنوين، وسبق ذلك يف باب إعمال 

 اسم الفاعل.

عل، )أنا رابع ثالثة(، يعني أنا ربعتهم، )أنا قالوا: ألن المعنى هنا معنى الف

خامس أربعة(، أي خمستهم، هبذا المعنى، فألن المعنى هنا معنى الفعل أخذ حكم 

 اسم الفاعل المشتق من الفعل، فجاز فيه الوجهان.

 (00:46:42@) الَالب:

هم يقولون: الفعل: خَمستهم، وابن مالك ذكر يف شرح ]التسهيل[ أنه  الشيخ:

من الواحد إلى العشرة، الفعل، وفيه خالف بين النحويين هل الفعل وارد أم وارد 

 لم يِرد.

 (00:47:03@) الَالب:

ستهم، وثلَّثتهم، وسبَّعتهم(  الشيخ: أصل الفعل بالتخفيف، أما لو قلت: )خمَّ

فحينئٍذ يقولون: إن الفعل مأخوذ من العدد، ُيسمى اشتقاق من الجامد، مثل لو 

بت الكتاب(، بّوبت مأخوذة من كلمة باب، هذا اشتقاق من الجامد، قلت مثاًل: )بوّ 

 وليست باب مأخوذة من بّوب.

كما لو قلت مثاًل: )جالس مأخوذة من جلس(، هذه نعم، مشتق، اشتققت 

جالس من جلس أو من الجلوس، بخالف )بّوبته(، اشتققت من الجامد، أو 

، فلذلك يقولون: )خمسة )عقربته، عقربت شعري( جعلته كالعقرب، ونحو ذلك

ستهم( فهذه عكست المسألة، هو صحيح تقول:  من خَمستهم(، أما لو قلت: )خمَّ

ستهم(، لكن هذا ما تقول: إن الخامس من خّمستهم، وإنما خامس من  )خمَّ
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ستهم من خامس.  خَمستهم، وخمَّ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڀ): ومن ذلك قوله 

: إال -واهلل أعلم–افة، والمعنى طبًعا على اإلض ،[7المجاىلن:] (ٹ ٹ ٹ ٹ

 هو مصّيرهم أربعة، ومصّيرهم ستة، ماذا تقول يف أصحاب الكهف؟

 (00:48:39@) الَالب:

يعني كلبهم صّيرهم أربعة،  ،[22ال َ :] (ڃ ڃ ڃ) الشيخ:

 نعم، كذلك، يعني الكلب جعلهم أربعة، صّيرهم أربعة، نعم.

 (00:49:14@) الَالب:

 أين؟ الشيخ:

 (00:49:20@) الَالب:

 رابعهم مضاف إليه، رابعهم، هم يعود إلى ماذا؟ إلى ثالثة. الشيخ:

 (00:49:28@) الَالب:

كيف بين الثالثة واألربعة؟ هم ثالثة رابعهم، يعني الكلب جعلهم  الشيخ:

 أربعة، رابعهم يعني رابع الثالثة، هذا استعمال رابع.

 ليفيد معنى ثاين اثنين: : أن تستعمله مركًبا مع العشرةاال  عمال الفامس

أن تستعمل فاعل مركًبا، فاعل نفسه مركًبا، هات فاعل مركًبا مثل: )ثالث 

ثالثة( هذا مرّكب، تستعمله مركًبا ليفيد معنى ثاين اثنين، يعني لكي تضيفه إلى 

 أصله، ثاين اثنين أليس فاعل أضيف إلى أصله؟

ى األصل، فتقول: )أنا طيب هات اآلن فاعل مركًبا )ثالث ثالثة( وأضفها إل
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ثالث عشر ثالثة عشر(، بالمعنى السابق، يعني أنا واحد من هؤالء الثالثة عشر، لو  

أهنم ثالثة تقول: )أنا ثالث ثالثة(، أصحابك ثالثة عشر ماذا تقول؟ تقول: )أنا 

 ثالَث عشر ثالثَة عشر(

 (00:51:25@) الَالب:

أنا ثالَث عشر ثالثَة عشر(، ثالث قلنا المرّكب ُيبنى على فتح الجزأين ) الشيخ:

عشر: هذا اسم الفاعل مركًبا، أضفه إلى العدد ثالثة عشر، أي أنه واحد من ثالثة 

 عشر.

، -أن تأتا با م ال اع  مركًبا مم تضي ه إلى أصله-ولك يف ه ا اال  عمال 

 لك مالمن أوجه مس عملن:

 :شر، ثم تضفه إلى أن تأيت باسم الفاعل مركًبا، مثل: ثالث ع الوجه األول

أصله، ما أصل ثالث عشر؟ ثالثة عشر، فاألول أن تأيت بالمركبين كاملين، يعني 

تأيت بأربعة ألفاظ وكلها مبنية عل الفتح، فتقول: )أنا ثالَث عشر ثالثَة عشر(، وهذا 

 قول ابن مالك:

 َوإِْن َأَرْىْ  ِمْ ااااااااَ  َمااااااااانِا اْمنَااااااااْينِ 

 

ًبااااااااااا َِجاااااااااااَم بَِ ااااااااااركِيَبينِ    ُمَركَّ

 الرتكيب األول كلمتان، والرتكيب الثاين كلمتان، أربعة ألفاظ مبنية. 

 :أن تقول: )أنا ثالُث ثالثَة عشر(، فتحذف الِعقد من الرتكيب  الوجه ال اين

األول، فُتعرب الوصف؛ ألن الوصف حينئٍذ زال عنه الرتكيب، فيعود إلى 

ة عشر، أنا تاسُع تسعة عشر(، اإلعراب، فتقول: )أنا ثالُث ثالثة عشرة، أنا رابُع ثالث

وهذا هو األكثر يف االستعمال، األكثر يف االستعمال هكذا، وبعض النحويين أنكر 

 االستعمال األول كثعلب، لكن الجمهور على جوازه، وهذا هو قول ابن مالك:

ااااااااااعالً بِحاَل ياااااااااِه َأِضااااااااا  ََ  َأو 

 

اااااَب بَِماااااا َتنْاااااِو  َيِ اااااا   إِلاااااى ُمَركَّ
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، يقول: إذا أردت أن تركب الوصف مع أصله، أو جئ يقول: أو جئ بالوصف

بالوصف وحده، وهو فاعل، دون الِعقد، بحالتيه وهما التذكير والتأنيث، ماذا 

تفعل به، إذا أتيت بفاعل وحده دون الِعقد؟ أضفه إلى أصله، المركب الثاين، 

أربعة فتقول: )أنا رابُع( وتحذف العقد، وتأيت باألصل )أربعة عشر(، )أنا رابع 

 عشر(.

  ،االستعمال الثالث أن تقول: )أنا ثالُث عشر(، حذفت من األول الِعقد

 وحذفت من الثاين النّيف، وكيف تنطق؟ ماذا تقول؟

 لك ذينئَ  يف ه ا الوجه مالمن أل اظ:

 )أنا ثالُث عشٍر(. إعرابَما، َ فول: -

 إعراب األول وبناء الثاين نحو: )أنا ثالُث عشَر(. ال اين: -

 بناؤهما )أنا ثالَث عشَر(. :ال الا -

 على بناؤهما، وهو الثالث، سوى األوجه هذه من يذكر لم ابن مالك 

 :قال ألنه األلفية ظاهر

 َوَ ااااااَع االْ ااااا ِْ نَا بَِحااااااِى  َعَشاااااَرا

 

  ِْ  َوَنْحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِو

مازال يتكلم يف المسألة، يقول: شاع أن تستغني بحادي عشر، األصل: حادي  

األول الِعقد، فصارت حادي، وحذف من الثاين عشَر أحد عشَر، فحذف من 

النّيف، فصارت: عشر، فصارت: حادي عشر، أي شاع االستغناء بحادي عشر عن 

 الرتكيبين )حادي عشر أحَد عشر(.

أما وجه: )أنا ثالُث عشٍر(، ووجه )أنا ثالُث عشَر(، إعراهبما، أو إعراب األول 

هما بغيرهما، لوجود اإلعراب، مما يدل وبناء الثاين، فال إشكال فيهما، لعدم التباس

على أن المراد ليس العدد المركب، لو قلت: )أنا ثالُث عشٍر(، لن يلتبس بقول: 
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)أنا ثالَث عشَر(؛ ألن ثالَث عشَر البد من بنائه على فتح الجزأين، فإذا قلت: )أنا  

ثالُث عشٍر( علمت أن مرادك ليس العدد المركب، وإنما مرادك عدد مركب 

 ف إلى عدد مركب، ثم حذفت من األول الِعقد، وحذفت من الثاين النّيف.مضا

وكذلك لو قلت: )أنا ثالُث عشَر(، اإلعراب يدل على ذلك، اإلشكال يف 

قولهم: )أنا ثالَث عشَر(، الوجه الثالث بناؤهما، )أنا ثالَث عشَر(، هو نفس اللفظ 

، نّكرة، ثالَث عشَر، يف يف العدد المركب، ثالَث عشَر، لو قلت: الثالَث عشرَ 

 التعريف: الثالَث عشر، ويف التنكير: ثالَث عشَر، فصار اللفظ واحًدا بينهما.

فلهذا أنكر كثير من النحويين هذا الوجه، ومن جّوزه جّوزه بشرط عدم اللبس، 

إذا كان الكالم واضًحا وهناك قرائن تدل عليه فيجوز، وإال فاألصل أنه ال يجوز 

 ن لفظه هو لفظ العدد المركب.بسبب اللبس؛ أل

وهو يسير على نفس الرتتيب السابق، السادس: أن  اال  عمال الساى :

تستعمله مركًبا مع العشرة ليفيد معنى )ثالث أربعة(، يعني تصيير العدد إلى العدد 

األعلى، لكي يفيد معنى التصيير، يعني أنه رفع العدد من العدد األقل إلى العدد 

نا قبل قليل يف األعداد المفردة، لو قلت: )أنا رابع ثالثة(، يعني أنا األكثر، كما قل

 صّيرهتم أربعة بعد أن كانوا ثالثة، هذا يف األعداد المفردة.

 يف األعداد المركبة...

 (01:00:40@) الَالب:

لو قلت: أنا رابع ثالثٍة، ما معنى أنا رابع ثالثة؟ يعني أنا الرابع الذي  الشيخ:

 ة، كانوا ثالثة أنا جعلتهم أربعة.صّيرهتم أربع

 لكن إذا كنت أريد أن أقول: أنا الثالث من أربعة. الَالب:

 شيء آخر هذه، معنى آخر. الشيخ:
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 (01:01:07@) الَالب:

ال، نحن نتحدث اآلن على فاعل، يقول: أن تستعمله مركًبا مع  الشيخ:

ضيفه على معنى العشرة، أن تركبه مع العشرة، تقول: )أنا ثالَث عشر(، ثم ت

التصيير، يعني تضيفه إلى العدد الذي قبل أصل... فتقول: )أنا ثالث عشر اثني 

عشر(، )أنا خامَس عشر أربعَة عشر(، يعني أنا الذي رفعت عددهم من ثالثة عشر 

 إلى أربعة عشر.

 (01:01:59@) الَالب:

عاين ال، لو قلت ذلك، هذا خطأ، رابَع ثالثٍة، فلهذا قلت لكم الم الشيخ:

المرتتبة، يعني اآلن سننقل للرتكيب ما قلناه قبل قليل يف اإلفراد، فيكون المعنى 

معنى التصيير، أي معنى الفعل، وهو الجعل، يعني أن ترفع العدد من العدد األقل 

إلى العدد األكثر، فتقول: )أنا رابَع عشر ثالثة عشر(، يعني أنا الذي رفعتهم من 

 وكي  تنَفَا ذينئَ ؟ ثالثة عشر إلى أربعة عشر،

 لك وجَان:

أن ُتبقي الرتكيبين كما هما، أربعة ألفاظ مبنية على الفتح،  الوجه األول: -

 فتقول: )أنا رابَع عشَر ثالثَة عشر(.

أن تحذف الِعقد من الرتكيب األول، وُتعرب الوصف،  والوجه ال اين: -

 وُتعرب اسم الفاعل، فتقول: )أنا رابُع ثالثَة عشر(.

ن الباقيان ال يتأتيان هنا، قبل قليل ذكرنا ثالثة أوجه، والثالث والوجها

الضعيف، هنا ما يتأتى، قالوا: لك أن تأيت باأللفاظ أربعًة مبنيًة على الفتح، أو لك 

 أن تحذف الِعقد من الرتكيب األول.

 (01:03:58@) الَالب:



 

 
e 

g h 

f  464 
 شرح ألفية ابن مالك

ول فتقول: تقول: أنا رابَع عشر ثالثة عشر، أو أن تحذف الِعقد من األ الشيخ: 

)أنا رابُع ثالثة عشر(، فإذا حذفت الِعقد فقلت: )أنا رابُع ثالثَة عشر(، لك أن تنّون 

 ولك أن تضيف، فتقول: )أنا رابُع ثالثة عشر، وأنا رابٌع ثالثة عشر(.

 أن تستعمله مع ألفاظ العقود: :-وهو األخير–اال  عمال الساب  

شرون، والثاين والعشرون وهذا واضح، أن تقول: )الكتاب الحادي والع

 والثالث والعشرون، إلى التاسع والتسعين(.

وتقول: )المدرسة الحادية والثالثون، والثانية والثالثون والثالثة والثالثون إلى 

التاسعة والتسعين(، أن تستعمل اسم الفاعل مع ألفاظ العقود، وهذا هو قول ابن 

 مالك:

ُكَرا ِعْشرِْينَ  َوَ ْبَ    ٌْ  ا

َِ اْلَعااااَدىْ َوَبابِاااا  ِه اْلَ اِعااااَ  ِمااااْن َلْ اااا

 

 بَِحاَلَ ْيااااااااااِه َ ْبااااااااااَ  َواَو ُيْعَ َمااااااااااْد  

يقول: اذكر الفاعل المصوغ من العدد، اذكره قبل عشرين وبابه، يريد إخوان  

عشرين، يعني ألفظ العقود، بحالتيه أي التذكير والتأنيث، كيف تذكر فاعل مع 

ل واٍو، يريد أن يقول إن العطف هنا ال ألفاظ العقود؟ يقول: قبل واٍو، اذكره قب

 يكون إال بالواو، وال يكون ببقية حروف العطف.

)الخامس والعشرون(، ما تقول: الخامس ثم العشرون، العرب لم تستعمل 

 هنا إال حرف العطف.

هذه االستعماالت التي تحتاج إلى كالم ولها أحكام، أما إذا قلت مثاًل: )أنا 

الُث خمسٍة(، هذا معناه الوصفية، وهو المعنى األصلي السم خامُس سبعٍة، أو أنا ث

الفاعل، اسم الفاعل أنه يعني تتصف هبذا األمر، وليس لك حينئٍذ إال اإلضافة؛ ألنه 

ليس على معنى الجعل، ليس على معنى التصيير، وإنما تقول أنا واحٌد منهم 
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بعة إال أنني متصٌف هبذا الوصف، )أنا خامس سبعة(، يعني أنا واحد من الس

 الخامس.

 :هناك ملحوظات سريعة فقط منر عليها 

أن بعض األلفاظ تلزم لفظها وال تتأثر  الفالصن من ذيا ال  كير وال أنيا:

 بالمعدود، وهي: نّيف، والمائة واأللف وما يف حكمهما، وألفاظ العقود.

ثنان، وبعض األعداد توافق المعدود يف التذكير والتأنيث، وهي: الواحد واال

 وفاعل المصوغ من العدد، والعشرة يف العدد المركب.

وبعض األعداد تخالف المعدود وهي: الثالثة إلى العشرة؛ ألهنا مفردة، أما إذا 

 كانت مركبة ذكرناها قبل قليل يف األعداد التي توافق.

 ومن ذيا ال مييز: 

العشرة تمييزه الواحد واالثنان ال تمييز لهما، والعدد المفرد من الثالثة إلى 

جمٌع مجروٌر باإلضافة، والعدد المركب تمييزه مفرٌد منصوب، وكذلك ألفاظ 

 القعود تمييزها مفرٌد منصوب، والمائة واأللف تمييزها مفرٌد مجروٌر باإلضافة.

: أن التمييز يف األعداد دائًما -وقد أشرنا إليها من قبل–من قواعد تمييز العدد 

ددت األعداد، فأنت تقول: )خمسُة رجاٍل(، فرجاٍل لألخير، وهذا يظهر إذا تع

تمييز لخمسة، فإذا قلت: )خمسة وعشرون(، تجعل التمييز لخمسة أم عشرين؟ 

 لعشرين تقول: )خمسٌة وعشرون رجاًل(، كما تقول: )عشرون رجاًل(، نعم.

 (01:09:28@) الَالب:

ة هي كلمة واحدة على سبيل العطف، خمسة وعشرون، جاءك خمس الشيخ:

 وعشرون، لكن التمييز تجعله أليهما؟ لألخير )خمسة وعشرون رجاًل(.
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طيب لو قلت )خمسة وعشرون ومائة(، لمائة، أيًضا تقول: )خمسة وعشرون  

 ومائة رجٍل(.

طيب إذا قلت: )مائة وخمسة وعشرون(؟ رجاًل، لو قلت: )مائة وخمسة(؟ 

ا رجٍل تمييز لمائة، رجال، )مائة وخمسة رجال(، لو قلت: )خمسمائة رجٍل(، قلن

 ومائة تمييز لخمس.

مما يذكره النحويون يف آخر باب العدد، لهم عادة أهنم يتكلمون يف آخر باب 

نلخصها بسرعة، ولن نطيل فيها؛ ألهنا  مسألن ال اريخ،العدد على مسألة يسموهنا 

 ليست من المسائل النحوية، لكنها عادة العرب يف التأريخ:

ون بالليالي ال باأليام، ألن الليل عندهم أسبق من ملخصها أن العرب يؤرخ

 النهار، ألن شهورهم قمرية، والشهر القمري ليلته تسبق هناره.

فلهذا يقولون يف الليلة األولى، لو أرادوا أن يؤرخوا ألمٍر حدث يف الليلة 

 األولى، يقولون: )حدث ألول ليلٍة منه، أو حدث لغّرته، أو لُمهّله، أو لمستهّله(.

من الليلة الثانية إلى الليلة الرابعة عشرة، يقولون: )خلت(، فيقولون: حدث و

 لليلٍة خلت، يعني يف الثاين.

 (01:11:54@) الَالب:

نعم، الليلة األولى قلنا يقولون: يف أول ليلة، أو يف مهله أو مستهله، فإن  الشيخ:

خلتا، أو لثالٍث  مضت ليلة وحدث األمر يف الثاين قالوا: لليلٍة خلت، أو لليلتين

خلون )الرابعة، نعم(، إًذا فليلٍة خلت، وليلتين خلتا، طيب من الثالثة، يقولون: 

 )لثالٍث خلون، وأربٍع خلون، وتسٍع خلون، وعشٍر خلون(.

 (01:12:45@) الَالب:
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 الثالثة: )ثالٍث خلون إلى عشٍر خلون(. الشيخ:

 (01:12:54@) الَالب:

الحادية عشرة، إلى الرابعة عشرة، رجعوا إلى نعم، فإذا وصلوا إلى  الشيخ:

خلت، فيقولون: إلحدى عشرة ليلة خلت، وأربَع عشرة ليلة خلت، فإذا وصلوا 

إلى ليلة المنتصف قالوا: حدث لليلة المنتصف، أو للنصف منه، أو النتصافه، 

 ويجوز أن تقول: )حدث لخمس عشر خلت أو بقيت(.

 (01:13:47@) الَالب:

 ال يحسبوهنا؟لماذا  الشيخ:

 (01:14:00@) الَالب:

طيب، خمسة عشر، قالوا: حدث لخمس عشرَة ليلة خلت أو بقيت،  الشيخ:

فإذا تجاوزنا ذلك، من الليلة السادسة عشرة إلى التاسعة والعشرين قالوا: بقيت، 

يعني عكسوا بعد ذلك األعداد، صاروا يعكسون، فيقولون: )ألربَع عشرَة ليلًة 

 على الشهر أربَع عشرة ليلة وينتهي. بقيت(، يعني بقي

 (01:14:50@) الَالب:

ال، أربَع عشرَة ليلًة بقيت، إلى إحدى عشرَة ليلًة بقيت، فإذا بقي عشر  الشيخ:

ليال، قالوا: )حدث لعشٍر بقين(، فأتوا بنون النسوة، )لعشٍر بقين، لتسٍع بقين، 

ثم )لليلٍة بقيت(، لليلة تسٍع  لثماٍن بقين( إلى )لثالٍث بقين(، ثم )لليلتين بقيتا(،

 وعشرين.

يبقى ليلة الثالثين، يقولون: )حدث ألخر ليلٍة منه، أو لَسراره، أو لَسرره(، هذا 

يف الليلة األخيرة، طيب ويف النهار األخير، آخر هنار، يعني آخر يوم، يقولون: 
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 )حدث آلخر يوٍم منه، أو لسلخه أو النسالخه(. 

 خلون(، و)بقيت بدل بقين(.ويصح أن يقال: )خلت، بدل 

المتعارف عليه عند العرب الفصحاء، يف الجاهلية ويف  ك  ٌلك على األَص ،

صدر اإلسالم، ولو قيل: )حدث يف الخامس والعشرين، أو حدث يف أول الشهر، 

أو يف آخر الشهر(، فكل هذا صحيٌح جائز ال بأس به وال إشكال، وإنما نتكلم على 

عند العرب قبل إيجاد التاريخ، واالتفاق على مبدأ التاريخ ما كان متعارًفا عليه 

 ونحو ذلك.

بعد أن اتفق المسلمون على التاريخ وتحددت األمور، صارت الدقة يف أن 

 يقولوا: )يف الخامس والعشرين، يف السادس والعشرين(.

فهذا ما تيسر يف هذا الباب، باب العدد، وبه ننتهي من الكالم على باب العدد 

 الحمد. وهلل

 واهلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 



 

 
e 

g h 

f  469 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 
 

 

 الدرس التاسع عشر بعد املائة
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين. 

 أما بعد...

ة للعشرين من فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، نحن يف ليلة اال ثنين المتمَّ

شهر صفر من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائٍة وألف يف جامع الراجحي يف حي 

الدرس التاسع عشر بعد  -بحمد اهلل وتوفيقه-الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد 

 [ عليه رحمة اهلل. أل ين ابن مالكالمائة من دروس شرح ]

مسألٍة ذكرناها يف الدرس الماضي  وقبل أن أبدأ درس الليلة أحب أن أنبِّه على

–ثم إين بحثتها فبان لي فيها غير ما قلت؛ وهي تتعلق بالحادي عشر والثاين عشر 

ب فقلنا يف الدرس الماضي: ليس  -أي: بالمصوغ من العدد على وزن فاعل إذا ُركِّ

فيه إال السكون، وهذا الذي تذكره بعض الكتب، لكنني عندما عدت إلى الكتب 

[ يف شرح التسهيل ألبي حيَّان، وهو أكرب كتاب يف ال  يي  وال  مي كـ ] المتوسعة

 أي الفتح والسكون. -النحو، ذكر فيه أن األمرين جائزان 

ب وكان آخره ياًء  يعني الحادي عشر -فذكر أن المصوغ من اسم الفاعل إذا ُركِّ

الباُب  ففيهما الفتح والسكون، فتقول: الباُب الحادَي عشر أو -والثاين عشر

الحادي عشر، أما الفتح فظاهر على األصل؛ ألن األصل يف األعداد المركبَّة: البناء 
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على فتح الجزأين، وأما السكون: فهو للتخلص من المتحركات فيما هو كالكلمة؛  

يجعل كلمتين يف حكم كلمٍة واحدة، فللتخلص من  -كما تعرفون-ألن الرتكيب 

نوه إذا اتصلت بضمير  "ذهَب "كما فعلوا ذلك يف  هذه المتحركات المتتابعة سكَّ

. أما ما سوى ذلك من "ذهَبُت "وال يقولون  "ذهْبُت "رفٍع متحرك، فيقولون: 

بة فليس فيها إال فتح الجزأين؛ كالحاديَة عشَرة، والثانيَة عشرة،  األعداد المركَّ

ل والخامسَة عشرة، والخامْس عشر، إلى آخره. فأحببت أن أنبه على ذلك يف أو

 الدرس. 

 فهو يف  أما ىر  الليلن؛

 باب )كم وكأيِّن وكذا(

اقتداًء بالنحويين، وهذا  "العدد"بعد باب  وهذا باٌب ذكره ابن مالك 

 . )كنايا  العدى(أو  )كناين العدى(الباب يسميه النحويون باب 

 . )كم، وكأيِّن، وك ا(فالعدد ُيكنى عنه يف ثالثة أسماء، وهي: 

اسٌم غير صريح يف التعبير عن المعنى؛ كالكناية التي يف  هو ومعنى كناين:

د هبذه األسماء  )كم، البالغة، معروفة، فُيَكن عن عدٍد ُمبهم مجهول غير محدَّ

يف شرح أبيات  -إن شاء اهلل-، ولها كالم وأحكاًما تفصيلية ستأيت وكأيِّن، وك ا(

 ابن مالك. 

  ال َيَا:عفد ه ا الباب يف أربعن أبيا ،    ابن مالك

اِم َكاْم بِِمْ اِ  َماا746 ََ ا االْ ا ِْ 
 .َميِّْز َِ

 

 َميَّااْزَ  ِعْشاارِْيَن َكَ ااْم َ ْفًصااا َ ااَما 

ُْ ِماااْن ُمْضاااَمَرا747   .َوَأِجاااَزاْن َتُجااارَّ

 

ااااَرا  ََ  َولَِيااااْت َكااااْم َذااااْرَخ َجااااُر ُمْ 

 748 ْْ ا ُمْفبِااااَرًا َكَعَشااااَر ََ  .َواْ ااااَ ْعِمَلنْ

 

ْْ َأْو ِماَ ااااااَن َكَ ااااااْم رِ    َجااااااال َأْو َمااااااَر

 .َكَ اااْم َكاااَأيِّْن َوَكاااَ ا َوَينَْ ِصاااْب 749 

 

ْياااِن َأو بِاااِه ِصاااْ  ِماااْن ُتِصاااْب   ٌَ  َتِميِْياااُز 
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الخربية، وجعل بيًتا لـ  )كم(االستفهامية، وجعل بيًتا لـ  )كم(فجعل بيتين لـ 

 . )كأيِّن وك ا(

اٌت عن عدٍد يعني كناي-كنايات عدد  )كم، وكأيِّن وك ا(وألن هذه األسماء 

فتأخذ حكم األعداد؛ فال بد لها من تمييز، وكلها أسماء؛ ألدلة، من  -مجهول

 أوضحها: دخول حرف الجر عليها. 

 ويف كم كتاٍب قرأت؟  "فتقول: بكم رياٍل اشرتيت هذا؟

ونحو  "فوق كم سطٍح رقيت؟"وتقع مضاًفا إليها؛ كاألسماء فتقول مثاًل: 

 ذلك. 

  َ كر أنَا نوعان: با )كم(  بدأ ابن مالك

  . ا   َامين 

  .وخبرين 

 االستفهامية فقال: )كم(وبدأ بـ 

امِ  َِا َميِّزْ  ََ  َ َما َ ْفًصا َكَ مْ  ِعْشرِْينَ  َميَّْزَ   َما بِِمْ  ِ  َكمْ  االْ  ِْ 

ُْ  َوَأِجَزانْ  َرا َجرُ  َذْرَخ  َكمْ  َولَِيْت  ُمْضَمَرا ِمنْ  َتُجرَّ ََ  ُمْ 

قلياًل كان أم -امية؛ فُيستفهم هبا عن عدٍد مبهم تأيت استفه )كم(: يقول 

وال بد لها حينئٍذ من تمييز، نحو: كم درهًما عندك؟ كم رجاًل أكرمت؟  -كثيًرا

 وهكذا. 

ويجوز أن ُيحذف تمييزها إن كان معلوًما على قاعدة الحذف العامة، نحو 

مييز هنا قولك: كم صمت؟ تريد... يعني كم... ال شك أنه: كم يوًما صمت؟ فالت

 معلوم فجاز حذفه. 
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وكقولك لرجٍل ينتظر ضيوًفا: كم جاء؟ يعني: كم ضيًفا جاء؟ وهكذا. فكل  

 يجوز حذفه.  -كما تعرفون-معلوٍم 

  وما تمييزها؟ ما نوع تمييزها؟ 

 ل مييز )كم( اال   َامين ذال ان: نقول: 

 : َيجوز يف تمييزها وجَانإذا لم ُتسبق بحرف جر،  الحالن األولى:

 : أن يكون مفرًدا منصوًبا. األول -

كقولك: كم رجاًل؟ كم كتاًبا؟ كم دولًة؟ كم ريااًل؟ وهكذا،  -وهذا هو األكثر

وهو حينئٍذ كتمييز ماذا من األعداد؟ كتمييز عشرين، أي: كتمييز ألفاظ العقود، 

بة، وكتمييز األعداد المتعاطفة؛ كلها مفرٌد منصوب، وهذا  وكتمييز األعداد المركَّ

 : و قول ابن مالك ه

اِم َكاااْم بِِمْ اااِ  َماااا ََ اااا االْ ااا ِْ 
 َميِّاااْز َِ

 

 َميَّاااااااااااااااااااااْزَ  ِعْشااااااااااااااااااااارِْينَ  

 يعني: ميِّزها بمفرٍد منصوب، ثم ذكر مثااًل لذلك فقال:  

 كم  فًصا  ما

أن تجر التمييز بـ  -أي إذا لم ُتسبق كم بحرف جر-ويجوز يف هذه الحالة 

معك؟ كم من ضيٍف حضر؟ إال أن هذا قليل، ظاهرة، فتقول: كم مِن رياٍل  "مِن"

 نصبه.  -كما سبق-واألكثر 

 بحرف جر.  )كم(إذا ُسبقت  الحالن ال انين ل مييز )كم( اال   َامين: -

 كأن تقول: بكم؟ يف كم؟ على كم؟ إلى كم؟ وهكذا؛ ففي تمييزها ثالثة أوجه: 

 ل: األول: أن ي ون م رًىا مجروًرا، وه ا هو األك ر واألذسن، تفو

 ب م ىرهَم ا  ريت ه ا؟ 
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 يف كم ك اَب  رأ ؟ 

 على كم رجَ  اع مد ؟ وه  ا. 

 والوجه ال اين: أن ي ون م رًىا منصوًبا، كا لو لم ُتسبق بحرخ جر، تفول: 

 ب م ىرهًما ا  ريت؟ 

 ويف كم ك اًبا  رأ ؟ 

 وعلى كم رجاًل اع مد ؟ 

 بكم درهًما اشرتيت هذا؟ فيكون تمييًزا منصوًبا. 

ظاهرة، فتقول: بكم من رياٍل  "مِن"أن يجر بـ  لحالن ال ال ن لل مييز هنا:ا

اشرتيت كذا؟ وعلى كم من رجٍل اعتمدت؟ وهذا الوجه قليل، بكم من رياٍل 

اشرتيت كذا وكذا؟ قلنا: هذا الوجه قليل، وقيل: ضعيف، وذلك عندما تجمع بين 

لوجه مختلٌف فيه؛ فبعضهم بعدها قبل التمييز، هذا ا "مِن"و )كم(حرف الجر قبل 

 يقول: إنه ضعيف، وبعضهم يقول: إنه جائٌز قليل. 

وقد عرفنا أن األكثر واألحسن يف هذه الحالة: أن يكون تمييزها مفرًدا 

 مجروًرا، فتقول: بكم رياٍل؟ وهذا هو قول ابن مالك: 

ُْ ِمااااااْن ُمْضااااااَمَرا  َوَأِجااااااَزاْن َتُجاااااارَّ

 

ااااَراَولَِيااااْت َكااااْم َذااااْرَخ َجااااُر ُم ْ   ََ 

فأِجز أن  -بحرف جر )كم(يعني إن ُسبقت -حرف جر  )كم(يقول: إذا وليت  

فإن التمييز  "بكم"بحرف جر كقولك  )كم(، إذا ُسبقت )من مضمرا(تجر التمييز 

يعني المسألة جائزة ليست واجبة، ماذا  )أجز(يجوز فيه أكثر من وجه؛ ألنه قال: 

يعني محذوفة، فتقول: بكم رياٍل؟ هذا  ()ِمن مضمرايجوز فيه؟ أن تجر التمييز بـ 

 يجوز. 
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 ما الذي يجوز أيًضا؟ قلنا: يجوز النصب؛ بكم ريااًل على األصل.  

 والوجه الثالث المختَلف فيه: أن تجمع بين حريف الجر بـ كم من رياٍل. 

 االستفهامية.  )كم(هذا ما يتعلق بـ 

 الخربية، فقال: )كم(إلى   مم ان ف  ابن مالك

ْْ َواْ ااااااا ا ُمْفبِاااااااَرًا َكَعَشاااااااَر ََ  َ ْعِمَلنْ

 

  ْْ  َأْو ِماَ ااااااَن َكَ ااااااْم ِرَجااااااال َأْو َمااااااَر

الخربية ال ُيستفهم هبا؛ فليس لها جواب، ولكنها ُيخرب هبا عن معدوٍد  )كم(  

 كثير ولكنه مجهول، يستعملها من يريد االفتخار والتكثير ونحو ذلك. 

نحو: كم أٍخ لك لم تلده أمك. التمييز وألهنا كنايٌة عن عدد ال بد لها من تمييز، 

 . "أخٍ "

االستفهامية إذا كان معلوًما، نحو  )كم(ويجوز حذف التمييز هنا كما قلنا يف 

ره بما يناسب، كأن تقول: كم رجاًل  قولك لكريم: كم أكرمت وكم أعطيت. تقدِّ

 أعطيت. أو كم مااًل أعطيت. ونحو ذلك. 

 وكقول الشاعر: 

 ا لااو رعااتكاام هااو  الباا   ن وً اا

 

 منبً ااااااا خصااااااًبا ل اناااااات جااااااوهرا 

يعني: كم نفًسا طواها  "طوى البؤس نفوًسا"ثم أتى بجملة فعلية:  )كم(  

 منبًتا خصًبا لكانت جوهًرا. البؤس لو رعت

 (@00:15:52) هالب:

 . "كم نفسٍ "كم نفٍس. نعم، أحسنت! يعني  الشيخ:

  وما تمييزها؟ 
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 نوع تمييزها: 

يكون مفرًدا مجروًرا باإلضافة، هذا هو األكثر واألحسن، أن  يجوز يف تمييزها:

نحو: كم أٍخ لك لم تلده أمك. المعنى؟ ما معنى كم أٍخ لك لم تلده أمك؟ يعني: 

خربية؛ ألهنا من باب  )كم(لك إخواٌن كثيرون لم تلدهم أمك؛ فلهذا نقول: إن 

لك إخواًنا اإلخبار، ليست من باب االستفهام وهو إنشاء، إخبار؛ ُأخربك أن 

 كثيرين. 

ومن ذلك أن تقول: كم رياٍل أنفقت فيما ال ينفع. كأن تقول: كم وقٍت ضاع 

 بال فائدة. 

 ومن ذلك قول الشاعر: 

 كااااااام  اااااااامَت لاااااااا إن هلاااااااك

 

 ْ  ُ  و ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَ  هلل ىرُّ

 يعني: أن الناس يختلفون فيه من شامٍت ومن ُمثٍن.  

 وكقول اآلخر: 

 كااااام نعماااااَن ال تسااااا ف  بشااااا رها

 

 يف هاااااااااا الم اااااااااارْ كامنااااااااان هلل 

يريد أن يقول: إن كثيًرا من المكاره التي يظنها اإلنسان من المكاره يف طيها  

 نعٌم ال تستقل بشكرها؛ لِعظمها. 

 أن يكون مجروًرا مفرًدا. َاألك ر يف تمييز )كم( الفبرين: إذن.. 

لك  كم إخوانٍ "أن يكون مجروًرا مجموًعا؛ كقولك:  الوجه ال اين يف تمييزها:

يجوز يف التمييز: أن يكون مفرًدا مجروًرا، أو جمًعا مجروًرا.  "لم تلدهم أمك.

 ومن ذلك قول الشاعر:

 كاااااااام ملااااااااوَك باااااااااى مل َاااااااام

 

 ونعاااااااااااايم  ااااااااااااو َن باااااااااااااىوا 
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 تمييز )كم( الفبرين ي ون على ذال ين:  

يكون كتمييز األعداد المفردة؛ كخمسٍة وعشرة، وهو مجروٌر الحالن األولى: 

وتارًة يكون كتمييز مائٍة وألف، وهو  "عشرة رجاٍل، كم رجالٍ "ل: مجموع، تقو

 . "مائٍة رجل وكم رجلٍ "مجرور ومفرد، تقول: 

 ولذلك قال ابن مالك كما سبق: 

 ْْ ا ُمْفبِاااااااَرًا َكَعَشاااااااَر ََ  َواْ اااااااَ ْعِمَلنْ

 

 َأْو ِماَ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانَ  

 يعنا تمييزها يف اال  عمال:  

 عداى الم رىة. أ : ك مييز األ–إما أن ي ون ك مييز عشرة  -

 أو كمييز الما ن واألل  إٌا كانت لإلخبار.  -

 )كم(مثاٌل لـ  )كم رجاَل(، قوله: )ك م رجاَل أو مرْ(ثم مثَّل على ذلك بقوله: 

 الخربية، وتمييزها مجروٌر مجموع. 

 تمييٌز لها، وتمييزها مجروٌر مفرد.  )كم مرْ(وقوله: 

غة: امرأة، ومرأة، ومره؛ كلها واردة ، يقال يف الل"امرأة"أصلها  )مرْ(وقوله: 

، ثم بعد ذلك "مرأة"، ثم إن العرب تقول: "امرأة"يف اللغة، األصل: األول 

فون  تخفيًفا قياسيًّا بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الساكن قبلها،  "مرأة"يخفِّ

 . )مرْ(فيقولون: 

ألنه واضح، الخربية وجٌه ثالث، لم يذكره ابن مالك؛  )كم(ويجوز يف تمييز 

ظاهرة؛ كأن تقول: كم من أٍخ  "مِن"لكن ال بد من النص عليه؛ وهو: جر تمييزها بـ 

حب خب مب ىب يب جت حت خت )لك لم تلده أمك، ومن ذلك قوله تعالى: 

  .[26النجم:] (مت
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والتمييز  )كم(والتمييز، فإن ُفصل بين  )كم(كل ذلك إذا لم ُيفصل بين 

 (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ)وله تعالى: بفاصل، ٌجرَّ التمييز بمن ظاهرة، كق
ۆ ۈ )أي: كم من جناٍت وعيوٍن تركوها، وكقوله تعالى:  [25الدخان:]

ٻ ٻ )أي: كم من قريٍة أهلكناها، وكقوله تعالى:  [58الفصص:] (ۈ ٴۇ

 (گ گ گ ڳ ڳ ڳ)وكقوله:  ،[211البفرة:] (پ پ پپ
 .[112الم منون:]

التمييز حينئٍذ ُيجر بـ  والتمييز بفاصل، إذا ُفصل بفاصل، فإن )كم(وهكذا بين 

 . "من"

نثير أيًضا بيًتا مشهوًرا عند النحويين يقع فيه الخالف كنحو هذا، وهو قول 

ام بن غالٍب التميمي وهو يهجو جريًرا، فيقول له:   الفرزدق همَّ

 كاااام عمااااَن لااااك يااااا جرياااار وخالاااانَ 

 

 َااادعام  اااد ذلبااات علااااَّ عشاااار  

-وأغنياء، وأن قوم جرير كانوا فقراء  يهجوه؛ ألن الفرزدق وقومه كانوا أسياًدا 

اٍت كثيرة  -وهم كذلك وكانوا يخدمون عند الفرزدق وقومه، فيقول: إن عمَّ

 "وخاالٍت كثيرة لك يا جرير قد حلبت عشاري علي، قوله: 
ّ

يدل على  "حلبت علي

 . "حلبت لي"اإلكراه، بخالف ما لو قال 

 و د جام البيت برواي ين: 

ةٍ خالٍة وع"بجر  األولى: حينئٍذ خربية والمعنى واضح، وهو الذي  )كم(، فـ "مَّ

 قلناه قبل قليل. 

ًة لك يا جرير وخالةً " وجام  رواين  أخر  بالنصب: ، وحينئٍذ اختلف "كم عمَّ

حينئٍذ استفهامية استفهاًما غير حقيقي، وإنما  )كم(النحويون والجمهور: على أن 

مي؛ كأنه يقول لي: أخربين اتك وخاالتك  هو استفهاٌم هتكُّ يا جرير عن عدد عمَّ
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 الاليت خدمنني؛ فقد نسيت ذلك لكثرهتن.  

هو أيًضا ال يريد العدد، يعني ال يريد جرير يقول له خمٌس وستون أو ثالثون، 

وإنما أتى بالكالم على سياق االستفهام، ال من باب االستفهام الحقيقي وإنما هو 

مي. من باب االستفهام التقريعي، من باب االست  فهام التهكُّ

إلى )كأيِّن وك ا( يف البيت األخير،   مم بعد ٌلك ين ف  ابن مالك

 َيفول:

 َكَ ااااااْم َكااااااَأيِّْن َوَكااااااَ ا َوَينَْ ِصااااااْب 

 

ْياااِن َأو بِاااِه ِصاااْ  ِماااْن ُتِصاااْب   ٌَ  َتِميِْياااُز 

يف الكناية عن عدٍد ُمبهم، إال أهنا  )كم(مثل  )كأيِّن وك ا(: إن يقول  

 )كأيِّن وك ا(اختصر الكالم على  ام، وابن مالك تختلف يف األحك

اح لهذا البيت. األحكام  اختصاًرا ُمِخالًّ يف هذا البيت؛ ولهذا كُثر نقض الشرَّ

 معروفة يف كتب النحو، إال أنه اختصرها اختصاًرا يف ظاهره: تجويز أشياء ال تجوز. 

 لتكثير. ؛ كقولك: كأيِّن من رجٍل أكرمته. تريد بذلك اأما )كأيِّن(

 .[45الحج:] (كأين من قرية أهلكناها)

 إلى آخره.  [146آل عمران:] (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ)

(األصل فيها: أهنا مكونٌة من: كاف التشبيه، وكلمة  )كأيِّن( المشددة الياء،  )أ ِّ

ت  -وهي حرف جر-فعندما دخلت كاف التشبيه  ، ثم )كأيِّن(، فقيل: "كأيَّن"جرَّ

لمتين مفردتين واستحالت إلى كلمة ُيراد هبا الكناية عن ذهبت معاين هاتين الك

دة وتحتها كسرتان،  "كأيٍّ "العدد؛ فلهذا يجوز أن تكتبها بالتنوين  تنتهي بياٍء مشدَّ

؛ )كأيِّن(، إالَّ أن األكثر: أن الوقوف عليها بالنون "كأي"وتقف عليها بالياء 

كثر يف الوقوف عليها يكون الستحالتها بالرتكيب إلى كلمٍة لها معنًى آخر؛ فاأل

بعضهم اتفاق اإلمالئيين على  (@00:27:27)بالنون، وكذلك يف اإلمالء، حتى 
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 أهنا ُتكتب بالنون. 

األكثر فيها واألحسن: أن ُتكتب بالنون، إال أن القياس  )كأيِّن(وال شك.. أن 

نة. هذا ما يتعلق بلفظها وإمالئها.   ال يمنع كتابتها بالياء المنوَّ

الخربية، يعني: يراد هبا  )كم(: كـ )كأيِّن( معناها -)كأيِّن(معنى - معناها أما

 التكثير، يستعملها َمن يريد التعظيم واالفتخار والتكثير ونحو ذلك. 

ظاهرة، هذا هو األكثر،  "مِن"يجوز يف تمييزها: أن يكون مجروًرا بـ  تمييزها:

 نحو: 

  .[48الحج:] (ٺ ٿ ٿ)

  .[60العن بو :] (ں ڻ ڻ)

 .[146آل عمران:] (ھ ے ے)

 ومن ذلك قول الشاعر زهير بن أبي ُسلمي يف معلَّقته المشهورة: 

 وكااااا ن تاااار  ماااان صااااامَت لااااك

 

 معجاااَب زياىتاااه أو نفصاااه يف الااا  لم 

 وه ا البيت يبيِّن أن )كأيِّن( َيَا ل ا :  

 . )كأيِّن(منها:  -

 . "كائن"ومنها:  -

 ؟ "كائن"أين تمييز  "وكائن ترى من صامٍت لك معجٍب "قوله: 

 . "صامت" هالب:

 وصامت.  )كأيِّن(، إال أنه ُفصل بين "مِن"، وقد ُجرَّ بـ "صامٍت " الشيخ:

ظاهرة، ويجوز نصبه، وهذا قليل، ومن ذلك  "مِن"هذا األكثر فيه: أن ُيجر بـ 
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 قول الشاعر:  

 اهاااااارى اليااااااأ  بالرجااااااا َ ااااااأيِّن

 

 آلمااااااا ُذاااااامَّ يساااااارْ بعااااااد عساااااار 

 أي: متألٍم. –من آلٍم  ()َ أيِّنيريد  

 ؟ "كأيِّن قريٍة أهلكناها"وهل يجوز جر تمييزه باإلضافة فتقول: 

الجواب: هذا لم يرد وال يجوز، هو لم يرد يف السماع، ومع ذلك ال يجوز يف 

يف أصلها مختومة بالتنوين، والتنوين ال  -كما قلنا قبل قليل- )كأيِّن(القياس؛ ألن 

 . )كأيِّن(يتعلق بـ ُيجامع اإلضافة، هذا ما 

التي  )كأيِّن(ُيكنى هبا عن العدد القليل والكثير، بخالف  )ك ا(فـ  وأما )ك ا(؛

فكنايٌة مطلقة عن  )ك ا(الخربية، أما  )كم(ال ُيكنى هبا إال عن الكثير؛ ألهنا بمعنى 

 قلياًل كان أم كثيًرا. -العدد 

 )ك ا(، فـ "ذا درهًماقبضت ك"فال يكون إال منصوًبا، تقول:  وأما تمييزها؛

كنايٌة عن عدٍد مجهول، قد يكون قلياًل وقد يكون كثيًرا، يعني يجوز أن تقول ذلك 

وال يجوز جر تمييز  -سواٌء كان المقبوض مااًل كثيًرا أم كان المقبوض مااًل قلياًل -

، ال "كذا من درهمٍ "أو  "قبضت كذا درهمٍ "وال باإلضافة، ال تقول  "مِن"بـ  )ك ا(

 يف تمييزه إال النصب.  يجوز

تأيت كنايًة عن  )ك ا(فقد ذكرنا لمناسبة الباب: أن  وهنا َا دة ت علق با )ك ا(:

  ولَا ذينئَ  مالمن ا  عماال : -قليٍل أو كثير-عدد مجهول 

ر وُتعطف، فتقول: -وهو األكثر- األول : أن ُتعطف على مثلها، أن ُتكرَّ

 . "قبضت كذا وكذا درهًما"

 . "قبضت كذا درهًما"أن ُتفرد، فتقول:  ال اين: واال  عمال
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ر بال عطف، فتقول:  واال  عمال ال الا:  . "قبضت كذا كذا درهًما"أن تكرَّ

 فاألول هو الكثير، والثاين جائز، والثالث قليل. 

 قال الشاعر:

 عااد الاان س نعمااى بعااد ب  اااك ٌاكااًرا

 

 كااا ا وكااا ا ُلًَ اااا باااه نساااا الجَاااد 

كنايٌة عن عدد، لكنها قد  -كما قلنا- )ك ا(: فـ )ك ا(يف  وأيًضا فائدٌة أخرى 

ُتستعمل كنايًة عن غير عدد، يعني عن أمٍر مبهم؛ أن تكون كنايًة عن أمر، عن خرب، 

 عن حكاية، عن قصة، عن حديث، حكاية عن مجهول. 

مثلها يف ذلك  -يعني يف كوهنا كنايًة عن أمٍر مجهول ليس بعدد-ومثلها يف ذلك 

، كلها "كْيَت، وكْيُت، وكْيِت "مثلثتي التاء، أقول:  "وكْيْت، ولْيَت ولْيْت كْيَت "

وكْيَت وكْيْت،  )ك ا(-، فإذا كانت هذه الثالثة "كْيَت وكْيَت "جائزة واألكثر الفتح 

إذا كانت كنايًة عن أمر مجهوٍل ليس بعدد، فيجب فيها التكرار  -ولْيَت ولْيْت 

باٍت مزجية "ليَت وليْت كذا وكذا، كيَت وكيْت، "والعطف  ، وتكون حينئٍذ مركَّ

ب المزجي، فُتعرب حينئٍذ على حسب موقعها إعرابًا  ُتعاَمل وُتعرب كالمركَّ

ا أقول ليس عن عدد،  "كذا وكذا". "قلت له كذا وكذا"واحًدا، نحو:  كنايٌة عمَّ

 وإعرابه هنا: مفعوٌل به. إذا كان كنايًة عن... 

 (@00:35:36) هالب:

 أو كناية عن غير عدد.  الشيخ:

 ؟ "قلت له كذا وكذا"لكن ما إعراب 

 مفعول به.  هالب:

مفعوٌل به أم مفعوٌل مطلق؟ على حسب المكني عنه؛ كأن قلت له قواًل  الشيخ:
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ا،   فمفعوٌل مطلق، لكن إن قلت له اذهب، أو إن قلت له اِجلس، أو قلت له حقًّ

ا أقول"، يعني "قول"يعني أنه كنايٌة عن... غير كلمة   فيكون مفعواًل به.  "عمَّ

 (@00:36:17) هالب:

بال، مقول القول إن كان مقواًل فهو مفعوٌل به، وإن كان لفظ القول  الشيخ:

هذا مفعوٌل  [23اإل رام:] (ھ ے ے ۓ)فمفعوٌل مطلق، يعني مثاًل: 

ا"مطلق، لكن  ، "قل له اذهب"أو  "قل له الصدق"أو  "قل له الحق"أو  "قل له حقًّ

 "اذهب"، فجملة "قل له اذهب"أو جملة  "قل له الحقَّ "و مفعوٌل به، إما مفرد فه

 هنا مفعوٌل به، مقول لقول مفعوٌل به. 

يفال للعبد يوم الفيامن: أت كر يوم ك ا وك ا »ومن ذلك: الحديث المشهور: 

مضاٌف إليه  «ت كر يوم ك ا وك ا؟»يف « ك ا وك ا»فقول:  «وَعلت َيه ك ا وك ا؟

 
ٌّ

ب للمزِج.  مبني وَعلت َيه »على سكون الجزأين يف محل جر، اإلعراب كالمركَّ

 مفعوٌل به يف محل نصب. « ك ا وك ا»، «ك ا وك ا

 على فتح الجزأين يف محل  "صنع العامل كْيَت وكْيَت "وتقول: 
ٌّ

مفعوٌل به مبني

 نصب. 

 يف محل نصب، وهكذا.  "كان"خرب  "وكان األمر لْيَت ولْيَت "

 َا دة: 

الخربية، هذه لها  )كم(التي بمعنى  )كأيِّن(االستفهامية والخربية و كم()

سواٌء أردت االستفهام أم أردت  "كم رجاًل أكرمت؟"الصدارة، فيجب أن تقول: 

 )كم(فـ  "كم رجاًل أكرمت؟"الخرب، هي الجملة واحدة، إن أردت االستفهام: 

 )كم(فرتيد الخرب، ولـ  "كم رجٍل أكرمت"استفهامية، وإذا أردت الخرب تقول: 

 الصدارة فيهما. 
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ن داعيٍة آذاه الناس كأيِّن م"، وتقول: "أكرمت كم رجاًل "وال يجوز أن تقول 

؛ ألننا قلنا: إهنما بمعنًى واحد، )كأيِّن(خربية، وإن شئت  )كم(، إن شئت "فصرب

س كأيِّن من داعيٍة آذاه النا"أو تقول:  "كم من داعية آذاه الناس فصرب"تقول: 

آذى الناس كم "أو  "آذى الناس كأيِّن من داعيٍة فصرب"، وال يجوز أن تقول "فصرب

 ؛ ألن لها الصدارة. "من داعيٍة فصرب

قلت "، و"ملكت كذا وكذا درهًما"فليس لها الصدارة؛ فلهذا يقال:  )ك ا(أما 

 إلى آخره.  "له كذا وكذا

استفهامية إن - )كم(اب وهنا فائدٌة أخرى ال بد أن تسأل عنها وهي تتعلق بإعر

مع أن إعراهبا مرَّ مراًرا، تكلمنا عليه يف إعراب أسماء االستفهام  -كانت أو خربية

والشرط، لكن نحب أن نعيده أيًضا؛ ألن الكالم يف اإلعراب دائًما مهم والتذكير به 

 طيِّب: 

اسم، فُتعرب إعراب األسماء، وهي  -كما عرفنا- )كم(بنوعيها:  )كم(إعراب 

ٌم مبني، إذن.. فإعراهبا محلي، فتقع يف محل رفع ويف محل نصب ويف محل اس

 جر. 

بكم درهٍم "فإن ُسبقت بحرف جرٍّ أو بمضاٍف، فهي حينئٍذ يف محل جر، نحو: 

ت الطائرة؟"أو  "اشرتيت هذا؟  . "فوق كم مدينٍة مرَّ

مصدٍر، وإذا ُكني هبا عن زمان أو مكان أو  -أليست كنايًة؟ بال-وإذا ُكني هبا 

؟ ظرف زمان )كم(ما إعراب  "كم يوًما صمت؟"كانت مثلها يف اإلعراب، نحو: 

 على السكون. أين ناصبه؟ الفعل 
ٌّ

 "يوًما"، وأما "صمت"يف محل نصب مبني

 فتمييز. 

  "كم مياًل مشيت؟"وكقولك: 
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 ظرف مكان يف محل نصب مبني على السكون.  "كم" 

 تمييٌز منصوب.  "مياًل "و

 وفاعل. فعٌل  "مشيت"

 ؟ "كم"ما إعراب  "كم زيارًة زرت؟"وكقولك: 

 على السكون. 
ٌّ

 مفعوٌل مطلق يف محل نصب مبني

 تمييز.  "زيارةً "و

 العامل، وهكذا.  "زرت"و

وإن ُكني هبا عن ذات، فيصير عن زمان أو مكان أو مصدر، إن ُكني هبا عن 

إن ُكني هبا عن  ذات، يعني: عن إنسان، عن حيوان، عن جماد. ُكني هبا عن ذات،

كم رجاًل "ذات فإن ولَِيها فعٌل لم يستوِف مفعوله، فهي... مفعوله، نحو: 

 هنا كناية عن رجل، ذات.  "كم"، "أكرمت؟

م طبًعا وجوًبا؛ ألن له  "كم رجاًل أكرمت؟"، "كم"ما إعراب  مفعوٌل به مقدَّ

 على السكون، وناصبه 
ٌّ

، "أكرمت"الصدارة، مفعوٌل به يف محل نصب مبني

 تمييز.  "رجاًل "و

وإن ُكني هبا عن ذات يف غير ذلك، يعني: لم يليها فعٌل لم يستوِف مفعوله، 

 فهي مبتدأ. 

 (@00:44:29) هالب:

لم يستوِف مفعوله، إذا ُكني هبا عن ذات يف غير الحاالت السابقة،  الشيخ:

 مفعوله؛ كأن يليها فعل استوىف وهي التي وليها فعل لم يستوِف مفعوله، فهي مبتدأ،

 . "كم رجاًل أكرمته"كأن تقول: 
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 مبتدأ يف محل رفع مبني على السكون.  "كم"

 تمييز.  "رجاًل "و

 فعٌل وفاعٌل ومفعوٌل به.  "أكرمته"و

 . "كم طالًبا نجح"أو  "كم رجاًل ذهب"أو وَيليها فعٌل الزم؛ كأن تقول: 

 مبتدأ.  "كم"

 تمييز.  "رجاًل "و

 . "كم"سترت، والجملة خرب فعٌل ماٍض، وفاعله م "نجح"و

كم "، أو "كم طالًبا يف الفصل؟"أو لم يليها فعل، لم يأِت بعدها فعل، نحو: 

 . "رجاًل يف المسجد؟

 مبتدأ.  "كم"ف، 

 تمييز.  "طالًبا"و

خرب المبتدأ، وفهمنا ما معنى وقوع شبه الجملة خرًبا، فال نعيد  "يف الفصل"و

 ذلك. 

 عيها. بنو "كم"إذن.. فهذا هو إعراب 

 ؟ "كم أٍخ لك لم تلده أمك"ما إعراب كم يف قولك: 

 مبتدأ.  هالب:

 ؟ "كم ملوٍك بادوا"يف قولك:  "كم"ما إعراب  الشيخ:

 مبتدأ.  هالب:

 كم كتاًبا قرأت؟  الشيخ:
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 مفعوٌل به.  هالب: 

أريد بذلك اإلخبار عن الكثرة، مبتدأ، إلى آخره،  "كم كتٍب قرأهتا." الشيخ:

 وهكذا. 

االستفهامية إذا أبدلت منها دخلت همزة  "كم"يفرتقان فيه: قالوا: إن مما 

االستفهام على البدل، وهذا ُيذكر يف باب البدل أيًضا، والعلة واضحة؛ وهو كون 

كم رجاًل "استفهاًما؛ فلهذا يدخل االستفهام على البدل منها؛ كأن تقول:  "كم"

  "عندك؟ أعشرون أم ثالثون؟

 مبتدأ.  "كم"فـ 

 تمييز.  "رجاًل "و

 خرب.  "عندك"و

 الهمزة حرف استفهام داخٌل على البدل.  "أعشرون"

 . "كم"بدٌل من  "عشرون"و

 . "عشرون"معطوٌف على  "ثالثون"حرف عطف،  "أم"

كم رجاًل "لو كنت تقول يف البدل ماذا؟  "كم رجاًل أكرمَت؟"ولو قلت: 

 "؟ أعشرين أم ثالثين؟بكم رجٍل مررت"، وتقول: "أكرمت؟ أعشرين أم ثالثين؟

؛ ألن حرف الجر يجوز أن ُيعاد أيًضا مع البدل، "أبعشرين أم ثالثين؟"ويجوز: 

الخربية؛ فال تقرتن همزة االستفهام بالبدل منها؛ ألهنا ال تدل على  "كم"بخالف 

 استفهام. 

كم رجٍل عندك، عشرون، بل "تريد التكثير،  "كم رجٍل عندك"فتقول: 

 . "ثالثون
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 مبتدأ.  "كم"فـ 

 تمييز.  "رجلٍ "و

 خرب.  "عندك"و

 . "كم"بدٌل من  "عشرون"و

 . "عشرون"معطوٌف على  "ثالثون"حرف عطف، و "بل"و

يسأل سؤااًل جيًِّدا، وهو: إعراب التمييز، إذا جاء مجروًرا يف نحو قولك: كم 

 أٍخ لك، كم رجٍل عندك يف الخرب، كيف نعربه؟ 

: النصب، ثم إهنم يذكرون يف باب -نكما تعرفو-الحكم األصلي للتمييز 

أو  "عندي صاع برٍّ "أو باإلضافة، فتقول:  "من"التمييز: أن التمييز قد ُيجر إما بـ 

ا"، واألصل: "صاٌع من برٍّ " ا، فتمييٌز "عندي صاٌع برًّ ، فإن قلت: عندي صاٌع برًّ

منصوب، وإن جررت فباإلعراب الصناعي ُتعرب بحسب الباب النحوي، يعني 

، تقول: تقو مضاٌف إليه مجرور وعالمة  "برٍّ "مضاف، و "صاع"ل: عندي صاع برٍّ

 جره الكسرة وهو التمييز. 

ر، ومن حرف جر، و "صاعٌ "، تقول: "عندي صاٌع من برٍّ "و  "برٍّ "مبتدأ مؤخَّ

 وهو التمييز يف المعنى.  "من"اسٌم مجروٌر بـ 

هنا مضاٌف  "أخٍ "، "كم أٍخ لك"يف الخرب، أو  "كم رجٍل عندك"وكذلك يف 

إليه مجرور وعالمة جره الكسرة وهو التمييز. وأشرنا إلى ذلك يف عدة نظائر يف 

 نحو الكالم على إعمال المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبَّهة. 

يعجبني إكرام الطالب "، أو "يعجبني إكرام زيٍد األستاذَ " لو  لت م اًل:

، واألستاذ المكَرم "يكرم"عمل فعله، وهو  مصدر يعمل "إكرام". "األستاذ
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مفعوٌل به، والطالب من حيث المعنى هو الفاعل، لكن من حيث اإلعراب  

فاعل، وهو مضاف،  "إكرام"الصناعي نعربه بحسب بابه النحوي، فنقول: 

 والطالب مضاٌف إليه مجرور، وهو الفاعل يف المعنى. 

إلى فاعلها، ويجوز أن تضيف  مضافةٌ  "إكرام"فلهذا يقول النحويون هنا: إن 

المصدر إلى المفعول، فتقول: يعجبني إكراُم األستاِذ الطالُب. فالطالُب فاعل، 

 واألستاِذ مضاٌف إليه وهو المفعول به، فيكون من إضافة المصدر للمفعول به. 

مكرٌم "لك أن تقول:  "محمٌد مكرم زيدٍ "وكذلك اسم الفاعل؛ لو قلت: 

، "مكرُم زيدٍ "به، والفاعل مسترت هو، ولك أن تضيف فتقول: ؛ فهو مفعوٌل "زيًدا

فيقولون: إن اسم الفاعل أضيف إلى مفعوله، ففي اإلعراب نعرب إعراًبا صناعيًّا: 

 مضاًفا إليه مجرور وعالمة جره الكسرة، وهو المفعول به. واهلل أعلم. 

 وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى له وأصحابه أجمعين.

 

¹ 



 

 
e 

g h 

f  489 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

  
 

 

 الدرس العشرون بعد املائة  
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

ا بعد:وأصحابه أجمعين،   -أمَّ

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وأهاًل وسهاًل ومرحًبا بكم يف الليلة 

ين وأربعمائٍة العاشرة؛ ليلة االثنين من شهر ربيٍع اآلخر، من سنة خمٍس وثالث

وألف، يف جامع الراجحي يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه، الدرس 

 .المكمل للعشرين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك يف النحو 

سيكون الكالم على درٌس لطيف خفيف، يسميه  -إن شاء اهلل–والليلة 

 النحويون 

 باب )احلكاية(

على )الحكاية(، ما تكلم عليه ابن مالك وما أهمله سنقرأ األبيات، ثم نعلق 

 قال ابن مالك ، :يف هذا الباب- 

 .اِْذاااِك بِاااَأَ  َماااا لَِمنُْ اااوَر ُ ااائِْ  750

 

ااا َِااا اْلَوْ اا  َأْو ِذااْيَن َتِصااْ    ََ  َعنْااُه بِ

 .َوَوْ ً ااا اْذااِك َمااا لَِمنُْ ااوَر بَِماانْ 751 

 

ََْلًفاااااا َوَأْ ااااابِعَ   ْك ُم  نْ َواْلنُّاااااْوَن َذااااارِّ

 .َوُ اااْ  َمنَااااِن َوَمنَاااْيِن َبَعاااَد لِاااا752 

 

ْن َتْعااااااِدْل    إْلَ اااااااِن بِاااااااْبنَْيِن َوَ اااااا ِّ

 .َوُ ااْ  لَِمااْن َ اااَل َأَتااْت بِنْاات  َمنَااهُ 753 

 

 َواْلنُّااااْوُن َ ْبااااَ  َتااااا اْلُمَ نَّااااى ُمْسااااَ نَهْ  
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 .َواْلَ ْ ُ  َناْزر  َوِصاِ  اْل َّاا َواألَلِاْ  754 

 

ا  ٌَ  بِنِْساااااااَوَة َكِلاااااااْ   بَِماااااااْن بِاااااااإِْمرِ 

 .َوُ ااااْ  َمنُااااْون َوَمنِااااْيَن ُمْساااا ِنًا755 

 

ََنَاااااا  َُ  إِْن ِ ْياااااَ  َجاااااا َ اااااْوم  لَِفاااااْوَم 

َُ َماْن الَ َيْفَ ِلاْ  756  َلْ ا ََ  .َوإِْن َتِصْ  

 

 َوَنااااااِىر  َمنُاااااْون َِاااااا َنْ اااااَم ُعااااارِْخ  

 .َواْلَعَلااَم اْذ َِينَّااُه ِمااْن َبْعااِد َماانْ 757 

 

اااا اْ َ اااَرنْ إِْن َعرَِياااْت ِمااا  ََ  ْن َعااااهَِ  بِ

 نبدأ بال عليق على الماضا: 

 "َوَأْ بَِعنْ "يف البيت الثاين، يف آخره،  هذه األبيات، وقول مالك  

واضٌح أن النون، هي نون التوكيد، والسؤال: هل هي نون التوكيد الخفيفة؟ أم 

لتوكيد الثقيلة الثقيلة؟ الخفيفة الساكنة؟ أم الثقيلة المشددة؟ الجواب: )هي نون ا

المشددة(، وال يصح أن نقول إهنا نون التوكيد الخفيفة؛ فهي نون التوكيد المثقلة 

نَت عند الوقف؛ ألن الوقوف كما تعرفون يكون على الساكن.  الشديدة، ُسكِّ

يف إعراب األلفية أن: النون هنا هي  وقد ذكر الشيخ خالد األزهري  

وإن كان من  غفلٌة من الشيخ خالد  نون التوكيد الخفيفة الساكنة، وهذا

أكابر النحويين، عَم قرره النحويون من أن نون التوكيد الخفيفة المفتوح ما قبلها، 

يجب قلبها ألٌف عند الوقف، نعم!، وهذا ما قرره النحويون، ومنهم ابن مالك يف 

رحناه يف باب )نون التوكيد( الذي ش ألفيته تنظيًرا وتطبيًقا، فتنظيًرا يف قوله 

 -من قبل، ويف آخره يقول:

ااااااااْ َ  َألَِ ااااااااا ََ ا َبْعااااااااَد  ََ  َوَأْبااااااااِدَلنْ

 

 َوْ َ ااااك َكَمااااا َتُفااااوُل َِااااا ِ َ ااااْن ِ َ ااااا 

وتطبيٌق يف أبياٍت كثيرة، مرٌة نبهنا على بعضها يف األلفية، ومن ذلك قوله يف  

 باب اسم اإلشارة: 

ََْلًفااااااا  َوبِااااااُأْوَلى َأِ ااااااْر َلِجْمااااااَ  ُم

 

 ْوَلاااى َوَلاااَد  اْلُبْعاااِد اْنََِفاااااَواْلَمااادُّ أَ  

 يريد )انطقن( وقال:  
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نَااااااااا َأِ ااااااااْر إَلااااااااى َُ نَااااااااا َأْو ه َُ  َوبِ

 

 َىانِااااا اْلَمَ اااااِن َوبِااااِه اْلَ اااااَخ ِصااااالَ  

 يريد )صلن( ومن ذلك قوله يف باب الال التي لنفي الجنس:  

اتًِحااااااا َكاااااااَل  ََ ااااااِب اْلُمْ ااااااَرَى   َوَرك 

 

َة َواْل َّاااااا   ِن اْجَعااااااَل َذاااااْوَل َوالَ ُ اااااوَّ

 يريد )اجعلن(، ثم قال:  

ًباااااااا ْوًعاااااااا أْو َمنُْصاااااااوًبا أْو ُمَركَّ َُ  َمْر

 

اًل الَ َتنِْصااااااااااااَبا  ْعااااااااااااَت َأوَّ ََ  َوإِْن َر

لم يقل: )ال تنصِب(  "َتنِْصَبا الَ  "مع أن )ال( هنا ناهية، جازمة، ومع ذلك قال:  

أبدل ال)ن( ألًفا عند هي جازمة؛ تجزم الفعل، لكنه أراد أن يقول: )ال تنصبن(، ثم 

يف الهمع، نقل أن: هذا الحكم إجماٌع عند  الوقف؛ واإلمام السيوطي 

النحويين، أن ألف التوكيد الخفيفة ُتقلب عند الوقف ألًفا، أن نون التوكيد الخفيفة 

ُتقلب ألًفا عند الوقف؛ وهذا حكمها يف قراءة القرآن كما ترون، فإذا قرأ مثالً: 

يف الوصل تكون نوًنا: )لنسفعن بالناصية(؛ وعند  ،[15العلق:] (ې ې)

ڌ ڌ ): الوقف يجب أن تقلبها ألًفا، وتقل: )لنسفعا(، وكذلك يف قوله

إذا وصلت )ن( )وليكونن من الصاغرين(، وإذا  ،[32يو  :] (ڎ ڎ

 وقفت تقلبها )ألفا( )وليكونا( وهكذا.

لسكون، طيب! ويف هناية إهنا نون التوكيد الشديدة، ُوِقَف عليها با يف الفالصن:

الشطر األول من البيت الثالث، البيت الثالث هنا، يقول يف الشطر األول منه، قال: 

هناية هذا الشطر، هو هناية ثالثة أرباع األلفية؛ ألن  "لِا َبَعَد  َوَمنَْينِ  َمنَانِ  َوُ ْ  "-

وواحٌد  األلفية كما سبق مراًرا، هي ألف بيٍت وبيتان، ثالثة أرباعها؛ سبعمائة

أن وفقنا  وخمسون بيًتا ونصف؛ فثالثة أرباع األلفية هنا ونحمد اهلل 

أن يوفقنا لشرح باقيها، وأن يجعل هذا  إلى أن ُننهي ثالثة أرباعها، ونسأله 

 الشرح مبارًكا مفيًدا ومفهوًما.
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أما شرح هذا البيت وهذه األبيات؛ فالمراد ب)الحكاية( يعني لغة المماثلة،  

كيته، يعني قد فعلُت فعالً يماثل فعله، هذا يف اللغة؛ أما يف اصطالح تقول: حا

النحويين ف )الحكاية( هي إيراد لفظ المتكلم على هيئته من غير تغيير، أو على 

صفته، هو أن تورد الكالم الذي قاله المتكلم كما هو؛ من غير تغيير، إما بلفظه، أو 

ين أن ُتبقي شيء بلفظه، أو أن تحكيه بصفته، وسيتبين ذلك بعد قليل، ما الفرق ب

 بصفته وهيئته.

النوع األول: )حكاية الجمل(  -و)الح اين( ذ اين ال الم على نوعين:

 والثاين: )حكاية المفرد(.

أما األول )حكاية الجمل(: أن تحكي الجملة كما هي، سواء إن كانت اسميًة،  

فوظًة، أم كانت مكتوبًة؛ أم فعليًة، أن تحكي الجملة كما هي، سواء إن كانت مل

عيسى قال: )إين عبد اهلل(  ،[30مريم:] (ڈ ژ ژ ڑ)فالملفوظة كقوله تعالى: 

ويف قوله تعالى: )وقالوا الحمد هلل  ،[30مريم:] (ڈ ژ ژ ڑ)فُحكي قوله: 

 -الذي سخر لنا هذا(، و)قالوا(، ثم جاؤوا يف الجملة التي قالوها:

 (: جملٌة اسمية الحمُد هلل)

: )محمٌد رسول اهلل(، هذا الذي رسول اهلل  رأت على فص خاتموتقول ق

 كان مكتوًبا على فص الخاتم

 (: جملة اسمية مرفوعة الجزأين.محمد  ر ول اهلل) 

فتقول: قرأُت )محمٌد رسول اهلل(، فتحكيها كما ُكتبت، ومن ذلك قول ذي 

 الرمة، قال: 

  اااامعُت الناااااُ  ين جعااااون  يً ااااا"

 

 "جااا  بااااللَفلااات لصااايد ذاااام ان  

، يقول: )سمعُت(، طيب ماذا سمع؟، سمعت هذه الجملة، الناس بعضهم  



 

 
e 

g h 

f  493 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

سمعُت "يقول لبعض، الناس ينتجعون غيًثا، سمع هذه العبارة، فآتاها كما هي، 

، وكان من "انتجع بالاًل "هذا اسم ناقته،  "فقلت لصيد حاء الناُس ينتجعون غيًثا

 ر الذي قاله الشاعر: المعروفين بالكرم، ومن ذلك البيت المشهو

 وجاااااادنا يف ك اااااااب بنااااااا تماااااايمَ 

 

 أذاااااق الفيااااا  بالركاااااب الم اااااارُ  

يعني وجدوا هذا مكتوًبا يف هذا الكتاب، ولو أعرب لكان ينصب، ألن )وجد(  

وجدنا أحق الخيِل بالركِب "تنصب مفعولين تنصب مفعولين، فكان يقول: 

 مبتدأ والخرب حرف عين.المثاَر(، لكنه حكى الجملة االسمية كما هي؛ فأبقى ال

 وتقول أيًضا: )كتبُت سالٌم عليكم(، ونحو ذلك.

والجمل كما رأيتم؛ ُتحكى بعد القول، وبعد السماع، وبعد الكتابة، والقراءة،  

ما يف حكم معناها، تقول: )قرأت كذا(، )قلت كذا(، )سمعت كذا(؛ يعني أشياء 

ال ُتحكى بعد جاء وال ذهب،  فيها قراءة أو سمع، ولكن ُتحكى الجملة بعد غيرها،

وال أفعاٌل أخرى، وإنما تحكي شيًئا مكتوًبا أو مسموًعا، إًذا فتحِك بعد األفعال 

التي تدل على سماٍع، أو قراءٍة، أو كتابٍة، أو قوٍل، ونحو ذلك؛ هذا ما يتعلق بحكاية 

 الجمل.

وحكاية )حكاية المفرد(؛ أن تحكي اسًما مفرًدا،  والنوع ال اين من الح اين:

 -المفرد على ضربين:

الضرب األول: أن تكون الحكاية بأداة استفهام؛ وهو الذي يعقد له النحويون 

هذا الباب يف العادة، يف العادة ُيعقد هذا الباب، ثم باب الحكاية؛ يعقدونه للحكاية 

، يسمونه )الحكاية بأٍي ومن(، ويسمونه )َمْن(( وأ   بأداة االستفهام، وهما )

ات بأٍي ومن(، )االستثبات( ألنه يأيت سؤااًل بعد كالم سابق، تسأل )االستثب

 تستثبت بأٍي ومن.
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: أن تكون الحكاية بغير أداة استفهام؛ أن -من حكاية المفرد–الضرب الثاين  

تكون الحكاية بغير أداة االستفهام، وهذا ال يكون؛ إال إذا قصدت لفظ الكلمة دون 

ي حروف الكلمة، دون معناها؛ فحينئذ يجوز أن معناها، إذا قصدت لفظ الكلمة؛ أ

تحكي هذه الكلمة بحروفها؛ ألنك تريد حروف الكلمة، وال تريد ما فيها من 

معنى، فإذا أردت لفظ الكلمة، أردت حروف الكلمة لفظ الكلمة، دون معناها؛ 

 فحينئٍذ يكون لهذه الكلمة التي أردت لفظها، يكون لها حكمان: 

مة أًيا كانت، اسًما، أو فعالً، أو حرًفا، أو جملًة؛ أن هذه أن هذه الكل األول:

 الكلمة إذا أردت لفظها دون معناها؛ تنقلب إلى اسم، وتكون علًما.

أنه يجوز لك فيها الحكاية؛ أن تحكيها على لفظها، وأن تعرهبا؛ أن  األمر ال اين:

لفظه جازت تخضعها لإلعراب؛ ولذلك أمثلة كثيرة؛ ألنه حكم عام، كل ما أردت 

حكايته، من أمثلة ذلك، لو قلت مثالً: )أكرَم زيٌد بكًرا(، اآلن أنت تريد هبذه 

الكلمات معانيها؟، أم مجرد ألفاظها وحروفها؟ تريد المعنى؛ تريد أن زيد فعل 

اإلكرام وأوقعه على بكر، تريد المعنى؛ معنى أكرم، معنى زيد، معنى بكر، تريد 

 المعاين ما يجب اإلعراب:

 رم، زيٌد: فاعل، وأكرم: مفعوٌل به،أك

فإذا قلت: زيًدا: مفعوٌل به منصوب، نقول يف اإلعراب: زيًدا مفعوٌل به  

 منصوب،

أو من اآلن زيًدا يف هذه العبارة، زيًدا مفعوٌل به منصوب، هل تريد زيًدا االسم  

 الدال على المسمى؟ أم تريد زيًدا أي هذه الكلمة، وهذا اللفظ، وهذه الحروف

الواردة يف الجملة السابقة؟ تريد اللفظ، هذا اللفظ مفعوٌل به؛ ف )زيًدا( هنا يجوز 

أن تحكيه كما هو، تقول زيًدا مفعول به منصوب، ويجوز اإلعراب: زيٌد مفعوٌل به 
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 منصوب، ليس زيًدا )بكًرا(، زيٌد مرفوع، بكًرا،

ولك أن  نقول: بكًرا مفعوٌل به منصوب، لك أن تحكي ألنك أردت اللفظ، 

 تعرب ألن اإلعراب هو األصل.

 وتقول، طيب! أكرم، أعرب أكرم

فعٌل ماٍض، طب أعرب لي هذه العبارة، أعرب قولك يف اإلعراب  )أكرم(:

 )أكرم فعٌل ماٍض(، سنقول:

(مبتدأ، و )أكرم(  صفة الخرب. )ماَض(خربه، و )َع  

ك أردت اآلن لفظ كيف قلنا أنَّ أكرم مبتدأ، والمبتدأ ال يكون إال اسًما؛ ألن

)أكرم الكلمة، أردت الحروف الدالة على هذا الفعل؛ فصار علًما على هذا الفعل، 

)أكرم( هنا المراد به اللفظ هذه الحروف؛ فيكون علًما على الفعل،  َع   ماَض(،

 نقول مبتدأ، وتحكيه كما هو، ولو أعربته، طبًعا إعراب ما ال ينصرف.

إياكم واللو؛ َإن اللو ت    عم  لمشهور: )طيب! ومن ذلك مثالً الحديث ا 

( يريد )إياكم( وهذا اللفظ، وهذه الكلمة؛ فلهذا أدخل )أل( عليها، وأنتم الشيَان

تعرفون أن )أل( من خصائص األسماء، ما حرف، ما تدخل على قد، وعلى يف، 

وعلى عن، لكنها دخلت على )أن(، ألنه المراد هبا هنا الحكاية، أن تحكي لفظها؛ 

 فصارت اسًما.

ومن ذلك مثالً قول العرب، قال رجٌل لرجٍل آخر منهم، قال: )هناك ثمرتان( 

يشتغلون يف أمر مهم وكذا؛ فيقول األول: )هناك ثمرتان(؛ فقال له اآلخر: )دعنا من 

ثمرتان(، هو ال يريد دعنا من تمرة وتمرة، ال يريد معنى الكلمة، وإنما دعنا من 

ذا المراد؛ فلهذا جاز له أن يحكي، ولو قال: )دعنا من لفظك، دعنا من كالمك، ه

 ثمرتين( جاز.
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طيب! ومن ذلك أيًضا، قول بعض العرب أيًضا، قال: )أليس فالٌن قرشًيا؟!(،  

 هنا المعنى المراد المعاين

 : هو اسمها منصوب وخربها مرفوع؛)ليس(

: حرف ()ب)أليس فالٌن قرشًيا؟!(، فقال هذا الرجل: )ليس بقرشًيا(، ليس  

جر، ليس بقرشًيا؛ ألنه لم يرد أن يجيب عن سؤاله؛ يعني لم يرد أن يبين قرشي أو 

ليس بقرشي، وإنما أراد أن يقول: )ليس الرجل الذي تقول(، ليس بيعني، ليس 

هبذا اللفظ الذي تقوله، ليس الرجل كما تقول، وليس المراد هو خصوص القرشي 

الرجل ليس كما تقول(؛ ولهذا نقول:  أنه قرشي أو ليس قرشي، ولم يقل: )هذا

)ليس فالٌن كما تقول(؛ فالمراد اللفظ: )ليس فالن كما قلت(، كما أنه لو قال: 

 )ليس فالٌن كما قلت(؛ فلهذا أبقى اللفظ كما هو.

ومن ذلك األسماء المعربة بالحروف؛ كاألسماء الستة، المثنى، وجمع 

هبا؛ يعني إذا صارت أسماًء، ولم  المذكر السالم، هذه تعرب بالحروف، إذا سميت

ترد حقيقة التثنية والجمع فيها، كأن تسمي ابنك )أسدان(، لك ابن فسميته 

)أسدان(؛ أنت ال تريد أسد وأسد مثنى، وإنما جعلت هذا اللفظ علًما على هذا 

الرجل؛ يعني رجل واحد ُسمي أسدان، إًذا ما تريد المعنى أسد وأسد، وإنما تريد 

قط، أخذت هذا اللفظ، تخيرته من اللغة، وجعلته اسًما وعلًما على هذا اللفظ ف

 هذا الشيء.

وتسميه بزيدون مثالً؛ فيجوز لك الحكاية، ويجوز لك اإلعراب فيها، ومن  

ذلك سورة المؤمنون، وسورة الكافرون؛ ألن المؤمنون صارت اسًما للسورة، 

)أبو فالن(، الكنية من  وكذلك األسماء الستة، واإلشكال يقع كثيًرا يف الكنية

األسماء الستة؛ فيجب أن تعرهبا إعراب من األسماء الستة، إذا كانت كنية؛ فإذا 

انقلبت من كوهنا كنية إلى كوهنا اسًما علًما غير كنية، يعني إحنا شرحنا من قبل 
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انقسام االسم إلى انقسام العلم إلى اسٍم، وكنيٍة، ولقب، وقلنا الفرق يف ذلك أن؛ 

علم هو أول ما يطلق عليه المسمى، أول أمس نطلقه على المسمى؛ علمه، اسم ال

أما الكنية واللقب فيأتيا بعد ذلك؛ فإن كان االسم الذي جاء بعد ذلك مبدوء ب: 

 )أخ، أو أخت، أو أم، أو ابن، أو ابنة(؛ فكنية وإال؛ فلقب.

، وهذا يقع طيب! ما رأيك لو اإلنسان سمى ابنه، أول ما جاء ابنه سماه أبو بكر

كثيًرا اآلن من بعض المسلمين، ابنه يسميه أبو بكر، فهل هذا كنية لهذا الرجل لهذا 

الولد؟ أم أنه اسمه العلم؟ اسمه العلم، ونقرأ يف بعض الرتاجم، واختلف يف كنيته، 

هل هي كنية له أم اسم العلم؟ كما قال يف أبو عمر البصري، قال السبع مشهور، 

سمه العلم زبال، ثم بعد ُكني بأبي عمر، وبعضهم يقول: ال! والبعض يقول: ال! ا

هذا اسم زبال لقب له، أما اسمه الذي سماه به أبوه فأبو عمرو، إًذا )أبو فالن( قد 

تكون اسًما علم ال كنيًة، وإذا كان )أبو فالن( أسًما علًما يعني أول اسم يطلق على 

 المسمى؛ فيجوز لك فيه الحكاية واإلعراب.

إذا كان لفًظا كنية، يعني جاء بعد االسم العلم األول؛ فحينئٍذ يجب فيه وأما 

اإلعراب؛ ألن الكنية من األسماء الستة ويجب فيها اإلعراب، ومن ذلك مثالً أبو 

عريش، اسم أبو عريش ليس كنيًة للمدينة، بل هو اسمها علم، وأبو قبيس اسم 

سماؤها؛ لك فيها الحكاية ولك الجبل الذي يف مكة، أو أبو ظبي ونحو ذلك، هذه أ

فيها اإلعراب، ومن ذلك أيًضا البحرين، اسمه البحرين، ما يريد بحر وبحر، فلك 

أن تقول هذه البحرين؛ فتحكيها حكايًة، وتلقي اإلعراب على آخرها تقول: هذه 

البحريُن، ولك أن تعرهبا إعراب المثنى، تقول: هذه البحران، كل ذلك وارد عن 

 العرب.

تفسير الكالم عن )الحكاية(؛ نعم قلت يجوز لك، يجوز لك الحكاية،  فهذا 

ويجوز لك اإلعراب؛ وهكذا كل شيء جعلته اسًما وعلًماا على مسمى؛ مثال 
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ذلك: )نوٌر على الدرب( واضح أنه علم على برنامج معين، طب لو قلت:  

وز )برنامج(، تقول: )نوٌر على الدرب( أو )برنامج نوٍر على الدرب( أو يج

 الوجهان؟ بجوز الوجهان

ألن: )نوٌر على الدرب( صار علًما على هذا الشيء فلك أن تحكي، ولك أن 

تعرب؛ بخالف ماذا قلت: )هذا برنامج فالٍن( أو )هذا برنامج وعٍظ(؛ ليس لك إال 

اإلعراب يف ذلك نعم!؛ أو مثاًل شركة، أو مؤسسة، أو برنامج معين مثالً، يعني تراه 

مثاًل برنامج صممته وزارة الرتبية والتعليم، وسمته: )المتميزون(  اسًما وعلًما؛

مثالً؛ سمت الربنامج )المتميزون( تأخذ الربنامج وعليه )المتميزون( هذا اسم 

الربنامج؛ لك بعد ذلك أن تحكيه وأن تعربه، تقول مثاًل: )نسخت هذه األوراق من 

 م.المتميزون( أو )من المتميزين( لك الوجهان فيها نع

فهذا ما يتعلق بالحكاية، أما الباب الذي عقده ابن مالك كأغلب النحويين؛ 

فإهنم يخصونه بما ال يخصونه بحكاية المفرد )بأٍي ومن(؛ بأداة استفهام والحكاية 

تكون )بأٍي ومن( من أدوات االستفهام نعم أنه ينقلب علًما والثاين تجوز فيه 

  الحكاية واإلعراب.

ا باب الحكاية؛ فالمراد به ما عرفنا قبل قليل، وهو )الحكاية طيب! أما بابنا هذ

بأي أو من( من أسماء االستفهام؛ وهي أن تحكي )بأٍي أو بمْن( هيئة الكلمة؛ يعني 

 صفة الكلمة ال لفظها

والحكاية )بأٍي(: أن تحكي هيئة الكلمة وصفتها من إعراب رفًعا ونصًبا  

وتثنية وجمع؛ ويكون ذلك يف وصل الكالم وجًرا، ومن تذكير وتأنيث، ومن إفراد 

ووقفه؛ فتقول مع المذكر: )جاء رجٌل(؛ احِك، أو أستثبت، أو أستفهم )بأي(؛ ماذا 

تقول؟ )جاء رجٌل(: أٌي؛ طيب )رأيت رجالً(: أًيا؛ )مررت برجٍل( تقول: أٍي؟ 

تستفهم، تستثبت، )أٍي( تأيت ب )أي( وتجعلها على صورة المستفهم عنه، أو 
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ي أو المستثبت منه، على هيئته من اإلعراب رفًعا ونصًبا وجًرا، والتذكير المحك

  والتأنيث، واإلفراد والتثنية والجمع

فإذا قال: )جاء رجالن(، كيف تحكي ذلك وتستثبت؟! )أياِن(، هي )أي( ثم 

تجعلها على صورة المحكي، المستفهم منه؛ )جاء رجالن(، ماذا فعلنا يف رجالن؟ 

ن( بال )ألف( وال )نون( إذ يقول )أياِن؟(؛ و)مررت برجلين(، جاء رجل ر)جال

 .أو )رأيت رجلين(؛ )أيين؟(، تسأل من هم يعني؟ تستفهم من هم؟ )أيين؟(

وإذا قيل: )جاء رجاٌل(، كيف تحكي وتستثبت وتستفهم؟ )أٌي؟( يعني من 

قيل: هم؟، السؤال من هم؟ )أيون؟(، إذا أردت أن تحكي بأٍي؛ فقل )أيون؟(، وإذا 

  )رأيت رجااًل( بالنصب، أو: )مررت برجاٍل( بالجر تقول: )أٍي( هذا مع المذكر.

(؛ تفول: )أين (؛  أما م  الم نا: )جام  امرأة 

 و: )رأيت امرأًة(؛ تفول: )أيًن(؛ 

 و: )مرر  بامرأَة(؛ تفول: )أيَن(؛ 

 و: )جام  امرأتان(؛ )أي ان(، 

 ي ين؟(؛و: )رأيت امرأتين(؛ امرأة وامرأتين )أ 

؟(.  (؛ )أيا    و: )جام  نسام 

 وإٌا و  ت )أياْ ؟(؛ الو وخ بالس ون؛ 

 و: )رأيت نساًم(؛ و: )مرر  بنساَم(، تفول: )أياَ ؟(؛ 

هذه الحكاية بأي، إذا أردت أن تحكي بأي، تبقى الحكاية واجبة؟ أم جائزة؟  

رجل( تقل: جائزة؛ يعني هذه الحكاية؛ طب وإذا اردت عدم الحكاية؟ تقل: )جاء 

)أي؟( أو: )أي رجل؟(؛ )جاء الرجال(؛ تقول: )أي رجال؟( إذا اردت هبا 
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 الحكاية، تقول: )أي رجال؟(، أو )أٌي؟( 

هذا استفهام معتاد، ُيدرس يف باب االستفهام، وال إشكال فيه، هذا عن عدم 

الحكاية هذا عن أنك تريد المعاين، أما إذا أردت أن تحكي لفظ المتكلم؛ فإنك 

، استفهام؛ عنه المستفهم لفظ ل استفهامك، تجعل استثباتك ب )أٍي( علىتجع

تستفهم )جاء رجٌل( استفهم: )من هذا الرجل؟(؛ إًذا استفهمت ب )أي(، لكن 

تستفهم استفهاًما معتاًدا؛ تقول: )أي رجل؟(، أو تقول: )أٌي؟(؛ ما يف إشكال؛ 

أما إذا اردت الحكاية أن )جاء رجالن(، تقول: )أي رجلين؟(، أو تقول: )أيهم؟(، 

 تحكي لفظ المتكلم، إذا قال: )رجالن( تجعل أي كلفظ رجالن تقول: )أيان؟(.

بلى كلها استفهام، كلها استفهام هي ما معنى )الحكاية(؟، الحكاية بأي؛ يعني 

االستثبات بأي، ما معنى االستثبات بأي؟ يعني السؤال بأي؛ فاسأل )أيان( يعني 

 ي من الذي جاء استفهام هذه الحكاية بأي.أي رجلين جاءا، يعن

والحكاية ب )َمْن( أن تحكي لفظ المتكلم بمن كذلك، إال أن حركة النون 

ُتشبع، تحرك النون، كحركة المستفهم عنه، وتشبع، وال يكون وال تكون الحكاية 

بمن؛ إال يف الوقف نون وسط الكالم؛ فإذا قيل: )جاء رجل(، إذا استفهمت 

 تاًدا تقول: )َمْن؟(، أو تقول: )َمْن هو؟(، أو تقول: )َمْن جاء؟(.استفهاًما مع

هذا استفهام معتاد ما فيه إشكال؛ إذا اردت أن تحكي بمن لفظ المتكلم قال: 

)رجٌل(، ماذا تقول؟ تقول: )َمُن؟( وإذا: )رأيت رجالً(، تقول: )َمَن؟(، وإذا قال: 

 ة بالسماع عن العرب.)مررت برجٍل(؛ تقول: )َمِن؟(؛ هذه طبًعا منقول

وإذا قال: )جاء رجالن(؛ منان، وإذا قال:  -آسف–وإذا قال: )رأيت رجالن( 

 )مررت برجلين( أو )رأيت رجلين(؛ منين.

ولو أردت أن تستفهم استفهاًما معتاًدا تقول: )من؟(، أو تقول: )من هما؟(،  
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لكن مع قول أو تقول: )من جاء؟(، أو تقول: )من جاء؟(؛ هذا يجوز وهذا يجوز، 

  لماذا نقول )بأٍي أو من(.

وإذا قيل: )جاء رجال( تستفهم من المتكلم بقولك: )مٌن؟(، أو: )رأيت 

 رجااًل(، أو: )مررت برجاٍل(، تقول: )مٍن؟( طيب! هذا مع المذكر.

مع المؤنث؛ لو قال: )جاءت امرأة( ماذا تقول؟ )َمَن؟( طيب يف األصل )َمْن(، 

ظ المتكلم امرأة مؤنث؛ يعني تدخل تاء الساكنة، تاء ثم تجعل )َمْن؟( على لف

التأنيث؛ فكان أصل الكلمة منٌت )منت؟( تاء التأنيث؛ إال أن الحكاية بمن كما قلنا 

يكون يف الوصل، يكون يف الوقف دون الوصل؛ ما يكون يف وصل الكالم؛ يكون 

ن )مْن؟( يف الوقف فقط؛ فإذا وقفت البد أن تسكن؛ ف )منٌت؟( عند الوقف تكو

إًذا بالفعل حكاية لفظ المتكلم، ولو قال: )رأيت امرأًة(، أو: )مررت بامرأٍة( 

 إًذا )مْن( للجميع رفًعا ونصًبا وجًرا.؟(؛ ستقول: )منْ 

ولو قال: )جاءت امرأتان( ماذا ستقول؟ القياس )َمنَْتان؟(؛ لكن الكالم عند 

)رأيت امرأتان(، أو: )مررت العرب أهنم يقول: )َمنََتان؟( وكذلك بالنصب والجر: 

بامرأتين(؛ تقول: )منتين؟(، تمثل برجل وامرأة، وأنت قس على ذلك، اشرتيت 

 سيارة، أو أعطني قلًما، أو بنيت بيًتا فتقول تحكي ب )أٍي(؛ أو ب )مْن(

طيب! فإذا قال: )جاءت نساء(؛ )منت( منت بألف وتاء على قياس منت، 

(؛ ستقول: )منْات؟( تعززها بالسكون؛ هذا وكذلك إذا: )نساًء(، )مررت بنساءٍ 

 ُيظهر الفرق بين الرفع والنصب والسكون والجر.

بعد ذلك يتضح لنا أن الفرق بين الحكاية ب )أٍي(، والحكاية ب)من؟( ها من 

يستخرج الفرق؟ الفرق بين الحكاية بأي والحكاية بمن؟ أن الحكاية ب )من(؛ ال 

ما الحكاية ب )أٍي(؛ فال تكون إال يف وصل، تكون إال يف الوقف دون الوصل، وأ
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يعني إذا اردت الحكاية بأي لمن قال: )جاء رجٌل(، تقول: )أٌي؟(، أو تقف  

 وتقول: )أٌي يا محمد؟( هذا محمد الذي يكلمك أي محمد عند الوقف الوصل.

يعني تستفهم ما تقول جملة يعني الجملة ما تكون نفس الجملة التي قيلت 

لت تأخذ نفس الذي أقرأت عنه، تقول: )أٌي يا محمد؟(، الجملة الجملة التي قي

التي ال تكملها ال تكملها ال تكمل الجملة لو أكملت الجملة عدت إلى االستفهام 

 فقط.

أما الحكاية بمن فلل تكون إال يف الوقف تقول قال جاء رجل تقول )من( تقف 

تقول )من يا طب لو وصلت قلت يا محمد؟ ليس لك إال االستفهام العام 

 محمد؟( أو )من هو يا محمد؟( أو )من الذي جاء؟(

عند االستفهام العام؛ طبعا لك أن تحذف بعض الجمل المذكورة، أو تذكرها  

كاملة ال بأس، أما عند الحكاية بمن؛ فليس لك أن تحكي عند الوقف دون 

لحكاية الوصل، أيًضا من الفروق بين الحكاية ب)أٍي(، والحكاية ب )َمْن(؛ أن ا

ب )أي( تكون للجميع العاقل وغير العاقل، وأما الحكاية ب)َمْن( ال تكون إال 

 للعاقل؛ ألن )َمْن( كما تعرفون للعاقل.

ومن الفروق أن الحكاية ب)َمْن( توجب تحريك نون من وإشباعها بخالف 

)أي(، ومن الفروق أن الحكاية بأٍي ال تكون إال للنكرات، وأما الحكاية ب )َمْن( 

للنكرات كما سبق شرحه، وتكون للعلم فقط بشروط كما سيأيت وسيأيت فتكون 

شرح ذلك يف البيت، ومن الفروق أل )أي( مع المؤنث مفتوحة اآلخر دائًما، 

وجاءت امرأة )أيٌة؟(، جاءت امرأتان )أيتان؟(، جاءت النساء )أيات؟(، وأما من 

ألم )مَن؟(، ومع الجمع فإن آخرها ُيفتح مع  -ُيسكن-مع المؤنث؛ فإن آخرها 

)منات؟(، وأما مع المثنى: جاءت امرأتان؛ فُيسكن )منتان؟(؛ فهذا من الفروق، 

 وهذا شرٌح للحكاية كلها قبل أن يدخل بعد ذلك إلى أبيات ابن مالك 
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 ونقرأ ونشرح بيًتا بيًتا.

 : قال 

 اِْذاااااِك بِاااااَأَ  َماااااا لَِمنُْ اااااوَر ُ ااااائِْ  

 

ااا َِااا اْلَوْ اا    ََ  َأْو ِذااْيَن َتِصااْ  َعنْااُه بِ

بَِأَ   اِْذِك  "يعني استفهم، استثبت بأٍي، يحكي بأٍي ماذا؟  "بَِأ َ  اِْذِك "يقول:  

يعني ، هذا اسم موصول بمعنى الذي؛ يعني احِك بأٍي األشياء التي للمنكور "َما

الحكام التي للمنكور من إعراب؛ رفًعا، ونصًبا، وجًرا، ومن تذكير وتأنيث، ومن 

 تثنية وجمع.إفراٍد و

معنى ذلك أن الحكاية بأي ال تكون بنكرة إال لمعرفة؛ ألنه قال  " لَِمنُْ ورَ  َما "

 "لَِمنُْ وَر  َما "

ا ُ ئِْ   " ََ واضح أن هذا ال يكون إال يف السؤال، يعني يف االستثبات،  "َعنُْه بِ

عني غير والسؤال واالستثبات يكون ألمر يعني تريد جوابه، تصبح كلمة مثالً نكرة ي

 واضحة؛ فتسأل عنها بعد ذلك.

يريد أن الحكاية بأي تكون بحالتين، يف  "َِا اْلَوْ   َأْو ِذْيَن َتِصْ   "ثم قال: 

 الوقف ويف الوصل كما شرحنا.

هذا كل الذي قاله يف الحكاية ب)أٍي(؛ بيت واحد، ثم قال يف الحكاية 

 ب)من(:

 َوَوْ ً ااااا اْذااااِك َمااااا لَِمنُْ ااااوَر بَِماااانْ 

 

ََْلًفاااااا َوَأْ ااااابَِعنْ وَ   ْك ُم  اْلنُّاااااْوَن َذااااارِّ

يريد أن الحكاية بمن ال تكون إال عند الوقف دون الوصل؛ إذا  "َوَوْ َ ك " 

وقفت جاز لك أن تحكي بمن، وجاز لك االستفهام العام، وأما إذا وصلت؛ فليس 

 لك الحكاية بمن؛ ليس لك إال االستفهام العام.

يعني صفة المنكور، أحكام المنكور، من نصٍب،  "نُْ ورَ لِمَ  َما اْذِك  َوَوْ َ ك "
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وأيًضا  "َما لَِمنُْ ورَ  "ورفٍع، وجر، ومن تذكير وتأنيث، وإفراد وتثنية وجمع،  

الحكاية بمن ال تكون إال لنكرة، ثم سيجد يف البيت األخير أن العلم أيًضا قد 

 يحكى هو ب)مْن(.

كْ  َواْلنُّْونَ  "ثم قال:  ََْلًفا َذرِّ اآلن يصف كيفية الحكاية بمن، فإذا  "َوَأْ بَِعنْ  ُم

قلت: جاء رجٌل، كيف تحكي وتستثبت وتستفهم عن رجل؟ هذا بمن، من يقول: 

ََْلًفا"النون نون من، يقول:  ْك ُم يعني حرك النون بحركة المستفهم عنه، طيب  "َذرِّ

بع الضمة يعني أش "َوَأْ بَِعنْ  "حركنا كسرة، حركناها، رجع ضمة على النون، 

حتى تعود واًوا، والفتحة حتى تعود ألًفا، والكسرة حتى تعود ياًءا، فتقول فيه: )جاء 

 رجٌل(، إذا استثبت وحكيت بمن؛ )َمُن(.

 ثم قال: 

 َوُ اااااْ  َمنَااااااِن َوَمنَاااااْيِن َبَعاااااَد لِاااااا

 

ْن َتْعااااااِدْل    إْلَ اااااااِن بِاااااااْبنَْيِن َوَ اااااا ِّ

 "لا إل ان كابنين"ى لو قيل لك لي إلفان بابنين، ويف رواية أخر 

اإلنسان الذي تألفه، يعني اإلنسان، وابنان معروف، طيب احك إلفان  اإلل : 

 بمن، هذا مرفوع، أجعل من مثل إلفان )منان(، طب احك إلفين )منين( 

فقال البنان، يعني يستفهم عن اإللفين؟ أم عن  "لِا إْلَ اِن بِاْبنَْينِ "فلو قال قائل 

 تستفهم عن االبنين، نعم! "َمنَْينِ "؛ ألنه قال: نعم "إل ين"؟ "ابنين"

ْن َتْعِدْل "قال:  يجب أن تكون  "منين"و  "منان"يعني أن النون يف  "َوَ  ِّ

ساكنة؛ ألن الحكاية بمن ال تكون إال يف الوقف، ابن مالك عرفهما يف األلفية؛ 

 ."َتْعِدْل  نْ َوَ  ِّ  "لضرورة النظر؛ لهذا قال  "َوَمنَْينِ  َمنَانِ  َوُ ْ  "فقال: 

 ثم قال: 

 َمنَهُ  بِنْت   َأَتْت  َ اَل  لَِمنْ  َوُ ْ  
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 :لما تيجي تستفهم عن المؤنث، المؤنث المفرد مثل بنت، وقال 

 َمنَهُ  بِنْت   َأَتْت  َ اَل  لَِمنْ  َوُ ْ  

تستثبت وتستفهم وتحكي  "َأَتْت بِنْت   "ذكر حكاية المفرد المؤنث بمن، مثل 

إال أهنا ُسكنت وجوًبا ألن الحكاية بمن ال تكون  "منن  "صل واأل "َمنَهُ  "وتقول 

 إال بالوصل.

 ألن الحكاية بمن ال تكون إال يف الوقف دون الوصل، ثم قال:  ثم قال 

 ُمْسَ نَهْ  اْلُمَ نَّى َتا َ ْبَ   َواْلنُّْونُ 

لو حكيت بمن، مثنًا مؤنًثا، سواء يف الرفع أو النصب أو الجر؛ سكنت النون، 

قيل: )جاءت امرأتان( تقول: )منتان؟(، أو )رأيت امرأتين(، أو )مررت  فإذا

 بامرأتين( ستكون )منتين؟(.

يريد فتح النون مع المثنى المؤنث وارد، ولكنه قليل،  "َنْزر   َواْلَ ْ ُ   "ثم قال: 

قليل نادر؛ فبعضهم يقول يف حكاية المثنى المؤنث بمن: )جاءت امرأتان(؛ يقول: 

عني يبقى على القياس، يبقى على القياس يقول: )منتان؟(؛ و: مررت )منتان؟(، ي

بامرأتين، أو: رأيت امرأتين، يقول: )منتين؟(، وهذا قليٌل نادر، أما جمهور العرب 

 فإهنم يقولون )منتين؟( أو )منتان؟(.

 ثم قال: 

 َوِصااااااااااااِ  اْل َّااااااااااااا َواألَلِااااااااااااْ  

 

ا بِنِْساااااااَوَة َكِلاااااااْ    ٌَ  بَِماااااااْن بِاااااااإِْمرِ 

حكي جمع المؤنث بمن، بزيادة ألف وتاء على من؛ لو قيل: )هذا كلٌف يقول ت 

بنسوٍة(، ثم حكيت نسوٍة بمن كنت تقول: )منات؟(، كذلك يف الرفع والنصب؛ 

 ألن التاء واجبة اإلسكان؛ فال يختلف الرفع والنصب والجر.
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 ثم قال: 

 َوُ اااااااْ  َمنُاااااااْون َوَمنِاااااااْيَن ُمْسااااااا ِنًا

 

ََنَااااااإِْن ِ ْياااااَ  َجاااااا َ اااااْوم  لِ   َُ  َفاااااْوَم 

يريد الحكاية بمن لجمع المذكر؛ فإنك تقول: )جاء قوٌم(، تستفهم عنهم إذا  

أردت الحكاية بمن، ولم ترد االستفهام المطلق؛ فإنك تقول: )منون؟(، ولو أردت 

االستفهام المطلق لقلت: )من؟(، أو: )من هم؟(، أو: )من جاء؟(، كل هذا 

 الحكاية بمن. مدروس على من جاء الكالم هنا على

طب جاء قوٌم لقوٍم، احك قوٍم لمن، كنت تقول: )منين؟( لكن يجب أن ُتسكن 

 أما ابن مالك فإنه فتح لضرورة الشعر. "ُمْس ِنَك "النون 

 ثم قال: 

َُ  َتِصْ   َوإِنْ  َلْ   َيْفَ ِلْ   الَ  َمنْ  ََ

إن وصلت الكالم، إن وصلت من المحكي هبا بما بعدها؛ فليس لك إال 

فهام العام، يعني ليس لك إال أن تسكن النون، وليس لك أن تحكي، فال االست

 تقول: )مُن يا زيد؟(، وإنما تقول: )مْن يا زيد؟(

َُ َمْن الَ َيْفَ ِلْ   َوإِنْ "  َلْ  ََ يعني مع المفرد، أو المثنى، أو الجمع، مع  "َتِصْ  

)مْن؟(، و المؤنث أو المذكر، يف الرفع أو النصب أو الجر؛ ف )جاء رجٌل(؛ 

 )جاءت امرأة(؛ )مْن؟(، و )جاء رجاٌل(؛ )مْن؟(؛ على االستفهام المطلق العام.

 ثم قال: 

 ُعرِْخ  َنْ مَ  َِا َمنُْون َوَناِىر  

شًرا، وقيل شمر ابن الحارث الضبي أنه  أبريقول جاء عن بعض الشعراء، إذا ت

عه، وتكلم معه قال: يحكي، يتخيل، يسموهنا كذب العراق، أنه رأى جنًا، وجلس م
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 وكذا؛ فيحكي قصته معه فيقول: 

 أتاااااوا ناااااار  َفلاااااُت مناااااوَن أناااااُ مْ 

 

اااُن ُ ْلاااُت ِعُماااوا َظالََماااا  َفااااُلوا اْلجِّ ََ 

استفهم استفهاًما عاًما؟  "منون"(، أتوا نار  َفلُت منوَن أنُ مْ ) الشاهد يف  وله: 

اس أن يقول: ؟(؛ فكان القيمنوَن أنُ مْ أم حكى بمن؟ حكى؛ ألنه وصل؛ فقال: )

مع الوصل، وهذا شاٌذ نادر؛ منوَن( )من أنتم؟( على االستفهام العام ولكنه قال: )

 يعني جاء فيه شعٌر قليل. "َوَناِىر  َمنُْون َِا َنْ َم ُعرِْخ  ": ولهذا قال ابن مالك

ومع ذلك فإن الحكاية بمن يف وصل الكالم وارٌد عن العرب؛ ولكنه قليل،  

ولكنه قليل، هذا مذهب جمهور النحويين، وخالف يف ذلك حتى يف المثل ورد؛ 

بعضهم كيونس الحبيب البصري، من البصريين، وبعض الكوفيين؛ فقالوا: إهنا لغٌة 

قليلة؛ ليس وارد منها القليل، اللغة يف بعض العرب، وإن كانت اللغة قليلة 

نت؟(؛ ولو لبعضهم؛ فلهذا يقولون: )مُن أنت؟( معنى هذا يف وصل الكالم، )منو أ

-قال رجٌل مثالً: ضرَب طفٌل طفالً؛ تستفهم من هو الطفل األول والثاين؟، 

باالستفهام بالحكاية بمن، فكنت تقول: )مُن؟ مَن؟( )مُن؟( سؤال عن الفاعل، 

 )مَن؟( سؤال عن المفعول به المضروب.

)ضرَب رجٌل رجالً( أو ضرَب طفٌل طفالً؛ إذا أردت أن  ونحو ه ا الم ال: 

فهم كان لك يف االستفهام العام أن تقول ماذا؟!: ضرَب مْن مْن؟؛ يعني فيك أن تست

تستفهم عن االثنين، طيب! ومع ذلك فبعض العرب يقولون: ضرب مٌن منًا؟؛ 

وهذا قليل نادر، وبعض العرب يقول: ضرب مُن مَن؟، سؤاٌل عن الفاعل 

ر التي ال ُيقاس والمفعول به، والجمهور كما قلت لكم يجعلون هذه من النواد

 عليها، ويجعلون الحكاية ب )مْن( ال تكون إال يف الوقف دون الوصل.

 نعم! ثم يقول ابن مالك يف البيت األخير: 

 َواْلَعَلاااااَم اْذ َِينَّاااااُه ِماااااْن َبْعاااااِد َمااااانْ 

 

اااا اْ َ اااَرنْ   ََ  إِْن َعرَِياااْت ِماااْن َعااااهَِ  بِ
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نتم من رواد اللغة هنا قد يسأل سائل يقول: هذه من دقائق اللغة؟ أين أ 

المعروفة؟ ورواد النحو المعروفة؟ الفاعل والمبتدأ والخرب، نقول هذا من زمان 

خالص نحن اآلن يف آخر األلفية، ثالثة أرباع األلفية وأشياء مشهورة باقي أبواب 

قليلة جًدا، وننتهي من النحو، ثم ندخل يف الصرف؛ فلهذا بدأ ولم يذكر يف هذه 

وهذه األساليب النادرة يذكرها؛ لكي ينتهي من النحو؛ ويدخل األشياء القليلة، 

 بعد ذلك يف الصرف.

 قال: 

 َواْلَعَلاااااَم اْذ َِينَّاااااُه ِماااااْن َبْعاااااِد َمااااانْ 

 

اااا اْ َ اااَرنْ   ََ  إِْن َعرَِياااْت ِماااْن َعااااهَِ  بِ

سبق أن الحكاية ب)أٍي( أو ب)من؟، ُيشرتط فيها أن يكون المحكي  

ة، نعم! وهو يتلو ابن مالك أن العلم يجوز أن المسؤول عنه المستثبت عنه نكر

ُيحكى من بعد )من(، أن تحكي العلم نفسه إذا وقع بعد )مْن(، دي شروط؛ فإذا 

قيل: جاء زيٌد؛ وأنت ال تعرف زيد هذا، جاء زيٌد؛ لك أن تقول باالستفهام: من 

ه نسميها زيٌد؟، ورأيت زيًدا؛ تستفهم عنه: مْن زيًدا؟؛ مررت بزيٍد؛ مْن زيٍد؟؛ هذ

الحكاية، ولو استفهمت استفهاًما عاًما لقلت يف الجميع )من زيٌد؟(، سواء رفًعا أو 

نصًبا أو جًرا؛ فلك أن تحكي العلم نفسه، اآلن ما حكيت )َمْن( نفسها، لم تجعل 

منن على هيئة المسؤول عنه، )مُن مَن مِن(؛ ال! مْن زي ما هي، لكن العلم نفسه 

 الذي حكيته اآلن.

ا اْ َ َرنْ  ِمنْ  إِْن َعرَِيْت " متى؟ "َمنْ  َبْعدِ  ِمنْ  اْذ َِينَّهُ  َواْلَعَلمَ ": يقول ََ  "َعاهَِ  بِ

يقول: العلم يجوز أن ُيحكى بعد من، إذا لم يقرتن ب )من عاطف(؛ إذا لم 

تسبق من بحرف عطف، الواو أو غيرها، والعلم نفسه لم ُتتبعه بتابع؛ بدل، أو 

ا من ذلك عطف النسق، ونحو قول )فالن ابن فالن(، لما نعت، أو توكيد، واستثنو

سيأيت من علة المنع؛ فإذا قلت: جاء زيٌد؛ تقول: من زيٌد؟؛ ورأيت زيًدا، من زيًدا؟؛ 
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ومررت بزيٍد، من زيٍد؟؛ ويقل: جاء الزيدان، تقول: من الزيدان؟؛ ورأيت الزيدين؛ 

دون، تقول: من من الزيدين؟؛ ومررت بالزيدين من الزيدين؟، وجاء الزي

 الزيدون؟؛ ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين، تقول: من الزيدين؟

طيب! فإذا ُسبقت من بعاطف، قالوا الحكاية تمتنع، وليس لك إال االستفهام 

العام؛ فإذا قيل: رأيت زيًدا؛ فأنت قلت: ومْن؟؛ فأتيت ب )الواو( قبل )مْن؟(؛ 

تقول: ومن زيٌد؛ وال يصح أن تحكي  فليس لك إال االستفهام العام دون الحكاية،

فتقول: ومن زيًدا؟؛ لماذا امتنعت الحكاية؟؛ قالوا: ألن )الواو( حرف العطف 

فصل بين السؤال والمسؤول عنه؛ فعرف بذلك الحكاية، والسؤال الوحيد طبًعا 

هو عدم السماع، السماع إنما جاء بعدم الفاصل، كذلك لو كان العلم متبوًعا 

الكريم، أو ببدل: جاء زيٌد أخي، أو بتوكيد: جاء زيٌد نفسه، فكل  بنعت: جاء زيدٌ 

 هذا ليس لك فيه إال االستفهام العام دون الحكاية.

حارس المدرسة؛ أو إمام المسجد  هب و ير العلم من المعارخ؟ كالمضاخ:

وغير ذلك؛ هذه ال ُتحكى مطلًقا؛ ألهنا لم ُتسمع حكايتها؛ يعني لو قيل مثالً: 

ف إمام المسجد؛ ثم أردت أن تسأل عن إمام المسجد، تقول: مْن إماُم صليت خل

المسجد؟، بالرفع على االستفهام المطلق، وليس لك أن تحكي، تقول: من إمام 

 المسجد؟، فتحكي.

طيب! وإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن حكاية العلم التي قلناها اآلن؛ العلم هبذه 

بًعا، إذا علمت ذلك فاعلم أن الحكاية الشروط الخفيفة؛ تجوز حكايته وإعراهبا ط

وعدم الحكاية هذه لغة أهل الحجاز؛ أهل الحجاز هبذه الشروط يجيزون أن 

تحكي العلم، وأن تعرب العلم، وأما بنو تميم يعني بقية العرب؛ فليس لهم إال 

اإلعراب، يعربون العلم على كل حال، يعني ال يحكون ب)أٍي( و)مْن( إال النكرة 

 ، العلم ليس فيها عندهم إال اإلعراب.دون العلم
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أما الحجازيون فهم الذين يحكون العلم من بعد مْن بشروٍط مذكورة، طيب!   

 (1:00:33@نعم؟ )

قد يسأل سائل؛ ألن بعض العوائل يتكرر فيها االسم، طيب أخوك، أال تعلم  

أن ابن مالك النحوي؛ صاحب األلفية التي نشرحها، منتشر عندهم اسم محمد، 

واسم عبد اهلل، أبوه عبد اهلل، وجده عبد اهلل، وأبو جده عبد اهلل، وهو محمد بن عبد 

 اهلل بن عبد اهلل بن عبد اهلل.

طيب! ابن مالك نفسه محمد، ماذا سمى ولده؟ محمد ومحمد ومحمد،  

وفرق بينهم باأللقاب؛ والكنى، فقد يوجد هذا األمر، ال نقول هو األصل؛ قد 

(، 1:01:31@ُتبنى بعدة ضوابط، إذا وجدت تركت، نعم؟ ) يوجد، واللغة إنما

(، ال! المعنى ال يختلف، إال أنك إذا حكيت؛ كان 1:01:33@بين ماذا وماذا؟ )

هذا نًصا عن المسؤول عنه هو الوارد يف كالمك، وإذا لم تحك وإنما أعربت؛ 

ارد شيًئا فبمطلق الثقة للثقة مطلق أن الكالم مفهوم، أنك ال تريد يف كالمك الو

 آخر؛ فالحكاية أقوى يف النص عن المراد من اإلعراب نعم!

طيب! نعم، ربما ال يكون هناك وقت، لعلمت أنكم ستسألون؛ عن إعراب 

 لفظ المحكي، كيف نعربه يف اإلعراب؟، 

 : هذا فعل وفاعل،جام رج   يعني نقول: 

ان؟؛ وجاء لو قلت لكم: أٌي، كيف نعرب أٌي؟؛ ونقول: جاء رجالن، تقول: أي 

رجاٌل، تقول: أيون؟؛ ها؟ يعني هل هذه األلفاظ معربة، خاضعة لإلعراب؟، أم 

هي أيًضا محكية؟؛ فتعرب مذهب العلماء، فبعضهم قال: هي ألفاٌظ معربة بحسب 

 جملتها

 ؟(، أ   جام؛ فهو مبتدأ والخرب محذوف )أ   فإذا قلت:  
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أٌي جاء؟؛ وبعضهم  وقلت: جاء زيد، وقلت: جاء رجل، تقول: أٌي؟؛ يعني 

حينئٍذ هي: مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعة  َأ   يقول: ال! هي حكاية للمدلول السابق؛ 

 الضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية؛ وهذا يظهر يف التثنية والجمع.

يعني لو قلت: جاء رجالن، ثم سألت: أيان؟؛ نقول: أيان إذا أردت هذا  

م العام تقول: أي رجلين؟، هذا جائز، وهذا جائز، الباب، أما إذا أردت االستفها

هل هو مثنى أيان؟ تثنية  )أيان(؟نقول: جاء رجالن، ثم قلت: أيان؟؛ ما إعراب 

 ال!، التثنية للكلمات المعربة؛

 (؛أيان جامأن نقول: هو مبتدأ خربه محذوف )

ي أم نقول: هو مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة؛ منع من ظهورها األلف الت 

 ُحكيت عن المثنى؛ 

 فهم مذهبان لهم الحرية يف ذلك، وكذلك ُيقال يف )مْن(.

بعد الصالة ل ن ن م  إن  ام اهلل يف  -إن  ام اهلل–ولن ي ن هناك ىر  

األ بوع الفاىم، واهلل أعلم، وصلى اللَم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.

 

¹ 
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 ائةالدرس احلادي والعشرون بعد امل
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.

 -أما بعد: 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، نحن يف ليلة االثنين السابع عشر من شهر 

بجامع الراجحي يف مدينة  ربيٍع اآلخر من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائة وألف

لحادي والعشرين بعد المائة، من دروس شرح ألفية ابن الرياض نعقد الدرس ا

 .-عليه رحمة اهلل–مالك 

 اليوم سنتكلم يف باٍب جديد، وهو 

 باب اْلتَّْأِنْيُث

يف ثالثة عشر بيًتا، نبدأ الدرس بقراءة ما  باب اْلتَّْأنِْيُث عقده ابن مالك 

 : قاله ابن مالك 

 َألِاااْ   .َعاَلَماااُن اْل َّْأنِْياااِا َتاااام  َأوْ 758

 

ُروا اْل َّاااام َكااااْلَ  ِْ    اااا َأَ اااام َ ااادَّ
 َوَِ

اااااِمْيرِ 759   .َوُيْعاااااَرُخ اْل َّْفاااااِدْيُر بِاْلضَّ

 

ااااااِ ْيرِ   ااااااا ال صَّ
ىِّ َِ  َكاااااااْلرَّ

ِْ  َوَنْحااااااِو

ُعاااااااْواَل 760  ََ اِرَ اااااااًن  ََ  .َوالَ َتِلاااااااا 

 

 َأْصااااااالً َوالَ اْلِمْ َعاااااااَل َواْلِمْ ِعااااااْياَل  

 َتِلْيااااااهِ .َكااااااَ اَك ِمْ َعاااااا   َوَمااااااا 761 

 

ٌ  َِْيااااهِ   ُشااااُ ْو ََ   ٌِ َِ ِمااااْن   َتااااا اْلَ ااااْر
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ِعْيااااَ  َكَف ِْيااااَ  إِْن َتبِاااا ْ 762 ََ  .َوِمااااْن 

 

ُه َ الًِبااااااا اْل َّااااااام َتْمَ نِاااااا ْ   ََ  َمْوُصااااااْو

اُ  َ ْصااااارِ 763  ٌَ  .َوَألِاااااُ  اْل َّْأنِْياااااِا 

 

اُ  َماااااااَد َنْحاااااااُو أْنَ اااااااى اْلُ ااااااارِّ   ٌَ  َو

اُر َِااا َمَبااانِا 764  ََ
 األْوَلااى.َواالْ اا ِ

 

َُّااااااااوَلى   ُيْبِدْيااااااااِه َوْزُن أَرَبااااااااى َواْل

ْعَلااااى َجْمَعااااا765  ََ  .َوَمَرَهااااى َوَوْزُن 

 

 َأْو َمْصاااااااَدًرا َأْو ِصاااااااَ ًن َكَشاااااااْبَعى 

ََْر 766  ى ِ ااااَب ََ  .َوَكُحَباااااَر  ُ اااامَّ

 

 ٌِْكااااااَر  َوِذ ِّيَ ااااااى َمااااااَ  اْلُ ُ اااااارَّ  

اَر 767  ااافَّ ََاااى َماااَ  اْلشُّ ْي  .َكاااَ اَك ُخلَّ

 

ِْ اْ ااااااا ِنَْداراً َواْعااااااا   ُز لَِ ْيااااااارِ هاااااااِ 

ِعاااااااااَلمُ 768  َْ ْعاااااااااَلُم َأ ََ َها   .لَِمااااااادِّ

 

ْعَلااااااااااااَلمُ   ََ اااااااااااَا اْلَعاااااااااااْيِن َو  ُمَ لَّ

ااااااُعْواَل 769  ََ ْعُلااااااَل  َُ  .ُمااااامَّ ََِعاااااااَل 

 

اااااااااااِعاَلُم َِْعِلَيااااااااااا َمْ ُعااااااااااْواَل   ََ  َو

ََْلااااَق اْلَعااااْيِن ََِعااااااَل َوَكااااَ ا770   .َوُم

 

َعاااااااااَلم  ََ اااااااااَم  ََ ََْلااااااااَق   أِخااااااااَ ا ُم

هذا الباب سماه ابن مالك باب التأنيث، يعني عالمة التأنيث وهو من أبواب  

بعد أن ذكر أغلب أبواب  التصريف، وليس من أبواب النحو، ابن مالك 

النحو فيما سبق، نجده اآلن يبدأ ُيخلِط بين أبواب النحو والتصريف، حتى يبدأ 

األلفية خالًصا للصرف، فسنرى أنه بباب التصريف، فيكون من هذا الباب إلى آخر 

 يأيت باًبا من الصرف وباًبا من النحو.

وابن مالك النحوي فعل باب للتأنيث، لكنه لم يجعل كالنحويين باًبا للتذكير، 

 النحويون ال يجعلون باًبا للتذكير.

يقولون ألن التذكير أصل التأنيث، فإذا كان التذكير أصل  والعلن يف ٌلك:

ألصل ال ُيسأل عنه، ال يسأل عن األصل عن علة الشيء، وإنما ُيسأل التأنيث فإن ا

عن الفرع إذا خرج الكالم عن أصله إلى فرعه كيف يكون، فلهذا إذا جاء الكالم 

على التذكير فيكون على األصل فإذا جاء إلى التأنيث وخرج عن التذكير أي خرج 

 نيث لذلك.عن األصل احتاج إلى عالمة تميزه، فوضعوا عالمات التأ

وهو قولهم: التذكير أصل التأنيث؛ هذا أمٌر واضح، ولكن  وهنا ننبه إلى أمر:
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اللبث يحدث من قول بعضهم المذكر أصل المؤنث، والنحويون ال يقولون ذلك،  

ال يقولون المذكر أصل المؤنث، وإنما يقولون التذكير أصل التأنيث، وذلك لما 

م، أي يتعامل مع الكالم مع الكلمات، وال سبق مراًرا من أن النحو موضوعه الكال

يتعامل مع أصحاهبا مع الذوات، فهو يتعامل مع معاين التأنيث والتذكير والتعريف 

 والتنكير، وما إلى ذلك، وال يتعامل مع الذوات مع أصحاهبا.

األصل يف اللغة العربية التذكير، وأما التأنيث ففرع،  َالنحويين يفولون:

وٍر كثيرة، من هذه األدلة أن اللغة العربية تعامل المجهول ويستدلون لذلك بأم

معاملة المذكر ولو كان يف حقيقته مؤنًثا، لو رأيت شخًصا ال تعرفه، شبًحا من بعيد 

لم تميزه هل هو ذكر أم هو أنثى، أو غير ذلك، فإن الواجب يف اللغة تعامله معاملة 

حو ذلك من األلفاظ المذكر، فتقول شبح أو إنسان أو شخص أو شيء أو ن

 المذكرة، ألن األصل فيها التذكير.

فإذا اتضح يعد ذلك أنه مؤنث انتقل إلى التأنيث، ومن األدلة على أن التذكير 

هو األصل أن الذي ال ُيوصف بتذكيٍر وال تأنيث، ليس مذكًرا وال مؤنًثا، فإنه يف 

، -جل جالله–اللغة يعامل معاملة المذكر مع أنه ليس بمذكر، ومن ذلك ربنا 

 والمالئكة.

ال يوصف بأنه ذكر أو أنثى، مذكر أو مؤنث، وكذلك المالئكة،  فاهلل 

ومع ذلك فاللغة تعاملهم معاملة المذكر وال يجوز أن يعاملوا معاملة المؤنث، مما 

يدل على أن هذا هو األصل، إًذا فاألشياء كلها تبقى على األصل، وال تخرج على 

 ح أي التأنيث.األصل إال بدليٍل واض

ومن األدلة على أن التذكير هو األصل يف اللغة أنه لو اجتمع مذكٌر ومؤنث فإن 

واقع اللغة يقول: إن الذي ُيغلب المذكر، لو قلت: رأيت امرأة ورجاًل، أو قلت 

رأيت رجاًل وامرأًة، ثم أردت أن تصفهما بالكرم، فتقول ماذا؟ لوجب أن تقول 
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 الكريمتين. الكريمين، ولم يجب أن تقول

وأدلٌة أخرى يسوقوهنا على ذلك، وهذا بياٌن لواقع اللغة، واقع اللغة العربية 

هكذا، ليس فيه انتصار ألحد أو احتكار ألحد، أما ما ُيكر أن أمنا حواء ُخلِقت من 

ضلع أبينا آدم، فهذا ال عالقة له بالنحو، وإنما هو أٌم خلقي، واألمور الخلقية تعود 

 لذوات وال عالقة للنحو باألشخاص والذوات.إلى األشخاص وا

إنما يستطرف بعضهم فيقول: إن هذا يدل على أن التذكير أصل التأنيث، وهو  

إن صح فإنما يدل على أن المذكر أصل المؤنث وال عالقة للنحو بذلك، وإنما 

 النحو يتكلم على أن التذكير هو األصل يف اللغة، أما هذا الباب فقلنا إن المراد به

 : ولل أنيا عالم انبيان عالمات التأنيث، 

 تاء التأنيث، نحو فاطمة، وتمرة، وحمزة. األولى:

ألف التأنيث، وألف التأنيث تكون مقصورًة نحو حبلى  والعالمن ال انين:

 ومرضى، وتكون ممدودة، كحمراء وعلماء.

يف ومما يحسن أن ُنذكِر به قبل أن نشرع يف شرح أبيات ابن مالك أن المؤنث 

 : كونه ذفيفًيا ومجازًيا  سماناللغة من حيث 

الحقيقي التأنيث، ما كان تأنيثه حقيقًيا، وهو ما كان يف أنثى  الفسم األول:

اإلنسان والحيوان، التأنيث فيه حقيقي وبعض النحويين يقول: ما كان له فرج، 

اقة، وبعض النحويين يقول: ما يلد أو يبيض، كل ذلك معناه واحد، نحو فاطمة ون

 فالتأنيث يف ذلك تأنيٌث حقيقي.

هو المؤنث المجازي غير الحقيقي، أي أن تأنيثه ليس  والنوع ال اين للم نا:

تأنيًثا حقيقًيا، وهو ما سوى ذلك، أي ما كان من غير أنثى اإلنسان والحيوان، نحو 

سيارة، وشمس، ونحو ذلك، فإن السيارة مؤنث ولكن تأنيثها مجازي ليس حقيقًيا 
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 لك الشمس.وكذ 

تقسيم المؤنث من حيث كونه لفظًيا أو  وأيًضا من أ سام ال أنيا المَمن:

 وينفسم مالمن أ سام: معنوًيا، 

مؤنث اللفظ والمعنى؛ لفظه مؤنث، ومعناه مؤنث، نحو فاطمة،  الفسم األول:

وناقة، وحبلى وحسناء، فلفظه فاطمة مؤنث أي فيه عالمة تأنيث، ومعناه أي 

 فيسمى مؤنٌث لفًظا ومعنى. صاحبته مؤنثة،

مؤنث اللفظ مذكر المعنى، لفظه مؤنث، ومعناه مذكر، نحو  والنوع ال اين:

حمزة، ومرضى، وعلماء، فهذه األلفاظ مؤنثة ألن فيها عالمة التأنيث، إال أن 

 معانيها أي أصحاهبا مذكرون.

و مؤنث المعنى مذكر اللفظ، معناه مؤنث، ولفظه مذكر، نح والفسم ال الا:

سعاد وشمس، فهذه األلفاظ مذكرة ألهنا خاليٌة من عالمة تأنيث ومعناها مؤنثة 

 ألهنا تعامل معاملة المؤنث.

فإذا علمت كل ذلك فاعلم بعده أن األصل يف الكالم أن يضع لكل مذكٍر اسًما 

وأن يضع مقابله اسًما آخر مؤنًثا هذا األصل، األصل أن كل شيء فيه مذكر ومؤنث 

المذكر اسًما وأن يجعلوا المؤنث اسًما آخر، وهذا موجوٌد يف اللغة أن يجعل من 

ولكنه ليس كثيًرا، كحماٍر وأَتان، فالمذكر حمار والمؤنث أَتان، كحصاٍن وفرس، 

 كجدٍي وعناق، كعنٍز وتيس، ونحو ذلك.

يعني ليس الفرق بينهما عالمة التأنيث اللفظ واحد مع المذكر والمؤنث ثم 

مة التأنيث، ال وإنما للمذكر لفظ وللمؤنث لفظ، لكنهم خافوا أن ُيفرق بينهما بعال

تكثر عليهم األلفاظ، فاختصروا ذلك بأن جعلوا اللفظ للمذكر والمؤنث واحًدا، 

 وأتوا بعالمٍة تلحقه عن إرادة التأنيث نحو: قائم وقائمة، إلى آخره.
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 : ل بعد هذه المقدمة، قا واآلن نشرع يف قراءة ما قاله ابن مالك 

 َعالََمااااااُن اْل َّْأنِْيااااااِا َتااااااام  َأْو َألِااااااْ  

 

ُروا اْل َّاااام َكااااْلَ  ِْ    اااا َأَ ااااَم َ ااادَّ
 َوَِ

ااااااااِمْيرِ    َوُيْعااااااااَرُخ اْل َّْفااااااااِدْيُر بِاْلضَّ

 

ااااااِ ْيرِ   ااااااا ال صَّ
ىِّ َِ  َكاااااااْلرَّ

ِْ  َوَنْحااااااِو

، فهما اثنتان تاء (؛ بياٌن لعالمتي التأنيثَألِْ   َأوْ  َتام   اْل َّْأنِْيِا  َعالََمنُ قوله: ) 

التأنيث كفاطمة وناقة وتمرة، وهي العالمة األكثر استعمااًل، أي تاء التأنيث أكثر 

  وها  سمان:استعمااًل يف التأنيث من ألف التأنيث، والعالمة الثانية ألف التأنيث 

 كحبلى، ومرضى وحبارى. أل  ال أنيا المفصورة:

 ء، وعلماء، ونافقاء.نحو حمراء، وحسنا وأل  ال أنيا الممدوىة:

تتعلق بتاء التأنيث، فتاء التأنيث إذا وقفت عليها ُتقلب هاًء،  وهنا مسألن:

فتقول: هذه فاطمة، ورأيت فاطمة، وسلمت على فاطمة، هذه لغة جمهور العرب، 

يقلبوهنا عند الوقف هاًء، وبعض العرب يقف عليها بالتاء، فيقول: هذه فاطمت، 

  فاطمت، ومن ذلك قول فاعلهم:ورأيت فاطمت، وسلمت على 

ااااااااااا مساااااااااالمت  واهلل أنجاااااااااااك ب   

  

 مااان بعاااد ماااا، وبعاااد ماااا، وبعااادمت

 كاناات ن ااو  الفااوم عنااد ال اا  صاامت 

  

ة أن تااااادعى أمااااات  كااااااى  الحااااار 

فهذه لغٌة قليلة لبعض العرب ومازالت موجودًة يف بعض المناطق، وقد  

د الوقف هاًء، هل اختلف النحويون يف األصل، يف تاء التأنيث التي تنقلب عن

 األصل التاء أم الهاء، هل األصل أهنا تاًء ثم تنقلب عند الوقف.

أم األصل أهنا هاء وتنقلب تاء يف الوصل؟ خالٌف بين النحويين، فالبصريين 

يرون أن األصل أهنا تاء، والهاء بدٌل منها عند الوقف، ولهذا يسموهنا تاء التأنيث، 

الهاء، وتقلب يف الوصل تناًء ولذا يسموهنا هاء  وعكس الكوفيين، قالوا: إن األصل

التأنيث، فلهذا تجدوهنا بين االثنين، هاء التأنيث وهاء التأنيث يف الكتب، بعضهم 
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اعتماًدا على مذهبه، وبعضهم يعيد ما قرأه هنا أو هناك دون أن يعرف أن يف  

ها هو قول المسألة خالًفا، والمرجح عند العلماء يف أدلٍة لسنا بحاجة إلى ذكر

 البصريين.

(؛ ولم َألِْ   َأوْ  َتام   اْل َّْأنِْيِا  َعالََمنُ : )-–فإن قلت لماذا قال ابن مالك 

يقل عالمة التأنيث تاٌء وألف؟ ألن العد يكون بالواو، فالجواب عن ذلك أنه يريد 

أن يشير إلى أن عالمتي التأنيث ال يجتمعان يف كلمة، إما أن تأيت هذه أو تلك، لكن 

  يجوز، ال يمكن أن يجتمعان يف اللغة يف كلمٍة واحدة.ال

ُروا َأَ امَ  َوَِاثم قال: ) (؛ أساٍم جمع اسم، وكلمة اسم ُتجمع اْل َّام َكاْلَ  ِْ   َ دَّ

أكثر من جمع، منها الجمع المشهور أسماء، وهو الوارد يف القرآن، وتجمع على 

 األسامي.

ُروا َأَ امَ  َوَِاقال: ) (؛ يشير إلى المؤنث المعنوي، الذي م َكاْلَ  ِْ  اْل َّا َ دَّ

أشرنا إليه قبل قليل، وهو مؤنث المعنى مذكر اللفظ، نحو سعاد وشمس ودار 

وحامل، فهذه األلفاظ مؤنثة، إال أهنا ليس فيها عالمة تأنيث ظاهرة، لكن فيها 

ُروا َأَ امَ  َوَِاعالمة تأنيث مقدرة، فلهذا قال: ) ي هذه المؤنثات بما (، يعناْل َّام َ دَّ

 أهنا مؤنثات البد فيها من عالمة إال أن عالمتها مقدرة ال ظاهرة.

 وهنا   االن: 

عندما قدروا عالمة التأنيث يف هذه المؤنثات، لماذا قدروا التاء  الس ال األول:

ُروا َأَ امَ  َوَِاولم يقدروا األلف؟ قالوا: )  (؟اْل َّام َ دَّ

يث هي األصل يف الداللة على التأنيث، وعرفنا أهنا نعم ألن تاء التأن الجواب:

األصل لكوهنا أكثر استعمااًل، وهذا هو المعمول به عند النحويين وغيرهم من 

العلماء، أن األدوات إذا تعددت، وكان لها أم، وهي األكثر استعمااًل، فإهنا عند 
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 من الحذف عند حذف األداة من هذا األسلوب، كحذف أداة االستفهام مثاًل 

أسلوب االستفهام، أو أداة النداء من أسلوب النداء أو نحو ذلك، فإنك ُتقدُر أداة 

األم، كما قالوا مثاًل يف النداء، حرف النداء يجوز أن ُيحذف، فتقول محمد تعالى، 

والُمقدر هو يا ألهنا أم  ؛[29يو  :] (ەئ ەئ وئ وئۇئ)تريد يا محمد، 

 سؤال األول.حروف النداء وأكثرهن استعمااًل، هذا ال

كيف َعلِم النحويون أن هذه الكلمات فيها عالمة تأنيث مقدرة؟  الس ال ال اين:

يقولون هذه الكلمات فيها عالمة تأنيث لكن مقدرة ليست ظاهرة، فكيف علموا 

ذلك؟ ما يف استقراء، أي لو بحثت يف كل اللغة وجدت أن كلمة شمس تأيت بال تاء، 

هذه المؤنثات المعنوية، هذا ما ذكره ابن مالك يف وكذلك سعاد، كذلك دار، وبقية 

 البيت التالي، فقال: 

ااااااااِمْيرِ   َوُيْعااااااااَرُخ اْل َّْفااااااااِدْيُر بِاْلضَّ

 

ااااااِ ْيرِ   ااااااا ال صَّ
ىِّ َِ  َكاااااااْلرَّ

ِْ  َوَنْحااااااِو

إًذا فمعرفة كوهنا مؤنثات ُيعرف بأموٍر كثيرة، ذكر منها ابن مالك كما ترون  

ونحوه، هناك أموٌر أخرى، فهناك الضمير كما أمرين الضمير والتصغير، ثم قال: 

ذكر ابن مالك أي استعمال الضمير المؤنث معه، أي مع هذا المؤنث المعنوي، 

فأنت تقول مثاًل هذه كتف، وتقول الشمس أو الشمَس رأيتها، فيدل ذلك على أهنا 

 مؤنثات.

غير، أن التصغير، فمن أحكام التصغير التي ستأيت يف باب التص والدلي  ال اين:

المؤنث الثالثي إذا صغرته تعاد إليه تاء التأنيث، المؤنث الثالثي الخالي من التاء 

كشمس وهند وقدر ودار وعين وأذن، إلى آخره، إذا صغرته يجب أن تعيد إليه 

 التاء، نقول يف تصغير شمٍس ُشميسة، ويف تصغير ُأذن ُأذينة، وعين عيينة، وهكذا.

ال أهنا مقدرًة ال ملفوظة، ومن عالمة التأنيث فدل على أن التاء موجودة إ
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األخرى اسم اإلشارة المؤنث نحو: هذه عين، وتلك دار، ومن عالمات التأنيث  

اسم الموصول المؤنث، نحو قدري التي عندك، وكأسي التي اشرتيت، ومنها نعته 

 بالنعت المؤنث، نحو رأيت سعاد العالمة، والكأس الممتلئة.

 (ٿ ٿ ٹ) ،[5الشمس:] (ٿ ٺ ٺ): -سبحانه-قال 
ڤ ڤ )فأنث وقال:  ؛[38يس:] (ۉ ۉ)وقال:  ؛[6الشمس:]

ڇ ڇ )وقال:  ؛[45الحج:] (ۋ ۅ)وقال:  ؛[12الحا ن:] (ڤ

فدل على أن العصا مذكر أو مؤنث؟ مؤنث،  ؛[18هه:] (ڇ ڇ ڍ

 وهكذا. ؛[17اإلنسان:] (ے ۓ ۓ ڭ)وقال: 

ومن الفوائد هنا أن يقال: أسماء  فالتأنيث يدل عليه أدلٌة كثيرة، منها ما ُذكِر،

األشهر مذكرة أم مؤنثة؟ كلها مذكرة إال شهرين: وهما جمادى األولى، وجمادى 

اآلخرة، وهما مؤنثان، تقول هذه جمادى ثم تصفها باألولى واآلخرة، فمن الخطأ 

أن تقول جمادى األول، أو تقول جماد األول، أو الثاين، والصواب أن تقول 

وجمادى اآلخرة، وبقية األشهر مذكرة كالمحرم وصفر إلى  جمادى األولى،

 آخره، حتى ذو القعدة وذو الحجة مذكران، ألنك تقول ذو ما تقول ذات.

  ال الشاعر: 

 َياااا َربَّااااَن اْلَبْياااِت ُ ااااوِما َ ْياااَر َصاااااِ َرةَ 

 

ا إَِلْيااااِك ِرَذاااااَل اْلَفااااْوِم َواْلِفَرَبااااا  ُضاااامِّ

اِ    ٌَ  َأْنِدَياااانَ  َِااااا َلْيَلااااَن ِمااااْن ُجَماااااَى  

 

َُّنَُباااا اااا ال ََ
 الَ ُيْبِصاااُر اْلَ ْلاااُب َِاااا َظْلَما ِ

 ال َينااااَبُ  الَ لااااُب َيَااااا َ يااااَر واِذااااَدَة  

 

 َذ  ااااى ُيَلاااا َّ َعلااااى َخيشااااوِمِه الااااَ َنبا

يقولون إن هذه األشهر ُسميت بالوقت الذي اتفقت العرب على تسميتها هبذه  

ة يف شدة الربد، فُسميت بجمادى األسماء، كانت جمادى األولى، وجمادى اآلخر

 من التجمد.
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أن لزيادة تاء التأنيث أغراًضا وفوائد،  -حفظك اهلل–فإذا علمت ذلك فاعلم 

فلماذا ُتزاد تاء التأنيث على الكلمة المذكرة، غرض واحد وفائدة واحدة أم 

 أغراض وفوائد كثيرة؟ لها أغراض وفوائد كثيرة، منها من فوائد زيادة تاء التأنيث

على الكلمة التمييز بين الواحد والجمع من الجنس، وذلك عندما تدخل على اسم 

 الجنس، نحو تمر وتمرة، ونخل وخلة، ونحاة، إلى آخره.

فالتاء هنا ليست للتأنيث، أي للتأنيث المعنوي، وإنما للتفريق بين الجمع 

نه تمرة، والمفرد، فهذا الجنس وهو التمرة جمعه تمر الكثير منه تمر، والواحد م

وكذلك نخل ونحلة، هذا واضح، ولكي يتضح األمر أكثر ننتقل إلى بقر وبقرة، 

هذا الجنس جماعته بقر، والواحد منه بقرة، ولهذا كلمة بقرة يف اللغة تطلق على 

المذكر والمؤنث من هذا الجنس، حتى الثور يسمى بقرة، ألن البقرة هنا للواحد 

 يًضا بقرة ويسمى ثوًرا.وليس للمؤنث وإن كان الذكر يسمى أ

وإن كان األكثر يف اللغة أن األنثى تسمى بقرة، والذكر يسمى ثور، لكن الثور 

يسمى بقرة أيًضا من هذا الجنس، وكذلك باقي األمور، فلهذا يقولون يف قصة 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ )عندما مر بالوادي:  ♠سليمان 

 اآلية. ؛[18النم :] (ڱ

ا ناصحًة ذكر أم أنثى؟ المعنى اللغوي هنا هل هذه النملة التي صاحت بقومه 

لكلمة نملة أي واحٌد من هذا الجنس غير محدد هل هو مذكر أو مؤنث ذكر أو 

أنثى، ألن كلمة نملة ُتطلق على الذكر وعلى األنثى من هذا الجنس، فلهذا خطاؤوا 

 من قال: إن نملة سليمان مؤنثة لوجود التاء، يف قصة مشهورة تروى عن أبي حنيفة

وقتادة، والصواب يف ذلك أن التاء هنا للوحدة، أي للداللة على المفر، ال تدل 

 على التأنيث والتذكير.
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كذلك يقال يف الحمام حمامة، وحمامة ُتطلق على المذكر وعلى المؤنث، ألن  

التاء للوحدة، وليست للتأنيث وهكذا يقال يف باقي األجناس، نعم نملة هذه 

للتأنيث، ليست للداللة على التأنيث، فقط وواحد من  للوحدة أي للمفرد، وليست

 هذا الجنس، قد يكون مذكًرا وقد يكون مؤنًثا.

ويقال يف الجنش شاٌة ثم يقال يف المفرد شاٌة وتجمع على شياه، تحتاج إلى  

مراجعة، هل هو من الجنس أم ال، تحتاج إلى مراجعة ألن التاء تفرق فقط بين 

 يتغير، وهنا شاة تتغير اللفظ، تحتاج إلى مراجعة.الجنس والمفرد واللفظ ال 

نعم نملة، كلمة نملة لفٌظ مؤنٌث بالتاء، فلهذا يعامل معاملة المؤنث، أما هل 

هو يف حقيقته يف جنسه ذكر أو أنثى؟ ما يف داللة على ذلك، أنت عندما ترى نملة 

هل عندما  تمشي تقول تمشي أو مشت النملة، مع أنك ال تريد أهنا ذكر أو أنثى،

تقول مشت النملة أهنا أنثى؟ أسألك اآلن، كذلك اآلية وإنما هذا الجنس إذا لحقته 

..، ال للداللة على أنه مؤنث يف الحقيقة، .التاء ُعِمل معاملة المؤنث، لكن ال ألنه

وإنما للداللة على أنه فرد، كذلك الحمامة، تقول طارت الحمامة، أنت ربما تعلم 

م أهل الحمام يميزون بين الذكر واألنثى، ومع ذلك إذا طار أن هذا ذكر، الحما

الذكر تقول طارت الحمامة، ألهنم يريدون واحد من هذا الجنس، وال يريدون 

 التفريق بين المذكر والمؤنث.

؛ تدعوا قومها والنمل هنا جنس، وتكون أنثاه [18النم :] (أيها النمل)

هنا ال يدل على التأنيث، متى حسب الذي ناقشناه، نقول األسلوب يف اللغة 

ستكون التاء للتمييز كما سيأيت؟ تكون التاء للتأنيث إذا كانت فارقة، يعني إذا كانت 

 اللفظة بالتاء مؤنث وبال تاء مذكر.

حينئٍذ نقول التاء هنا للتأنيث الدالة على التأنيث كما لو قلت مثاًل كريم 
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ريم يعني مذكر، لكن إذا قلت وكريمة، إذا قلت كريمة يعني مؤنث، وإذا قلت ك

نملة احذف التاء نمل هل هذا مذكر وهذا مؤنث؟ ال، نمل جمع، وهذا الجمع فيه 

ذكور وفيه إناث، ونملة ماذا تقصد بقولك نملة أي واحٍد من هذا الجمع ال تريد أن 

 هذا مؤنث أو مذكر، هذا األسلوب اللغوي.

اعل أن الفعل يجوز فيه هذا سبق نحوه يف باب الفاعل، ذكرنا يف باب الف

التذكير والتأنيث متى ما كان الفاعل مؤنًثا تأنيًثا مجازًيا، وذكرنا من المؤنث 

المجازي اسم الجنس واسم الجمع، فيجوز لك يف اسم الجنس أن تقول جاءت 

النمل وجاء النمل، وجاءت البقر، وجاء البقر، وكذلك يف اسم الجمع يقول: قال 

 كذا. الشعب كذا وقالت الشعب

ب به قومك، وكذبت قومك، فاسم الجنس واسم الجمع مؤنث مجازي  وكذَّ

ألن فيه ما معنى الجمع، وكل جمٍع فيه معنى التأنيث، فهنا يدخله التأنيث والتذكير 

لكن من باب أنه مؤنث مجازي ال من باب أن النمل كله مؤنث، ال النمل هذا 

ه معنى التأنيث على معنى جمع، جنس فيه ذكور وفيه إناث، إال أن لفظ الجمع في

 وفيه معنى التذكير على معنى جمع، فلك أن تذكر ولك أن تؤنث.

أما لو أردت أن تسأل سؤااًل آخر وهو لو أردنا أن نجمع نماًل على نمال أو 

أردت تجمع نملة على نمالت، هذا سؤال آخر يف الجمع وإنما الكالم اآلن على 

ما فائدة تاء التأنيث يف نملٍة ونمل ونخلٍة ونخل،  معنى تاء التأنيث هنا، ما معنى،

 قلنا للداللة على الوحدة، ال الداللة على التأنيث.

ومن فوائد تاء التأنيث أهنا تأيت عوًضا عن حذف حرٍف محذوف، تأيت هبا 

العرب عوًضا عن حرٍف محذوف، كما يف سنٍة وعدٍة، فالتاء يف سنة عوض من 

سنٌو، وقيل سنٌه ألن االسم كما تعرفون ال ينقص عن  الالم المحذوفة، ألن أصلها

 ثالث أحرف، فعندما ُحذفت الواو من سنٌو عوضت العرب بالتاء فقالوا سنٌة.
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وكذلك عدة، يقال وعد يعُد وعًدا وعدًة، العدة يعني الوعد، عدة مكونة من  

 حرفين وتاء التأنيث يعني هناك حرف محذوف، وهو الواو، فاألصل وعد، وعندما

 حذفوا الواو عوضوا التاء فقالوا: عدة.

ومن فوائد تاء التأنيث أيًضا تأكيد التأنيث، كما يف نحو ناقٍة ونعجٍة ال نقول إهنا  

للتأنيث، ألهنا ال تكون إال للتأنيث كما ذكرنا إال إذا كانت فارقة، أي أن نزعها 

ت ناقة ثم حذفت يجعل االسم مذكًرا واإلتيان هبا يجعل االسم مؤنًثا وأنت إذا قل

التاء لم ينقلب االسم إلى مذكر ما يف ناٌق وناقٌة، يف جمل وناقة، جمل مذكر، وناقة 

مؤنث ليس مؤنث بالتاء، وإنما التاء دخلت لتأكيد التأنيث ألن التأنيث حدث بلفٍظ 

 مستقل.

كما قالوا يف حمار وأتان، أتان ما تحتاج إلى تاء ألن المؤنث له لفظ مستقل، 

فالتاء أدخلتها العرب يف نحو هذه لتأكيد التأنيث، وكذلك يف نعجة،  ومع ذلك

فليس هناك ذكر اسمه نعج، ثم أنثى اسمها نعجة، وإنما كبٌش ونعجة، فالتاء هنا 

 لتأكيد التأنيث.

كبشٍة لم يقال كبشٍة أتان لغة ضعيفة أو قليلة، وإنما الفصيح أتان، هذه أمور 

 لغوية ليست نحوية.

مة ونسابة، فأنت  عاين تام ال أنيا:ومن َوا د وم المبالغة، كما يف راوية، وعالَّ

مٌة فالتاء قطًعا ليست للتأنيث وإنما هي للمبالغة، أي كثير العلم  إذا قلت محمٌد عالَّ

 جًدا.

الداللة على الفرق بين المذكر والمؤنث،  وأهم َوا د وأ راض تام ال أنيا: 

خرناها ألهنا أهم هذه الفوائد وأكثرها هذه أهم غرض وفائدة لتاء التأنيث، أ

استعمااًل يف العربية، وهي تكون يف األسماء الجامدة سماًعا تأيت تاء التأنيث فارقًة 
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بين المذكر والمؤنث يف األسماء الجامدة، لكن سماًعا كما يف فتى وفتاة، ورجِل 

ة، فهذه أسماء ورجلة، وغالٍم وغالمة، وباٍب وبابة، وأمرٍؤ وامرأة، وإنساٍن وإنسان

جامدة ليست من األوصاف المشتقات العاملة عمل أفعالها، اسم الفاعل اسم 

المفعول والصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، واسم التفضيل، فهذه جوامد األصل 

 أن تاء التأنيث ما تدخلها.

يعني ال تقل أرٌض وأرضٌة، جداٌر وجدارٌة، ونحو هذه من الجوامد كرسي 

الجوامد األصل أن التاء ما تدخلها، إال ما جاء يف السماع فقط، وتأيت وكرسيٌة، ال، 

أيًضا يف األوصاف، تأيت تاء التأنيث الفارقة يف األوصاف، وهذا هو األصل فيها، 

وهو حكم مضطرٌد فيها، واألوصاف كما تعرفون هي األسماء المشتقة العاملة 

ئم وقائمة، وجالس وجالسة، عمل أفعالها وهي التي ذكرناها قبل قليل، فتقول قا

وكريم وكريمة، وَفِرح وَفِرحة، وشراب وشرابة، ومضروب ومضروبة، وهكذا 

 باضطراد.

إذا أردت للمذكر لم تأيت بالتاء وإذا أردهتا للمؤنث أتيت بالتاء، هذا هو األصل 

يف األوصاف، أن تدخلها تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث، نعم يقال للمرأة 

إذا كانت يف صفة الرجال، امرأٌة رجلٌة يعني ليست مسرتجلة، المسرتجلة  رجلة

التي تتشبه بالرجال، أما الرجلة التي ببنيتها كالرجال من غير تكلف، فيقال إهنا 

 رجلة.

مثل الرجل رجل رجلٌة أما رجلة شيء آخر، الرجل والرجلة أي رَجل رأسه 

قبل قليل تدخلها تاء التأنيث للفرق فشيٌء آخر، قلنا إن األوصاف وهي ما ذكرناها 

بين المذكر والمؤنث دخواًل مضطرًدا أو سماعًيا، دخواًل مضطرًدا سوى خمسة 

أوزان ال تدخلها التاء، وإنما تأيت للمذكر والمؤنث بلفٍظ واحد، طبًعا ولفظ 

التذكير، ما هذه األوزان الخمسة التي ال تدخلها تاء التأنيث للفرق؟ هي التي 
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  :َفال بن مالك ذكرها ا 

ُعاااااااااااْواَل  ََ اِرَ اااااااااااًن  ََ  َوالَ َتِلاااااااااااا 

 

 َأْصاااااااًل َواَل اْلِمْ َعاااااااَل َواْلِمْ ِعااااااْياَل  

 َكااااااااَ اَك ِمْ َعاااااااا   َوَمااااااااا َتِلْيااااااااهِ  

 

ٌ  َِْيااااهِ   ُشااااُ ْو ََ   ٌِ َِ ِمااااْن   َتااااا اْلَ ااااْر

ِعْياااااااَ  َكَف ِْياااااااَ  إِْن َتبِااااااا ْ   ََ  َوِماااااااْن 

 

ُه َ الًِبااااااا اْل َّااااااام َتْمَ نِاااااا ْ   ََ  َمْوُصااااااْو

يقولك إن تاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث التي تدخل باضطراد على  

األوصاف ال تدخل على هذه األوزان الخمسة من أوزان األوصاف، الوزن األول 

فعول، إذا كانت بمعنى فاعل، فعول بمعنى فاعل مثل ماذا؟ مثل شكور صبور 

 جحود، بمعنى صابر وشاكر إلى آخره.

شكوٌر وصبوٌر وهذه امرأٌة شكوٌر وصبوٌر وال يقال امرأٌة يقال هذا رجٌل 

شكورة وصبورة، شذ من ذلك قولهم رجل عدٌو وامرأة عدوٌة شذت هذه الكلمة، 

اِرَ نً  َتِلا َواَل رجٌل عدو وامرأة عدوة، وهذا هو قول ابن مالك: ) ُعْواَل َأْصاًل  ََ (؛ ال ََ

 تأيت للفرق بين المؤنث مع فعول.

ماذا يريد بقوله أصاًل؟ يعني أن فعواًل الكلمات التي تأيت علة  (؛أصاًل قال: )

وزن فعول، قد تأيت بمعنى فاعل، نحو شكور وصبور، وهذا هو األصل وهو األكثر 

يف الكالم أن فعول بمعنى فاعل، وقد تأيت فعوٌل بمعنى مفعول وهذا قليل مثل 

ك حلوب، أي ركوب، بمعنى راكب أو مركوب، ناقٌة ركوب أي مركوبة، وكذل

 محلوبة.

ابن مالك يريد فعول بمعنى فاعل، أم فعول بمعنى مفعول؟ يريد فعواًل بمعنى 

فاعل، ألنه األصل، األصل يف فعول أن يكون بمعنى فاعل، أما إذا كانت بمعنى 

مفعول كحلوٍب وركوٍب فإهنا تبقى على األصل وتدخلها التاء يقال: ركوٌب 

 كوبة وحلوبة، أما حلوب ما يقال حلوب.وركوبة، وحلوٌب وحلوبة، يقال ر
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صيغة المبالغة مفعال، مثل  الوزن ال اين ال   ال تدخله تام ال أنيا ال ار ن:

ماذا؟ صيغ المبالغة على مفعال مثل مقدام معطار، منحار، معطاء مهدار، معالم، 

 مفراح إلى أخره، تقال باللفظ نفسه للرجل واألنثى، رجٌل معطار، وامرأٌة معطار،

رجٌل منحاٌر وامرأة منحار، وال تدخله تاء التأنيث الفارقة، قالوا شذ من ذلك يف 

قولهم: رجٌل ميقان، وامرأٌة ميقانة، ميقان على وزن مفعال، ما معنى ميقان؟ يقول: 

هو الرجل الذي ال يسمع شيًئا إال تيقنه وتحققه، وهذا من الصفات الطيبة يف 

بادر إلى إشاعته وإنما تحقق منه وتأكد حتى يعرف اإلنسان، أنه إذا سمع شيًئا لم ي

 صحته من كذبه، ميقان.

صيغة المبالغة مفعيل نحو معطيل، ومنطيق، يقال رجل معطيل  الوزن ال الا:

أي كثير التعطل ومنطيق أي حسن النطق، وكذلك امرأٌة معطيل ومنطيق، وال 

 أٌة مسكينة.تدخل تاء التأنيث هنا، قالوا: شذ قولهم رجٌل مسكين، وامر

التأنيث  (0:55:10@(؛ أي )َواْلِمْ ِعْياَل  اْلِمْ َعاَل  َواَل وهذا قول ابن مالك: )

 فارقة المفعيل ال المفعال وال المفعيل.

هو وزن مفعل، الوصف الذي على وزن مفعل كـــ مغشم  الوزن الراب :

 ومدعس.

دخلها تاء التأنيث من األوزان التي ال ت الوزن الراب :بسم اهلل الرحمن الرحيم، 

الفارقة، هو مفعل، الوصف الذي على وزن مفعل كـــ مغشم ومدعس، يقال رجٌل 

مغشٌم وامرأٌة مغشم، والمغشم هو الذي ال يثنيه شيء عما يريد ويهواه بسبب شدة 

(؛ ثم قال: ِمْ َع    َكَ اكَ شجاعته، والمدعس هو الطعان، وهذا قول ابن مالك: )

ٌ  َِْيهِ َوَما َتِلْيِه َتا ا) ُشُ ْو ََ   ٌِ َِ ِمْن  (؛ يشير إلى أنه جاءت كلماٌت قليلة خالفت ما ْلَ ْر

سبق فدخلتها هاء التأنيث الفارقة فعول بمعنى فاعل، قد ذكرنا عدو عدوه أو 

مفعال أو مفعيل، فهو مفعل فهناك كلمات قليلة خالفت هذه القواعد، والقليل كما 
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 لك يشير إلى وجود هذا الشاذ.تعرفون ال حكم له، لكن كعادة ابن ما 

وهو األخير من األوزان التي ال تدخلها تاء التأنيث الفارقة،  الوزن الفامس:

فعيل بمعنى مفعول، الوصف إذا كان على وزن فعيل وهو بمعنى مفعول، كقتيل، 

بمعنى قاتل أو مقتول، إًذا فعيل بمعنى مفعول وكجريح، وكحيل، دهين، تقول 

 وامرأٌة قتيٌل وجريح، وال تقول امرأٌة جرحٌة أو قتيلة.رجٌل قتيٌل وجريح، 

أما إذا كان فعيٌل بمعنى فاعل كرحيم بمعنى راحم، وكريم وشريف، وظريف، 

إلى خره، فتبقى على األصل الذي ال يستثنى يبقى على األصل، فتدخله التاء، 

 تقول رحيٌم رحيمة، وشريف وشريفة، وكريم وكريمة، إلى آخره.

ل ابن مالك ومن فعيٍل كقتيٍل، يريد فعيل التي بمعنى مفعول وقتيل وهذا هو قو

 التي بمعنى مقتول.

 : مم  ال 

 إِْن َتبِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ْ 

 

ُه َ الًِبااااااااا اْل َّااااااااام َتْمَ نِاااااااا ْ   ََ  َمْوُصااااااااْو

يقول: إن هذا الحكم وهو أن تاء التأنيث فارقة ال تليه، إذا جاء المؤنث مع ما  

رينة تدل على تأنيثه، كما لو قلت هذا قتيٌل يدل على أنه مؤنث، أي إذا كان فيه ق

وهذه قتيلة، رأيت رجاًل قتياًل وامرأًة قتياًل، يف داللة على أن القتيل هذه مؤنث 

 وغير ذلك من األدلة كأن تقول هنٌد قتيل، أو نحو ذلك.

أما إذا لم يكن هناك دليل لم يكن قرينة على التأنيث فيبقى الحكم على 

تياًل وقتيلًة ال تقول رأيت قتياًل وقتياًل، تعني باألول مذكر األصل، تقول: رأيت ق

وبالثاين مؤنث، لعدم وجود قرينة التأنيث، تقول رأيت قتياًل وقتيلًة، لو قلت رأيت 

 قتياًل من النساء؟ تأيت بالتاء أم ال؟ ال تأيت، لوجود القرينة.

القرينة، كيف رأيت قبل قليل قتياًل وقتيلًة يجب أن تدخل التاء لعدم وجود 
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تعرف أن الثاين مؤنث، وتقول رأيت رجاًل قتياًل وامرأًة قتياًل، هنا معروف مؤنث 

 ألنك قلت امرأة.

إذا ُذكرت قرينة على التأنيث أي قرينة؟ موصوف أو اسم إشارة أو أي قرينة 

ن على أهنا مؤنث ما تأيت بالتاء، إذا لم تأيت قرينة على التأنيث، تأيت بالتاء وجوًبا أل

اللبث ممنوع يف اللغة، ابن مالك هذا الذي سنشير إليه اآلن، ابن مالك كما رأيتم 

خص هذا الحكم بفعيل التي بمعنى مفعول وسكت عن بقية األوزان السابقة، 

أن هذا الحكم يطرد يف الجميع ألن العلة موجودة، وهي  -واهلل أعلم–والراجح 

ُتؤنث بخالف ما لو قلت رأيت رجاًل اللبث، فلو قلت مثاًل رأيت صبوًرا وصبورًة 

 صبوًرا وامرأة صبوًرا، فال تؤنِث وكذلك يف البواقي ألن اللبث يف اللغة ممنوع.

 و ول ابن مالك يف البيت األخير، وهو: 

ِعْياااااااَ  َكَف ِْياااااااَ  إِْن َتبِااااااا ْ  ََ  َوِماااااااْن 

 

ُه َ الًِبااااااا اْل َّااااااام َتْمَ نِاااااا ْ   ََ  َمْوُصااااااْو

يقول حذف التاء من فعيل التي بمعنى مفعول  فنص هنا على أن الحكم غالب، 

ليس واجًبا كاألربعة السابقة وإنما هو غالب هذا هو الغالب، يريد أن يقول إن 

الشذوذ يف هذا الباب كثير، فعيل التي بمعنى مفعول، نعم هناك كلمات كثيرة 

جاءت بالتاء، وهي فعيٌل بمعنى مفعول، فلهذا قالوا إن الحكم غالب، كقولهم 

ٌة ذميمة، بمعنى مذمومة، وخصلٍة حميدة، بمعنى محمودة، فهذا غالٌب ال صف

 واجب، بخالف الشذوذ يف األبواب السابقة، فهو شذوذ قليل.

العلة ال، هو قال فقط إن تبع موصوفه، لماذا يشرتطون وجود الموصوف؟ ألن 

فإذا  الموصوف يرفع اللبث، يقول رأيت امرأًة قتياًل، قتيل صفة، وامرأة موصوف،

كان الموصوف موجود، فهو يدل على التأنيث، فال نحتاج إلى التاء، أما إذا لم يأيت 

 الموصوف لم تأيت قرينة على التأنيث يجب أن تقول رأيت قتيلًة لدفع اللبث.
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إذا كان هناك لبث أي لم تأيت قرينة تأنيث نعم يجب التأنيث، فعيل بمعنى  

ا بخالف األوزان األربعة السابقة فالحكم مفعول هنا الحكم غالب، ألنه قال غالبً 

واجب ألن الشذوذ فيها قليل، بخالف فعيل التي بمعنى مفعول فالشذوذ فيها 

كثير، وقالوا إن الحكم غالب، غالب أي األكثر وكثير، بخالف القليل، كثيٌر وقليل، 

ريح يف مثل هذه األمور يقال إن الذي ورد يف اللغة ينبغي التمسك به مثل قتيل وج

وردت يف أساليب كثيرة، لكن لو جاءت صفات أخرى على فعيل بمعنى مفعول 

ولم ترد يف اللغة حينئٍذ األفضل أن تقيسها على الغالب، لكن لو أتى إنسان وحملها 

 على غير الغالب فال يصل إلى حد التلحين.

زوج وزوجة هذا يدخل يف دخول تاء التأنيث الفارقة على األجناس، يعني 

جوامد، الذي ذكرناه مثل باب وبابة، وأمرؤ وامرأة سماعي، هذا سماعي، على ال

فلهذا يقولون األفصح يقولون زوٌج للذكر واألنثى، وهذه لغة القرآن، عرب عن 

المرأة بالزوج، لكن جاء يف اللغة التعبير عن المرأة بالزوج وهذا األكثر وبالزوجة 

م ليست ضعيفة، لكن يقال إن األفصح يف شواهد ثابتة، هذه شواهد ثابتة وكثيرة، نع

أن تقول زوج، وزوجة فصيحة، كالهما صحيح، لكن الصحة البالغة الفصاحة 

 أيًضا مستويات، ليست مستوى واحد.

ڃ ڃ ): كما أن الضعف مستويات ليس مستوى واحًدا، قوله 

األم  ؛[28مريم:] (ڃ ڃ چ چ)يف قصة مريم،  ؛[28مريم:] (چ چ

ن هذه بغًيا ما قال بغيًة لما؟ ستكون مثل طالق وحامل، أما مؤنث ومع ذلك أخرب ع

النحويون فقد عللوه على ما ذكرناه اآلن، على قولين انتبهوا إليهما ألهنما تعودان 

 إلى المعنى.

قالوا بغي على وزن فعيل، بمعنى فاعل أو مفعول، إن كانت  الفول األول:

وكريم وكريمة، وإن كانت بمعنى فاعل فالقياس دخول التاء كرحيم ورحيمة، 
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بمعنى مفعول فعدم التاء جاء على القياس، فقالوا إن فعياًل هنا بمعنى مفعول، بغي 

بمعنى بغية، أي يبتغيها الرجال للزنى، فعللوا هبذا التعليل قالوا: إن بغي فعيل 

 بمعنى مفعول فلهذا ُحذفت التاء فقيل وما كانت أمك بغًيا.

غي ليس على وزن فعيل وإنما هو على وزن فعول، بغي قالوا إن ب الفوال ال اين:

من بغى يبغي، هذا فعول من بغى يبغي فعول بغي يبغي، الالم ياء، فعول فيها واو 

زائدة، ستكون بغوي، ومن أحكام اإلعالل المشهورة وستأتينا يف باب اإلعالل، 

يف الياء إذا اجتمعت الواو والياء واألولى ساكنة ُقلبت الواو ياًء ثم أدغمت 

 األخرى، هذه قاعدة معروفة يف اإلعالل.

بغوي اجتمعت الواو ساكنة وبعدها الياء وقلبت الواو ياًء ثم حدث اإلدغام 

فصارت بغي، فهذا ال إشكال فيه اإلعالل، ثم فعول هنا، إذا قلنا أهنا فعول بمعنى 

غي بمعنى فاعل نحذف التاء، بمعنى مفعول تبقى التاء، قالوا فعول بمعنى فاعل، ب

باغية للزنى، ما كانت أمك تبغى الزنى، فتكون فعول بمعنى فاعل فُتحذف التاء 

قياًسا، وما األنسب للمعنى من هذين القولين؟ أن تكون بمعنى فاعلة أم بمعنى 

مفعولة؟ نعم األنسب للمعنى أن تكون بمعنى فاعلة، أي لم تكن أمك تبغي الزنى 

ا هو قول المحققين أن بغي فعول بمعنى فاعل، هي التي تفعله وتقصده، فالقول هن

هذا قول البصريين يف المسألة، البصريون دائًما ينقرون يف المعاين حتى ولو أدى 

 ذلك إلى خالف ظاهر اللفظ بما أنه جاري على القياس كما رأيتم.

من الكالم على تاء التأنيث انتقل إلى الكالم  بعد أن انتهى ابن مالك  

 نيث وهي عالمة ثانية من عالمات التأنيث فقسمها قسمين فقال:على ألف التأ

اُ  َ ْصاااااااارِ  ٌَ  َوَألِااااااااُ  اْل َّْأنِْيااااااااِا 

 

اُ  َماااااااَد َنْحاااااااُو أْنَ اااااااى اْلُ ااااااارِّ   ٌَ  َو

يقول: ألف التأنيث قسمان، ألف التأنيث المقصورة ذات قصر، وألف التأنيث  

اُ  َمَد ماذا؟ قال: )الممدودة قال ذاُت مد، ثم مثَّل أللف التأنيث الممدودة ب ٌَ َو
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(؛ فأخذ لفة طويلة حتى يأتيك بمثال، يقول أنثى الغر، الغر جماعة، َنْحُو أْنَ ى اْلُ رِّ  

الغر ُفعل جماعة، واحدهم َأَغر، األغر الذي يف جبهته بياض، فواحدهم أغر، 

 .وأنثى األغر غراء، هذا مثال للمؤنث بألف التأنيث الممدودة غراء أنثى الُغر غراء

هنا مسألة ما األصل يف ألف التأنيث؟ ألف التأنيث عرفنا أهنا قسمين إما 

 مقصورًة كحبلى، ومرى، وإما ممدودة كحمراء، وعلماء.

 ما األص  أيَما األص ؟ يف المسألن خالخ على مالمن أ وال: 

وهو قول البصريين أو قول جمهور البصريين، قال جمهور  الفول األول:

لف المقصورة، والممدودة فرٌع عنها فكل ممدودٍة أصلها البصريين األصل األ

ألٌف مقصورة، فحمراء مختومة بألف وهمزة، حمراء أصلها عندهم حمرى، حاء 

ميم راء ألف مقصورة، مثل حبلى، الذي حدث أنه ِزيد يف حمرى ألف قبل األخير، 

األلف ألف زائدة قبل األخير فاجتمع يف النهاية ألفان كالهما ساكنان، فقلبت 

الثانية همزة لكيال ُتحذف، ألن األلفان ساكنان وال يلتقي ساكنان، فلهذا قالوا إن 

 األصل ألف التأنيث المقصورة.

 واهلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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﷽ 
 

والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

 أصحابه أجمعين.و

قلنا إن هناك خالًفا بين النحويين يف األصل بين ألفي التأنيث فقال جمهور 

البصريين إن األصل األلف المقصورة، وشرحنا قولهم، وأما الكوفيون فإهنم يرون 

أهنما أصالن أي إهنما عالمتان مختلفتان، فألف التأنيث المقصورة عالمة مستقلة 

 مة مستقلة.وألف التأنيث الممدودة عال

وهو أن الهمزة واأللف يف الممدود كالهما  ويف المسألن  ول مالا ضعي : 

عالمة التأنيث فإذا قلت حمراء فعالمة التأنيث عند هؤالء األلف والهمزة مًعا، 

 وهذا القول ضعيف.

  :فاخلالصة: أن حنو محراء يف تأنيثه ثالثة أقوال 

ة التي ُقلبت ممدودة وهذا قول : أنه مؤنٌث بألف التأنيث المقصوراألول

 البصريين.

: أنه مؤنٌث بالهمزة، ألن الهمزة عندهم من عالمات التأنيث والفول ال اين

 وهذا قول الكوفيين.

 : أنه مؤنٌث باأللف والهمزة مًعا.والفول ال الا
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بعد أن ذكرا عالمتي التأنيث إلى بيان  بعد ذلك انتقل ابن مالك   

ث بألف التأنيث المقصورة والمؤنث بألف التأنيث أوزاهنما، أوزان المؤن

الممدودة، وبيَّن أن لهما أوزاًنا كثيرة، إال أنه سيذكر المشهور من هذه األوزان 

اُر َِا فقط، فبدأ بألف التأنيث المقصورة وبيَّن أوزاهنا المشهورة فقال: ) ََ
َواالْ  ِ

 (؛ يعني المقصورة.َمَبانِا األْوَلى

اُر َِااااا ََ
 ا َمَباااااانِا األْوَلاااااىَواالْ ااااا ِ

 

َُّااااااااوَلى   ُيْبِدْيااااااااِه َوْزُن أَرَبااااااااى َواْل

ْعَلاااااااى َجْمَعاااااااا  ََ  َوَمَرَهاااااااى َوَوْزُن 

 

 َأْو َمْصاااااااَدًرا َأْو ِصاااااااَ ًن َكَشاااااااْبَعى 

ََْر   ى ِ اااااااَب ََ  َوَكُحَبااااااااَر  ُ ااااااامَّ

 

 ٌِْكااااااَر  َوِذ ِّيَ ااااااى َمااااااَ  اْلُ ُ اااااارَّ  

اَر   ااااافَّ ََاااااى َماااااَ  اْلشُّ ْي  َكاااااَ اَك ُخلَّ

 

ِْ اْ ااااااا ِنَْداراً َواْعااااااا   ُز لَِ ْيااااااارِ هاااااااِ 

فذكر اثني عشرة إناًء، اثني عشر وزًنا يقول إهنا أشهر أوزان المؤنث بألف  

: وزن فعالء، بفتح الفاء والعين، نحو أربى، واألربى األولالتأنيث المقصورة، 

  وَيه يفول جرير بي ه المشَور:اسم من أسماء الداهية، ونحو شعبى، اسم موضع 

 ذااااااا  يف  اااااااعبى  ريًبااااااااأعباااااااًدا 

 

 أل ماااااااااااا ال أبالاااااااااااك وا  راًباااااااااااا

ُفعلى، بضم الفاء وسكون العين فعلى، نحو ُبهمى، وهو اسم  والوزن ال اين: 

 نبت، وحبلى، وطولى، وهما وصفان.

فالحبلى الحامل والطولى مؤنث األطول، وكذلك الرجعى، وهو مصدر، 

وتأيت يف المصادر، ومثال معنى ذلك أن فعلى تأيت يف األسماء وتأيت يف األوصاف 

 ابن مالك األولى.

فعل بثالث فتحات فعل نحو مرطى، وكذلك جمز وبشك،  الوزن ال الا:

 وهي أسماء مشى، أي أسماء مشيات، وكذلك برد وهو اسم هنر.

َفْعل، فتٍح فسكون، نحو قتلى وجرحى، يف الجمع ودعوى يف  والوزن الراب :
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جًدا فلهذا نص ابن مالك على كثرهتا  المصدر وشبعى يف الوصف، وهذه كثيرٌ 

ْعَلى َجْمَعاوتنوعها فقال: ) ََ (؛ يعني كقتلى وجرحى أو مصدًرا يعني كدعوى َوَوْزُن 

 أو صفًة ومثَّل كشبعى.

فعال: نحو حبارى وهو اسم طائر مشهور، وسمانى اسم  الوزن الفامس:

 طائر، وسكارى جمع سكران.

ل، بضم األول وت الوزن الساى : شديد العين المفتوحة، نحو ُسمهاء، وهذا ُفعَّ

مثال ابن مالك وهو من أسماء الباطل، سمهاء وهو أيًضا اسم للهواء بين السماء 

 واألرض أيًضا يسمى بالسمهاء.

 : ل، نحو  ومن األوزان ََِع َّ بكسر الفاء وفتح العين والالم المشددة، فِعَّ

 اسم مشية فيها تدفٌق وسرعة.سبطرى اسم مشية، مشية فيها تبخرت، وكذلك ِذفقه 

ِع :  ََ بفتح فكسر، َفِعل كذكر، وهو مصدر ذكر، وكذلك ضرًبا،  والوزن ال امن 

 جمع ضريبان.

بكسر الفاء والعين المشددة المكسورة  ومن األوزان وهو الوزن ال ا  : َعي :

فعيل، مثلها ابن مالك بحثيثى، وهو من مصادر حث، تقول حث يحث حًثا، 

الحثيث هذه بمعنى الحث، ومن ذلك الخليفة، بمعنى الخالفة، ومن وحثيًثا، ف

 ذلك قول عمر المشهور لوال الخليفة ألذنت، يعني لوال الخالفة ألذنت.

: ُع َّ َُ بضم األول والثاين والالم والمشددة، ُفُعلَّ مثلها ابن مالك  الوزن العا ر 

ى، وهو وعاء الطلع، الطلع له وعاء يحفظه يسمى الكفرى، وهو مأخوٌذ  بــ اْلُكُفرَّ

من الكفر وهو السرت، ومن ذلك قولهم حذرى، وبذرى، حذرى فالن حذرى أي 

 كثير الحذر، وبذرى أي كثير التبذير.

َُعي : بفاٍء مضمومة، وعين مشددة مفتوحة، ُفعيل، مثلها  الوزن الحاى  عشر 
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ا، وُخليًطا، ابن مالك بُخليط، وهو من مصادر اختلط، تقول اختلط يختلط اختالطً  

 تقول العرب وقع يف ُخليًطا، أي يف أمر مختلط.

بضم الفاء والعين المشددة ُفّعالة مثلها ابن مالك بـــ  الوزن ال اين عشر َعالن:

اَرى، وهو اسم نبت وكذلك خبازى، اسم نبت، ولعله أصل ما يسميه الناس  قَّ اْلشُّ

 اليوم بالخبيز، ومن ذلك خضارى اسم طائر.

عشر وزًنا بناًء ذكرها ابن مالك لألسماء المؤنثة بألف التأنيث  فهذه اثنا

المقصورة، ولها أوزان أخرى كثيرة، مثاًل الكفرى مثال ابن مالك الكفرى تذكر 

كتب اللغة أنه يجوز يف فاءها وعينها أي يف الحرف األول والثاين الفتح والكسر 

ك فيها الفتح والضم والكسر، والضم، يعني أهنا مثلثتان، الفاء والعين مثلثتان، ل

 فثالثة يف ثالثة تسعة أي فيها تسعة لغات.

كل لغة لها وزن، ما ذكر ابن مالك منها إال ُفعلى، وهي تأيت على ُفعلى، 

وُفَعلى، وُفِعلى، وَفَعلى، وَفُعلى، وَفِعلى، وفَِعلى، وفُِعلى، وفِِعلى، لكن هذه 

لة، يعني لم تأيت عليها إال كلمات األوزان غير األوزان المذكورة هي أوزان قلي

قليلة، فلهذا يقولون هذا من عمل اللغويين، حصر أوزان األسماء المؤنثة بألف 

التأنيث المقصورة هذا من عمل اللغويين، وليس من عمل النحويين، النحوي 

عمله أن يبين عالمة التأنيث وأحكام التأنيث، أما حصر هذه األوزان فإنه من عمل 

تى ذكر أوزاهنا المشهورة ليس من عمل النحوي وإنما ذكره ابن مالك النحوي، ح

 فقط لبيان أشهر هذه األوزان لكي نطلع عليها.

ال هي اللغة يعني المعاجم، المعاجم التي هي التي تفرق يف كلمات اللغة، 

فلهذا تتفق كل الكلمات المقصودة، ثم إنه كما سيأيت بعضهم يخص بعض 

يف، كما خصوا المقصور والممدود بكتٍب خاصة، سيأيت المسائل اللغوية بتأل

 شيء من ذلك.
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ال أوزان المقصور عموًما كثيرة، ومعلوم أن أوزان األسماء هي األكثر، 

وزن يف  1500األفعال أوزاهنا محصورة، أما األسماء فأوزاهنا كثيرة، تصل إلى 

قليلة، ومنها أوزان العربية، منها أوزان مضطردة ومنها أوزان كثيرة، ومنها أوزان 

 نادرة، أوزان

وزن أو بناء، ثم استدرك عليه العلماء  300سيبويه ذكر منها قرابة أكثر من 

وزن، لكن النحويين ال يدرسون من ذلك إال  1500حتى أوصلوها إلى قرابة 

المضطرد القياسي، أما السماعي فليس من عمل النحوي وإن كان النحوي يشير 

 تعود أن بابه القياس تعود له يف اللغة.إلى هذا القياسي لكي 

 مم بعد ٌلك  ال ابن مالك:

ِْ  لَِ ْيرِ  َواْعزُ   اْ  ِنَْداراً  هِ 

يعني ما سوى هذه األوزان من أوزان األسماء المقصورة هي أوزاٌن قليلة 

َهانادرة، ثم انتقل إلى ذكر األوزان المشهور أللف التأنيث الممدودة فقال: ) (؛ لَِمدِّ

 ث بألف التأنيث الممدودة هذه األوزان.أي للمؤن

ِعااااااااااااَلمُ  َْ ْعااااااااااااَلُم َأ ََ َها   لَِمااااااااااادِّ

 

ْعَلااااااااااااَلمُ   ََ اااااااااااَا اْلَعاااااااااااْيِن َو  ُمَ لَّ

اااااااااُعْواَل   ََ ْعُلاااااااااَل  َُ  ُماااااااامَّ ََِعااااااااااَل 

 

اااااااااااِعاَلُم َِْعِلَيااااااااااا َمْ ُعااااااااااْواَل   ََ  َو

ََْلااااااَق اْلَعااااااْيِن ََِعااااااااَل َوَكااااااَ ا   َوُم

 

َعاااااااااَلم أِخااااااااَ ا  ََ اااااااااَم  ََ ََْلااااااااَق   ُم

فذكر كم وزن؟ سبعة عشر بناًء سبعة عشر وزًنا؛ ألنه أحياًنا يقول مثلث ثالثة،  

 نعدها، مطلق يعني ثالثة، مطلق يعني فيها الحركات الثالثة.

ْعالَمُ كما قال: ) الوزن األول: ََ َها  (؛ وزن فعالء نحو حمراء، وحسناء، لَِمدِّ

  االسم غير الوصف.وهما يف الوصف وصحراء يف االسم إًذا يأيت يف الوصف ويف

أفعالء بمدها فعالء وأفعالء مثلث العين، ماذا قال يف أفعالء؟  الوزن ال اين:
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َا اْلَعْينِ قال: )  ِعالَُم ُمَ لَّ َْ (؛ يعني يف العين الكسر أفعالء والضم أفعالء والفتح َأ

ولغٍة أفعالء صارت ثالثة، إًذا فالثاين أفعالء نحو أربعاء والثالث أفُعالء نحو أربعاء 

 يف أربِعاء.

والرابع أفعالء بفح العين نحو أربَعاء لغٌة يف أربِعاء، إًذا أربعاء فيها ثالث لغات  

 أشهرها الكسر أربِعاء ويقال أرُبعاء، وأرَبعاء وهي لغات صحيحة.

نحو عقرباء، قيل إنه أنثى العقرب ويطلق على موضع  الوزن الفامس: َعلالم:

ء، وهو اسم موضع سموه بحرمالء ال أدري هل أو اسمه عقرباء، ومن ذلك حرمال

 أصل حريمالء أو ال.

 مم  ال ابن مالك: 

اااااااااُعْواَل  ََ ْعُلاااااااااَل  َُ  ُماااااااامَّ ََِعااااااااااَل 

 

اااااااااااِعاَلُم َِْعِلَيااااااااااا َمْ ُعااااااااااْواَل   ََ  َو

ربما أرادوا أنه موضٌع يكثر فيه الحرمل، المراد هبذا البيت المد يف جميع  

الممدودة، إال أنه قصرها كلها إال واحدًة لضرورة األوزان ألنه يتكلم على األوزان 

الشعر، يعني أراد بفعال فعالء، وفعلال فعلالء، وفاعوال فاعوالء، وفعليا فعلياء، 

 ومفعوال مفعوالء.

لكنه قصر للضرورة والكالم واضح، ألنه يقول لمدها، إًذا يريد أوزان 

 .الممدود، فالسادس هو فاعالء، نحو قصاصاء بمعنى القصاص

 نحو ُقرفصاء، وهي جلسة معروفة. والساب : َعلالم:

نحو عاشوراء لليوم العاشر، وقال بعضهم تاسوعاء لليوم  وال امن: َاعوالم:

 التاسع من محرم.

نحو نافقاء، وقاصعاء وهما اسمان لجحر اليربوع،  :الوزن ال ا  : َاعالم

افقاء، واألخرى يكون اليربوع يجعل له بابين فتحتين، أحدهما تسميه العرب ن



 

 
e 

g h 

f  539 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 القاصعاء.

 نحو كربياء، بمعنى تكرب. :الوزن العا ر: َعليام

نحو مشيوخاء وهو من جموع كلمة شيخ،  :الوزن الحاى  عشر: م عوالم

 شيخ ُتجمع على شيوخ وعلى أشياخ ولها جموع كثيرة من جموعها مشيوخاء.

 مم  ال ابن مالك:

ََْلااااااَق اْلَعااااااْيِن ََِعااااااااَل َوَكااااااَ ا  َوُم

 

َعاااااااااَلم أِخااااااااَ امُ   ََ اااااااااَم  ََ  ََْلااااااااَق 

 يعني أن فعاالء الوزن األول  

مثلث العين، وطلق العين فعااًل، إًذا فعاال وفعوالء وفعيالء، ثالثة أوزان، ألن 

ما بعد العين مد، والمد يتبع حركة ما قبلها، والوزن الثاين فعالء قال: مطلق فاٍء 

ن؟ الفاء، ومطلق فاٍء فعالء، إًذا َفعالء، فعالء، إًذا ما المثلث يف فعالء؟ الفاء والعي

 وُفعالء، وفِعالء، فهذه ستة أوزان تضاف إلى ما سبق.

 إًذا نكمل، انتهينا من الوزن الحادي عشر.

قالوا نحو برساء بمعنى الناس، وبركاء بمعنى شدة  :الوزن ال اين عشر َعالم

 القتل، أو الشدة عموًما، وقال الشاعر: 

   إال ال ينجااااااااااا ماااااااااان ال ماااااااااارا

 

 بركاااااااااااام الف اااااااااااال أو ال ااااااااااارار

 ال ينجي إال شدة القتل أو الفرار. 

قالوا نحو قريثاء، وكريثاء لنوعين من البثر  :والوزن ال الا عشر: َعيالم

 بالقاف وبالكاف، نعم فعيالء، بالياء، كقريثاء وكريثاء.

 مثلوا له دبوقاء وهو من أسماء العذرة. :والوزن الراب  عشر: َعوالم

 فعالء: نحو جنفاء، اسم موضع. :ن الفامس عشرالوز
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ُفعالء وهو كثير نحو كرماء وشركاء يف الصفات،  :والوزن الساى  عشر 

 وخيالء يف المصدر بمعنى التكرب، وعشراء للناقة المرِضع، فهذا كثير.

بالكسر والفتح قالوا نحو سيراء، من  :والوزن الساب  عشر وهو األخير: َيَعالم

فهذا وارد يف الحديث يف شواهد كثيرة سيراء، هي الُحلة المخططة، يعرف السيراء 

 هو ثوٌب أو حلٌة أو برٌد مخطط مخطط بأصفر وأحمر كانوا يحددون األلوان.

هذا ما يتعلق هبذا الباب وهو باب التأنيث ذكر فيه عالمة التأنيث وذكر أهم 

ر أوزان ألف فائدة وغرض لتاء التأنيث وهي الفرق بين المذكر والمؤنث وذك

 التأنيث المقصورة وأوزان ألف التأنيث الممدودة.

أنا كنت قد حضرت الباب التالي وهو باب المقصور والممدود، إن شئتم أن 

 نلقيه وإن شئتم أن نقف.

هو ليس طوياًل لكنه طبًعا يحتاج إلى وقت، كالدرس السابق إال قلياًل، إًذا 

 ونختم هذا الدرس. نستعيذ باهلل 

هلل رب العالمين وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  والحمد

 أجمعين.

 

¹ 



 

 
e 

g h 

f  541 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 
 

 

 الدرس الثاني والعشرون بعد املائة
﷽ 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.

 -أما بعد: 

من سنة خمٍس وثالثين  نحن يف ليلة االثنين الرابع والعشرين من ربيع اآلخر

وأربعمائة وألف، نعقد يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض 

عليه رحمة –الدرس الثاين والعشرين بعد المائة، من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-اهلل

وصلنا إلى باب المقصور والممدود، يف هذه األلفية الطيبة المباركة، بعد أن 

واب النحو، ثم بدأ ابن مالك بعد ذلك بخلط أبواب النحو انتهينا من أغلب أب

بابين من أبواب الصرف،  -إن شاء اهلل–بأبواب الصرف، فندرس يف هذه الليلة 

 -عليه رحمة اهلل–الباب األول: هو باب المقصور والممدود، وقد عقده ابن مالك 

 يف سبعة أبيات، قال فيها: 

 اْلَمْقُصْوُر َواْلَمْمُدْوُد

ا اْ ااام  اْ اااَ ْوَجَب ِماااْن َ ْباااِ  .إِ 771 ٌَ

ََّااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَرخ  اْل

 

ا َن ِْيااااارَ َكاألََ اااااْ    ٌَ ْ ًحاااااا َوَكااااااَن  ََ 

ِْ اْلُمَعااااااا ِّ اِِخااااااارِ 772  ِلنَ ِْيااااااارِ ََ . 

 

 ُمُبااااااْوُ  َ ْصاااااارَ بِِفَياااااااَ  َظاااااااِهرِ  

َعاااَ  َِاااا َجْمااا  َماااا773  َُ  .َكِ َعاااَ  َو

 

َمى  ْعَلااااااَن َنْحااااااُو اْلاااااادُّ َُ  َكِ ْعَلااااااَن َو
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 َ َحقَّ َ ْباااَ  آِخااارَ َألِاااْ  .َوَماااا اْ ااا774 

 

ِْ َذْ َمااااك ُعاااارِْخ   اْلَماااادُّ َِااااا َن ِْياااارِ ََ 

 .َكَمْصااَدِر اْلِ ْعااِ  الَّااِ   َ ااْد ُبااِدَ ا775 

 

ْمااااِز َوْصااااَ  َكاااااْرَعَوَ  َوَكاْرَتااااَأ   ََ  بِ

ا776  ٌَ ا َ ْصاااارَ َو ٌَ  .َواْلَعاااااِىُم اْلنَّ ِْياااارِ 

 

 َمااااااَد بِنَْفااااااَ  َكاْلِحَجااااااا َوَكاْلِحااااااَ ا 

ٌِ  اْلَمااااادِّ اْضاااااََِراَرًا 777  .َوَ ْصاااااُر 

 ُمْجَمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُ 

 

 َعَلْيااااااِه َواْلَعْ ااااااُس بُِفْلااااااَ  َيَفاااااا ُ  

فهذا الباب كما ذكرنا من أبواب التصريف يتعلق بنوٍع من أنواع األسماء وهي  

األسماء المقصورة واألسماء الممدودة، وليس المراد أن يذكر ويحصر كل 

من عمل أهل اللغة، وإنما مراده بيان القياس  األسماء المقصورة والممدودة، فهذا

من المقصور والمدود، الذي هو أمل النحوي ألن النحو إنما يدرس المضطرد، 

 وال يدرس السماعي.

وإن كان يذكر النحوي يف أبوابه أن هذا السماع وهذا قياس، يبين المضطرد 

لى المعاجم وما فتقيس عليه، ويبين السماعي، فمعنى ذلك أنك البد أن تعود فيه إ

قالت العرب لتتبين أمره، إًذا فالكالم على المقصور والممدود يف النحو إنما 

سيكون على القياسي المضطرد متى تقول إن هذا االسم المقصور، مقصور 

قياسًيا، وهذا الممدود ممدوٌد قياًسا ومتى ستقول إن هذا المقصور وذا الممدود 

 بالكالم على االسم المقصور. بن مالك ليسا قياسيين، بل سماعيان، فبدأ ا

كما عرفناه أكثر من مرة وها هو محل تعريفه، االسم  واال م المفصور:

المقصور هو االسم المعرب الذي آخره ألٌف الزمة، هذا الذي يسميه النحويون 

االسم المقصور، االسم المعرب الذي آخره ألف الزمة، نحو الفتى والعصا، 

 والمستشفى، ونحو ذلك.والمسعى والملتقى، 

وقولنا يف التعريف االسم ُيخرج غير االسم أي ُيخرج الفعل والحرف، ويسعى 

ويخشى ويرضى ال تسمى عند النحويين كلمات مقصورة، وكذلك الحرف نحو 

 على، وماء، فال تسمى هذه كلماٍت مقصورة، وإن كانت مختومة بألف.
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ا ُيخرج؟ المبني فاألسماء وقولنا يف التعريف االسم المعرب، المعرب ماذ

المبنية التي آخرها ألف، متى أداة استفهام واسم شرط، وهذا اسم إشارة، ال تسمى 

 مقصوًرا، وقوله: التعريف الذي آخره ألف ُيخرج ما ليس آخره ألًفا.

ُيخرج ما كان يف آخره ألٌف لكن ليست الزمة،  و وله يف ال عري  أل   الزمن:

اٍل ألًفا وتأيت يف أحواٍل أخرى غير ألف، كقوله أكرمت بمعنى أهنا تأيت يف أحو

أخاك، فإن األلف يف أخاك ليست الزمة، ألهنا تأيت يف الرفع أخوك، ويف الجزم 

أخيك، فال نسمي أخالك مقصوًرا، وكذلك لو قلت يف المثنى، المحمدان أو 

ين الزيدان، فال تسمى مقصوًر، ألنك تقول يف النصب والجر المحمدين والزيد

 وهكذا، فهذا هو االسم المقصور عند من؟ عند النحويين.

أما اللغويون فإهنم قد يطلقون المقصور على كل مختوٍم بألف، حتى ولو كان 

فعاًل أو كان حرًفا أو كان مبنًيا، فلهذا نجد بعض المفسرين مثاًل والشراح يفسرون 

نا على اصطالح على مذهبهم، فيقولون متى مقصور، أو يسعى مقصور، والكالم ه

 النحويين.

 .(6:41@) هالب:

نعم قلنا االسم المعرب الذي آخره ألف، فالبد أن تكون األلف يف  الشيخ:

 آخره، أخاك األلف يف آخر أخ والكاف مضاٌف إليه، والمضاف إليه كلمٌة أخرى.

االسم المقصور: بعد أن عرفناه وميزناه عن غيره نقول االسم المقصور 

 والسماعي. نوعان، القياسي،

فه ابن مالك ويتكلم على أحكامه. الفيا ا:  وهو الذي يعرِّ

وهو الذي ال يدخل يف تعريف ابن مالك اآليت، فبدأ ابن مالك  والسماعا:

  َفالبالكالم على القياسي : 
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ََّااَرخ  ا اْ اام  اْ ااَ ْوَجَب ِمااْن َ ْبااِ  اْل ٌَ  إِ

 

ا َن ِْيااااارَ َكاألََ اااااْ    ٌَ ْ ًحاااااا َوَكااااااَن  ََ 

ِلنَ   ِْ اْلُمَعاااااااااا ِّ اِِخاااااااااارِ ََ   ِْياااااااااارِ

 

 ُمُبااااااْوُ  َ ْصاااااارَ بِِفَياااااااَ  َظاااااااِهرِ  

َعاااااَ  َِاااااا َجْمااااا  َماااااا  َُ  َكِ َعاااااَ  َو

 

َمى  ْعَلااااااَن َنْحااااااُو اْلاااااادُّ َُ  َكِ ْعَلااااااَن َو

إٌا جم  : االسم المقصور السماعي هو االسم المعتل اآلخر يقول  

 : يدين

 أن يكون ما قبل آخره واجب الفتح. الفيد األول: 

 أن يكون له نظير من الصحيح اآلخر. ل اين:وا

إًذا آخره ألف وما قبل آخره يجب أن يكون مفتوًحا، ويجب الفتح أي ال يأيت 

 مرة مفتوًحا وال مرة مكسوًرا وال مرة مضموًما ال بل يجب أن يكون مفتوًحا.

أن يكون له نظيٌر من الصحيح يجري على قياسه  والفيد ال اين وهو األهم:

 والمثال يبين ذلك.وقاعدته 

مصدر الفعل الالزم الذي يأيت على وزن فعل، الفعل الالزم، الفعل  م ال ٌلك:

 الالزم الثالثي يأيت على َفَعل كخرج، يأيت على َفِعل، كَفِرح ويأيت على َفُعل ككُرم.

ذكرنا يف أبنية المصادر يف باٍب سابق أبنية المصادر كيف تأيت؟ من ذلك ما 

الفعل الالزم، الفعل الذي على وزن َفِعَل، كفرح أو ضرب، كيف ذكرناه يف مصدر 

يكون مصدره؟ قال ابن مالك يف البيت: الفعل الالزم مصدره على َفَعل، فَِعل هو 

 مصدر الفعل الالزم:

ْعاااااا   ِ َياااااااُ  َمْصااااااَدِر اْلُمَعاااااادَّ  ََ 

 

ا  ٌِ  َمالََمااااااااااَن َكاااااااااااَرىَّ َرىَّ  ِمااااااااااْن 

َعاااااااا  ََ ِعااااااااَ  الَّااااااااالِزُم َباُبااااااااُه  ََ  ْ  َو

 

 َكَ اااااااااَرَ  َوَكَجاااااااااًو  َوَكَشاااااااااَلْ   

فيقول الفعل الالزم كفرح، وقرب، الزم الصرف أن يكون على وزن َفَعٍل  

 كفرح فرًحا، وطرب طرًبا، ننظر اآلن.
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نأيت بفعل آخره صحيح كفرح، فرح فرًحا، وأسف أسًفا ثم نأيت بفعٍل آخره 

 ح فرًحا.معتل، مثل جويَّ مصدره جوًى، جوى يجوي جوًى، كفرح يفر

إًذا جوى أخره ألف ما قبل األلف واجب الفتح وله نظير من الصحيح أي أن 

هذه القاعدة مضطردة يف الصحيح ويف المعتل، فلهذا نقول إن المعتل إن اعتالله 

إلى القصر كان بطريٍق قياسي، ال مجرد السماع أن العرب فقط وضعت هذا االسم 

 مقصوًرا ال على قياس.

، وتطاول المرض وداٌء يف الصدر أيًضا ومن ذلك لو قلنا الجواء هو الحزن

 يعمى عمًى، إًذا قياس، هذا قياس يف الصحيح ويف 
َّ

مثاًل هويَّ يهوى هوًى، وعمي

، والقياس هنا 
ٌ

 عمًى أيًضا قياسي
َّ

المعتل، أيًضا نقول إن فرح فرًحا قياسًيا وعمي

 أدى إلى كون الكلمة مقصورة.

إذا اسٌم استوجب  سي، فهذا قول ابن مالك فنقول إن هذا المقصور قيا

من قبل الطرف فتًحا قبل آخره وكان ذا نظيٍر، أي كان ذا نظيٍر من الصحيح اآلخر، 

مثل ماذا؟ قال كاألسف، األسف هذا مثال للمعتل أم للصحيح؟ للصحيح أسف 

 يأسف أسًفا.

 فالصحيح أسف يأسف أسًفا، ما حكم المعتل منه؟ قال: 

 ِْ ِلنَ ِْياااااااااارِ  اْلُمَعاااااااااا ِّ اِِخاااااااااارِ  ََ

 

 ُمُبااااااْوُ  َ ْصاااااارَ بِِفَياااااااَ  َظاااااااِهرِ  

 لو جاء الفعل معتاًل على فعل يفعل فعاًل فإن قصره حينئٍذ يكون قصًرا قياسًيا. 

بعد ذلك يف  ما ذكره ابن مالك  وم ال آخر لال م المفصور الفيا ا:

 قوله: 

َعاااااَ  َِاااااا َجْمااااا  َماااااا َُ  َكِ َعاااااَ  َو

 

ْعَلاااااا  َُ َمىَكِ ْعَلااااااَن َو  َن َنْحااااااُو اْلاااااادُّ

يف الباب  -إن شاء اهلل–من جموع التكسير وجموع التكسير كثيرة ستأيت  
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 .-إن شاء اهلل–التالي، يف الدرس القادم  

من جموع التكسير الجمع على فَِعل وُفَعل، ما الذي ُيجمع على فَِعل وُفَعل؟ 

لى ُفعل ما كان الذي ُيجمع على فِعل ما كان مفرده على فِعلة، والذي ُيجمع ع

مفرده على ُفعلة، وهذا يطرد يف صحيح اآلخر ومعتل اآلخر، وصحيح اآلخر مثل 

 قِربة جمعها قِرب، وِكسرى جمعها ِكسر هذا يف الصحيح.

يف المعتل اآلخر لو جاءت فعلى، معتل اآلخر كلِحية فِعلى، والمها حرف علة 

ي أم سماعي؟ قياسي الياء، ما جمع لحية؟ لِحى، لحى اسم مقصور، قصره قياس

ألنه جاء بطريٍق قياسي وله نظير من الصحيح، وكذلك لو قلنا مرية مرى، وفرية 

 فرى، وهكذا.

 وأما ُفُعلى وجمعها ُفعل، نحو قربة من الصحيح وجمعها قرب، ودملة ودمل.

ثم نأيت إلى المعتل كدمية وجمعها دمى، وهذا مثال ابن مالك، دمى اسٌم 

ي بطريٍق قياسي، لو سألنا عن مدية وجمعها مدى، هذا مقصور، وقصره قياسي أ

مقصور، قياسي أم سماعي؟ قياسي؛ ألن مدية ومدى كقربة وقرب له نظير يف 

الصحيح، الذي له نظير يف الصحيح نقول إنه قياسي، واألسماء المقصورة القياسية 

كثيرة، ألن كل اسٍم مقصوٍر جاء بطريٍق قياسي فهو من األسماء المقصورة 

 القياسية.

هما لهم أن القواعد المطردة كثيرة، القاعدة المطردة إذا جاء عليها صحيح 

ومعتل، فنقول على المعتل هذا إذا كان ما قبله مفتوًحا، ماذا يحدث لحرف العلة 

بعد الفتحة؟ يكون ألًفا، وهو مقصور بطريٍق قياسي، فمن األسماء المقصورة 

 القياسية، اسٌم مفعول غير الثالثي.

اسم المفعول درسناه يف باب اسم الفاعل واسم المفعول يف المشتقات، كيف 
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ُيأخذ من الثالثي؟ على وزن مفعول، ومن غير الثالثي الرباعي والخماسي 

( المضارع وقلب حرف المضارع ميًما مضمومة 18:24@والسداسي، على )

 وفتح ما قبل اآلخر، إًذا ما قبل اآلخر فيه مفتوح وجوًبا.

ء يف الصحيح نحو أكرم، نقول: أكرمت زيد، فزيٌد مكرم، أين جاء فإذا جا

المعتل؟ أعطيت زيٌد معطى، ونقول معطى اسٌم مقصوٌر قياسي ألنه جاء بطريق 

القياسي وله نظيٌر يف الصحيح، وإذا احرتمته فهو محرتم هذا يف الصحيح، 

 واصطفيته فهو مصطفى، هذا مقصوٌر قياسي.

قياسية، لو تبحث يف اللغة العربية ما األشياء التي ومن األسماء المقصورة ال

يجب فتح ما قبل آخرها؟ األشياء الذي يجب فتح ما قبل اآلخر، فإذا كان اآلخر 

حرف علة، فإنه البد أن ينقلب إلى ألف، من األسماء المقصورة القياسية: اسم 

 الزمان واسم المكان، إذا كان على وزن مفعل.

لمكان أهنما يأتيان على مفعل ومفِعل، على مفَعل معروف يف اسم الزمان وا

مثل مذهب، وعلى مفِعل مثل مجلِس، نحن نريد مفَعل ألن ما قبل آخره واجب 

الفتح، فتقول يف الصحيح المكان الذي ذهب منه زيد فهو مذهب زيد، أي مكان 

 ذهابه، ومكان وقوفه موقف على ما يصح.

مكتب، فإذا جئنا إلى المعتل كــ سعى، المكان الذي يكتب فيه   لنا م اًل ك ب:

مكان سعيه مسعى، ومن هذا مسعى مكان سعي الناس يف مكة شرفها اهلل، مسعى 

اسم مكان، اسم مكان لمكان السعي على وزن مفَعل ما قبل آخره مفتوح وجوًبا، 

فإذا جاء من المعتل وجي قلب حرف العلة ألًفا، فنقول مسعى، فيكون اسم 

 .مقصوًرا قياسًيا

ولهى يلهو، مكان اللهو: ملهى، ورمى يرمي مكان الرمي: مرمى، ومن هذا 
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 المرمى المعروف. 

االسم الذي على وزن مفَعل، هناك  من األ مام المفصورة الفيا ين أيًضا:

أسماء تأيت على وزن أفعل، مثل اسم التفضيل على وزن أفعل، فإذا جاء من 

 زيد، ومن َفُضل أفضل. الصحيح من َكُرم فهو أكرم فمحمٌد أكرم من

 فهو أعمى أفعل ما قبل آخره مفتوح، فنقول أعمى  َإٌا جام من المع  :
َّ

كعمي

 أعشى وهو الذي ال ُيبِصر يف الليل، ودنا فهو أدنى، نعم.
َّ

 مقصوٌر قياسي، وعشي

 مستشفى، 
ٌ

 أم ال؟ مقصوٌر قياسي
ٌ

إذا قلنا مثاًل مستشفى، مقصوٌر قياسي

مستشفى اسم مكان، اسم مكان استشفاء، فهو اسم المستشفى من المشتقات، 

مكان من غير الثالثي، نأيت بالمضارع يستشفي ثم نقلب حرف المضارع المضموم 

ونفتح ما قبل اآلخر مستشفى، فيكون ما بعد الفتحة ألًفا فيكون مقصوًرا قياسًيا وله 

 نظيٌر من الصحيح، نظيره من الصحيح نحو استخرجت فهو مستخرج.

 (.23:38@) هالب:

من الثالثي مفِعل ومفَعل من الثالثي، من غير الثالثي كاسم المفعول،  الشيخ:

بعد ذلك على االسم الممدود، انتهى من الكالم على  ثم تكلم ابن مالك 

االسم المقصور القياسي ثم انتقل إلى الكالم على االسم الممدود واالسم 

 كان تعريفه.الممدود أعطيناه أكثر من مرة من قبل، وهذا م

 هو االسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألٌف زائدة. اال م الممدوى:

 سماء، دعاء، اهتداء، إهداء، ونحو ذلك. نحو:

: ُيخرج الفعل والحرف، فالفعل جاء والحرف كحرف الباء، هذه  و ولنا أل  

 ال تسمى مدوًدا عند النحويين.
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ؤالء، اسم إشارٍة مبني ومع ذلك ُيخرج المبني، مثل ماذا؟ كه و ولنا المعرب: 

 آخره همزة قبلها ألف.

ُيخرج ما قبل آخره ألٌف غير زائدة، نحو: ماٍء  و ولنا  ب  آخرْ أل   زا دة: 

الذي ُيشرب، وداٍء، فماء وداء آخرها همزة وقبل الهمزة ألف إال إن هذه األلف 

 ليست زائدة، ولكنها منقلٌب عن أصٍل.

لف ال تكون أصاًل يف اسم المعرب وال فعٍل وعرفنا أكثر من مرة أن األ

متصرف، إما أن تكون زائدة، وإما أن تكون منقلبٍة عن أصٍل عن واو وعن ياء، وهنا 

 منقلبة هذه ال تسمى أسماًء ممدودة.

ا َاال م المدوى: ًٌ  هو االسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألٌف زائدة. إ

ي وسماعي، فبدأ ابن مالك بالكالم قياس واال م الممدوى أيًضا على  سمين:

 : على ألف الممدود القياسي فقال 

 َوَماااااا اْ اااااَ َحقَّ َ ْباااااَ  آِخااااارَ َألِاااااْ  

 

ِْ َذْ ًمااااا ُعاااارِْخ   اْلَماااادُّ َِااااا َن ِْياااارِ ََ 

 َكَمْصااااَدِر اْلِ ْعااااِ  الَّااااِ   َ ااااْد ُبااااِدَ ا 

 

ْمااااِز َوْصااااَ  َكاااااْرَعَوَ  َوَكاْرَتااااَأ   ََ  بِ

ا َاال م الممدوى ال  ًٌ   إٌا جم   يدين:: هو االسم المعتل اآلخر فيا اإ

 أن يكون ما قبل آخره ألًفا. الفيد األول:

 أن يكون له نظير من الصحيح اآلخر. الفيد ال اين:

هذا قوله وما استحق قبل آخٍر ألف، المد يف نظيره حتًما ُعِرف، واألسماء 

توجب زيادة ألٍف قبل  الممدودة القياسية أيًضا كثيرة، ألن القواعد المطردة التي

اآلخر كثيرة، من ذلك مصدر أفعل، هذا أيًضا شرحناه يف أبنية المصادر إذا كان 

الفعل على وزن أفعل، كأكرم وأقبل، فإن مصدره على وزن إفعال، هذا مطرد، 

تقول أفعل ُيفعل أفعااًل، كرم ُيكرم إكراًما، وأقبل ُيقبل إقبااًل، هذا من الصحيح 
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 ا.أكرم يكرم إكرامً  

وهناك ألف قبل اآلخر أوجبها البناء، بناء إفعال، فإذا جاء هذا من المعتل نحو: 

يف آخر األلفية  -إن شاء اهلل–أعطى، فإنك ستقول أعطى يعطي إعطاًء، سيأيت 

الكالم على باب اإلعالل، بيان إعالل حروف العلة والهمزة فاعتل، إما بالحذف 

 تها، ونحو ذلك.وإما بالقلب، وإما بالتسهيل بنقل حرك

الذي حدث هنا يف الفعل أعطى يعطي، فاألصل ياء، أعطى يعطي، ثم تأيت 

بالمصدر على إفعال، إفعال أي آخر حرف الالم، أي الحرف األصلي الثالث وهو 

الياء يف يعطي، فقياًسا تقول: أعطى يعطي إعطاًيا، إعطاي، مثل أكرم يكرم إكراًما، 

 أعطى يعطي إعطاًيا.

القواعد التي ستأيت أن الواو والياء إذا تطرفتا بعد ألف انقلبت إلى أن من 

همزة، هذه قاعدة اإلعالل، وهذا الذي حدث هنا، تطرفت الياء بعد ألف فانقلبت 

 همزة، فقلنا أعطى يعطي إعطاًء، وكذلك أهدى يهدي إهداًء، وما إلى ذلك.

 يف  وله:  : ما ذكره ابن مالك وم ال  آخر على اال م الممدوى الفيا ا

 َكَمْصااااَدِر اْلِ ْعااااِ  الَّااااِ   َ ااااْد ُبااااِدَ ا

 

ْمااااِز َوْصااااَ  َكاااااْرَعَوَ  َوَكاْرَتااااَأ   ََ  بِ

وقد ذكرنا أيًضا يف أبنية المصادر، أن الفعل إذا ُبدأ هبمزة وصل فإن مصدره  

 يكون بزيادة ألٍف قبل آخره.

قول: أي فعل مبدوء هبمزة وصل، مثل انطلق، فت وم ال ٌلك من الصحي : 

انطلق ينطلق والمصدر انطالًقا، انطلق ينطلق انطالًقا إذا المصدر انطالق قبل آخره 

 ألف، إًذا استخرج يستخرج استخراًجا، وهكذا كل مبدوء هبمزة وصل.

فإذا جاء ذلك من المعتل اآلخر كـــ اهتدى، فإنك ستقول اهتدى يهتدي 

وما بعده همزة، فصارت  اهتداًء، فوجب أن يكون قبل اآلخر ألف بحكم الصيغة،
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 ممن ممدوًدا قياسًيا ألنه مسبوق هبمزة قبلها ألٌف زائدة.

هو الذي حدث يف أعطى يعطي إعطاًء، وكذلك اقتدى  وال   ذد  هنا:

 يقتدي اقتداًء، إلى آخره واألمثلة كثير على ذلك.

 أو ومن األسماء الممدودة القياسية أيًضا: ُفعاٍل االسم الذي يأيت على فعال،

المصدر الذي يأيت على وزن فعال، درسنا يف أبنية المصادر أن ُفعال مصدر ماذا؟ 

مصدر فعل الدال على صوٍت أو داء، فعل إذا دل على صوٍت أو داء فمصدره على 

 وزن فعال.

 َصرخ صراًخا. َمن الصحي :

بغى بغاًء أو بكى بكاًء، ورغى رغاًء، وإذا قلت عوى عواًء، عواًء  ومن المع  : 

 فعال أوجب قبل اآلخر ألًفا، وإذا جاء من المعتل صار ممدوًدا قياسًيا.ف

فِعال، قلنا اآلن سنتتبع القواعد القياسية التي  ومن األ مام المدوىة الفيا ين:

توجب قبل اآلخر ألًفا، من ذلك فعال، وهو مصدر فعل، أو أحد مصدر فاعل، إذا 

 اعلة وفِعال، مقاتلة وقتال.كان الفعل على وزن فاعل، فقاتل فإن مصدره مف

طرحنا ذلك يف أبنية المصدر، مقاتلة ال يكون هنا، ألنه ليس قبل آخره ألف، 

وإنما نريد فِعال، فمن الصحيح قاتل قتااًل، وجدل جدااًل، فإذا جاء فاعل من 

المعتل، مثل عاد فالمصدر عاد يعادي ِعداًء ووالى يوالي ِوالًء هذا مصدر والى 

 يوالي ِوالًء.

أما الوالء فهذا اسم مصدر، اسم المصدر، وما خالف المصدر يف شيٍء من 

أحكامه، ولو بحثنا يف اللغة، ولو بحثنا يف النحو لوجدنا قواعد أخرى توجب قبل 

اآلخر ألف وتأيت يف الصحيح والمعتل، فنقول حينئٍذ إن المعتل صار ممدوًدا 

 قياسًيا.
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ي والممدود القياسي سيذكر لنا بعد أن ذكر ابن مالك أن المقصور القياس 

 : َفال المقصور السماعي والممدود السماعي، 

ا ٌَ ا َ ْصاااااااارَ َو ٌَ  َواْلَعاااااااااِىُم اْلنَّ ِْياااااااارِ 

 

 َمااااااَد بِنَْفااااااَ  َكاْلِحَجااااااا َوَكاْلِحااااااَ ا 

يقول: إن السماعي من المقصور ومن المدود هو ما ليس له نظيٌر من  

، وهو العقل، ومثَّل الممدود السماعي الصحيح، وَمثَّل المقصور السماعي بالحجا

 بالحذاء وهو النعل ولكنه ذكر ال )ذا( يف البيت لضرورة الشعر.

الحجا: لم يأيت على نظيره شيٌء من الصحيح، ألنه من حجا يحجو، ومصدر 

حجا يحجو حجًوا، مثل سهى يسهو سهًوا، عند من قالوا الحجا: حجا يحجو 

ال؟ إًذا نقول سماعي هذا السماعي، وكذلك حًجا، فحًجا جاء بريٍق قياسي أم 

 الحذاء، الحذاء من حذا يحذو، وقياسه حذا يحذو حذًوا، كسهى يسهو سهًوا.

عندما قالوا حذاٌء قلنا إن هذا سماعي ألنه لم يأيت بطريٍق قياسي، وتقدير البيت 

: والعادم النظير حجال كونه مقصوًرا أو ممدوًدا، ثابٌت بالنقل، قال السابق هو:

ا اْلنَّ ِْيرِ  َواْلَعاِىمُ " ؛ ذا حال، يعني والعادم النظير حالة كونه ذا قصر أي "َ ْصرَ  ٌَ

 مقصوًرا أو ممدوًدا فإنه ال يثبت إال بالنقل.

فلو استمعنا مثاًل للغة إلى الفعل اعتنى، لكن لم نسمع له يف اللغة مصدًرا، 

 ُيسمع، ألن هذا قياس. لجاز لنا أن نقول قياًسا اعتنى يعتني اعتناًء ولو لم

القياس هو ما قيس على الكثير، إذا جاء الشيء على وجٍه كثير، سردناه وقسناه 

يف كل متشابٌه، نقول هذا قياس وهو الصحيح حتى ولو لم ُيسمع، ألنه من باب قدر 

 يقتدر اقتداًرا.

بخالف هدًى من هدى يهدي، هذا خاليف ثم قالت العرب هدًى أخذوا من 

دًى، لو جئنا إلى رمى يرمي، هل نقول ُرمًى مثل هدى يهدي هدًى، هدى يهدي ه
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 ال قياسي، إًذا ال 
ٌ

ورمى يرمي رمًى، هل نقول ذلك؟ ال، لماذا؟ ألن هدًى سماعي

 يقاس يف نظائره.

وكذلك سماء ودعاء، سماعيان أم قياسيان، ننظر هل لهما نظير يف الصحيح أم 

ر سما يسمو؟ سمًوا، سما يسمو ال؟ سماء من ماذا؟ من سما يسمو، ما مصد

 يسمًوا، القاعدة قعد يقعد قعوًدا، هذا من الصحيح ومن المعتل سما يسمو سمًوا.

هذه فعل، فعل الالزم بابه فعول، أخذناها يف األبنية أبنية المصادر، الفعل 

الالزم قياسه فعل، وفعل الالزم قياسه فعول، كقعد يقعد قعوًدا، وجلس يجلس 

ياسه فعل، وكذلك سهى يسهو سهًوا، سما ليست سهى، سما يسمو جلوًسا، على ق

 سمًوا، قياسه قعد يقعد قعوًدا.

فلما قالت العرب سما يسمو سمًوا وسماًء، قلنا إن سماء سماعي ألنه جاء 

 بمحض القياس، ولم يأيت على طريقٍة مطردة، لم يأيت على طريقٍة قياسية.

 (.43:34@) هالب:

ًرا بمعنى السمو، واستعملت اسًما بمعنى اسم للخارج، الباء تأيت مصد الشيخ:

 أي لكل شيء مرتفع، تأيت كذا وتأيت كذا.

لكن فعال ال يؤخذ من فعل يفعل فعواًل بقياس فعال، وكذلك دعا يدعو، نقول 

دعا يدعو، دعا ربه يدعوه، القياس دعا ربه يدعوه دعًوا، وهذا مصدر معروف، دعا 

 يدعو دعًوا.

، ليس مثل سماء، هذا الزم، لكن دعا متعدي دعا ربه، دعوه دعا هذا متعدي

دعًوا، ما مصدر فعل متعدي؟ مصدر فعل متعدي فعٌل هناك مصدٌر متعدى من ذي 

ثالثٍة كرد رًدا، إًذا قياسه مثل ضرب، ضرب يضرب ضرًبا، ودعا يدعو دعًوا، وهذا 

و به، أن اللفظ المسموع ثم قال دعاًء، دعاء يأيت بدعوة المصدر، ويأيت بالمدع
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المدعو به يأيت مصدًرا ويأيت اسًما، إال أن فعال على كل حال فعال ال ُيؤخذ بوجه  

قياسي من فعل المتعدي، فنقول إن دعاء ال ُيؤخذ بوجٍه قياسي من الفعل المتعدي 

 فنقول إنه سماعي.

فلهذا ال نأخذ من سها يسهو سهًوا: سها، سها يسهو ال نأخذ سها أو سهاء، 

 ما يسمو.مثل س

هفا يهفو قالوا هفًوا وقالوا ُهفًوا، لكن ما نقول هفاء أو ُهفاء، مثل سماء 

 ودعاء، ألن هذه سماعية ال قياسية.

ما يؤخذ بطريٍق قياسٍي واحد  الفيا ا:، إًذا فالقياسي من المقصور والممدود

 يف الصحيح والمعتل.

 صحيح اآلخر.ما ُيؤخذ بطريٍق سماعي وليس له نظيٌر يف ال والسماعا: 

لو قلنا الفتى سماعي أم قياسي؟ الفتى سماعي، فتى يفتي فتًوا، ثم قالوا فتًى، 

 فعل ما يؤخذ منه فتى يفتو.

وكذلك ثرى بمعنى الرتاب أو الثناء، هذه كلها سماعية، وكذلك الفتاء بالمد 

يٍق بمعنى الحداثة، والثناء والثراء، هذه كلها ممدوداٌت سماعية ألهنا ال تؤخذ بطر

 الباب بقوله:  قياسي، ثم بعد ذلك ختم ابن مالك 

ٌِ  اْلَمااادِّ اْضاااََِراًرا ُمْجَمااا ُ   َوَ ْصاااُر 

 

 َعَلْيااااااِه َواْلَعْ ااااااُس بُِفْلااااااَ  َيَفااااااُ   

 ٌكر يف ه ا البيت مسأل ين:  

قصر الممدود يف ضرورة الشعر، االسم الممدود سواء كان  المسألن األولى:

الممدود ما حكم قصره يف ضرورة الشعر؟ يقول: هو قياسًيا أو سماعًيا، االسم 

 جائٌز باإلجماع، قال: 
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 اْضََِراًرا ُمْجَمُ  َعَلْيهِ  اْلَمدِّ  ٌِ  َوَ ْصرُ 

يعللون ذلك بأنه رجوٌع إلى األثر، وهذا هو باب الغرائر، باب يف غرائر الشعر 

أن يعود إلى أهنا تعيد األشياء إلى أصولها المهجورة المرتوكة الممنوعة، فللشعر 

َدَخـْلـُت الـِخـْدَر ِخـْدَر "األصول المهجورة هذا يف الشعر، كما لو قلت مثاًل: 

؛ عنيزة اسم امرأة ممنوعة من الصرف لكن تركوها وأعادوها إلى األصل، "ُعـنَـْيـَزةٍ 

 أعادوها إلى األصل وهو الصرف، هذا لبيان الضرورة الشعرية.

به إلى أصله، كيف رجوٌع به إلى أصله؟  فقالوا: إن قصر الممدود، رجوعٌ  

سبق يف الدرس الماضي أن شرحنا أن القصر هو أصل المد على أرجح األقوال، 

يف المسألة قوالن آخران، لكن أرجح األقوال ما عليه الجمهور أن القصر هو أصل 

المد، فإذا قلت حمراء، هذا ممدود أم مقصور؟ ممدود، ما أصله؟ أصله حمراء، 

 ف واحدة نائمة، حمرى على وزن فعلى، ثم زيدت ألٌف قبل آخره.لراء وأل

فقلبت األلف الثانية همزة لكي تحذف، لو بقيت ألف وألف لحذفت إحداهما 

الجتماع الساكنين فلم نستفيد شيًئا من األلف أضفنا ألف وحذفنا ألف، فزادوا ألًفا 

 وقلبوا الثانية همزة، فصارت حمراء.

وما ليلى ولم أرى "ممدود قول أمية بن أبي عائد: ومن ذلك؛ أي من قصر ال

فُهم مثل الناس الذي "، ويف قوٍل آخر: "(50:38@مثلها بين السماء األرض )

 ."يعرفونه وأهل الوفا من حادث وقديم

البد من صنعى وإن قال اغتفر، وإن تحن كل عوٍد "ومن هذا الرجل المشهور 

 ؛ فهذه مسألة يف األولى."ودبر

بين "الشاهد قصر الممدود، يف البيت األول قال:   انين يف البيت:المسألن ال

 "َقَصر، ويف الثاين قالك  "بين السماِء واألرض"، ولو مد لقال: "السماء واألرض
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البد من "، ويف الثالثة قال: "وأهل الوفاء"ولو مد لقال:  "وأهل الوفا من حادٍث  

 ."البد من صنعاء"، ولو مد لقال: "صنعى

األخرى يف البيت وهي عكس األولى: وهي مد المقصور يف ضرورة المسألة 

 الشعر، وهذه مسألة خالف، فلهذا قال يف البيت: 

 َيَف ُ  بُِفْلَ   َواْلَعْ ُس 

بخلف؛ يعني بخالف فيها خالف، ابن مالك يذهب يف هذه المسألة إلى 

أنه  فأقر "بخلف"الجواز، ألنه قال: والعكس يقع، قال: والعكس يقع، ثم قال: 

وسكت قلنا حدث  "والعكس فيه خالف"يقع، ثم بين أن فيه خالًفا، لو قال: 

خالف ولم ُيرجح، عندنا قال: العكس يقع، أي أثبت أنه يقع ويجوز، ولكن ذكر 

  والفالخ على  ولين يف المسألن:أن فيه خالًفا، 

ا وهو قول البصريين، قالوا: ال يجوز يف الشعر أن تمد المقصور، وهذ المن :

عائٌد إلى قولهم السابق يف أن القصر هو أصل المد، وإنما يعاد الشيء إلى أصله، 

 وال يعاد األصل إلى فرعه.

هو الجواز وهو قول الكوفيين أجازوا ذلك واحتجوا أنه ورد يف  :والفول ال اين

 بعض المسموع من الشعر، ومن ذلك قول العجاج: 

اااااااْرباْل   والَماااااااْرُم ُيْبِلياااااااِه بِاااااااالَم السِّ

 

 تَعاُ اااااُب اإِلْهاااااالِل َبْعاااااَد اإلْهاااااالْل.

فقال: والمرء يبليه بالَء؛ أصله بلل، ثم مد فقال بالَء ولو جعله بالفتح َبالَء  

فهذه كلمٌة أخرى َبالء وهي غير مناسبة لمعنى البيت، ألن المراد هنا البلى ألنه 

 ه يصيبه الباِلء.يبلو، وليس المراد الَبالء، أي أبلى بالًء حسنًا، ال بل المراد أن

 ومن ذلك قوٌل آخر:

 يالاااااك مااااان تمااااار ومااااان  يشاااااام

  

 ينشااااااااااب يف المسااااااااااع  واللَااااااااااام 
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 واألصل لهى يف القصر، إال أنه مد فقال اللهاِء، ومن ذلك قوٌل آخر:

 َ اااااُي نينا الااااا   أ نااااااَك عنِّاااااا

  

ْفااااااااارِ  َياااااااااُدوُم وال ِ نااااااااااَك  ََ  َاااااااااال 

مد، فهذا ما يتعلق هباتين  المراد هنا الغنى يف القصر ضد الفقر، إال أنه 

 : بملحوظ ينالمسألتين، ونختم الكالم على هذا الباب باب المقصور والممدود 

 ....الملحوظن األولى:

 (.55:32@) هالب:

بأحد أمرين األول أهنا ال تثبت ألهنا من رواية الكوفيين، واألمر الثاين  الشيخ:

م ال يجيزون القياس على القليل أهنا قليلة، واألصل عند البصريين كما تعرفون أهن

إذا خالف القياس، ولهذا منعوا القياس عندهم ألن القصر أصل المد، فلو صحت 

هذه األبيات عنده فهي على خالف األصل، ومن المتفق عليه بين العلماء أن غرائر 

مالمن الشعر ليست كلها على مستوى واحد وذكرنا ذلك من قبل، بل هي على 

  مس ويا :

الضرائر الحسنة؛ أي الذي ال يعاب على    األول أو النوع األول:المس و

(؛ وهذه الضرائر هي التي تعود الكلمة إلى 56:45@الشاعر أن يأيتَّ هبا حتى ولو )

 أصلها كصرف الممنوع من الصرف فهذا ال يعاب على الشاعر.

الضرائر الجائزة، ليست حسنة لكنها جائزة، بحيث لو أتى  والنوع ال اين:

 الشاعر بشيٍء منها قليل فإنه ال يعاب عليه وال يقدح ذلك يف شاعريته أو لغته.

الضرائر القبيحة: وهي التي تخالف القياس كمخالفة  والنوع ال الا:

اإلعراب، وزيادة حروف ونقص حروف ال لشيء إال الستقامة الوزن، كقوله من 

 وله: كف( ونحو ذلك، هذه كلها ضرائر قبيحة أو 57:47@حيث ما )

 ليااااااات أ اااااااياخا ببااااااادر  َاااااااادوا

 

 جاااااازع الفاااااازرل يف و اااااا  األ اااااا 
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 ذياااااااان ذَاااااااات ب ناااااااام بركَاااااااا 

 

 وا اااااا حر الف اااااا  يف عبااااااد األ اااااا 

فقال عبٌد أشل، يريد عبٌد أشهل، فحذف الهاء لكي يستقيم البيت، هذه من  

الضرائر السيئة، الضرائر ليست كلها على مستوى واحد، وقالوا: هذه من الضرائر 

نعم هذه من الضرائر القبيحة، ألن الشاعر قد يأيت بشيء يصل به إلى حد القبيحة، 

 أن يخرج عن القياس والسالمة، ال لشيٍء إال ليستقيم وزن البيت.

ال نقول هذا يجوز شعر، ال نقول أنه يجوز للشاعر أن يزيد حروًفا وُينقص 

 ال. حروًفا فقط الستقامة الوزن، بما أنه يف الشعر خالص يفعل ما يشاء!

 (.59:16@) هالب:

إثبات أن الشيء لغة البد فيه من نقل، أن ينقل عالم أن هذه لغة قوٌم من  الشيخ:

العرب، ليس كل ما جاء مخالًفا للقياس نقول إنه لغة، لكن إذا أثبت عالم أو علماء 

ذهبوا إلى هذه القبيلة فوجدوا أن اللغة منتشرة عندهم فنقول هذه لغة عندهم 

باأللف مطلًقا، هذه لغة لبعض القبائل يف الجزيرة، والعلماء أثبتوا كصوت المثنى 

ذلك، ذهبوا إلى قبيلة فوجدوا أن هذا األرث منتشر عندهم فقالوا هذه لغة لبعض 

 العرض، وسموها قبيلة فالن وفالن وفالن.

لكن عندما تأيت ضرورة يف بيتين أو ثالثة أبيات أو خمسة أبيات ما نقول هذه 

 مخالفة للقياس ثم نضعه يف حجمه الصحيح. ضرورة، هذه

 (.60:26@) هالب:

تقول إهنما لغتان إذا كانتا متساويتين يف الكثرة يف االستعمال نعم نقول  الشيخ:

إهنما لغتان حتى لو كانت أحدهما قياسية واألخرى على خالف القياس 

لمنتشرة لكنهاُ معت بكثرة، نقول هذه لغًة، لكن أن تكون الكلمة األولى هي ا

المعروفة المشهورة، ثم يأيت يف بيت أو بيتين أو ثالثة أو خمسة أبيات ثم يقول لغة 
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 أخرى، ليس هذا من العدل وال من المنطق، نعم.

 ما سبق هو تعريف النحويين والتصريفين لالسم الممدود :نفول الملحوظا 

لف كما والمقصور، أما اللغويون والقراء ومن أخذ باصطالحهم فاصطالٌح مخت

نبهنا على ذلك يف أول الدرس، فالمقصور عندهم كل مختوٍم باأللف والممدود 

عندهم كل مختوٍم هبمزة قبلها ألف، فلهذا يقولون هؤالء ممدود وأولى مقصور، 

 وهكذا. 

اعتنى اللغويون كثيًرا باألسماء المقصورة واألسماء  الملحوظن أخر :

ة مفردًة لهذا األمر، جمعوا فيها كل الممدودة، حتى صنفوا يف ذلك كتًبا كثير

األسماء المقصورة، وكل األسماء الممدودة قياسية كانت أو سماعية، وإن كان 

اهتمامهم بالسماعي أكثر، ألن القياسي ال ينتهي، القياسي ال ينتهي ومعروف 

 بطريق القياس.

أكرب هذه الكتب هو كتاب المقصور والممدود ألبي علٍي القالي البغدادي 

لذي انتقل إلى األندلس واستقر هناك، وهو كتاٌب محقق ومطبوع، ومن هذه ا

الكتب كتاب المقصور والممدود للفراء وللمربد وألبي بكٍر األنباري والبن جني 

 والبن خليه، والبن جرير، وللوالد، وألبي علٍي الفارسي وابن مالك وغيرهم.

مام اللغويين باألسماء وأغلب هذه الكتب محققة ومطبوعة اآلن، وهذا من اهت

المقصورة والممدودة وخاصة السماعية التي ال تنضبط إال بالنقل، فهذا ما يتعلق 

 هبذا الباب باب المقصور والممدود.

هو تسمية  -إن شاء اهلل تعالى–الباب التالي الذي نشرحه بعد الصالة 

هل  المقصور والممدود وجمعهما تصحيًحا، وواضح أنه تابٌع للباب السابق،

 هناك من سؤال فيما سبق؟ 
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 (.64:20@) هالب: 

نعم نعم كل علماء فن يصطلحون على كلماٍت بينهم قد يوافقهم أو  الشيخ:

يخالفهم علماء فنون أخرى وهذا موجود يف كل العلوم، وإما يحدث اللبس عندما 

يدرس الطالب هذه العلوم وال يفرق بينن مصطلحاهتا المحدثون والمفسرون، 

، كلهم لهم اصطالحات قد تخالف أو توافق مصطلحات غيرهم، ومن والفقهاء

 هؤالء النحويون والتصريفيون واللغويون.

عندما نقول اللغويون يعني ما يعربون بكالم العرب، اللغويون ما تقوله العرب 

يف لغتها يف الجاهلية، يعني أصل اللغة، الكلمة يف أصلها تدل على ذلك أما بقية 

اء استحدثوا هذه المصطلحات واتفقوا عليها، مثل المصطلح الفنون فهم علم

 المخضرم.

 ولم يشاهده. من عاصر النبي  المفضرم م اًل عند المحدمين: 

هو من عاصر دولتين أو عصرين، كالشعراء  والمفضرم عند األىبام:

المخضرمين الذين عاصروا الجاهلية وعاصروا اإلسالم، أو الذين عاصروا الدولة 

 ة والدولة العباسية وهكذا.األموي

هذا اصطالح قد يختلف لهذا قد ُيدخل على اإلنسان من عدم معرفته وضبطه 

لهذه المصطلحات، وأنبه على ذلك كثيًرا، مصطلح مثاًل الزيادة عند النحويين ال 

يراد به المعنى المشهور عند غيرهم، وهو أن الزائد كعدمه، المصلح عند النحويين 

عليه النحويون، الزيادة عند النحويين فيها ما ال يدخل يف بناء هذا مصطلح اطلع 

الجملة، بحيث أن الجملة مستقيمة به ومن دونه، فتقول: ما جاء الرجل وما جاءين 

هذه تسمى زائدة أي ال قيمة لها ال معنى لها، ال بل الجملة  "من"من رجل، 

ا معنى، ومعناها مستقيمة من دوهنا، أما من حيث المعنى فلها فشيٌء آخر له
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 التوكيد، كبقية أدوات التوكيد.

الذي ال يعرف هذا األمر قد ينكر على النحويين وتجد هذا عند بعض العلماء 

 عند بعض طلبة العلم، وكيف تقول يف القرآن زائد؟! هذا مصطلح وهكذا.

 (. 67:58@) هالب:

 يجوز، ال يسأل عن قصر الممدود يف غير الشعر يف الكالم يف النثر ال الشيخ:

يجوز قصر الممدود يف الكالم، بل يجب أن تقول يا أسماء تعالي، ما تقول يا 

أسماء تعالي إال يف الشعر أو ما كان يف الشعر كالسجع مثاًل، السجع والكالم 

المنتظم حكمه حكم الشعر، لكن يف الكالم المعتاد ال يجوز ذلك، الكالم المعتاد 

 مدود والمقصور مقصور وهكذا.يجب أن تلتزم بقواعد الممدود م

ن م  بعد الصالة، واهلل أعلم وصلا اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله 

 .وأصحابه أجمعين

 

¹ 
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﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد،،،أجمعن 

ْثنِـَيِة اْلـَمْقُصْوِر َواْلـَمـْمــُدْودِ نتكلم على الباب التالي وهو باب ]َكْيِفـيَُّة تَ 

يف ثالثة عشر بيًتا، قال  َوَجْمِعِهَما َتْصِحْيَحًا[، وهذا الباب عقده ابن مالك 

 فيها: 

 َكْيِفـيَُّة َتْثِنـَيِة اْلـَمْقُصْوِر َواْلـَمـْمــُدْوِد َوَجْمِعِهَما َتْصِحْيًحا

 ُه َياااا.آِخاااَر َمْفُصاااْوَر ُتَ نِّاااا اْجَعَلااا778

 

 إِْن َكااااااااَن َعاااااااْن َمالََماااااااَن ُمْرَتِفَياااااااا 

 .َكَ ا الَّاِ   اْلَياا َأْصاُلُه َنْحاُو اْلَ َ اى779 

 

 َواْلَجاِمااااااُد الَّااااااِ   ُأِمْيااااااَ  َكَمَ ااااااى 

ا ُتْفَلاااُب َواًوا األلااا 780  ٌَ  .َِاااا َ ْيااارِ 

 

ااااا َمااااا َكاااااَن َ ْبااااُ  َ ااااْد ُألااااْ    ََ
 َوَأولِ

 َياااااا.َوَماااااا َكَصاااااْحراَم باااااواَو منِّ 781 

 

 َوَنْحاااااااُو ِعْلَبااااااااَم كِْسااااااااَم َوَذَياااااااا 

كِااارْ 782  ٌُ  .بِاااَواَو أْو َهْماااَز َوَ ْياااَر َماااا 

 

ْ  َوَماااا َ ااا   َعَلاااى َنْفاااَ  ُ ِصااارْ    َصاااحِّ

.َواْذِ ْخ ِمَن اْلَمْفُصْوِر َِاا َجْما  783 

 َعَلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى

 

اااااااَل    َذاااااادِّ اْلُمَ نَّااااااى َمااااااا بِااااااِه َتَ مَّ

 ا ُذااِ َخ .َواْلَ ااْ َ  َأْبااِق ُمْشااِعًرا بَِماا784 

 

 َوإِْن َجَمْعَ ااااااااااُه بَِ ااااااااااام َوَألِااااااااااْ   

ااا اْل َّْ نَِيااهْ 785 
ااا َِ ََ اااألَلَِ  اْ ِلااْب َ ْلَب ََ . 

 

ٌِ  اْل َّااااااا َأْلااااااِزَمنَّ َتنِْحَيااااااهْ    َوَتااااااام 

اااالَِم اْلَعاااْيِن اْل ُّالَمِاااا اْ اااًما786   .َواْلسَّ

 

ُْ بَِماااا ُ ااا ِْ    اااام ََ  َأنِاااْ  إِْتَبااااَع َعاااْيَن 

ً ااااا َبااااَدا.إِْن َ اااااكِ 787   َن اْلَعااااْيِن ُم نَّ

 

َىا   ُمْفَ َ ًماااااااااا بِاْل َّااااااااااِم َأْو ُمَجااااااااارَّ

ْن اْل َّاااالَِا َ ْياااَر اْلَ اااْ ِ  َأوْ 788   .َوَ ااا ِّ

 

ُ ااااااالك َ ااااااْد َرَوْوا  ََ ْ ااااااُه بِاااااااْلَ ْ ِ    َخ ِّ

 



 

 
e 

g h 

f  563 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

789 ْْ ٌِْرَو  .َوَمنَُعااااااوا إِْتَباااااااَع َنْحااااااِو 

 

  ْْ  َوُزْبَياااااااَن َوَ ااااااا َّ َكْساااااااُر ِجاااااااْرَو

و اْضاااََِراَر َ ْياااُر َماااا.َوَنااا790  ٌُ  اِىر  َأْو 

 

ْمُ ااااااااااُه َأْو ألَناااااااااااَ  اْنَ َمااااااااااى   َ دَّ

هذا الباب واضٌح أنه من أبواب التصريف وهو تابٌع للباب السابق فبعد أن ذكر  

االسم المقصور والممدود، فاآلن سيذكر يف هذا الباب كيفية  ابن مالك 

بيات الثالثة عشر خمسة أبيات تثنيتهما وجمعهما جمع تصحيح، فذكر يف هذه األ

يف تثنيتهما، ثم ذكر بيًتا وشطًرا يف جمعهما جمع مذكٍر سالًما، وباقي األبيات يف 

 جمعهما جمع مؤنٍث سالًما.

فبدأ بالكالم على التثنية، تثنية المقصور والممدود، واألصل يف التثنية كما 

ن فقط دون تغيير يلحق تعرفون أن ُيلحق باالسم المفرد ألٌف ونون، أو ياٌء ونو

المفرد، وهذا يكون يف الصحيح اآلخر، وكذلك يف االسم المنقوص، نحو محمد 

والرجل وجارية، والقاضي، يقول يف تثنيتها المحمدان، الرجالن، الجاريتان، 

القاضيان، ال تفعلوا شيًئا سوى أن نضيف عالمة التثنية األلف والنون أو الياء 

 والنون.

 فلهما حكٌم خاص يف تثنيتهما ذكره ابن مالك  ممدوى:أما المفصور وال
يف هذا الباب، وذكر تثنية المقصور ثم ذكر تثنية الممدود، وسيبدأ بالكالم على 

 تثنية المقصور.

على تثنية االسم المقصور، أن ألف المقصور ُتقلب ياًء يف  وخالصن ال الم:

 ثالثة مواضع، وتقلب واًوا يف موضعين.

 مالمن مواض :  تفلب ياًم يف

إذا كانت ألفه رابعة فأكثر، أي رابعًة أو خامسًة أو سادسًة، نحو مسعى،  األول:

نقول يف تثنيتها مسعيان بقلب األلف ياًء ويف ملتقى ملتقيان، ويف مستشفى 
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 مستشفيان، وهكذا. 

ول إًذا األلف إذا كانت رابعًة فأكثر فماذا تفعلوا هبا يف التثنية؟ تقلبها ياًء وهذا ق

 :ابن مالك 

 آِخاااااَر َمْفُصاااااْوَر ُتَ نِّاااااا اْجَعَلاااااُه َياااااا

 

 إِْن َكااااااااَن َعاااااااْن َمالََماااااااَن ُمْرَتِفَياااااااا 

 إن ارتقى عن الثالثة فصارت رابعًة أو خامسًة أو سادسًة فإهنا تقلب ياًء. 

إذا كانت األلف ثالثًة  :الموض  ال اين لفلب األل  ياًم يف ت نين المفصور

تى، فتقول يف تثنيته: فتيان، وهدى نقول يف تثنيته هديان، ألنه وأصلها الياء، نحو ف

 : من هدى يهدي، ورحى رحيان، وهكذا، وهذا قول ابن مالك 

 اْلَ َ ى َنْحوُ  َأْصُلهُ  اْلَيا الَِّ   َكَ ا

إذا كانت ثالثًة وأصلها  :الموض  ال الا لفلب أل  المفصور يام عند ال  نين

علم هل هو واو أو ياء ألهنا أميلت، وهذا يأتينا يف باب مجهول ولكنها أميلت، ال يُ 

اإلمالة، أن تميل األلف إلى الياء أو تميل الفتحة إلى الكسرة، وهي لغة فصيحة، 

وسيأيت الكالم على ذلك، ومن أحكام اإلمالة المشهورة، أن األلف ال تمال إلى 

ن، إذا كانت ألف الياء إال يف مواضع منها إذا كان أصلها الياء، فلهذا يقولو

 المقصور ثالثة، وأصلها مجهول ما نعرف أصلها واو أو ياء لكنها أميلت.

قالوا متى؛ متى علًما،  ََ ا يفو  جانب اليام، َ ُفلب ياًم عند ال  نين م ال ٌلك:

متى اسٌم مبني، اسم لإلشارة، اسم لالستفهام أو للشرط، لكن لو صارت علًما، لو 

علًما اسًما ثم ثنيته، فإنه يكون حينئٍذ مختوًما بألف،  فصارت "متى"سميت أحًدا 

 وألفه ثالثة.

ما أصل هذه األلف؟ مجهولة، ألن أصل األلف المبني ال ُيعرف أصلها إال أهنا 

أميلت، جاء عن العرب إمالة األلف يف نحو متى، فإذا ثنيت متى علًما تقول: متيان، 
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سماع يف المسألة، لكن القياس يقول وهذا الذي يسمى القياس، نحن اآلن ما عندنا 

 إن األلف التي تمال إلى الياء هي األلف التي أصلها الياء هذا يف اإلمالة نطًقا.

 (.78:23@) هالب:

األلف متى، جاء عن العرب أهنم يميلوهنا إلى الياء يقولون متى متي  الشيخ:

لى الياء هي األلف هذه يف باب اإلمالة، يف باب اإلمالة يقال إن األلف التي تمال إ

التي أصلها الياء، وعندنا هنا يقال إن األلف التي أصلها ياء عند التثنية إذا كانت 

 ثالثة عند التثنية تقلب ياًء.

يف مجهولة األصل التي ال ُيعلم هل أصلها واو أو ياء، لكنها أميلت،  الفيا :

 هناك سماع يف المسألة. أن تثنى بالياء أو بالواو؟ تثنى بالياء، هذا يسمى قياًسا ألن

فإن قلت: ولماذا لم يبقوا ألف المقصور ألًفا يف التثنية؟ لماذا البد أن ُتقلب 

إلى ياء يف ثالثة مواضع ويف الواو يف موضعين؟ الجواب واضح وهو أن األلف 

ساكنة ثم األلف يف التثنية بعد ذلك ساكنة، فيؤدي ذلك إلى حذف ألف المقصور، 

 لبس.وهذا سيؤدي إلى ال

أن ألف المقصور إذا كانت ثالثة وأصلها مجهول وقد أميلت فإهنا  الشاهد:

 : تقلب عند التثنية ياًء، كما قلنا يف متى علًما متيان، وهذا هو قول ابن مالك 

 َكَمَ ى ُأِمْيَ   الَِّ   َواْلَجاِمُد 

 (.80:14@) هالب:

يف كالم العرب، يف  هذه تحتاج إلى تدبر يف السماع، تدبر يف القراءات الشيخ:

الكلمات المبنية، الحروف المبنية إذا أميلت ثم إنك نقلتها إلى العالمية فسميت هبا 

 فتأخذ هذا الحكم، فتحتاج إلى تتبع يف باب اإلمالة، أما المعرب ما يف إشكال.
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أصل ألفه معروف أهنا واو الضحى، فما يف إشكال يف ذلك، الكالم على  

 فهذه مواضع قلب ألف المقصور ياًء يف التثنية. المبني ألن أصله مجهول،

َإن أل ه ُتفلب واًوا وٌلك ثالثة مواضع، ما سوى ذلك  كم موضع يا إخوان؟

  يف موضعين:

إذا كانت األلف  الموض  األول ال   ُتفلب َيه أل  المفصور واًوا يف ال  نين:

 ثالثًة وأصلها واو، نحو عصا، فتقول يف التثنية عصوان.

 ...ال اين: الموض 

 (.81:40@) هالب:

قلنا أكثر من مرة معرفة األصل بالتصرفات، تنظر للتصرفات إن كان  الشيخ:

لها فعل ماضي، مضارع، اسم الفاعل، المفعول المصدر، وإال تنظر للتثنية 

والجمع كيف تجمعها العرب، وكيف جمعتها العرب تنظر للتصرفات، التصرفات 

قالوا عصوان، فدل ذلك على أن أصلها الواو، وإن هي التي تبين العصا، العرب 

أردت بصورة أوضح من ذلك فإن األلف التي ُتكتب واقفة أصلها واو، والتي 

 تكتب نائمة أصلها ألف، أنه ال يقاس عليه.

 (.82:36@) هالب:

نعم الموضع األول إذا كانت ألف المقصور ثالثًة وأصلها واو، قلنا  الشيخ:

 صوان.مثل عصا ُيثنى على ع

 (.82:58@) هالب:

هناك بعض التصرفات يصيبها اإلعالل، وهذا أعم أبواب الصرف  الشيخ:

اإلعالل، ال يكون أن العالم صرفًيا حتى يتقن هذا الباب، واإلعالل كما قلنا أكثر 
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ما يدخل على حروف العلة والهمزة، ولذلك بأل ُتحذف أو تنقل حركتها أو 

عصيوا، دخلت ياء التصغير، ياء التصغير تأيت ياء ُتقلب، فعصيا هي أصلها بالواو 

ثالثة ساكنة، تكون مصغر، فجاءت الياء، ثم جاءت الم الكلمة عن الواو، فمن 

قواعد اإلعالل التي تأيت أن الواو والياء إذا اجتمعا، وسكنت األولى منهما فإن 

 الواو متقدمة أو متأخرة ُتقلب ياًء ويكون اإلدغام، هذه قاعدة.

( أشياء كثيرة من النحو 84:34@كم هذه تدل على أنكم بفعٍل )أسألت

والصرف، وبعد أن تتعمقون يف هذه الدقائق، والمشكلة أن اإلعالل آخر باب، لم 

 يأِت إال يف آخر األلفية، ونحن يف أواخرها.

 : لنا ُتفلب أل  المفصور واًوا يف موضعين

 إذا كانت ألف أصلها الواو. األول: 

إذا كانت ثالثًة وأصلها مجهول، ولم ُتِمل، وهذا هو األكثر  اين:والموض  ال  

يف مجهولة األصل مثل إلى، وإذا، وعلى حرف الجر، لو كانت أعالًما، فهذه لم 

ُتسمع فيها اإلمالة، فإذا جعلتها أعالًما فإن ألفاهتا تكون مجهولٌة األصل، فتثنى 

( فتقول: إلوان، وإذا 85:46@ه )بقلبها واًوا، فلو سميت رجاًل بـــ إلى، ثم سميت

 إذوان، وعلى؛ علوان، وهكذا.

نحن حكمنا على الكلمات المبنية بأهنا مجهولة األصل ألن ال اشتقاق لها، 

ال لما  وونعرف أن االشتقاق ال يدخل إال على الكلمات التي تقبل التصريف، 

  ال ا تفب  ال صري   يئيان:

 .اال م العربا المعرب 

 خ.وال ع  الم صر 

فقط، ما سوى ذلك ال يدخله تصريف، بل يدخل اشتقاق، ال يدخله تصغير، 
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جمع، تثنية، وزن، إلى آخره، الحروف كلها، األسماء المبنية، األسماء األعجمية،  

 كل هذه ال تقبل التصريف، االسم العربي المعرب والفعل المتصرف.

 :  وه ا هو  ول ابن مالك

ا ُتْفَلاااااُب َواوً  ٌَ  ا األلااااا َِاااااا َ ْيااااارِ 

 

ااااا َمااااا َكاااااَن َ ْبااااُ  َ ااااْد ُألااااْ    ََ
 َوَأولِ

 يقول يف غير المواضع الثالثة التي ذكرها من قبل لقلب األلف ياًء: 

ا َ ْيرِ  َِا  َواًوا ُتْفَلُب  ٌَ

 ثم قال: 

ا ََ
 ُألْ   َ ْد  َ ْبُ   َكانَ  َما َوَأولِ

ا يف وأولها: يعني أو أللف المقصور التي ُقلبت ياًء يف ثالثة مواضع واوً 

موضعين، أولها ما كان قبله قد ُألِف، أي بعدها ألحق عالمة التثنية، ألحق األلف 

والنون أو الياء والنون، وإنك تقول يف فتى، تقلب األلف ياًء ثم تأيت باأللف والنون 

 فتيان، أو فتيين، وهكذا.

بعد أن انتهى من الكالم على تثنية المقصور، إلى  ثم انتقل ابن مالك  

 الم على تثنية الممدود.الك

بحسب نوع همزته أن الممدود على أربعة أقسام: الممدود  وخالصن ٌلك:

 على أربعن أ سام:

أن تكون همزته زائدًة للتأنيث، وذكرنا من قبل أكثر من موضع يا  األول: 

إخوان الحكم على الهمزة بالزيادة، كيف نعرف أن الهمزة زائدة؟ وبذلك أال تكون 

مثاًل فعل ماضي، الهمزة موجودة معناها أن ي أن الفعل مثاًل الفعل يف اآلخر، أ

الهمزة أصلية، فإن لم تكن موجودة فمعنى ذلك أن الهمزة ليست أصلية، تكلمنا 
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على ذلك، وقلنا إن الهمزة الزائدة قد تأيت للتأنيث وقد تأيت لإللحاق، وذلك يف 

الزائدة وُسِمع فيها التنوين فإهنا باب الممنوع من الصرف، إذا كانت الهمزة 

لإللحاق وإن كانت زائدة وال ُيسمع فيها التنوين وهذا هو األغلب األكثر، فهذا 

 للتأنيث.

 فإن األصل يف الماضي مثل بدأ أو مثل قرأ، فإن الهمزة حينئٍذ أصلية.

إن كان الفعل مختوم بحرف علة: مثل قضى، ورمى ودعا، وأعطى وأهدى،  

حينئٍذ بعد ذلك إلى حرف علة أو همزة، وإذا قلت قضى، تقول يف  فإنه سينقلب

 المضارع يقضي، فيعود إلى أصله، ثم يف المصدر قضى يقضي قضاًء.

الهمزة هي الياء، انقلبت يف الماضي ألًفا وانقلب يف المصدر همزًة، الهمزة يف 

ا فالهمزة قضاء هل هي زائدة؟ ال، هل هي أصلية؟ ال، نقول منقلبة على األصل، إذً 

للتأنيث وإما زائدًة لإللحاق، وإما أن تكون منقلبة عن األصل،  إما أن تكون زائدة

 وإما أن تكون أصلية.

أن تكون همزة ممدودة زائدة للتأنيث، فالمشهور عند التثنية  َالنوع األول:

قلبها واًوا، نحو حمراء، نقول حمروان، وهكذا يف بقية األلوان، خضراء خضروان، 

اء وصفروان، وكذلك صحراء الهمزة زائدة للتأنيث نقول صحروان، وصفر

 وكذلك حسناء نقول: حسناوان.

 (.91:50@) هالب:

تقول هذا هو المشهور، ُسمع فيها بقلة ثم يشير ابن مالك بعد ذلك  الشيخ:

قلبها ياًء وإبقائها همزًة يف بعض الشواهد القليلة، وسنشير إلى ذلك عندما يشير ابن 

 : ، وهذا هو قول ابن مالك -ن شاء اهللإ–مالك 

 منَِّيا بواوَ  َكَصْحرامَ  َوَما
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 يقول: ما كانت همزته للتأنيث كصحراء، فإنه ُيثنى بقلبها واًوا. 

أن تكون همزته زائدة لإللحاق، وعرفنا أن همزة  :النوع ال اين من المدوى

د التثنية أن تقلب واًوا، اإللحاق هي الهمزة الزائدة إذا ُسِمع فيها التنوين، فيجوز عن

وهو األولى، وإبقائها همزًة وهو جائز، نحو علباٌء، العلباء معروفة، العلباء الهمزة 

زائدة، ألن األصل العين والالم والباء، ويقول إهنا جائزٌة لإللحاق ألنه ُسِمع فيها 

 التنوين.

يجوز حاق؟ هذه علباٌء فهي ليست للتأنيث، فعند التثنية ماذا نفعل هبمزة اإلل

  َيَا الوجَان:

 .لبَا واًوا وهو األولى  

 .وإبفا َا همزًة وهو جا ز 

فنقول يف علباء، علباوان، وعلباءان، ومن ذلك طرفاء، كنا ذكرنا عدة أمثلة 

على همزات اإللحاق وغيرها، عندما تكلمنا يف الممنوع من الصرف، صرفاء هذا 

 اسم نبات، نقول طرفاوان وطرفاءان.

 (.94:18@) هالب:

 هبمز همز المد. الشيخ:

 (.94:26@) هالب:

هو يظن يفعل ذلك، ال يقال إال علباء بالمد، اإللحاق يعني مثل كلمة  الشيخ:

كوكب على وزن الصرف فوعل، يقول هذا مأخوذ من ككب، ما يقال عن هذا 

الشيء ككب، ما يقال على هذا الشيء ككب، ال يقال إال كوكب، لماذا قيل 

الواو كوكب قالوا إلحاًقا بجعفر، كوهنا ملحقًة بجعفر ال يعني أن  كوكب، فزيدت
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لها أصاًل مستعماًل فهي كلمة لم تستعمل إال بلفظ اإللحاق كوكب، لذلك علباء لم 

 تستعمل ال يسمى هذا علب، ثم علباء، ال هو يسمى علباء.

أنيث ال وقد تدخله التاء، فيقال علباءٌة وهذا من أدلة اإللحاق، ألن همزة الت 

تلحقها التاء، ألن همزة التأنيث للتأنيث، والتاء المربوطة للتأنيث فال يجتمعان، ال 

تقول يف حسناء، حسناءٌة، بخالف همزة اإللحاق فهي همزة ال عالقة لها بالتأنيث، 

 وإنما هي مجرد حرف إللحاق الكلمة بكلمة أخرى، فلهذا يدخلها التنويع.

 ءٌة.الباء ال تدخلها التاء علبا 

 (.96:17@) هالب:

علباٌء نعم، ُسِمع فيها التنوين، حسناء على كل حال عرفنا أهنا ممدود  الشيخ:

قياسي، كل الممدودات القياسية همزته للتأنيث، ألن اإللحاق بابه السماع، ألن 

 ُسِمع فيها التنوين.

 (.96:49@) هالب:

كلمات ُسِمع فيها  واألصل يف الهمزة الزائدة أهنا للتأنيث، لكن هذه الشيخ:

التنوين األولى أنه لو لم يسمع التنوين يف علباء نقول الهمزة زائدة للتأنيث، لكن 

 ُسِمع فيها التنوين ودخلت عليه التاء فقلنا ليست للتأنيث هذا إلحاق.

من األسماء الممدودة أن تكون همزته منقلبًة عن أصل، أن  النوع ال الا:

يعني واو أو ياء، فيجوز يف الهمزة إبقاؤها همزة تكون الهمزة منقلبة عن أصل، 

وهو األولى وقلبها واًوا وهو الجائز، نحو سماء وبناء، وكساء، وعطاء، وإعطاء، 

 وإهداء إلى آخره.

فالهمزة إذا كانت ألفه منقلبة عن أصل يعني عن واو أو عن ياء جاز فيها 

ا أن تقلبها واًوا، فتقول يف الوجهان، إما أن تبقيها همزًة للتثنية وهو األولى، وإم
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تثنية سماء سماءان، أو سماوان، ويف تثنية بناء بناءان أو بناوان، ويف تثنية إهداء،  

 إهداوان، أو إهداوان، وهكذا.

 :  وه ا هو  ول ابن مالك

 َوَنْحااااااااااااُو ِعْلَباااااااااااااَم كِْسااااااااااااامَ 

 

 َوَذَيااااااااااااا بِااااااااااااَواَو اْو َهْمااااااااااااَز  

لباٍء أو كانت همزته منقلبة عن واو يقول: ما كانت همزته زائًد لإللحاق كع 

 
َّ

ككساء ألنه من كسا يكسو أو كانت همزته منقلبة عن ياء كحياٍء ألنه من حيي

 يحيى حياًة، فإن الهمزة عند التثنية يجوز فيها إبقاءها همزة وقلبها واًوا.

وقوله حيا يف البيت ممدود، حياًء إال أنه قصره لضرورة الشعر، والكالم على 

 طف، نحو علباء وكساًء وًحاٍء إال أنه حذف واو للشعر.واو الع

أن تكون همزته أصلية، أن تكون الهمزة يف الممدود  النوع الراب  من الممدوى:

أصلية، فيجب عند التثنية إبقاؤها همزًة، من المثلثة على ذلك: قراٌء، نقول زيٌد قراٌء 

كذلك زيٌد ُمضاٌء على وزن فعال، بمعنى زاهد عابد، فإذا ثنيته قلت هما قراءان، و

 فعاٌل بمعنى شديد الحسن والوضاءة، فإذا ثنيته قلت هما وضاءان.

ومن ذلك لو أخذت صيغة المبالغة فعال من قرأ، فتقول: هو قراٌء بمعنى كثير 

القراءة ليس بمعنى أنه عابد زاهد، قراء على وزن فعال، وزيٌد قراٌء أي كثير القراءة، 

قول ُقراء، ومعناه زاهد عابد ولك أن تقول َقراء بمعنى كثير وهما قراءان، لك أن ت

 القراءة، ألن صيغة المبالغة على وزن فعال، إال أن فعال قياس، ُفعال سماع.

 (.101:40@) هالب:

ال هناك ُقراء جمع قارئ، قارئ ُيجمع على قراء قياًسا كما سيأيت يف  الشيخ:

 جمع التكسير، فاعل على فعال.

ء من الخطأ فالهمزة أصلية، فتقول فالٌن خطاٌء أي كثير الخطأ، ومن ذلك َخطا
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وغير ما ذكر ": فإذا سميت قلت هما خطاءان، وهذا هو قول ابن مالك 

؛ ذكر همزة التأنيث وهمزة اإللحاق والهمزة المنقلبة عن أصل أي عن واو "صحح

 أو ياء.

التثنية، ثم ؛ يريد الهمزة األصلية، يجب تصحيحها يف "وغير ما ذكر صحح"

 بعد ذلك: قال ابن مالك 

 ُ ِصرْ  َنْف َ  َعَلى َ     َوَما

يعني ما ُسِمع مخالًفا لما سبق يف تسمية المقصور والممدود فهو قليٌل شاٌذ ال 

يقاس عليه، ُيسمع وال يقاس عليه، يعني أنه ُسِمع كلماٌت قليلة خالفت ما ذكرناه 

الخوزلى، نوع من نواع الِمشية،  قبل قليل من قواعد المضطردة، من ذلك ماًل 

 خوزلى، مقصور.

قالوا يف تثنيته الخوزالن، وكان القياس أن يقول يف تثنيته الخوزليان، لقلب 

األلف ياء مثل الملتقيان، ومن ذلك أنه ُسِمع يف كلمة حمراء أهنم سموها فقالوا: 

الكلمة  حمراءان وحمريان وحمراوان، حمروان هو األكثر يف السماع عنه يف هذه

 لكن ُسِمعه أيًضا حمريان، وهو شاذ وحمراءان.

 ما حمراءان شاذ، وأما حمرايان فأشذ.

 (.104:13@) هالب:

ال ُسِمع يف حمراء فقط، لو ُسمع يف كل األلوان لقلنا إنه سماعي، قلنا  الشيخ:

 هذا مضطرد يف األلوان على األقل، نعم.

 (.104:32@) هالب:

(؛ هو البيت يستقيم باللفظين، بواوَ  َكَصْحرامَ  اَومَ @وما كصحراٍء، ) الشيخ:
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(، وما كصحراٍء ثنيا، والبيت يستقيم باالثنين الكلمة بواَو منيا َكَصْحرامَ  َوَما@) 

( هبمزة التأنيث، كون الشاعر ينوهنا 105:07@طبًعا ممنوعة من الصرف ألهنا )

ت، فإما أن يبقي على أو يبقيها على حالها إذا كان يخل بالشعر، ألن تدخله الزحافا

 الزحافات ويمنع من الصرف، وإما أن يزيل الزحاف وُيكمل وزن البيت، وينون.

 (.105:40@) هالب:

ما أعرف ذلك، المعروف يف اللغة أن الُقراء هو العابد الزاهد والُوضاء  الشيخ:

 هو شديد الُوضاءة، أما كثير القراءة َقراء، ُوضاء.

 (.106:22@) هالب:

 و مضمومة ُوضاُء.وا الشيخ:

 (.106:32@) هالب:

ُمضاء ال بل ُوضاء، ُتراجع هذا الذي أعرفه أنا من النحويين وهذا  الشيخ:

 مقتضى القياس اللغوي.

ثم انتقل ابن مالك بعد ذلك إلى الكالم على جمع المذكر السالم، بعد أن 

رفون أن انتهى من الكالم على التثنية، فجمع المذكر السالم القياس فيه كما تع

ُيلحق المفرد بواٍو ونون أو ياٍء ونون دون تغييٍر للمفرد، تقول يف زيٍد زيدون، ويف 

 محمد محمدون، ويف مجتهٍد مجتهدون، ومجتهدين وهكذا.

وأما االسم المنقوص كالقاضي والمهتدي، فكيف ُيجمع جمع مذكًرا سالًما؟ 

اء، فيقولون يف جمع بحذف ياءه وضم ما قبلها مع الواو وكسر ما قبلها مع الي

القاضي القاضون، والقاضين، والمهتدون والمهتدين، وابن مالك ما تكلم على 

جمع المنقوص وإنما استكمااًل، ألنه اآلن يريد أن يتكلم على كيفية التثنية، 

 والجمع ليتكلم يف الباب التالي على جمع التكسير.
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ثنية كما رأيتم ال إشكال يف الكالم على كيفية الجمع والتثنية عموًما إال أن الت

القياس إال يف المقصور والمنقوص والممدود، يف الجمع المذكر السالم من 

صحيح اآلخر ال تخالف القياس، يف المنقوص يف مخالفة وهي حذف الياء، كان 

ينبغي أن يذكر ذلك، واالسم المقصور والممدود كيف يجمعان جمع مذكٍر 

 سالًما؟ 

 (.108:58@) هالب:

قصره على المقصور والمنقوص ولكن نقول: كان ينبغي أن يقصره،  خ:الشي

وإنما يتكلم عموًما على كيفية التثنية وكيفية جمع السالمة ليتكلم يف الباب التالي 

على التكسير، ألنه يف جمع التكسير كالمه عام يف كل األسماء، وإذا لم يتكلم على 

 ذلك يف باٍب آخر.ذلك يف هذا الباب فأين يتكلم؟ ما تكلم على 

نقول االسم الممدود عند جمعه مذكر سالم يعامل معاملته يف التثنية، يعني  

الهمزة األصلية تبقى، وهمزة التأنيث تقلب واًوا، وهمزة اإللحاق والهمزة 

المنقلبة على أصل يجوز فيهما الوجهان، اإلبقاء والقلب، فإذا جمعت ُقراء 

 ة أصلية.قراؤون، ووضاء وضاؤون، ألن الهمز

قلت: عالؤون أو عالوون، ألن الهمزة منقلبة عن  "على"فإذا أردت أن تجمع 

أصل من على يعلو، ولو سميت رجاًل بخضراء، ثم جمعته جمع مذكًرا سالًما، 

 كنت تقول: خضراؤون.

وأما االسم المقصور، فكيف ُيجمع جمع مذكر سالم؟ له حكٌم خاص 

كر السالم يختلف عن حكمه يف التثنية، يختلف عن التثنية، حكمه يف جمع المذ

فلهذا نص ابن مالك عليه وحده، وحكمه يف جمع المذكر السالم أن تحذف ألفه 

 مطلًقا، وتفتح ما قبلها.
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يف التثنية ما تحذف األلف وإنما تقلبها إلى ياٍء أو واو، أما يف جمع المذكر  

و مصطفى وأعلى، السالم مع المقصور تحذف األلف دائًما وتفتح ما قبلها، نح

 مصطفى علم، وأعلى وصف.

كيف نجمع مصطفى؟ مصطفون، بحذف األلف وفتح ما قبلها، اجمعه بالياء 

 والنون، مصطفين وهي الواردة يف القرآن.

أعلى أجمعها بالواو والنون، أعلون وهي واردة يف القرآن الكريم، اجمعها 

معها بالياء والنون أعلين، بالواو والنون أعلون وهي واردة يف القرآن الكريم، اج

  :وه ا هو  ول ابن مالك 

 َواْذِ ْخ ِمَن اْلَمْفُصْوِر َِا َجْما  َعَلاى

 

اااااااَل    َذاااااادِّ اْلُمَ نَّااااااى َمااااااا بِااااااِه َتَ مَّ

 ُذِ َخ  بَِما ُمْشِعًرا َأْبِق  َواْلَ ْ َ   

يقولك إذا جمعت االسم المقصور جمع مذكر سالًما، فاحذف منه ألفه، 

 لف تبقيه، دليل على أن األلف محذوفة.والفتح قبل األ

؛ ما الجمع على حد المثنى؟ وجمع "جم  على ذد الم نى"وقوله يف البيت: 

المذكر السالم يسمونه الجمع الذي على حد المثنى؛ ألنه مثلهن يف كيفية الزيادة، 

 فيكون بزيادة نون وحرٍف قبله، فلهذا سموه بالجمع الذي على حد المثنى.

بعد ذلك إلى الكالم على جمع المؤنث  -–ن مالك ثم انتقل اب

السالم، جمع المؤنث السالم القياس فيه كما تعرفون أن ُتلِحق المفرد ألًفا وتاًء 

دون تغيير، فتجمع اصطباًل اصطبالت، وحمام حمامات، ولو سميت امرأًة 

 براضي تجمعها راضيات، وسعاد سعادات، وزينب زينبات، وهكذا.

قد يدخل على جمع المؤنث السالم فلهذا احتاج من ابن مالك  إال أن التغيير

  إلى عدد من األبيات ليبين هذه التغييرات التي قد تدخل على جمع
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 المؤنث السالم، فذكر بعضها، وأغفل بعضها.

فمن ذلك أن تاء التأنيث ُتحذف من جمع المؤنث السالم، وسأشير إلى ذلك 

تاء تأنيث فإنك تحذفها عند جمع المؤنث  يف حالته خاصة، كلما كان االسم فيه

 السالم، يقول يف فاطمة فاطمات، بحذف التاء.

وهكذا يف صائمة صائمات، إلى آخره، إًذا فاالسم الصحيح اآلخر والمنقوص 

يجمعان جمع مؤنٍث سالًما باأللف والتاء، ال يكون يف ذلك تغيير إال إذا كما يف تاء 

 راضيات وهكذا، التأنيث كفاطمة فاطمات، وراضية 

باقي المقصور والمنقوص، كيف يجمعان جمع مؤنٍث سالًما؟ أما االسم 

المقصور فإنه يعامل يف جمع المؤنث السالم معاملته يف التثنية، يعني أن ألفه تقلب 

 ياًء يف ثالثة مواضع، إذا كانت رابعة خامسة سادسة، أو كانت ثالثة وأصلها الياء.

ألصل وقد أميلت، وُتقلب واًوا يف موضعين إذا كانت أو كانت ثالثًة ومجهولة ا

ثالثًة أصلها الواو أو كانت ثالثًة مجهولة األصل ولن ُتمال، فتجمع مسعًى على 

مسعيات، أن جمعتها باأللف والتاء عند المؤنث السالم، قد تجمع جمع تكسير، 

نث سالم، هذا يأيت يف باب التكسير، كالمنا اآلن على جمع األلف والتاء جمع مؤ

يجمع مسعى على مسعيات، وملتقى ملتقيات، ومستشفى مستشفيات، بقلب 

 األلف ياًء.

وهدى هديات، ورحى رحيات، وعصا عصوات، وهكذا، تعاملها يف جمع 

 : المؤنث السالم معاملتها يف المثنى، وهذا هو قول ابن مالك 

 َوَألِْ   بَِ ام َجَمْعَ هُ  َوإِنْ 

األَلَِ   اَ لْ  اْ ِلْب  ََ ََ  اْل َّْ نَِيهْ  َِا َب

أي عامل االسم المقصور إذا جمعته بألٍف وتاٍء معاملته يف التثنية، ثم قال 
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  : 

 َتنِْحَيهْ  َأْلِزَمنَّ  اْل َّا ٌِ  َوَتام

 يقول: إذا كان االسم المقصور يف آخره تاٌء مربوطة، فإنك تحذفها.

 (.118:28@) هالب:

تاء مربوطة فإنك تحذفها نحو فتاٍة، يقول إذا كان يف آخر المقصور  الشيخ:

ليس تحذف تاء التأنيث عما تجمع جمع مؤنث سالم فتاٍة حذفنا التاء، ماذا سيبقى 

فتى صار مقصوًرا إذا حذفنا التاء، ثم تعاملها معاملته يف المثنى فتقول فتيات، 

 فتيات بحذف التاء وقلب األلف ياًء وكذلك قناٌة نجمعها فنقول: قنواٌت.

المقصور يعامل يف الجمع السالم معاملته يف التثنية، الممدود االسم حذفنا 

الممدود أيًضا يف جمع المؤنث السالم يعامل معاملته يف التثنية، الهمزة األصلية 

تبقى، وهمزة التأنيث تقلب واًوا، وهمزة اإللحاق والهمزة المنقلبة يجوز فيهما 

 الوجهان.

ات، ويف جمع بناء بنوات أو بناءات، فتقول يف جمع سماء سماوات، أو سماء

 ويف جمع حمراء حمراوات فقط، ويف جمع حسناء حسناواٌت فقط.

 يجوز فيها الوجهان عالءات وعالوات، نعم. "على"ولو سميت امرأًة 

إلى أن األصل يف جمع المؤنث السالم أن يبقى مفرده  ثم نبه ابن مالك 

هذا األصل يف جمع المؤنث السالم، على حاله، على حركاته وسكناته، دون تغيير 

إال أنه شذ عن ذلك االسم الثالثي، فإن عينه قد تتغير حركتها وسكوهنا يف الجمع 

 جمع المؤنث السالم، على التفصيل اآليت، قد تتغير على التفصيل اآليت: 

إذا كان اسًما ثالثًيا عينه ساكنة صحيحة، إذا كان اسًما شرط، ثالثًيا شرط، عينه 
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شرط، صحيحة شرط، سواء أكان بتاء التأنيث أم مجرًدا عنها بتاء التأنيث  ساكنة

مثل ِكسرى، وضربة، وجملة، بال تاء التأنيث مثل دعد وهند، إذا كان االسم 

الثالثي هكذا ثالثي، اسمه ثالثي وعينه ساكنة وصحيحة فما حكمه إذا جمعته 

  َله ذال ان:جمًعا مؤنًثا سالًما 

ول: على وزن ماذا؟ على وزن َفْعْل أو َفْعَلة، على وزن فعٍل إذا كان مفتوح األ

 كدعد، وعلى وزن فعلة كجفنة، وقصعة، وضربة، ورحلة، ونسمة، كثير.

كيف تجمع جمع مؤنث سالًما؟ يجب فيها اتباع العين للفاء، فتفتح مثلها 

فيقال يف جمع دعد دعدات، ويف جمع جفنة جفنات، وضربٍة ضربات، ورحمة 

ونسمة نسمات، وال يجوز أن تقول دعدات، ورحمات، وجفنات رحمات، 

بالسكون ال يجوز ذلك، هذه الحالة األولى إذا كانت مفتوحة الفاء، مفتوحة األول 

 أي فعٍل وفعلٌة.

إذا كانت مضمومة األول، يعني على ُفعِل وُفعلة، أو مكسورة  الحالن ال انين:

مضمومة األول يعني ُفعل كُدمل اسم األول يعني على وزن فِعٍل وفعلة، إذا كانت 

امرأة أو ُفعلة كبشرة وجملة وغرفة، أو كانت مكسورة األول يعني وزن فِعٍل، كهند 

 أو أو فِعلةكــ كسرة أو سدرة.

يجوز َيه مالمن أوجه عند ما حكمه إذا كان مضموم األول أو مكسور األول؟ 

 جمعه م نً ا  الًما:

سكن العين يعني أن تبقيها ساكنة كما كانت إن كان العين أن ت :الوجه األول

 فتقول يف جمل جمالت، ويف بشرة بشرات، ويف هند هندات، ويف كسرة كسرات.

إتباع العين للفاء، إذا كانت الفاء مضمومة تضم العين، إذا كانت  الوجه ال اين:

الفاء مكسورة تكسر العين، ففي جمل على هذا الوجه تقول ُجمالت، ويف بشرة 
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 ، ويف هند هندات، ويف كسرة كسرات.بشرات 

تخفيف العين بالفتح، قلت تخفيف ألن الفتح أخف الحركات،  :الوجه ال الا

تخفيف العين بالفتح فتقول يف جمل جمالت، ويف بشرى بشرات، ويف هند 

 هندات، ويف كسرى كسرات.

علة إًذا الخالصة فعٌل وَفعلٌة تجمعان على فعالت، وأما ُفعل وفعلة، وفِعل وفِ 

 : َ يَا مالمن أوجه

 .اإل  ان 

 .واالتباع 

 .وال  حن 

 :وهذا هو قول ابن مالك 

الِمَ   اْ َمك َأنِْ   اْل ُّالَمِا اْلَعْينِ  َواْلسَّ

السالم العين الثالثي اسًما، اسمع الشروط، السالم أي عينه ليست معتلة، 

 والسداسي.العين أي العين الكالم عن العين، الثالثي ليس الرباعي والخماسي 

 اسًما: بخالف الوصف، والسالم العين الثالثي اسًما.

ُْ  َعْينَ  َأنِْ  إِْتَباعَ  ام  ُ  ِْ   بَِما ََ

( 127:44@إتباع عين فاءه؛ أي اتبع عين فاءه، بما ُسكِن، فاءه مفتوحة تفتح )

وهذا واجب، عينه مضمومة كُقبلة وُبشرة، نقول: ُقبالت، عينه مكسورة مثل ِخدمة 

نقول َرحالت، إال أنه يف المفتوح الواجب ويف المضموم والمكسور جائز ورحلة، 

 كما شرحنا، ثم قال:

ً ااااااا َبااااااَدا  إِْن َ اااااااكَِن اْلَعااااااْيِن ُم نَّ

 

َىا   ُمْفَ َ ًماااااااااا بِاْل َّااااااااااِم َأْو ُمَجااااااااارَّ
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 َفعل أو َفعلة، ُفعل أو ُفعلة، فِعل فِعلة.

ْن اْل َّاااااالَِا َ ْياااااَر اْلَ اااااْ ِ  َأوْ   َوَ ااااا ِّ

 

ُ ااااااالك َ ااااااْد َرَوْواَخ   ََ ْ اااااُه بِاااااااْلَ ْ ِ   ِّ  

يقول: وسكن التالي غير الفتح إذا كانت العين تتلو مفتوًحا َفعل َفعلة، فليس  

فيه إال االتباع، أما إذا كانت العين تتلو غير مفتوح أي ماذا تتلو؟ تتلو مضموًما أو 

 مكسوًرا.

 خففه بالفتح، قال: إذا كانت العين تتلو غير مفتوح إنما أن تسكنه أو ت

نْ   اْلَ ْ ِ   َ ْيرَ  اْل َّالِاَ  َوَ  ِّ

 العين إذا تلت غير الفتح إما أن تسكنها أو تخففها بالفتح.

ُ الك   َرَوْوا َ ْد  ََ

 يعني كل األوجه الثالثة هذه مروية يف ُفعٍل وُفعلة، ويف فِعٍل وفِعلة.

سم فإنه يخرج واالحتياجات التي نقصدها بالشروط السابقة أما قولنا ا 

الوصف، وقلنا عدة مرات يا إخوان أن االسم والوصف كالهما أسماء، إال أن 

النحويين من عادهتم أهنم إذا قالوا هذا اسم وهذا وصف، أي هذا اسٌم ليس 

بوصف، وهذا اسٌم وصف، وإذا قلت باب هذا اسم أو وصف؟ اسم، وإذا قلت 

هذا باب اسم وجميل  قائم، جالس، مضروب، حسن، جميل؛ هذا وصف تقول:

 وقائم وجالس وصف.

المقابلة هذه تعني أن باب اسٌم وليس وصًفا، وجميٌل وحسٌن اسم ووصف، 

أخذوا من هذا ما اختص به وهو اسم، وأخذوا من هذا ما اختص به وهو وصف، 

 وهذا كثير مما يستخدمه النحويين، فيقولون هذا باب اسم وضرب مصدر.

اسم ليس مصدًرا وضرب اسم المصدر،  مع أن المصدر اسم، لكن باب
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 وهكذا المقابلة ُيقصد هبا هذا المعنى. 

المهم: قوله هذا اسم ليس وصًفا ُيخرج األسماء األوصاف، وعرفنا األسماء 

األوصاف، اسم فاعل، اسم مفعول، الصفة المشبهة، وصيغة المبالغة، وأفعل 

 للتفضيل إلى آخره.

ة، وسهلة، وصعبة، تدخل فيما قلناها إذا جاءت على هذه األوزان، مثل ضخم

أو ال؟ ال تدخل إًذا تبقى على القياس، والقياس كجمع المؤنث السالم أن مفرده ال 

يتغير، إًذا جمع المؤنث السالم أن مفرده ال يتغير إًذا كيف نجمع ضخمة 

ضخمات، وسهلة سهالت، وصعبة صعبات، وال يجوز أن نقول ضَخمات 

 ذه أوصاف ليست أسماء.وسَهالت وصَعبات، ألن ه

يخرج غير الثالثي، مثل زينب وسعاد، ما يتغير فيه شيء، وقولنا  و ولنا مالما:

ساكن العين ماذا ُيخرج؟ متحرك العين، مثل شجرة، فهذه إال شجرات، أو ثمرة 

 ثمرات، أو نمرة نمرات.

و ولنا صحي  العين ماٌا ُيفرل؟ صحي  العين  الوا وصحي  العين هنا ُيفرل 

 يئين:  

 .يخرج معتل العين كجودة وصورة وبيضة وديمة 

  وُيخرج مضعف العين: كَجنّة، وِجنّة، ُجنّة، وِحّجة، وُحّجة، فهذه كلها

 تبقى على األصل، أي ال يتغير يف مفردها شيء.

فتقول يف جمع جودة جودات، وصورة صورات، وبيضة بيضات وديمة  

 ديمات، وجنة َجنات، وِجنات، وُجنات.

 غوي ليس نحوًيا الُحجة الربهان، والِحجة الواحدة من الحج.فرق ل
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 (.134:13@) هالب:

الِحجة يعني إطالقها على السنة من باب المجاز، أي التوسع، ألن  الشيخ:

السنة يف المعتاد ال يكون فيها إال َحجة واحدة، وإال فإن األصل فيها أهنا فعل 

يًعا تريد سنًة ألن ربيع ال يمر يف السنة الحج، كما تقول مثاًل فالٌن له خمسة عشر رب

 إال مرة واحدة، فإذا مر ربيعان أي سنتان وهكذا، فهذا كله توسع ومجاًزا.

بسبب أن جمع المؤنث السالم كما رأيتم قد يدخله التغير، قد يتغير مفرده، 

كما رأيتم، سكون ومع ذلك وجب فيه الفتح، وأحياًنا سكون وقد يجوز فيه الفتح 

تباع، بسبب هذه التغيرات بفضل كثير من النحويين المحققين، أال يسموا أو اال

هذا الجمع جمع المؤنث السالم، وإنما يسمونه جمع باأللف والتاء، كابن مالك 

 وابن هشام، وغيرهما.

ابن مالك يف األلفية ال يسميه جمع مؤنث سالم أبًدا، كما رأيتم وإن سمعته بتاٍء 

 ."وما بتاء وألٍف قد جمعا"مبني: وألف وكما يف المعرب وال

وابن هشام أيًضا يف أوضح المسالك كذلك، مجموع باأللف والتاء، ومع ذلك 

فإن الذين يسمونه جمع مؤنًثا سالًما يقرون هبذه التغيرات إال أهنم يقولون، أواًل 

هي تغيرات قليلة، وثانًيا قولنا جمع مؤنث سالم مصطلح، يريد به هذا األمر ما 

 بألٍف وتاء، سواء لحقه تغييٍر أو ال، وال مشاحة باالصطالح.ُجِمع 

  بعد ٌلك:  مم  ال ابن مالك

 ْْ ٌِْرَو  َوَمنَُعاااااااااوا إِْتَبااااااااااَع َنْحاااااااااِو 

 

  ْْ  َوُزْبَياااااااَن َوَ ااااااا َّ َكْساااااااُر ِجاااااااْرَو

  

بعد أن ذكر أن فعل وفِعلة قد تتغير العين فيها، نص على أن نحو ذروة وزبية ال 

 مع أهنما على وزن فِعلة وُفعلة.يجوز فيهما االتباع، 
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مع أن ذروة على وزن فعلة يجوز فيها األوجه الثالثة، وزبية على وزن فعلة،  

يجوز فيها األوجه الثالثة، ابن مالك قال: منعوا االتباع يف ذروة وزبية، يعني منعوا 

 وجًها وهو االتباع، والوجهان الباقيان جائزان اإلسكان والفتح.

تباع هنا؟ قالوا لو اتبعت يف ذروة كنت تقول ماذا بالجمع ِذِروة، لماذا منعوا اإل

ِذِروات، فتجمع بين الكسر والواو وهذا ثقيل، ِذِروات جمعت بين الكسر والواو، 

 يعني واليت بين الكسر والواو، جعلت الكسرة قبل الواو.

غة فإنه وهذا أقل أحواله أنه ثقيل، ال تكاد تجد يف اللغة ذلك، وإذا ُوجد يف الل

يسبب إعالاًل، كتقلب الواو ياًء فلهذا كالتسكين ذروة تقول ِذِروات أو الفتح 

َذروات دون االتباع، وكذلك زبية زْبيات أو الفتح زَبيات أما لو ضممت كنت تقول 

 ُزُبيات، فواليت بين الضم والياء، ومعروف أهنما عدوتان.

  ال: 

ْْ  َكْسرُ  َوَ  َّ   ِجْرَو

عرب أهنم قالوا يف جروة ِجِروات، وجَراوات وُسمع االتباع يعني ُسِمع عن ال

ِجِروات، أما الِجِروة فهو معروف ولد السبع الذكر جرو واألنثى جروة، وأما الِذرة 

 فهي أعلى الشيء، وأما الزبية فهي حفرة ُتحفر لكي ُيصطاد هبا السباع.

 ثم ختم ابن مالك الباب بقوله: 

و اْضاااااََِرا ٌُ  َر َ ْياااااُر َمااااااَوَنااااااِىر  َأْو 

 

ْمُ ااااااااااُه َأْو ألَناااااااااااَ  اْنَ َمااااااااااى   َ دَّ

كِر من هريفن ال  نين أو جم  الم كر السالم أو   ٌُ يفولك إنما جام مفالً ا لما 

 جم  الم نا السالم هو أذد مالمن أ يام: 

 إما أنه نادٌر شاذ، نحو ِجروات. األول:
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 بن حزام العذري:أنه ضرورة شعرية اضطر الشاعر إليها، كقول عروة  ال اين:

 وذملاااات زَاااارا  الضااااحى َأهف َااااا

 

 ومااااااالا بزَاااااارا  العشااااااا ياااااادان

 وقول الراجز:  

َراتَِا َْ َ ْسَ رِيَ  النَّْ ُس ِمْن َز ََ 

وكان القياس أن يقال زفرات، أو أنه لغة قوٍم من العرب، قوم من العرب 

 خالفوا جمهور العرب يف قضية من القضايا السابقة، وهذا قوله: 

 اْنَ َمى َنا َ أل َأوْ 

ومن أنه لياًل تعامل معتل العين من َفعلة معاملة الصحيح، فتتبع فتقول يف جمع 

جودة جودات، ويف جمع بيضة بيضات، وجمهور العرب يكنون فيقول بيضات 

 وجودات، ومن ذلك قول شاعرهم: 

ب  أخاااااااو بيضاااااااا  را ااااااا  م اااااااأو 

  

 رَيااااااق بمساااااا  المن بااااااين  اااااابو 

 جمع ظبية؟ ظبيات أو َظبيات؟ َظبيات ألنه اسم. نختم بتمريرات سريعة، ما  

 غزوة؟ غزوات.

؛ [167البفرة:] (ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ): -تعالى-قال 

حسرات ألنه اسم، يف روضات الجنات؟ روضات على لغة جمهور العرب، 

 وعنده َروضات.

 يااااا َظَبَيااااااِ  الفاااااِع ُ ْلاااااَن لنااااااا
ِ
 باااااهلل

  

 لاااايالَ  ماااان ن  أم ليَلااااى ماااان الَبَشاااارِ 

جمع غرفة باأللف والتاء؟ تقول غَرفات، وُغرفات، ورحلة؟ ِرِحالت، ا 

 وِرَحالت.

وقولهم َرَحالت هذا مخالف للقياس، وإن كان بعضهم يحاول أن يصحح 
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ذلك ويقول إن َرحالت ليست جمًعا لرحلة، والمسموع عن العرب أهنم يسمون  

َرحلة، ألن اسم المرة  هذا الفعل ِرحلة، وإنما هي جمع َرَحلة، َرَحلة اسم فعٍل من

من الثالثي على وزن فعلة، جلس جلسة، وذهب ذهبة، وَرحل رحلة، وكأهنم 

أخذوا اسم المرة من َرحل فقالوا َرحلة فحينئٍذ يكون جمعها وجوب الرحالت، 

 فهذا تخريج، المرة يجوز أن ُتجمع.

وُخطوة؟ ُخُطوات، وُخَطوات، وَخطوات، كحالء؟ امرأة كحالء، كحالوات 

ط ال تعد ما يف، ألهنا من التأنيث ليس فيها إال أن تقلب واًوا، منتهى؟ منتهيات فق

 تقلب األلف ياًء.

منادى؟ مناديات، وعشواء؟ عشواءات، إما عشواوات أو عشواءات ألهنا 

.
َّ

 همزته منقلبة من عشي

نتكلم على جمع  -إن شاء اهلل–ها ما تيسر يف هذا الدرس، والدرس القادم 

 التكسير.

 هلل أعلم وصلى اهلل و لم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.وا
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 الدرس الثالث والعشرون بعد املائة
﷽ 

 
ه وأصحابه الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آل

 أجمعين.

 أما بعد: 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة الطيبة ليلة 

االثنين الليلة الثانية من شهر جمادى األولى من سنة خمسة وثالثين وأربعمائة 

وألف ونحن يف جامع الراجحي يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس 

 .-عليه رحمة اهلل–ن بعد المائة، من دروس شرح ألفية ابن مالك ووالعشر الثالث

وصلنا إلى باب جمع التكسير بعد أن انتهينا يف درسين سابقين من الكالم على 

كيفية التثنية والجمع أي جع السالمة، فكان من المناسب أن يعقد ابن مالك 

 جموع، وقد بعد ذلك باًبا لجمع التكسير إلكمال الكالم على ال

 بيًتا. 42يف  عقده

، وبعده يف -عليه رحمة اهلل–وهو على ذلك أطول أبواب ألفية ابن مالك  

الطول باب المعرب والمبني كما نبهنا على ذلك عندما شرحنا ذلك الباب، فلهذا 

لن نقرأ كل هذه األبيات يف هذا الدرس وإنما سنقرأ منها ما نظن أننا سنشرحه يف 

 .-شاء اهلل تعالى إن–هذه الليلة 
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 اْلتَّْكِسْير:  يف أول باب َجْمع   قال  

 َجْمُع اْلتَّْكِسْير

ةةةةةة َّ فِْعَلةةةةةةْه 791  ْ ةةةةةةل   ْع َأْفع   .َأْفِعَلةةةةةة

 

   ْْ ةةةةةةة ةةةةةةةْ    ِقلَّ م  ةةةةةةةَع َأْفَعةةةةةةةالع ج   ْ مَّ

 .َوَبْعةة   ِيب بَِكْرةةَرةض َوْاةةِعا َ ِ ةة  792 

 

ةةةِ    ةةةلض َواْلَعْكةةةء  َجةةةاَُّ َكاْلص   َكَأْرج 

ةةل  .لَِ ْعةة793  ََّ َعْينِةةا َأْفع   لض اْسةةَمص َصةة

 

َبةةةةاِعْ  اْسةةةةَمص َأْ َعةةةةص   ْ َعةةةةل      َولِْلر 

َراِ  فِةة  794  ِْ َِ َواْلةة  .إِْن َكةةاَن َكاْلَعنَةةا

 

    ِ  َوَعةةةةةةْد ا َْ ةةةةةةر 
َض  َمةةةةةةَد َوْْأنِْيةةةةةة

ْيةةةةِه م  َّةةةةرِْ  795 
ةةةةل  فِ  .َوَغْيةةةةر  َمةةةةا َأْفع 

 

 َ ةةةةرِ ْ  ِمةةةةَن اْلر الَِْةةةة  اْسةةةةَمص بَِأْفَعةةةةالض   

ْعةةةةةةةاَلن  796 
 .َوَغالِِبةةةةةةةا َأَغنَةةةةةةةا     فِ

 

ةةةةةةْ لِِ ْ  ِصةةةةةةْرَ ان     َِ َعةةةةةةلض َك  فِةةةةةة  ف 

َبةةةاِعَ  بَِمةةةد  797  رض ر  ةةةِكَّ ةةة  اْسةةة ض م 
 .فِ

 

ةةةةةةةَر ْ    ْ  َعةةةةةةةنْ     ا َّ  أْفِعَلةةةةةةة
َض الِةةةةةةة َْ 

 .َواْلَزْمةةةةه  فِةةةة  َفَعةةةةالض أْو فَِعةةةةاِل 798 

 

َْْعةةةةةةِعْياض أْو إِْعةةةةةةاَللض    َصةةةةةةاِ َبْ    م 

ْعةةةةلع لِنَْحةةةةِ  َأْ َمةةةةرض وَ ْمةةةةَرا 799   .ف 

 

ةةةةةةْدَر    ةةةةةةلض    ِْ ْع َجْمَعةةةةةةص بنَ ْعَلةةةةةة
 َوفِ

َبةةةةاِع   بَِمةةةةد  800  ةةةةلع ٍْسةةةة ض ر  ع   .َوف 

 

ةةةةْد    َِ ٍِ َف  َقةةةةْد ِدْ ةةةةد َقْبةةةةَل ٍَمض اْعةةةةاَل

.َمةةا َلةةْ    َعةةاَعْا فِةة  ا ََعةةْ  ي و 801 

 ا َلِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْا 

 

ةةةةةةرِْ      ع 
ْض عَلةةةةةة َعةةةةةةلع َجْمَعةةةةةةص لِ    َوف 

ْض فَِعةةةةْل 802  ْبةةةةَر  َولِِ ْعَلةةةة  .َوَنْحةةةةِ  ك 

 

َعةةةةْل    ةةةةه  َعَلةةةةى ف   َوَقةةةةْد َ ِ ةةةة ُّ  َجْمع 

َعَلةةةةْه 803   .فِةةةة  َنْحةةةةِ  َرامض اْ ةةةةَرا ض ف 

 

 َوَشةةةةةةاَ  َنْحةةةةةة   َكاِمةةةةةةلض َوَكَمَلةةةةةةهْ   

تِْيةةةلض َوَدِمةةةْن 804  َِ  .َفْعَلةةةى لَِ ْصةةةاض َك

 

 َوَ الِةةةةةةةةِّض َوَمْيةةةةةةةةعع بِةةةةةةةةِه َقِمةةةةةةةةنْ  

ْعةةلض اْسةةمَ 805  ََّ ٍََمةةص فَِعَلةةْه .لِ    ص ْصةة

 

َلةةةةهْ     َواْلَ ْاةةةةع  فِةةةة  َفْعةةةةلض َوفِْعةةةةلض َقلَّ

ةةةةةةةلع لَِ اِعةةةةةةةلض َوَفاِعَلةةةةةةةْه 806  عَّ  .َوف 

 

 َوْصةةةةةَ ْيِن َنْحةةةةة   َعةةةةةاِيلض َوَعاِيَلةةةةةهْ   

ْكةةةةةَرا 807  ةةةةال  فِْيَمةةةةا ي  عَّ ةةةةه  اْل    .َوِمْرل 

 

َعةةةةةةْل ٍََمةةةةةةص َنةةةةةةَدَرا   ةةةةةة  اْلم 
 َوَيان فِ

َمةةةةةا .َفْعةةةةةلع وَ 808  َعةةةةةالع َل  
ْع فِ  َفْعَلةةةةة

 

َمةةةةةا   ْيَمةةةةةا َعْين ةةةةةه  اْلَيةةةةةا ِمنْ  
 َوَقةةةةةلَّ فِ

 .َوَفَعةةةةةةلع َأْ َعةةةةةةص َلةةةةةةه  فَِعةةةةةةال  809 

 

ةةةةْن فِةةةة  ٍَِمةةةةِه اْعةةةةتاَِلل      َمةةةةا َلةةةةْ  َ ك 

ْعةةةةَعِ ا َوِمْرةةةةل  َفَعةةةةِل 810   .َأْو َ ةةةةِّ  م 

 

ْعةةةةلض َفاْقَبةةةةلِ    و اْلتَّةةةةا َوفِْعةةةةلع َمةةةةَع ف   ي 

 ْيةةلض َوْصةةَا َفاِعةةلض َوَرْ  .َوفِةة  َفعِ 811 

 

ةةةةةَر ْ   َ  َأْ ِعةةةةةا ا َّ ةةةةة  أْنَرةةةةةا
اَي فِ َِ  َكةةةةة
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 .َوَشةةاَ  فِةة  َوْصةةاض َعَلةةى َفْعاَلَنةةا 812

 

ْعاَلَنةةةةةةةةةا   ْنَرَيْيةةةةةةةةةه َأْو َعَلةةةةةةةةةى ف   َأْو أ 

ْعةةةةةاَلِة َواْلَزْمةةةةةه  فِةةةةة  813  ةةةةةه  ف   .َوِمْرل 

 

ِ ةةةةةةة    َْ  
ْض  َنْحةةةةةةةِ  َ ِ ْ ةةةةةةةلض َوَ ِ ْ َلةةةةةةة

ةةةةةْ لض فَ 814  ع   ِعةةةةةلع َنْحةةةةة   َكبِةةةةةْد .َوبِ  

 

اَي َ  َّةةةةةةرِ ْ    َِ    َخةةةةةةل  َغالِِبةةةةةةا َكةةةةةة

ْ َلَق اْلَ ا َوَفَعةْل 815    َفْعلض اْسَمص م 
 .فِ

 

ْعةةةةةةاَلنع َ َصةةةةةةْل   
َعةةةةةةاِل فِ  َلةةةةةةه  َولِْل  

َض َوَقةةا ض َمةةَع َمةةا 816  ةةْ  ةة    
 .َوَشةةاَ  فِ

 

َما َوَقةةةةةلَّ فِةةةةة  َغْيرِِ َمةةةةةا    َاةةةةةاَ ا  

 َفِعةةةْيالِ َوَفَعةةةْل .َوَفْعةةةالِ اْسةةةَمص وَ 817 

 

ْعةةةةاَلنع َشةةةةَمْل    َعةةةةْل اْلَعةةةةْيِن ف   َغْيةةةةَر م 

َعةةةةةةةاَل 818   .َولَِكةةةةةةةرِْ  ض َوَبِخْيةةةةةةةلض ف 

 

ِعةةةةاَل    َما َقةةةةْد ج  ا لَِمةةةةا َاةةةةاَ ا   َِ  َكةةةة

َعةةل  819  ةة  الم 
 .َوَنةةاَب َعنْةةه َأْفِعةةاَلُّ فِ

 

 َوَغْيةةةةةر  َياَي َقةةةةةل    
ْعةةةةةَعاض  ٍََمةةةةةص َوم 

وهو كما ترون من أبيات الصرف، فابن مالك قد  هذه بعض أبيات هذا الباب 

دخل يف آخر األلفية على أبواب الصرف وإن كان سيعود إلى بعض أبواب النحو 

كباب الوقف فيما سيأيت فهو بعد أن تكلم على كيفية التثنية وكيفية الجمع جمع 

 السالمة، وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، يف الباب السابق ذكر هنا

 جمع التكسير.

وسبق يف الدرس الماضي أن الجمع كاإلفراد والتثنية وصٌف خاٌص باألسماء 

األسماء هي التي ُتوصف باإلفراد والتثنية والجمع، واألسماء الدالة على أكثر من 

 أربعْ أسماُّ: اثنين أربعة أشياء 

جمع السالمة، ويسمى جمع التصحيح، وهما جمع المذكر السالم  :ا ول

حمد ومحمدون، ومجتهد ومجتهدون، وجمع المؤنث السالم: نحو هند نحو م

 هذا الجمع جمًعا سالًما صحيًحا ألن 
َّ

وهندات، وصائمة وصائمات، وسمي

المفرد فيه يسلم لفظه، يسلم بناؤه، تسلم صيغته من التغيير ومع ذلك فقد ذكرنا 

 درس الماضي.التغيير الخفيف الذي يدخل على مفرد الجمع المؤنث السالم يف ال

جمع التكسير، وهو هذا  :الن   الراين: من ا سماُّ الت  ْدل على أكرر من اْنين
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 تكسيًرا كما سيأيت بالتفصيل، ألن صورة المفرد بناء المفرد صيغة  
َّ

الباب، وسمي

المفرد تتغير، كأهنا تتكسر عندما ُيجمع جمع تكسير، نحو رجل ورجال ومسجد 

 ومساجد.

اسم الجمع وهو كل اسٍم دل   دل على أكرر من اْنين: واٍس  الرالَ الِب

على أكثر من اثنين وال واحد له من لفظة، نحو جيش، واحدهم من معنى جندي 

ونساء، واحدها من معناه امرأة، وخيل، وشعب، وأمة وقوم، ورهط، فهذه أسماٌء 

 تدل على أكثر من اثنين، ولكنها ال مفردة لها من لفظها.

كون له واحٌد من لفظه، ولكنه ال يأيت على وزٍن من أوزان واسم الجمع قد ي

جموع التكسير التي ستذكر يف باب التكسير، فحينئٍذ يعد اسم جمٍع ال جمًعا، من 

أمثلة ذلك: ركب، يدل على جماعة، ومع ذلك نجد مفرًدا من لفظه وهو راكب، 

س من أوزان فنقول إن راكًبا مفرد وراكب اسم جمع ألن هذا الوزن وهو فعل، لي

 جموع التكسير، وكذلك صحب، فله مفرٌد من معناه وهو صاحب.

هو اسم الجنس الجمع، وهو ما  :واٍس  الرابع مما  دل على أكرر من اْنين

دبل على أكثر من اثنين وله مفرٌد يتميز عنه بالتاء غالًبا، تميز بينه وبين مفرده بالتاء، 

ن، والمفرد تمرة، والفرق بين الجمع كتمٍر وتمرة، تمر يدل على أكثر من اثني

والمفرد كما ترون التاء فيسمى اسم جنٍس جمعًيا ال يسمى جمًعا، وكذلك بقر 

 وبقرة، ونخل ونخلة، وتفاح وتفاحة.

أو يفرق بينهما أي بين اسم جنس الجمع ومفرده بالياء المشددة كعرب 

، يفرق 
ٌّ

، فعرب يدل على أكثر من اثنين، ومفرده عربي
ّ

بين المفرد وبين اسم وعربي

 الجنس بالياء المشددة، فنقول إن عرًبا اسم جنٍس جمعي وليس جمًعا.

ومثل ذلك روم، ورومي، وترك وتركي، إلى آخره، واعلم بعد ذلك أن عندهم 
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ما يسمى اسم الجنس اإلفرادي، يريدون باسم الجنس اإلفرادي كل اسٍم صدق 

لى القليل والكثير من جنسه، كماء، على القليل والكثير، كل اسم يصدق إطالقه ع

وعسل، وتراب ولبن، وقولك تراب يطلق على القليل وعلى الكثير، وقولك عسل 

 يطلق على الكثير وعلى القليل.

وعمد إطالقه على الكثير سيكون فيه معنى الجمع فلهذا ذكرناه هنا، وبذلك 

عي قد يحدث نعلم الفرق بين جمع التكسير، وبين اسم الجمع واسم الجنس الجم

بينهما شيٌء من اللبث وال يحدث اللبث بينها وبين الجمع الصحيح، جمع 

 الصحيح صورته واضحة، ألنه يكون بزيادٍة ثابتة.

لكن نحب أن نؤكد على الفرق بين جمع التكسير، واسم الجمع واسم الجنس 

ن الجمعي، من الفروق الواضحة يف ذلك أن جمع التكسير له أوزان خاصة، له أوزا

–ويقال أبنية، ويقال صيغ، ويقال أمثلة، محصورة وسيأيت عدها يف الباب بعد قليل 

 .-إن شاء اهلل

أما اسم الجمع واسم الجنس الجمعي فليس لها أوزاٌن خاصة، وإنما تأيت على 

أوزان كثيرة، ومن الفروق بينها أن اسم الجنس الجمعي إذا جاء على وزن من 

م الجنس واسم الجمع يأيت على أوزان كثيرة، فقد أوزان جموع التكسير وقلنا اس

يأيت على أوزان كثيرة، فقد يأيت على وزٍن من أوزان جموع التكسير، فالفرق حينئٍذ 

بينها أن جمع التكسير مؤنث، فأبواب جمع تكسير تقول هذه أبواب، وال يصح أن 

 تقول هذا أبواب.

تكسير مؤنث وأما وتقول مساجد، هي مساجد ما تقول هو مساجد، فجمع ال

أسماء الجنس ولو جاءت على صورة وزن من أوزان جموع التكسير إال أن 

التأنيث والتذكير فيها جائزان، نحو نأخذ أي اسم جنس: مثل تمر يمكن أن تقول: 

 هذا تمر وهذه تمر، هذا تفاح وهذه تفاح.
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وهذا نخل، وهذه نخل وهكذا، فيجوز يف أسماء الجنس أن تعامل معاملة  

ذكر وأن تعامل معاملة المؤنث، وعلى ذلك نسأل عن كلمة لبن مثاًل لبن ولبنة، الم

 المفرد لبنة، ولبن هل هو جمع تكسير أو اسم جنٍس جمعي؟ 

 اسم جنٍس جمعي؛ ألنك تقول هذا لبن وهذه لبن. :ال  اب

لو سألنا عن ُتهم، وُتهمة، هتمة يعني االهتام، األفصح فيها أن تقول ُتهمة، وأما 

 ة، ففيها ضعف، وبعضهم ينكر هذا الكلمة.هتم

المهم الفصيح نقول ُتهمة وهتم، هل هذا اسم جنس جمعي أم جمع تكسير 

على وزن ُفعل ألن من أوزان التكسير فعل، ننظر هتم، جمع هتمة، هل يمكن أن 

تقول هذا هتم، هو هتم، ال تقول هذه هتم، وهي هتم، وال تقبل التذكير بحال، إًذا 

 مع تكسير.نقول هي ج

هذا تقيس بعضها على بعض ألن جموع التكسير كلها مؤنثة، بينما أسماء 

الجنس يجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث، فلو حدث يف كلمة لبس، كيف 

 نتأكد؟ ُنلِحق كل كلمٍة بقياسها، فيتبين لنا حينئٍذ نوعها.

يقولون ركب ومثل ذلك لو قلنا المثال السابق: راكب، راكب هذا مفرد، ثم 

ويقولون أيًضا ركبان، أما ركٌب فنقول إنه اسم جمع أم جمع تكسير؟ نقول هذا 

 اسم جمع؛ ألن فعل ليس من أوزان التكسير.

ومع ذلك لو تأملت فيه فإنك تعلم أنه يقال هذا ركٌب فتذكر حينئٍذ وليس 

جمع جمًعا لو كان جمًعا لم يكن إال مؤنًثا ومؤنث، ال يقع اللبس حينما تقول 

مؤنث، يقع اللبث عندكم بمعاملة فعله، فعله إذا تقدم، فعل المؤنث إذا تقدم فيه 

 تفصيل.

قد يجب التأنيث فيه يف أحوال وقد يجوز فيه التذكير والتأنيث يف أحوال، إذا 
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كان مؤنث مجازي أو موصول إلى آخره، لكن تبقى كلمة مؤنثة يف غير الفعل 

 أو لو أتيت بغير الفعل، لو أتيت بصفة نعت، أو المتقدم، لو تأخر الفعل عنها مثاًل 

أتيت باسم إشارة أو ضمير، حينئٍذ ليس لك إال التأنيث، والحكم خاص فقط يف 

 الفعل إذا تقدم.

فلهذا تقول: هذا ركٌب وهو ركٌب وركٌب قادٌم معنى ذلك عاملتها معاملة 

ا ركب وركبان، ركبان المذكر إًذا ليس جمًعا لو كان جمًعا لكان مؤنًثا، فإذا قالو

 على وزن فعالن، وفعالن من أوزان جموع التكسير كما سيأيت.

فنقول إن ركبان جمع تكسير، ونقول: إن ركًبا اسم جمع، وكذلك نقول يف 

 صاحب يجمعون صاحًبا على صحب، وعلى أصحاب.

صحب فعل اسم جمع، ألن فعاًل ليس من أوزان جموع التكسير التي ستأيت، 

أفعال فهي من أوزان جموع التكسير فهي جمع تكسير، فهذا من وأما أصحاب 

أهم ما يميز جمع التكسير عن اسم الجمع واسم الجنس فإذا علمت كل ذلك تبين 

لك أن النحويين يف مصطلحهم ال يطلقون مصطلح الجمع إال على ماذا؟ إال على 

لذي يسمى جمع السالمة جمع المؤنث والمذكر السالم وعلى جمع التذكير، هذا ا

 غفي النحو جمًعا.

أما ما سوى ذلك فإنه ال يسمى جمًعا ولو دل على أكثر من اثنين كاسم الجمع 

 واسم الجنس هذه ال تسمى جموًعا.

وإنما تسمى اسم جمع اسم جنس، فلهذا لو أن إنساًنا مثاًل يكتب بحًثا يف 

اسم الجنس النحو أو يلقي درًسا مختًصا يف النحو، ثم أطلق مصطلح الجمع على 

أو اسم الجمع لكان خطًأ، بينما أهل اللغة اللغويون يتوسعون يف ذلك كله ألهنم 

 يتعاملون مع المعاين اللغوية فيطلقون الجمع على كل ما دل على أكثر من اثنين.
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فتجد يف كتب اللغة أو يف التفاسير أو نحو ذلك ما نسمي هذه جموًعا على  

النحوي، بعد ذلك نخص كالمنا بجمع المعنى اللغوي، ال على االصطالح 

 هذا الباب. التكسير، الذي عقد له ابن مالك 

جموع التكسير لها أوزان خاصة، يقال أوزان، ويقال أبنية، ويقال أمثلة، ويقال 

صيغ، وغير ذلك، ونحن قد نراوح بين هذه المصطلحات، كم لجمع التكسير من 

 وزن من بناء؟

عة وعشرون وزًنا، أربعٌة منها لجمع القلة، له سبعٌة وعشرون بناًء، سب ج:

 والباقي أي ثالٌث وعشرون لجموع الكثرة.

أن جمع التكسير ما دل على أكثر من  :وسبق أن يكرنا يف ْعر ا جمع التكسير

 اثنين وتغير بناء المفرد فيه.

 كيف يحدث هذا التغير لصيغة المفرد؟

 يف صوٍر كثيرة. ج:

لجمع جمع تكسير؟ قد تكون هذه الصور أي صورة من هذه الصور تجعل ا

بالزيادة مزيد على المفرد، مثل صنو، وجمعها صنوان، الصنو يف األصل النخلة 

التي تخرج من أصل نخلٍة أخرى، والجمع صنوان، وقد يكون التغيير بالنقص 

الحذف، مثل ُتهمة، وجمعها ُتهم، وكذلك تخمة، والجمع ُتخم، ويقال يف هتمة 

 قبل قليل من أن الفصيح أن تقول هتُمة وتخُمة ال باإلسكان. وتخمة ما قلناه

وقد يكون التغيير بتغيير شكل فقط، تغيير حركة، شكل أي حركة أو سكون، 

كجمع أسٍد على ُأسد، وقد يكون التغيير بزيادة وتغيير شكل، كرجل ورجال، وقد 

 .يكون التغيير بكل ما سبق بزيادٍة ونقص وتغيير شكل كغالم، وغلمان

المهم أن أي تغيير يصيب صورة المفرد يجعل هذا الجمع جمع تكسير إال ما 
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 خصصنا الكالم عليه يف جمع المؤنث السالم.

البد  قبل أن نشرع يف ذكر هذه األوزان واألبنية اقتداًء بأبيات ابن مالك 

د أن أن ننبه إلى أمٍر مهم، ويسأل الطالب عنه كثيًرا، مع أنه ُشِرح مراًرا، ولكن الب

 أنبه عليه مرًة من بعد مرة.

األحكام النحوية، والقواعد النحوية، الضوابط النحوية: إما أن تكون قواعد 

مضطردة، وهذا أغلب القواعد يف النحو، فإذا كانت هذه القواعد مضطردة فمعنى 

ذلك أهنا تبين لك المسموع وغير المسموع، تبين لك المسموع سيأيت على أي 

 وع يأيت على هذه الطريقة المضطردة.صورة، ألن المسم

ويبين لك غير المسموع: يعني لو أردت أن تأيت بشيٍء جديد يف اللغة لم تقوله 

العرب كما عندنا هنا يف الجمع مفردات كثيرة ُسمعت لها جموع العرب وُأثبتت، 

وهناك مفردات يف اللغة ُسمعت على صورة المفرد لكن لم ُيسمع عن العرب 

ا هذا الجمع لم ُيسمع، كيف نأيت بجمع هذه المفردات؟ على هذه جمٌع لها، إذً 

 الطريقة المضطردة.

ذلك لو جدت كلمات، جدت كلمات بأي صورة، ككلمة مثاًل معربة مثاًل أو 

علم، ألن االرتجال يف باب العلم واسع، ثم أردت بعد ذلك أن تجمع هذه الكلمة 

 هكذا.الجديدة، كيف تجمعها، ستجمعها على المضطرد و

أغلب القواعد يف اللغة العربية هي قواعد مضطردة حاكمة، تبين لك المسموع 

 كيف يأيت وتبين لك غير المسموع كيف تأيت به.

وهناك بعض القواعد يف النحو ليست قواعد مضطردة، كما يقولون مائة 

بالمائة، وإنما هي قواعد أغلبية، وقد تكون قواعد أكثرية، وينص النحويون دائًما 

إذا كانت القاعدة ليست مضطردة اضطراًدا تاًما يقول هذه قاعدة أغلبية، األغلب يف 
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 الباب كذا وكذا، األكثر. 

كأغلب القواعد والضوابط التي نذكرها يف هذا الباب جمع التكسير، جمع 

التكسير هو باٌب يقوم على السماع وعلى القواعد والضوابط التي فيه أكثرها هي 

% اضطراًدا 100رية وليست قواعد مضطردة بمعنى مضطردة قواعد أغلبية وأكث

 تاًما.

فإذا كانت القواعد أكثرية أو أغلبية، وليست مضطردة اضطراًدا تاًما فمعنى 

ذلك ما معناها؟ ما فائدهتا؟ معنى ذلك أهنا تبين لك القياس ال السماع، تبين لك 

دت أن تقيس جمع القياس كيف تقيس، إذا أردت أن تقيس شيًئا جديًدا، إذا أر

لكلمٍة مفردة لم ُيسمع جمعها، كلمة جديدة جدت كيف تجمعها، يجب أن تلتزم 

 هبذه القواعد.

ألن القياس دائًما يكون على الكثير، لكن ال يبين لك المسموع، المسموع 

ستجد أن كثيًرا منه يأيت على هذه القواعد، وستجد أن شواهد ليست قليلة لم تأيت 

فلهذا ال حاجة بنا يف كل قاعدة ليست مضطردة اضطراًدا تاًما،  على هذه القواعد،

ونحن نقول ونقر بذلك أهنا قاعدة أغلبية، أكثرية ال حاجة بنا أن نقول وشذ عن 

ذلك كذا وكذا وكذا ثم نذكر كلمات كثيرة، ألن الغرض من القواعد األغلبية 

 وع.واألكثرية ليس بيان المسموع، وإنما بيان المقيس غير المسم

فلهذا ال تعجبوا عندما تعودوا مثاًل إلى كتاب النحو الكبير أو أنتم عندما أذكر 

لكم هذه القواعد يأيت يف أذهانكم كلمات جموع ليست سائرة على هذا القياس 

 وهذه القواعد.

ألن السماع كما تعرفون هو الحاكم يف اللغة، وإنما هذه القواعد لبيان القياس، 

 ما لم ُيسمع، فهذا األمر البد أن يكون واضًحا منذ البداية.كيف تبني، كيف تقيس 
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 نبدأ بالسؤال السابق، ولعلك نسيت السؤال.

 (.33:39@)  الب:

ُتهمة إذا جعلتها وصًفا على فعلة تكون كهمزة أي الذي يفعل بكثرة،  الشيخ:

 وإذا جعلتها اسًما صارت كما نقول هتمة، لكنها المسموع ُتهمة.

 .(34:07@)  الب:

 نعم، أشياء كثيرة جًدا تأيت اسًما وتأيت وصًفا. الشيخ:

 (.34:20@)  الب:

 بلى قلنا القواعد المضطردة تبين المسموع وغير المسموع. الشيخ:

 كيف تبين المسموع؟  الب:

تبين لك المسموع كيف سيأيت، يعني إذا قيل لك ما القواعد  الشيخ:

ة ستعرف أن الذي جاء يف اللغة من المضطردة للفاعل المرفوع؟ القواعد المضطرد

ألفاظ الفاعل مرفوعة، ألن هذه قاعدة مضطردة تامة، تنظر يف القرآن تنظر يف 

الحديث، تنظر يف كالم العرب شعًرا ونثًرا، ستجد أن الفاعل مرفوًعا، فأنت مثاًل لو 

وجدت مسموًعا بيت شعر مثااًل من األبيات القدية لشعر جاهلي، ولم ُيضبط 

( وتعرف أن الشاعر قال ذلك، ألن 35:14@ضبط الفاعل بالرفع )عندك ت

 القاعدة تبين لك المسموع كيف جاء.

لكن المضطرد، والغير المضطرد األغلبي األكثري يبين لك المقيس وأما 

 المسموع فأكثره جاء عليه، لكن أيًضا هناك أشياء كثيرة خالفت.

بذكر أوزان  بن مالك نكمل يا إخوان، ندخل يف أبيات ابن مالك، بدأ ا

 وأبنية جموع القلة، وقلنا إهنا أربعة، فقال: 
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ةةةةةةةةة َّ فِْعَلةةةةةةةةةْه    ْ ةةةةةةةةةل   ْع َأْفع   َأْفِعَلةةةةةةةةة

 

   ْْ ةةةةةةة ةةةةةةةْ    ِقلَّ م  ةةةةةةةَع َأْفَعةةةةةةةالع ج   ْ مَّ

: نحو سالح وأسلحة، وغطاء  ِ ل  َِ ا ربعْ    جم   قلْ و   أفعلْ 

 وأغطية.

 : نحو كلب وأكلب، وعظم وأعظم.والراين: أفعل 

 : نحو طفل وأطفال، وعلم وأعالم.الرالَ أفعالو

 نحو فتى وفتية، وصبٍي وصبية. والرابع فعلْ:

َع وقول ابن مالك يف البيت: ) (؛ هذا هو حرف العطف ثم ودخلت عليه ْ مَّ

التاء، تاء التأنيث، دخواًل سماعًيا، ألن القياس يف تاء التأنيث أهنا ال تدخل على 

منها على األفعال الماضية والمتحركة على  الحروف، وإنما تدخل الساكنة

 األوصاف، فدخولها هنا سماعي.

َع فلهذا كانت تاًء مفتوحة حتى يف الوقف، تقف عليها بالتاء، تقول: ) ( لو ْ مَّ

 وقفت، ومن لك قول الشاعر: 

ْض   ْمةةةةةع قمنةةةةةا إلةةةةةى جةةةةةر ض مسةةةةة م

 

 أعةةةةةةةةةةةراف ن   ةةةةةةةةةةةد نا منا  ةةةةةةةةةةةل

 وقول اآلخر:  

 ولِةةةةةد أمةةةةةر علةةةةةى الل ةةةةةي  سةةةةةبل 

 

 فمعةةةةةةةيع ْةةةةةةة  قلةةةةةةةع ٍ  عنينةةةةةةة 

 : ْ  قال ابن الِّ 

 َوَبْعةةةةة   ِيب بَِكْرةةةةةَرةض َوْاةةةةةِعا َ ِ ةةةةة  

 

ةةةِ     ةةةلض َواْلَعْكةةةء  َجةةةاَُّ َكاْلص   َكَأْرج 

يقول إن األصل أن تكون جموٌع قلة للعشرة وما دوهنا إال الثالثة، وأن تكون  

 جموع الكثرة لما فوق العشرة، هذا األصل.

 قلة لما هو أكثر من العشرة، وهذا قوله:وقد تأيت جموع ال
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 َ ِ   َوْاِعا بَِكْرَرةض  ِيب َوَبْع   

يعني قد يكون استعماله وافًيا للداللة على الكثرة، وضًعا كأرجٍل، وقد تأيت 

ِ   َجاَُّ  َواْلَعْكء  جموع الكثرة للثالثة إلى العشرة، وهذا قوله ) (، يعني أن َكاْلص 

 وع كثرة والعكس.جموع القلة قد تقع موقع جم

على قسمين أو على ومجيء جموع القلة موضع جموع الكسرة والعكس، 

  ْالْْ أقسام:

 .ا ول: أن  أْ  يلِّ واِعا 

يعني العرب منذ أول األمر وضعوه لذلك، بمعنى أن العرب لم تجمع هذا 

المفرد إال جمًعا واحًدا، فإن جمعوه جمع قلة استعمل يف القلة والكثرة، وإن 

جمع كثرة فقط فإهنم يستعملونه للقلة والكثرة ألهنم ما وضعوا جمًعا جمع  جمعوه

تكسير لهذا المفرد إال جمًعا واحًدا فصار هذا الجمع من حيث الوضع صالًحا 

 لالستعمال يف القلة والكثرة.

ِرجل جمع الِرجل أرجل، جمع قلة أفعل، هل لها جمٌع آخر  من أمرلْ يلِّ:

جموع التكسير؟ ال ِرجل لم ُتجمع جمع تكسير إال جمع تكسير، جمع كثرة من 

على أرجل، فأرجل تستعمل وضًعا العرب لم يضعوا جمع تكسير لهذه الكلمة إال 

جمع قلة، فُيستعمل حينئٍذ يف القلة والكثرة، وكذلك عنق، وأعناق، وفؤاد وأفئدة، 

 هذه لم ُتجمع إال جمع قلة.

جد، هذه لم ُتجمع إال وكذلك رجل ورجال، وقلب وقلوب، ومسجد ومسا

 جمع كثرة، فتستعملها حينئٍذ يف الكثرة ويف القلة.

أن يأيتَّ ذلك استعمااًل، يعني يف  :الن   الراين لم  ُّ أ د ما م اع اآلخر

االستعمال، مع أن المفرد له جمع قلة، وله جمع كثرة، إال أن أحدهما مشهور 
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مال، واآلخر ليس مشهوًرا يف واآلخر غير مشهور، أحد الجمعين مشهوٌر يف االستع 

 االستعمال، فيكون المشهور أحسن استعمااًل.

فلهذا يستعمل الفصحاء هذا المشهور وإن كان للقلة وهم يريدون الكثرة، أو 

ېئ ) -تعالى-لكان الكثرة وهم يريدون القلة، من ذلك يمثلون لذلك بقوله 

لم ُجِمع جمع اآلية، والجمع قلم، جمع قلة، مع أن الق [27لِمان:] (ېئ ىئ

كثرة على قاِلم فعال، إال أن ِقالم جمع ليس مشهوًرا يف االستعمال واألقالم هو 

 الجمع المشهور، فلهذا استعمل المشهور.

؛ قروء جمع قرء، [228البِرة:] (چ چچ): -تعالى-ومن ذلك أيًضا قوله 

وء أشهر جمع كثرة فعول مع أن القرء له جمٌع آخر وهو أقراء، جمع قلة، قالوا القر

 يف االستعمال من األقراء، فلهذا استعملت مع أن المراد ثالثة، وهذا قليل.

أن ُيستعمل ذلك  :الن   الرالَ لم  ُّ الكررة مكان الِلْ، والِلْ مكان الكررة

اتكااًل على القرينة، أن تستعمل القلة مكان الكثرة، والكثرة مكان القلة اتكااًل على 

وأسيافنا يقطرن ": ◙نة، من ذلك مثاًل قول حسان القرينة إذا كان هناك قري

، قال ذلك يف معرض الفخر، فهو يريد اإلخبار عن كثرة سيوفهم أم "من نجدٍة دم

عن قلتها؟ ال شك أنه يريد الكثرة ألنه يريد الفخر، مع أنه جمع السيف على أفعال 

ويذكر بعض أسياف إال أن األسلوب والقرائن المحتفة تدل على أنه يريد الكثرة، 

والنابغة، وأنه نقد هذا البيت بل نقد  ◙المؤرخين قصٌة هنا وقعت بين حسان 

 عدة نقضات لهذا البيت.

والقصة فيما يبدو ال تثبت وال تصح، فمازال النحويون وأهل اللغة يحتجون 

هبذا البيت وال يعيبونه، قالوا: وقد يكون من هذا الثالث وهو االتكاء على القرينة، 

؛ ألن الثالثة دلت على إرادة القلة، [228البِرة:] (چ چچ): -عالىت-قوله 



 

 
e 

g h 

f  19 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 فأدخلوها يف هذا القسم، ألن األقراء قالوا إهنا جاءت يف بعض األحاديث.

المهم: فهذا ما يتعلق بوقوع الكثرة مكان القلة، والقلة مكان الكثرة، أما ابن 

لها باألرجل وهذا مثاٌل  مالك فقد ضرب لنا مثلين، أما القلة مكان الكثرة، فمثَّل

صحيح، األرجل لم ُيجمع وضًعا إال جمع قلة، ومثَّل لوقع الكثرة مكان القلة 

ِ   َجاَُّ  َواْلَعْكء  بماذا؟ الصفي )  (.َكاْلص 

 جمع صفاة، والصفاُة الصخرة الملساء، ُجمعت على فعول صفوي، 
ُ

الصفي

قيل صفي، وهذا التمثيل ثم حدث إعالل بقلب الواو الساكنة ياًء وكسر ما قبلها ف

قالوا: بأن الصفاة جاء يف اللغة جمعها على صويف للكثرة،  -–منتقٌد عليه 

وجاء أيًضا يف اللغة جمعها على أصفاء، جمع قلة، حتى الجوهري أثبت هذا 

 الجمع.

 تعود ماذا أقصد حتى الجوهري ماذا أقصد هبذا الجمع؟ 

 (.48:21@)  الب:

الصحاح، والصحاح يف كتب اللغة كالبخاري يف  نعم الجوهري كتابه الشيخ:

كتب الحديث، يعني بالغ يف انتقاء ما بلغ القمة يف الصحة والثبوت يف اللغة ألن 

 اللغة المروية عن العرب ليست كلها على مستوى واحد من حيث الصحة والقوة.

ة بعضه قوي ثابت مروي عن أئمة العرب، وأئمة العربية يف أسانيد كثيرة متواتر

وبعضه مروي بأسانيد قوية قليلة، وبعضه يف خالف بين كونه فصيًحا وأفصح، أو 

قليل وكثير، وبعضه يف خالف هل هو صحيح أم خطأ، وبعضه يف خالف هل هو 

تحريف وتصحيف لكلمة، المروي عن العرب كذا، لكن العالم قرأها من كتاب 

المزِهر قسم اللغة أقساًما فصحفها، ثم أثبتها اللغوي الفالين، والسيوطي يف كتابه 

 كثيرة، بناًء على أسانيدها واختالف الثبوت فيها.
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أقول حتى الجوهري أثبت األصفاء يف جامع الصفاة، فهو جمع  :الم   

متأخر، وال يخفى عليه، ابن مالك  معروف ثابت لهذه الكلمة وابن مالك 

للصحاح فهو متقٌن  ..، إن لم يكن حافًظا.ال يخفى عليه ما يف الصحاح؛ ألنه كان

 للصحاح.

حتى قالوا من األشياء التي هي كاإلعجاز، يقول جلس مرة يف مجلس فُسِئل 

عن الصحاح وعن كتاٍب آخر من كتب اللغة، ابن مالك ُسئِل عن الصحاح وكتاٍب 

 آخر، أي ما الذي استدركه فالن على فالن.

هذا فقال أحصى يف هذا المجلس كل ما استدركه فالن على فالن، و

كاإلعجاز، ألن اإلنسان يبقى وقت طوياًل وهو يوازن بين كتابين حتى يستخرج ما 

استدركه فالن على فالن، خاصًة يف دقائق اللغة، ألنه قد يأيت بالكلمة باألصل لكن 

 يفوته بعض التصريفات وبعض المعاين.

ي المهم جمع الصفاة على الصويف قد يكون من النوع الثاين، وهو االستعمال أ

الشهرة يف االستعمال، ألن الصويف أشهر يف االستعمال من األصفاء، لكنه ليس من 

 النوع األول وضع، الذي نص عليه ابن مالك يف البيت: 

 َوَبْعةةةةة   ِيب بَِكْرةةةةةَرةض َوْاةةةةةِعا َ ِ ةةةةة 

 

ةةةِ     ةةةلض َواْلَعْكةةةء  َجةةةاَُّ َكاْلص   َكَأْرج 

 ضع.فظاهر البيت أنه يريد أن يمثل بالمثالين على الو 

وهي كون القلة للثالثة إلى العشرة وكون الكثرة لما فوق العشرة  :و نا مسألْ

هو المشهور، ويف المسألة خالف، وكثيٌر من المحققين يرى أن التحقيق يف 

المسألة أن يقال إن القلة للثالثة إلى العشرة، وإن الكثرة للثالثة إلى ما ال هناية، 

 والكثرة للثالثة إلى ما ال هناية. يقول إن القلة للثالثة إلى العشرة

أي أهنما الكثرة والقلة متفقان يف البداية، ومختلفان يف النهاية، وهذا قوٌل قوي، 
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ألن مجيء القلة للكثرة قليل، مجيء جموع القلة يف أمثلة أو شواهد مراد هبا 

الكثير، هذا قليل، لكن العكس وهو ورود جموع الكثرة، وهو ثالث وعشرون بناًء 

 المراد قليل هذه شواهد ليست قليلة.و

قلنا مثاًل كلمة الرند تجدوهنا يف المعاجم الرند طيب أو عود، لكن لن تجدوا 

لها جمًعا يف المعاجم، فإذا أردنا اآلن أن نجمعها، سميت مثاًل ابنك رنًدا أو سميت 

 محلك رند، فأردت أن تجمعه بعد ذلك كيف تجمعه؟ 

القواعد والضوابط األغلبية أو األكثرية، كذلك سيكون الجمع بناًء على هذه 

مثاًل كلمة زبون وهي كلمة مولدة أي لم تستعملها العرب العرباء يف وقت 

فصاحتها، زبون الذي يشرتي اآلن، كيف سنجمع كلمة زبون، هنا نقول زبائن مع 

أن هذا مخالًفا للقياس، أنه سيأيت أن فعول الوصف ُيجمع على فعل، كرسول 

صبور وصرب، إن كان للمذكر وإن كان للمؤنث ُجِمع على فعائل، ورسل، و

 كحلوب وحالئب.

فعلى ذلك تكون الزبائن جمع زبون إذا كانت مؤنًثا، لكن ال يصح إطالق 

الزبائن على الذكور، وإنما الزبون إذا كان مذكًرا فإنه ُيجمع على ُزبن، هذا القياس 

 األكثر.

، وجمعت بقلة على فعالء، زبناء، وقد وجاء فيها جمعها على أفعال، أزبان

جاء سؤال عن استعمال شركة من شركات االتصاالت الحديثة، هي كلها ثالثة 

أصاًل، فأحدها تستعمل زبناء هذا استعمالها الرسمي يف كل أوراقها، زبناء الشركة، 

 الذي هو استعمال صحيح أم ال؟ عندنا هنا، 

ائن ألن زبائن خطأ ما فيها أن زبناء على كل حال أصح من زب :ال  اب

 إشكال.
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 (.56:45@)  الب: 

لكن ذكرنا يف الدرس قبل الماضي عندما ذكرنا عن المذكر والمؤنث  الشيخ:

 إن اللغة ُتغلب المذكر ما تغلب المؤنث.

 (.57:25@)  الب:

 بلى، ولهذا قلنا. الشيخ:

، ألن بسم اهلل الرحمن الرحيم، فهناك إشكاالت كثيرة تتعلق بجمع التكسير

قواعده متشعبة وتجد أن كثيًرا من األلسنة تقيس عليه فقد تصيب وقد ُتخطئ من 

ذلك أيًضا سؤاٌل آخر، جاء عن ِرناد، وهو اسم جديد ِرناد بالراء والنون، وهو غير 

موجود يف المعاجم، لكن يمكن أن ُيخرج على أنه جمٌع لرند، والرند موجود يف 

ا عدت إلى جمعه قياًسا جمع تكسير، ستجد المعاجم ومعروف فالرند فعل، وإذ

أنه ُيجمع على أكثر من جمع منها فعال، رند وِرناد، فعلى ذلك يكون من التسمية 

 بالجمع ِرناد.

أما اإلشكال فهو يف اسٍم آخر ريناد عندما يشبعون الكسرة إلى ريناد هذا الذي  

غييره أظن أن ليس له توجيه، وهذا الذي ينبغي عدم التسمية به، ولو طلبت ت

األحوال ستغيره اآلن، ولعلهم يدخلونه يف األسماء التي ال ينبغي التسمية هبا ألن 

 ال وجه له يف اللغة.

على كل حال ال إشكال يف رند، رند يف األصل اسٌم للعود، فهو اسم جنس 

لهذا الشيء، لكن لو سميت بنتك رنًدا، ثم رند ورند ورند كيف نجمعها؟ أو 

 أو سميت.سميت محٌل لك 

 (.59:59@)  الب:

 اسم جنس. الشيخ:
َّ

 إذا جعلته علًما أو إذا بقي
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 (.60:16@)  الب:

إذا كان اسم جنس فهو رند يطلق على القليل والكثير، هذا رند ما يف  الشيخ:

 إشكال يف ذلك.

وإذا أردت الواحد منه مثل وعود وكسرى، الواحد منه رندا، هذا القياس فيه، 

التمر تمرة، ويف النخل نخلة، ويف النحل نحلة، ويف الرند هذا  كما قلت مثاًل يف

العود أو الطيب، الواحدة منه رندا، لكن لو أردت أن تجمع الرند ألن اسم الجمع 

من األشياء التي تجعله اسم جمع ويمنعون أن تجعلها جمًعا نحن قلنا بعض 

ذه الفروق أن اسم الفروق بين بعض الفروق وبينها ما ذكرناها جميًعا، لكن من ه

الجمع يعامل معاملة المفرد يف أوجه كثيرة بخالف جمع التكسير، فهو يعامل 

 معاملة الجمع.

فما يعامل فيه اسم الجنس والجمع معاملة المفرد أنه ُيجمع، فتقول يف قوٍم 

أقوام، ويف شعٍب شعوب، ويف تمر تمور، ويف بقرة أبقار وهكذا، فتأخذ شيًئا من 

وتأخذ شيًئا من أحكام الجمع، كذلك فلهذا ال يسموهنا جموًعا لكن أحكام المفرد 

لو تجاوزنا كل ذلك وقلت لو سمينا بنتك رنًدا وكان بنت ثانية رند وثالثة رند كيف 

تجمعها؟ لك أن تجمعها جمع سالمة مع يف إشكال رند مثل جعد رند رندات، 

فعل الصحيح ُيجمع  فإذا أردت أن تجمعها جمع تكسير، قلت رناد أو رنود، ألن

 على فعال وفعول كما سيأيت يف الضوابط.

هذا فقط تبيين لشيء مما يرتتب على كون القواعد هذه أغلبية وأكثرية، تضبط  

أوزان  غير المسموع، ثم نعود بعد ذلك إلى المتن، بعد أن ذكر ابن مالك 

 جموع القلة األربعة، ذكر بعد ذلك ما تطرد فيه هذه األوزان.

المراد باالطراد يف هذا الباب، االطراد هنا اطراد أغلبي أكثري ليس  عرفنا
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 : اطراًدا تاًما، فقال  

ةةةةةل   ََّ َعْينِةةةةةا َأْفع   لَِ ْعةةةةةلض اْسةةةةةِما َصةةةةة

 

َبةةةةةاِعْ  اْسةةةةةِما َأْ ِعةةةةةا   ْ َعةةةةةل      َولِْلر 

َراِ  فِةةةةة    ِْ َِ َواْلةةةةة  إِْن َكةةةةةاَن َكاْلَعنَةةةةةا

 

    ِ  َوَعةةةةةةْد ا َْ ةةةةةةر 
َض  َمةةةةةةَد َوْْأنِْيةةةةةة

    ر  يف شي ين:ذكر أن أفعل من جموع القلة  

يف فعل، بفتح الفاء وسكون العين إذا كان اسًما ثالثًيا ساكن العين، نحو  :ا ول

كلب وأكلب، وضرب وأضرب، ونحو: ظبٍي وأظٍب، ظبي اسم ثالثي، وصحيح 

العين ألن عينه باء، وعلى وزن فعل، فُجِمع على أفعل، فقيل أظٍب واألصل فيه 

أظبوٍي كأكلٍب، أظبوٍي، ُقلبِت ضمة الباء إلى كسرة لكي تناسب الياء، فصار 

االسم بذلك مقصوًرا، فصار االسم بذلك منقوًصا فعومل معاملة قاضي فحذفت 

 الياء ظٍب وكذلك جرو، ُيجمع على أجٍر.

القيود المذكورة عندما نذكر هذه القيود، إذا ذكرنا قيوًدا فهي مقصودة، وهكذا 

م النحويين عامًة وكالم العلماء، إذا ُذكرت قيود يف المسألة فهي مقصودة، يف كال

وإذا لم تذكر يف المسألة قيود، فمعنى ذلك أن هذه القيود غير مرعية وال مؤثرة، 

 فهنا ذكرنا قيوًدا منها فعل، بفتح الفاء وسكون العين.

 لى أفعل.ُيخرج أوزان الثالثة األخرى، كفعل وُفعل، وفعل، هذه ال تجمع ع

وقولنا إن يكون اسًما ماذا ُيخرج؟ الوصف، نحو ضخم، وصعب وسهل، ال 

 ُتجمع على أضخم، وأسهل وأصعب، ألهنا صفات أوصاف ال أسماء.

وقولنا صحيح العين: واضح ُيخرج معتل العين ومضعَّف العين، قلنا الصحة 

جمع ُتخرج شيئين االعتالل والتضعيف، مثل نوع، وصوت وبيت، وخوف، ال تُ 

ل علض اسِما على أفعل، وشق، ورق، ال تجمع على أفعل، وهذا هو قول ابن مالك )

 (.صَ عينِا أفعل  
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يقول: أفعل لالسم إذا صحت عينه يقول إن أفعل لالسم إذا كان على وزن 

فعل وقد صت عينه، االسم الثالثي ألنه قال فعل، بما أنه قال فعل، فعل يعني 

 ثالثي.

االسم الرباعي المؤنث بال عالمة الذي قبل  : ر  فيه أْفع لا مر الراين الِب ْ

 آخره مًدا.

نحو عناق، والجمع أعنق، وكذلك ذراع وأذرع، وعقاب وأعقب، ويمين 

وأيمن، انتبه هنا ذكرنا قيوًدا سمعتموها وأغفلنا قيوًدا، قلنا االسم الرباعي ما قيدنا 

 م الفاء، ما قيدنا بشيء.بحركات يعني مكسور الفاء أو مفتوح الفاء أو مضمو

إًذا عناق تدخل مع أهنا مفتوحة الفاء، ذراع تدخل مكسورة الفاء، عقاب  

 تدخل وهي مضمومة الفاء، فالقيد الذي لم ُيذكر ال يؤثر.

كأننا أشرنا من قبل يف التذكير والتأنيث إلى أن بعض الحيوانات التي ال يتضح 

لعرب معاملة معينة، إما تذكير أو تأنيث مع فيها التذكير وال التأنيث اللفظ تعامله ا

أن حقيقته شيء آخر، كما لو تقول حمزة مؤنث، يعني لفظه مؤنث، وحقيقته شيٌء 

 آخر.

كذلك النملة النملة مذكر أو مؤنث؟ النملة مؤنث مع أن كلمة نملة تطلق على 

بت الذكر من النمل وعلى األنثى من النمل وما تقول نملة، تقول جاءت نملة وذه

 نملة سواء كان ذكًرا أو أنثى، ألن نفس الكلمة هذه نملة حكمها التأنيث وهكذا.

 (.69:07@)  الب:

نحن ذكرنا يف القيود المؤنث بال عالمة، فلهذا كلمة حمار تجمع على  الشيخ:

أفعل أحمر، ال ألنه مذكر، المؤنث وهذا مذكر، مؤنث بال عالمة وحمار مذكر، 

المة ما ُيجمعن وكذلك لو قلنا عامود أو رغيف هذه ليس مؤنًثا، مؤنٌث بال ع
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 المذكرات ال ُتجمع على أفعل. 

وقولنا: )مؤنٌث بال عالمة(؛ ُيخرج المؤنث بالعالمة كسحابة ورسالة، 

وعالمة، ال تجمع على أفعل، وقولنا بمده قبل آخرها ُيخرج حو زينب ومريم، 

 فهذه ليس فيها مًدا قبل آخرها وال تجمع على أفعل.

: وللرباعي اسًما أيًضا ُيجعل متى إن كان كالعناق وهذا هو قوله 

والذراع، إن كان مثلهما يف مٍد قبل اآلخر وتأنيٍث تأنيث بال عالمة، وعد األحرف 

 الوزن الثاين من أوزان جموع القلة، فقال:  رباعي، ثم ذكر 

ْعةةةةةةةةةةةالَن  
 َوَغالِِبةةةةةةةةةةةا َأَغنَةةةةةةةةةةةا     فِ

 

ةةةةةةْ لِِ ْ     َِ َعةةةةةةلض َك  ِصةةةةةةْرَ ان  فِةةةةةة  ف 

ذكر هنا أفعال من جموع القلة وذكر أن هذا الجمع أفعال يطرد يف ماذا؟ يطرد  

يف كل اسٍم ثالثٍي ال ُيجمع على أفعل، كل اسم ثالثي ال يجمع على أفعل، فإنه 

 ُيجمع على أفعال، فيشمل ذلك أواًل يشمل فعل معتل العين.

، وثوب وأثواب، نحن أخرجناه من أفعل معتل العين، مثل سيف وأسياف

وبيت وأبيات، يشمل غير فعل من أوزان الثالثي، الثالثي كما تعرفون، الثالثي كم 

له من وزن؟ له عشرة أوزان، فعل صحيح العين ُيجمع على أفعل، الثالثي الذي ال 

 ُيجمع على أفعل ُيجمع على أفعال.

جمع على يعني فعل معتل العين يدخل، وكذلك باقي األوزان غير فعل، كلها تُ 

أفعال، مثل فعل، الثالثي الذي على وزن فعل، مثل علم وأعالم، وقسم وأقسام، 

وجمل وأجمال، وكذلك الثالثي الذي على وزن فعل، مثل نمر وأنمار، والثالثي 

الذي على وزن فعل كعضد، وأعضاد والثالثي الذي على وزن فعل كحمل 

 ب.وأحمال، والثالثي الذي على وزن فَِعل كعنب وأعنا

والذي على وزن فِِعل بكسرتين كإبل وأبال، والثالثي الذي على وزن ُفعل 
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كقفل وأقفال، والثالثي الذي على وزن ُفُعل بضمتين كعنق وأعناق، كم ذكرنا من 

وزن؟ ذكرنا تسعة أوزان، ثمانية أوزان خالصة ألفعال، والوزن األول وهو فعل إن 

 عتل العين ُيجمع على أفعال.كان صحيح العين ُيجمع على أفعل وإن كان م

 وزن من أوزان الثالثي وهو: ُفَعل ما حكمه؟ كيف ُيجمع 
َّ

هذه كلها تسعة، بقي

 يف القلة؟ فلهذا قال ابن مالك بعد ذلك: 

ْعةةةةةةةةةةةاَلن  
 َوَغالِِبةةةةةةةةةةةا َأَغنَةةةةةةةةةةةا     فِ

 

ةةةةةةْ لِِ ْ  ِصةةةةةةْرَ ان     َِ َعةةةةةةلض َك  فِةةةةةة  ف 

 القلة؟ يف الغالب على فاالسم الثالثي الذي على وزن ُفَغل كيف ُيجمع يف 

فعالن، نحو صرد وصردان، طائر، وجرذ وجرذان، ونغر ونغران طائر، وخزز وهو 

 ذكر األرنب خزز وخزان.

 نكمل بعد الصالة، اهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على 

 آله وأصحابه أجمعين أما بعد،،،نبينا محمد وعلى 

فقد ذكرنا أن االسم الثالثي ُيجمع جمع قلة، بأوزانه العشرة، فأما فعٌل صحيح 

العين فعلى أفعل، وأما فعٌل معتل العين، فعلى أفعال، وكذلك بقية أوزان االسم 

 الثالثي جميًعا ُتجمع على أفعال سوى ُفَعل، الذي نص عليه ابن مالك فقال: 

ْعةةةةةةةةةةةاَلن  َوَغالِِبةةةةةةةةةةة
 ا َأَغنَةةةةةةةةةةةا     فِ

 

ةةةةةةْ لِِ ْ  ِصةةةةةةْرَ ان     َِ َعةةةةةةلض َك  فِةةةةةة  ف 

بعد ذلك سيذكر الوزن الرابع من أوزان جموع التكسير، القلة وهو فِعلة،  

فعالن  فالسؤال الذي توقفنا عليه قبل الصالة، هو: لماذا ذكر ابن مالك 

ذا انتهى انتقل بعد وهو جمع كثرة بين جموع القلة، لماذا لم يذكر جموع القلة فإ

 ذلك إلى جموع الكثرة؟

أنه أراد أن يبين كيفية وزن االسم الثالثي بأوزانه العشرة،  :فال  اب عن يلِّ
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ذكر تسعة أوزان من أوزان العشرة، وبين كيف توزن وبقي الوزن األخير وهو فعل،  

لى ذكر فأراد أن يبين كيف يوزن فأتى هبذا البيت هنا، فلهذا سيعود اآلن بعد ذلك إ

 بقية جموع القلة، فيذكر الوزن الثالث من وزان جموع القلة، وهو أفعلة، فقال: 

َبةةةةةاِعَ  بَِمةةةةةد   رض ر  ةةةةةِكَّ ةةةةة  اْسةةةةة ض م 
 فِ

 

ةةةةةةةَر ْ    ْ  َعةةةةةةةنْ     ا َّ  أْفِعَلةةةةةةة
َض الِةةةةةةة َْ 

 َواْلَزْمةةةةةةةه  فِةةةةةةة  َفَعةةةةةةةالض أْو فَِعةةةةةةةاِل  

 

َْْعةةةةةةِعْياض أْو إِْعةةةةةةاَللض    َصةةةةةةاِ َبْ    م 

أفعلة، وبين أنه يطرد يف ماذا؟ يف جمع االسم المذكر  فذكر هنا جمع القلة 

 الرباعي الذي قبل آخره مده.

أننا لم نقيد ذلك بحركة، إًذا فالتقييد بالحركة ليس مؤثًرا مفتوًحا أو  :انتبه

مضموًما أو مكسو األول، نحو طعام مفتوح األول وأطعمة، حمار مكسور األول، 

األول وأغربة، ورغيف وأرغفة،  وأحمرة، وسالح وأسلحة، وغراب مضموم

 وعامود وأعمدة، إلى آخره، وهذا قوله: 

َبةةةةةاِعَ  بَِمةةةةةد   رض ر  ةةةةةِكَّ ةةةةة  اْسةةةةة ض م 
 فِ

 

ةةةةةةةَر ْ    ْ  َعةةةةةةةنْ     ا َّ  أْفِعَلةةةةةةة
َض الِةةةةةةة َْ 

وألن أفعلة تطرد يف االسم المذكر الرباعي الذي قبل آخره مد، فإن العرب  

قبل آخره مده، وهو َفعال،  التزموه يف بعض هذا االسم المذكر الرباعي الذي

وفِعال، إذا كان الالم منهما معًتا أو ُمضعًفا، فعال أو فعال إذا كانت الالم منهما 

معتلًة أو مضعفة، نحو بتات وأبتة، والبتات هو أساس البيت، وزمام وأزمة، وقباء 

 وأقبية، وإناء وآنية.

أزّمة أزممة  جمعنا زمام على أزمة، ونقول إن أزمة على وزن أفعلة، وأصل

أفعلة، ثم أدغمنا المثلين واإلدغام يوجب تسكين المثال األول، ونقل الحركة منه 

 إلى ما قبله فقلنا أزّمة هذا يسمى إعالل، ُيدرس يف باب اإلعالل يف آخر األلفية.

 وهذا هو قول ابن مالك: 
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 َواْلَزْمةةةةةةةه  فِةةةةةةة  َفَعةةةةةةةالض أْو فَِعةةةةةةةاِل 

 

َْْعةةةةةةِعْياض أْو إِ    َصةةةةةةاِ َبْ    ْعةةةةةةاَللض م 

أي أن أفعلة تلزم يف هذين البنائين فِعال وَفعال من االسم الرباعي المذكر  

 الذي قبل آخره مده إذا كانت الالم منه معتلًة أو مضعفة.

: فأفعلة ال ُيجمع عليها إال الرباعي، ال ُيجمع عليها الثالثي هبذه القيود، إِيا 

 أفعل، مثل ذراع وأذرع، لكن هنا الرباعي مذكر، فإذا الرباعي مؤنث، هذا سبق يف

 رباعي مذكر، بعد المذكر نأيت إلى أفعلة، وألزمه.

 (.83:18@)  الب:

 معتل الالم أو مضعف الالم. الشيخ:

 (.83:26@)  الب:

ما المه؟ ميم، وعينه: ميم، عينه ميم والمه ميم، والمضعف ما كانت  الشيخ:

ى أفعلة هو االسم الرباعي المذكر المه كعينه، إال أننا نقول هنا الذي ُيجمع عل

الذي قبل آخره مدة، إًذا المدة ستفصل بين الالم والعين، فإذا كانت الالم والعين 

من جنٍس واحد مثل زمام، فُيعد مضعًفا، يعني لوال هذه المدة هذه لحدث 

 التشديد.

 من جموع القلة فقال: ال دن الرابع و   ا خير:  ْ  يكر ابن مالِّ

ْعةةةةةةلع لِ    نَْحةةةةةةِ  َأْ َمةةةةةةرض وَ ْمةةةةةةَرا ف 

 

ةةةةةةْدَر    ةةةةةةلض    ِْ ْع َجْمِعةةةةةةا بنَ ْعَلةةةةةة
 َوفِ

 يكر يف  ِا البيع ودنين: 

 ُفْعل، بضم الفاء وسكون العين وهو من جموع الكثرة.ال دن ا ول : 

 :فِْعل: بكسر الفاء وسكون العين، وهو آخر جموع القلة. وال دن الراين 

الكثرة، وفِْعل يف الشطر الثاين وهو فْعل ذكره يف الشطر األول وهو من جموع 
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 من جموع القلة، وكان األفضل لو عكس الشطرين، فجعل الثانية أواًل، لماذا؟ 

لكي يذكر جموع القلة متتالية، فإذا انتهت يذكر بعد ذلك جموع الكثرة، المهم 

 أن الجمع الرابع من جموع القلة هو فِْعل، وعنه قال ابن مالك: 

ْع  ِْلض  َجْمِعا َوفِْعَل    ْدَر  بنَ

أي أن هذا الجمع على فعل جمٌع سماي بابه النقل السماع فقط وليس فيه 

 وصبية، وفتى وفتية، وغالم 
ٌ

اطراد، وهو قليل على كل حال، فمما جاء فيه صبي

 وغلمة، وولد وولدة، وشيخ، وِشيخة، وثور وثيرة.

القلة، هو جمٌع قليل حتى أن بعضهم أنكره، يعني أنكر أن يكون من جموع 

وقال إنه اسم جمع، وهذا قول ضعيف يف بعض النحويين، وبذلك ننتهي من 

يف الكالم على  الكالم على جموع القلة، نشرع بعد ذلك مع ابن مالك 

 جموع الكثرة.

وزًنا، حصروها بتتبع  23جموع الكثرة كما قلنا كم أبنيتها أو أوزاهنا؟ 

 واالستقراء.

 الثاين.ُفْعل بضم األول وسكون  ا ول:

 ُفُعل، بضمتين. الراين:

ال، وفِعال، وفعول،  ُفَعل، وُفِعلة، وفَِعل، وفِعلة، وَفَعل، َفعالء، ُفّعل، ُفعَّ

 ،
ّ

وفِعالن، وُفعالن، وفعالء وأفعالء، وفواعل، وفعائل وفعالي، وفعالى، وفعالي

 وفعالل، وأخيًرا شبه فعالل.

احًدا، وستجدون أن واحًدا و ثالثة وعشرون وزًنا يذكرها ابن مالك 

األمر يعود يف أغلبه إلى السماع أي ما تشرح كثير، هو سماع أمثلة، فالوزن األول 
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 يف البيت السابق، يف قوله:  من جموع الكثرة، وقد ذكره ابن مالك 

ْعلع   وَ ْمَرا َأْ َمرض  لِنَْح ِ  ف 

فعالء،  يعني أن جمع التكسير للكثرة فعل يطرد يف أفعل ويف مؤنثه فعالء، أفعل

أحمر حمراء، أحمر تقول هذا كتاٌب أحمر، وكتٌب حمر، أحمر أحمر أحمر 

صارت حمر، هذه وردٌة حمراء، ووروٌد حمر، إًذا المذكر والمؤنث يجمعان على 

 صيغٍة واحدة.

إذا قلت حمر فيجوز أن يكون مفردها أحمر ويجوز أن يكون مفردها حمراء، 

ٌم أخضر وأعالٌم خضر، ورايٌة وهكذا يف أخضر وخضراء وخضر، تقول: عل

 خضراء وراياٌت خضر، إلى آخره.

 والبيت واضح: 

ْعلع   وَ ْمَرا َأْ َمرض  لِنَْح ِ  ف 

 ما قيدنا بشيء.

 (.90:16@)  الب:

أسود وسوداء يجمعان على سود وأخضر وأصفر وصفراء ُصفر،  الشيخ:

 وأزرق وزرقاء زرق إلى آخره.

ل، أبيض وبيضاء ُيجمعان على بيض، الوزن الثاين من جموع الكسرة هو ُفعْ 

هذا سيأتينا يف باب اإلعالل، يجعلون باب اإلعالل آخر باب ألنه يحتاج إلى كل 

 األبواب السابقة.

 بي   ل    على ف ْعل؟

نعم وأصله ُبيض، وقعت الياء بعد الضمة فحدث الثقل فقلبنا الضمة  ال  اب:
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هلة أنت عندك أبيض إلى كسرة فصارت بيض، هل هذه شعوذة؟ المسألة س 

وبيضاء اإلشكال فقط يف أبيض وبيضاء وبيض، وبقية الكلمات أحمر وحمراء 

 وأصفر وصفراء وأخضر وخضراء، كلها على فعل.

فمن باب القياس األمر عقلي، من باب القياس سنقول إن أبيض وبيضاء مثل 

لها أن الياء بقية األلوان، على فعل، فهي ُبيض، إال أن اإلشكال الذي يحدث يف أمثا

إذا وقعت بعد ضمة الضمة ُتقلب كسرة، يف مواضع كثيرة، وبالعكس لو جاءت 

الواو بعد الكسرة، أيًضا إشكال، ألن معروف أن الواو والياء عدوتان، والواو بنتها 

الضمة، والياء بنتها الكسرة، فاجتمعت واو وياء واجتمعت واو وكسرة، أو 

  والعرب هترب من هذا الثقل.اجتمعت ياء أو ضمة، تسبب ثقل صويت

بأشكال إما بحذفه وإما بقلبه وإما بإدغامه حتى يتخلص من هذا الثقل، إًذا 

 بيض على وزن ُفعل.

ننتقل إلى الوزن الثاين من أوزان جموع القلة وهو ُفُعل، وهو بضمتين وفيه 

 يقول ابن مالك: 

َبةةةةةةةاِع   بَِمةةةةةةةد   ةةةةةةةلع ٍْسةةةةةةة ض ر  ع   َوف 

 

ةةةةْد  َقةةةةْد ِدْ ةةةةد َقْبةةةةَل    َِ ٍِ َف  ٍَمض اْعةةةةاَل

و   ا ََع ْ  فِ     َعاَعْا  َما َلْ     ا َلِْا   ي 

    ر  يف شي ين:يقول: ُفُعل يف ضمتين 

ا وقبل  ا ول: يف اسٍم رباعي قبل آخره مده، والمه ليست معتلة، وليس مضعفًّ

 آخره ألف.

كون الالم اسم رباعي قبل آخره مدة، أي مدة؟ واو أو ألف أو ياء؟ يجب أن ت

غير معتلة، وإذا كانت المدة ألف يجب أن تكون الالم غير مضّعفة، مثل حمار، 

اسم رباعي قبل آخره مد ألف وليس مضعًفا وال معتاًل ُيجمع على ُحُمر، كما رأيتم 
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حمار مكسور األول ومذكر، نحن ما اشرتطنا حركات، وال اشرتطنا تذكير وال 

 يضر والحركة ال تضر. تأنيث هنا، فالتذكير والتأنيث ال

فتقول يف حمارس ُحُمر، ويف غزاٍل ُغُزل، ويف أتان أُتن، مع أهنا مؤنث، ويف 

جداٍر ُجُدر، نحن قلنا اسم رباعيي قبل آخره مده، المه ليست معتلة، وإن كانت 

المدة ألف المه ليست مضعّفة، ويف قراد ُقُرد، ويف قضيب ُقضب، ويف عامود ُعُمد، 

 ص.ويف قانوص ُقنُ 

سرير يدخل فيه؟ نعم سرير رباعي وقبل آخره مدة، لكنه مضعَّف، سرير 

مضعف المه كعينه التضعيف ال يضر إال مع األلف، إًذا سرير ُيجمع على ُفُعل 

سرر، مدة حرف المد ألف، واو، أو ياء، مثل سرير قبل آخره ياء مدية، ذلول قبل 

 آخره واو مدية ذلل.

ه وكذلك هالل، وسنان، لو قلنا كساء اسم ذالل ال ألنه مضّعف وقبل آخر

 رباعي وقبل آخره مدة ال ُيجمع، ألنه معتل اآلخر.

كذلك قباء معتل اآلخر، ومعتل اآلخر ال ُيجمع على ُفعل، معتل اآلخر ال 

 يجمع على ُفعل مطلًقا، همزة والهمزة منقلبة عن ياء ما يفوت عليك هذا األمر.

 (.97:14@)  الب:

عم هو ظاهر كالمهم أنه يف الصفات، ألهنم يقولون يف أفعل الذي ُفُعٌل ن الشيخ:

مؤنثه فعالء، وهذا ال يكون إال يف الصفات، ألن االسم ما يأيت منه مذكر ومؤنث 

على أفعل وفعالء، يف أشياء ُيشرتط فيها االسمين، ويف أشياء ُيشرتط فيها الوصفية، 

 ص على كل ذلك.ويف أشياء ال ُيشرتط فيها ال هذا وال هذا، والن
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 :   ِا    ق ل ابن مالِّ 

َبةةةةةةةاِع   بَِمةةةةةةةد   ةةةةةةةلع ٍْسةةةةةةة ض ر  ع   َوف 

 

ةةةةْد    َِ  َقةةةةْد ِدْ ةةةةد َقْبةةةةَل ٍَمض اْعةةةةاَلٍِ َف

يعني الالم فقد اإلعالل، الالم ليست معتلة، ما لم ُيضعف يف األعم ذو األلف،  

مٍر آخر ما ذكره يعني إذا كانت المد ألف ُيشرتط عدم التضعيف، أيًضا يطرد ُفُعل فيأ

وهو الوصف الذي على وزن فعول بمعنى فاعل إذا كان للمذكر  ابن مالك 

 مثل صبور وُصُبر، وشكور وُشُكر، وغفور وُغُفر، ورسول وُرُسل.

الوصف الذي على وزن فعول بمعنى فاعل إذا كان للمذكر فإنه ُيجمع على 

ول بمعنى فاعل ُيخرج ُفُعل، نعم هي فعول بفتح الفاء بمعنى فاعل، وقولنا فع

فعول التي بمعنى مفعول، ال ُتجمع على ُفعل مثل حلوب بمعنى محلوب، 

وركوب بمعنى مركوب، ال يجمعان على ُفُعل، تالحظون عندما سرنا يف األوزان 

أن المفرد الواحد الكلمة الواحدة قد ُتجمع على أكثر من وزن، وهذا ال إشكال 

 فيه.

م للمعاجم ستجدون أن الكلمة أحياًنا يذكرون بعضها الكلمات فلهذا لو عدت

لها جمًعا وأحياًنا جمعين وأحياًنا ثالثة، وأحياًنا أربعة، وأحياًنا عشرة، نعم بعض 

 الكلمات لها ُجمع كثيرة، وبعض الكلمات لها ُجمع قليلة.

ودوا مثاًل لجمع كلمة شيخ، كم لها من جمع؟ جموع كثيرة كلمة شيخ، حتى 

 غريبة مثل َمُشُيخة، وِشيَخ قبل قليل.من جموعها جموع 

المهم الوزن الثالث من أوزان جموع الكثرة، هو ُفَعل بضم األول وفتح الثاين، 

 ُفَعل، وفيه يقول ابن مالك: 

َعلع  ْض  َجْمِعا َوف  عَل رِْ  َوَنْح ِ  لِ   ْبَر  ع    ك 

َعل   ر  يف جمع شي ين:  يكر   أن ف 
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اسم على وزن فعلة، ُيجمع على  ن فعلْ:ا ول: يف جمع اٍس  الِب على ود

ُفعل، لم نقيد هنا بإعالل، وال بصحة، إًذا سواًء كانت فعلة معتلة أم كانت 

صحيحة، مثل قربة وقرب، وهذا صحيح، مدية ومدى، معتل الالم، وحجة مشدد 

 مضعف وحجج، ومدة ومدد، وغرفة وغرف، وجملة وجمل، إلى آخره.

َعل: ُفعلى مؤنث أفعل، فعلى المقصورة مؤنث أفعل،  الراين الِب ْ ر  فيه ف 

 نحو كربى وكرب، وصغرى وصغر، وأخرى وأخر.

الوزن الرابع من جموع الكسرة هو فَِعْل، بكسر األول وفتح الثاين، فَِعْل، وفيه 

 يقول ابن مالك: 

ْض فَِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْل   َولِِ ْعَلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 

َعةةةةْل    ةةةةه  َعَلةةةةى ف   َوَقةةةةْد َ ِ ةةةة ُّ  َجْمع 

ع اسٍم على فعلة، االسم إذا كان على وزن فَِعل، فإنه ُيجمع إًذا فَِعل يطرد فجم 

 جمع تكسير على وزِن فَِعل.

 كسرة ِكسر، وِحجة ِحجج، ومرية ومرى، وقِربة وقرب، إلى آخره، وقوله: 

ه   َ ِ  ُّ   َوَقْد  َعْل  َعَلى َجْمع   ف 

ل إن أي أن اسم المفرد الذي على وزن فَِعل عرفنا أن فَِعل ُتجمع على فَِعل، قا

فَِعل قد ُتجمع أيًضا على ُفَعل، قد يجيء، أي أن هذا قليل، وكان ينبغي أال يذكر 

هذه األشياء القليلة، ألنه ذكر أشياء كثيرة جًدا قليلة، وكما قلنا المراد هنا ذكر 

 المطردات اطراًدا أغلبًيا أو أكثرًيا.

عل، لحية لحى، لِحية فإهنا ُتجمع يف األكثر على لِحًى، كما سبق فِ  مرال يلِّ:

وجاء أيًضا جمعها على ُلحى ُفعلن وهذا قليل ما ينقاس قليل، وحلية قالوا فيها 

ُحلى، هذه أشياء قليلة يرتكها للسماع، يف حلية أن تكون على فَِعل، ِحلى، هذا 

 القياس فيها، قالوا: ُحلى فانصرفوا إلى ُفَعل هذا قليل.
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خرج صفة، لو جاءت صفة على فِعل، تالحظون أننا نقول اسٌم على فِعل، إًذا نُ  

ال تجمع على فِعل، وكذلك يف ُفَعل، قلنا اسٌم على ُفعلى ُيجمع على ُفعل، أيًضا 

 ُيخرج الصفة.

القتلة هذا اسم مرة، بل اسم هيئة، ِقتلة اسم هيئة، واسم الهيئة أم وصف؟ اسم 

 در.ال يغرنك أنه اسم هو اسم على كل حال ألنه مصدر، ألنه يف حكم المص

الوزن الخامس من أوزان جموع الكسرة ُفَعَلْه بضم األول وفتح الثاين، وفيه 

 يقول ابن مالك: 

َعَلةةةةةةةْه   فِةةةةةةة  َنْحةةةةةةةِ  َرامض اْ ةةةةةةةَرا ض ف 

 

 َوَشةةةةةةاَ  َنْحةةةةةة   َكاِمةةةةةةلض َوَكَمَلةةةةةةهْ   

يقول إن ُفَعَلْه يطرد يف جمع فاعل، راٍم يف جمع فاعل إذا كان وصف لمذكر  

َعَلْه يطرد يف جمع فاعل، راٍم يف جمع فاعل إذا كان وصًفا ال عاقل معتل الالم، فُ 

 اسًمان إذا كان وصًفا لمذكر عاقل معتل الالم نحو راٍم.

راٍم هذا فاعل من رمى يرمي فهو راٍم ورماه وقاٍض وقضاه، وماٍش ومشاه، 

وهاٍد وهداه، وساٍع وسعاه، وهادي اسم ليس وصًفا ال ُيجمع، لو قلنا مثاًل هاديه؟ 

هذا مؤنث ليس مذكر، لو قلنا مثاًل عاقل ُيجمع على ُفَعَلْه؟ ال ألن اشرتطنا اعتدال 

 الالم.

 الوزن السادس من أوزان جموع الكسرة: َفْعَلى.

 (.107:25@)  الب:

 فعله السابق، رامي ورماه، ساعي هادي ماشي. الشيخ:

 (.107:39@)  الب:

ل على أنه معي، واآلخرون سؤال جيد مهتم باإلعالل، يسأل سؤال يد الشيخ:
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ربما فهموا هذه األمور من كثرة تردادها، عندما نقول: راٍم جمعه رماة، رامي على 

 وزن فاعل، أصله رامي، ثم ُحذفت الياء كالقاضي، ُرماٌة قلنا على وزن فعله.

، من قواعد اإلعالل المشهورة أن 
َّ

، األصل ُرمي
َّ

فاألصل من رمى يرمي رمي

تحركت وانفتح ما قبلهما انقلبت ألًفا، قواعد اإلعالل المشهورة،  الواو والياء إذا

الواو والياء إذا تحركت بأي حركة وانفتح ما قبلهما انقلبت ألًفا، وهذا الذي 

، الياء تحركت وانفتح ما قبلها، وقلبت ألًفا، رماه، وكذلك يقال يف 
َّ

حدث، رمي

 الباقي.

حياًنا يكون األصل ياء، مثاًل يف لكن ترى األصل أحياًنا يكون األصل واو وأ

، ألن األصل ياء من رمى يرمي، لكن لو قلنا داٍع ودعاة هذا من 
َّ

رامي قلنا ُرمي

 أو دعو؟ دعو.
َّ

 داعي يدعو، إًذا ما أصل دعاء؟ دعي

اسمعوا األسئلة أسئلة الفاهمين، يقول رجل اسمه هادي أو سامي أو راضي 

 هل نجمعه على فعلة؟

نا قلنا إن فعلة جمع لفاعل إذا كان وصًفا لمذكٍر عاقل معتل ال، ألن ال  اب: 

 الالم، وإذا جعلت هذه األسماء أعالًما صارت أسماًء ال أوصاف.

 (.110:23@)  الب:

ننتقل إلى جمع العلم، جمع العلم ُيجمع قياًسا بالواو والنون، رامون  الشيخ:

 لسالم.تقول رامون وسامون، وذكرنا الجمع المنقوص جمع لمذكر ا

 (.110:47@)  الب:

طبًعا ال شك هذا الذي جعلنا نفرق دائًما نقول اسم، وصف حسب  الشيخ:

معناها واستعمالها، هل هي وصف بمعنى الفعل، شرحنا األوصاف كم مرة؟ 

وصف جمعه أوصاف، واألوصاف هي األسماء المشتقة العاملة عمل فعلها، وهي 
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ة والصيغة المشبهة واسم التفضيل، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغ 

 وخاصيتها أهنا بمعنى الفعل.

أما إذا خرجت عن معنى الفعل وكانت دالة على االستقرار والثبوت صارت 

 اسًما.

 (.111:37@)  الب:

دع الطالب الطالب مشاكلهم يف الجمع والمدرسة، عندنا يف المسجد  الشيخ:

 افهموا أنتم ما يف اختبار إال بأسئلة.

 (.111:47@) : الب

حينئٍذ البد أن يكون السؤال واضًحا، اجمع مثاًل سامي، بين قوسين  الشيخ:

اسم رجل مثاًل، ُيوضح له البد تقول سامون مثاًل، لكن إذا أطلق األظهر أهنا 

 وصف، ألن العلم بابه النقل.

 (.112:14@)  الب:

هموز أصله هانئ، هاين البد أن ننظر يف هاين، هاين من يتأمل فيه؟ فهو م الشيخ:

ثم خففت الهمزة، وإذا خففت الهمزة فاألكثر يف الكلمة المخففة من الهمز أن 

تعامل معاملة المهموز، على لغٍة قليلة قد تعامل معاملة يعني الطارئ، مثال ذلك 

مثاًل لو قلنا قرأ يقرأ ثم خففنا يقرأ إلى يقرا، ثم أدخلنا الجازم، لم يقرا، هل سنجزم 

 المقدر أم بحذف حرف العلة؟  بحذف السكون

المشهور بحذف السكون، وهناك لغة قليلة تحذف حرف األلف حماًل على 

شبهه، ألنه يشبه حينئٍذ حروف العلة، وكذلك هانئ وقارئ فاألصل أهنا ُتجمع 

..، ُيجمع طبًعا جمع سالمة، وقد ُيجمع هنا .فاعل الصحيح الالم، ال ُيجمع على

، وبار وبررة كما سيأيت فيقول هنأ وقرأ، وقد يجمع على فعل، ومثل كامل وكمل
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 على فعال كما سيأيت قراء وهناء، لكنه ال ُيجمع على فعلى اعتباًرا بأصله.

كيف نكتب كلمة مهنا، إنسان اسمه ُمهنا أو عائلة  مرل يلِّ مراِل ل  قيل لِّ:

بها بالقائمة؛ المهنا نكتبها باأللف النائمة أم بالقائمة نقول القياس واألفضل أن نكت

ألهنا ليست ألًفا أصلية وإنما هي مخففة من الهمزة، فنكتبها واقفة، ولو كتبتن نائمة 

 لكان ذلك على اللغة القليلة التي تحذف األلف من لم يقرأ.

الوجه ضعيف نعم، تبني بيتك على رأٍي ضعيف، تخيط ثوبك على رأٍي 

 أهم من البيت والثوب. -إن شاء–ضعيف؟ لغتك 

 (.115:22@)  الب:

 تبين له وتقول هذا األحسن وهذا األفضل. الشيخ:

الوزن السادس: قلنا هو وزن َفْعَل بفتح األول والثاين، َفْعَل وفيه يقول ابن 

 مالك: 

 َوَكَمَلهْ  َكاِملض  َنْح    َوَشا َ 

يقول إن َفعل يشيع يف جمع فاعل إذا كان وصًفا لمذكٍر عاقل صحيح الالم، 

إذا كان وصًفا لمذكٍر عاقل لصحيح الالم، أي كالسابق، إال أن َفْعَل جمع لفاعل 

ُفعل لمعتل الالم، وَفعل لصحيح الالم، نحو كامل وَكمل، وساحر وسحرة، وسافر 

 وسفرة.

بار هذا مضّعف اآلخر، نحن ما اشرتطنا شيًئا إًذا يدخل، بار وبررة، وعاق 

ذكر، داعي؟ معتل، سابق وعققه، طالق ُيجمع على َفعل ال ألنه مؤنث، وقلنا الم

للفرس؟ فرس يوصف بأنه سابق والحق أي وصف، يقال خيوٌل سبقة، ألننا قلنا 

 فاعل وصٍف لمذكٍر عاقل صحيح الالم.
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 لو ُوِصف هبا عاقل؟  الب: 

لو ُوِصف هبا عاقل، حينئٍذ نقول سبقة، نقول هؤالء السبقة الذين  الشيخ:

 سبقوا، وهؤالء اللحقة، نعم يصح.

بما ال تجد يف المعاجم أن سابًقا والحًقا ُيجمعان على ما سبقة مع أنك ر

ولحقة، لكنك معرفتك هبذه القواعد والضوابط واألغلبية واألكثرية يوقفك على 

هذه األوجه الجائزة، لو كنت شاعًرا أو فصيًحا أو كاتًبا أو مصحًحا مثاًل، فتعرف 

 شياء تستغربوهنا اآلن.أوجه الصواب وأوجه الخطأ يف ذلك، يعني ربما بعض األ

لو قال إنسان نأيت بفاعل أي فاعل صحيح الالم، مثل آكل أكل مستعمل،  

شارب شرب، أكل مستعمل أكل، لكن شارب لو قال شرب، هؤالء رجاٌل شربٌة 

مو مستعمل شرب، هل تخطئها، ربما نجده مثاًل يف منطقة أخرى، يف دولة أخرى 

ربما يف القرن الماضي نجد كتاب فيه شربة، هل  ..، أو يف القرن القادم، أو.أو عند

نخطئها ألهنا غير مشهورة وغير معروفة، اآلن وليست موجودة يف المعجمات؟ ال 

 المعجم ينقل الذي ُسِمع.

والنحوي هو الذي يعرف ما يقاس وما ال يقاس، فعمله بعد عمل اللغوي، 

نعرف كيف نقيس فليس كل شيء ليس موجوًدا يف المعاجم يخطئه لكن البد أن 

أيًضا لكيال تضيع اللغة، يأيت إنسان يقول شربة، وِشربة، وُشربة، ويجعلها كلها 

 جمًعا ال شرب وشربة ما تأيت.

كتبة مستعملة كاتب وكتبة، ما يف إشكال كاتب وكتبة قياس وأكل أيًضا ولو 

 قيلت كلمة ليست مشهورة لكن على القياس ما نخطئها صحيحة وما فيها إشكال.

وزن السابع من أوزان جموع الكثرة هو: َفْعَلى بألٍف مقصورة، قال فيها ابن ال

 مالك: 

تِْيةةةةةلض َوَدِمةةةةةْن  َِ  َفْعَلةةةةةى لَِ ْصةةةةةاض َك

 

 َوَ الِةةةةةةةِّض َوَمْيةةةةةةةعع بِةةةةةةةِه َقِمةةةةةةةنْ   
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يقول إن َفْعَلى ُيجمع عليها الوصف الذي يدل على هالٍك أو أسباب الهالك أو 

هالك أو أسباب الهالك أو على نقٍص النقص والعيب، الوصف إذا دل على 

وعيب، والمسموع مجيئه من هذه األوزان، األول: فعيل بمعنى مفعول، وهذا 

األكثر فيه، وصف على وزن فعيل بمعنى مفعول، لكن ليس أي فعيل بمعنى 

مفعول يدل على هالٍك أو أسباب الهالك أو نقص أو عيب، مثل قتيل هذا مثاله 

، وأسير أسرى، وفعيل صريع صرعى، قلنا جريح قتيل قتلى، وجريح وجرحى

 وجرحى.

وقد يأيت أيًضا من فعيل بمعنى فاعل، قالوا: من ذلك مريض ومرضى، فعيل 

 بمعنى فعل، مريض يعني َمَرض فالن، يعني ما أسند إليه قام به.

وقد يأيت من وزن َفِعل كزمن، لكن هذا يخالف الفعل، الفعل تقول مرض 

وفعيل إنما يكون من الثالثي، مريض من مرض ليس من فالن، وأمرضه غيره، 

 أمرض، فتقول فاعل، من باب االثنان أنه قام به، المرض قام هبز

قلنا ويأيت أيًضا من وزن فعٍل كزمٍن وزمنى، ويأيت من وزن َدنِف فعل، قياًسا 

 يقال َدنف ودنفة، ربما لو قرأت المعاجم لم تسمع ذلك، َدنف على وزن َفعل.

 على فاعل، هالك وهلكى، وقد يأيت على فيعل، مثل ميت على وزن وقد يأيت

فيعل، يقال ميت وموتى، وقد يأيت على وزن أفعل كأحمق وحمقى، وعلى وزن 

 فعالن، كسكران، وسكرى.

األخ الكريم ذكرين بأمر مهم، وهو يتعلق أيًضا بما قلناه من أن األصل يف 

األصل هو السماع، وما نذكره هو  جموع التكسير السماع، هذا األصل، فإذا كان

 اآلن هي أشياء أغلبية وأكثرية واألشياء األغلبية واألكثرية تضبط غير المسموع.

فينبغي أن يتنبه إلى أن المسموع هو المقدم، وإن خالف هذه القواعد، وإن 

خالف هذه القواعد األكثرية، بعض األشياء جاءت على غير هذا كثير، لكن 
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و المقدم، المسموع المنقول عن العرب هو المقدم، هو المسموع دائًما ه 

األفصح، فلو قيل لك مثاًل المثال الذي ذكره األخ َدنِف، كيف أجمع َدنِف، هل 

 أجمع َدنِف على دنفة، نقول القياس ال يمنع، لكن انظر يف المعاجم.

ر هل ُذكِر له جمٌع مسموع؟ فهو مقدم، فما رأيتم أشياء كثيرة قد تجمع على أكث

 من وجه.

 (.125:39@)  الب:

ميت، ابحث لنا عن كلمة أخرى غير ميت وموتى، يف سيد على وزن  الشيخ:

فيعل، ما ُيجمع ألن قلنا نحن فعلى لما دل على الهالك أو أسبابه، هنا القياس هنا 

قلنا فعلى لما دل على هالٍك أو أسبابه، من هذه األوزان يعني فاعل، قلنا هالك 

وضارب، ما يجمع على فعلى ألن ما يدل على هالك، كذلك  على هلكى، جالس

 سيد ما تدل على هالك، ما تجمع على فعلى.

الوزن الثامن ولعلنا نكتفي به، الوزن الثامن هو فَِعَلْه بكسر األول وفتح الثاين 

 وفيه يقول ابن مالك: 

ََّ ٍَِمةةةةةا فَِعَلةةةةةْه  ْعةةةةةلض اْسةةةةةِما ْصةةةةة  لِ  

 

َلةةةةهْ َواْلَ ْاةةةةع  فِةةةة  َفْعةةةةلض وَ     فِْعةةةةلض َقلَّ

يقول فَِعَلْه ُيجمع عليه االسم الذي على وزن ُفْعل إذا كان صحيح الالم، ُفْعل  

إذا كان اسًما صحيح الالم ُيجمع على ف فَِعَلْه مثل ٌقرط وقِرطه، قالوا ُدرج 

 وِدرجه، وقالوا كوز وكِوزه.

َلهْ  َوفِْعلض  َفْعلض  فِ  َواْلَ ْاع  ثم قال: ) فَِعَلْه جاء يف ُفعل مضموم  (؛ يعني أنَقلَّ

الفاء، ومفتوح الفاء َفعل ومكسور الفاء فِعل يقول الوضع يعني ما وضعته العرب 

يف لغتها يعني النقل السماعي يقول: قلل ذلك لم يأيت منه إال شيٌء قليل، قالوا: 

 فِعل وفِعله مثل قرد وقرده، وَفعل وفَِعَلْه مثل غرد ِوغردة، والغرد نوع من أنواع
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 الكمأة، وهذه أشياء قليلة ال يقاس عليها.

نكون بذلك قد انتهينا من ثمانية أوزان من أوزان جموع الكثرة، وقبل ذلك 

إن شاء –انتهينا من جموع القلة، ونبقي بقية أوزان جموع الكثرة إلى الدرس القادم 

 إن كان من هناك سؤال يا إخوان، تفضل. -اهلل تعالى

 (.129:08@)  الب:

قلة، أقراط أفعال قلة، قلنا االسم قد ُيجمع على جموع كثيرة، قد  :الشيخ

ُيجمع قلة وكثرة، وهذا كثير، وقد ُيجمع على أكثر من وزن من جموع الكثرة، قد 

 يجمع من جموع الكثرة على فعل، وفعول، وما يف إشكال يف ذلك.

َلهْ  َوفِْعلض  َفْعلض  فِ  َواْلَ ْاع  و) ما ُيجمع عليها المفرد الذي (؛ يقول إن فَِعَلْه َقلَّ

على وزن ُفعل بضم الفاء، والمفرد الذي على وزن فعل بالفتح وفعل بالكسر، 

 يقول هذا ال يجمعان على فَِعَلْه إال بقلة، أمثلة قليلة.

 (.130:08@)  الب:

تاجر جمع يمكن أن تجمع تجرة، ما يف إشكال تجرة، وقد يجمع على  الشيخ:

ل، كمل كامل وكمل.تجار، فعال سيأيت، وُتجّ   ر على فعَّ

 (.130:29@)  الب:

 فعالء، و:  الشيخ:

تِْيةةةةةلض َوَدِمةةةةةْن  َِ  َفْعَلةةةةةى لَِ ْصةةةةةاض َك

 

 َوَ الِةةةةةةةِّض َوَمْيةةةةةةةعع بِةةةةةةةِه َقِمةةةةةةةنْ   

 (.130:53@)  الب: 

 قمن. ال خطأ وميٌت به قمن هذا الذي يف بالي قان سبق اللسان، وميت به الشيخ:

 لى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  ع
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 الدرس الرابع والعشرون بعد املائة
﷽ 

 
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.

 -أما بعد: 

فنحن يف ليلة اإلثنين التاسع من شهر جمادى األولى من سنة خمسة وثالثين 

يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض،  لهجرةوأربعمائة وألف من ا

نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الرابع والعشرين بعد المائة، من دروس شرح ألفية 

 .-عليه رحمة اهلل–ابن مالك 

ما زال الكالم متواصاًل على باب جمع التكسير الذي بدأناه يف الدرس 

ذا الباب يف اثنين وأربعين بيًتا، قد عقد ه الماضي، وعلمنا أن ابن مالك 

وقد شرحنا يف الدرس السابق أوزان جموع القلة، وهي كم؟ أربعة: أفُعل وأفعال، 

 وأفعلة، وفعلى.

وهي كما علمنا  ثم شرعنا أيًضا يف شرح جموع الكثرة تبًعا البن مالك 

 كم؟ ثالثة وعشرون جمًعا أو ثالثة وعشرون وزًنا، فشرحنا منها مع ابن مالك

  ،ثالثة عشر وزًنا، وهي ُفْعل، وُفًعل، وفَعل، وفَِعل، وَفَعلة، وُفَعلة، وفعالء

وفِعلى، وُفْعل وَفعال، وفِعال، وفعول، وفعالل، كما يبقى لنا من جموع الكثرة 

 على ذلك؟ 
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ثالثة وعشرون وقد شرحنا منها ثالثة عشر فالباقي عشرة أوزان، سنشرحها مع 

وهذه األوزان الباقية العشرة هي: فعالن، وفعالء، هذه الليلة،  ابن مالك 

 وأفعالء، وفواعل، وفعائل، والفعالي، والفعالى، وفعالي، وفعالل، وشبه فعالل.

–يف هذه الجموع الباقية، فقال  إًذا نبدأ الشرح بقراءة أبيات، ابن مالك 

 : -عليه رحمة اهلل

َعةةةةةةةاَل 818  .َولَِكةةةةةةةرِْ  ض َوَبِخْيةةةةةةةلض ف 

 

ا لِ    َِ ِعةةةةاَل َكةةةة َما َقةةةةْد ج   َمةةةةا َاةةةةاَ ا  

َعةةل  819  ةة  الم 
 .َوَنةةاَب َعنْةةه َأْفِعةةاَلُّ فِ

 

 َوَغْيةةةةةر  َياَي َقةةةةةل    
ْعةةةةةَعاض  ٍََمةةةةةص َوم 

 .َفَ اِعةةةةةةلع لَِ ْ َعةةةةةةةلض َوَفاَعةةةةةةةِل 820 

 

 َوَفةةةةةةةاِعالُّ َمةةةةةةةَع َنْحةةةةةةةِ  َكاِ ةةةةةةةل  

 .َوَ ةةةةا ِ ض َوَصةةةةاِ لض َوَفاِعَلةةةةْه 821 

 

َِّ فِةةة  اْلَ ةةةاِرِ  َمةةةعْ    َلةةةهْ  َوَشةةة َْ  َمةةةا َما

 .َوبَِ َعا ِةةةةةةَل اْجَمْعةةةةةةَن َفَعاَلةةةةةةْه 822 

 

َزاَلةةةةةةةةةةهْ     أْو م 
ةةةةةةةةةةاُّض َْ  َوِشةةةةةةةةةةْبَ ه  َيا 

ِمَعةةةةا 823   .َوبِاْلَ َعةةةةالِ  َواْلَ َعةةةةاَلى ج 

 

َبَعةةةا   ْْ ةةةْيَء ا َِ َراُّ  َواْل ِْ  َصةةةْحَراُّ  َواْلَعةةة

 .َواْجَعةةْل َفَعةةالِ َّ لَِرْيةةرِ ِيب َنَسةةب 824 

 

ْرِسةةةةة   ةةةةةْدَ  َكاْلك  ْتَبةةةةةِع اْلَعةةةةةَرْب ج  َْ   ْ 

ةةةةةةةا 825  َِ  .َوبَِ َعالِةةةةةةةَل َوِشةةةةةةةْبِ ِه اْن ِ

 

ةةةى   َِ َْ  اْر
ِْ ةةة َْ ََ اْلرَّالَ ةةة  َجْمةةةِع َمةةةا َفةةةْ 

 فِ

َماِسة  826   .ِمْن َغْيرِ َما َمَعى َوِمةْن خ 

 

َيةةةةةةا ِ    ِِ ةةةةةةْرَ  اٍِخةةةةةةَر اْنةةةةةةِا بِاْل  ج 

ةةةبِْيه  بِاْلَمِزْ ةةةِد َقةةةْد 827  ابِةةةع  اْلشَّ  .َواْلرَّ

 

ةةةة َّ اْلَعةةةةَد ْ   ْحةةةة   َْ ْوَن َمةةةةا بِةةةةِه       َِ 

ه  َمةا 828  ف 
ِِ َباِع  اْ   .َوَدا َِد اْلَعاِ ب اْلر 

 

ِْ َخَتمةةةةا   َ  الَّلةةةة ةةةةَر ْْ  لةةةةْ  َ ةةةةِّ  َلْينَةةةةص إ

سةَتْد ض َأِدْل 829   .والْسين والتَّا ِمةن َكم 

 

ِخةةةةةْل    َمةةةةةا م  ا   َِ  إي بِبِنةةةةةا ال مةةةةةع َب

ةة830  َِ َ  بالَب  ا .والمةةي   أولةةى ِمةةن ِسةةَ ا

 

ا   َِ ةةةةةةه  إن َسةةةةةةَب  والَ مةةةةةةز  والَيةةةةةةا ِمرل 

ِ  اْن 831  ِِ .واليةةةةةاَُّ ٍ الةةةةة اَو اْ ةةةةة

 جَمَعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْع مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 

تَِمةةةةةةا  ْكةةةةةة ع     َفْ ةةةةةةَ    
 َكَحْيَزب ةةةةةة نض

وا يف دا ِةةةةَدْب َسةةةةَرْنَد  832   .وَخيَّةةةةر 

 

َ  كالَعَلنْةةةةةةَد    ةةةةةةْل مةةةةةةا َاةةةةةةاَ ا  وك 

موع الكثرة، وهو إًذا نشرع يف الكالم على الوزن الرابع عشر من أوزان ج 

 : وفيه  ِ ل ُفْعالن بضم الفاء وسكون العين ُفْعالن، 
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َعْل  َغْيرَ                   َوَفَعْل  َوَفِعْياِل  اْسَمص َوَفْعاِل   ْعاَلنع  اْلَعْينِ  م   َشَمْل  ف 

أن ُفعالن يشيع  هذا بدأنا به يف الدرس الماضي نعيده ثم نكمله، فذكر 

  ْالْْ أشياُّ:يف 

:ا ول اسم صحيح العين، يف فعل أي ثالثي أوله مفتوح وثانيه  :  شيع يف َفْعلض

 ساكن.

 اسًما: أي ال وصًفا. 

فـًا، نحو ظهر وظهران، وبطن وبطنان،  صحيح العين: أي ليس معتاًل وال مضعَّ

 وثقب وثقبان، والثقب هو الجمل ساعة يولد، حين ُيولد يسمى ثقباء.

يح العين أيًضا َفِعْيل إذا كان اسًما صحيح العين اسًما صح والراين:    َفِعْيل؛

 نحو: قضيب وقضبان، وغيف وُرغفان.

اسًما صحيح العين، َفَعْل بفتحتين إذا كان اسًما صحيح العين،  والرالَ: َفَعْل،

 مثل حمل وُحمالن، وذكرا وذكران.

فإذا سألنا عن كلمة ضخم، وهو َفَعْل صحيح العين هل ُيجمع قياًسا على 

 ن؟ فعال

ال ألنه وصف ونحن شرطنا يف الثالثة أن تكون أسماًء، وكذلك  ال  اب:

جميل وإن كان فعياًل إال أنه وصف ال ُيجمع على فعالن، وكذلك بطن على وزن 

 َفَعْل وال ُيجمع على فعالن ألنه وصٌف وليس اسًما.

يف  ُفَعالء بضم الفاء وفتح العين وهبمزةٍ  ال دن الخامء عشر من جم   الكررة:

  : ِ ل ابن مالِّ آخره، ُفَعالء وفيه 

َعةةةةةةةةةةةاَل   َولَِكةةةةةةةةةةةرِْ  ض َوَبِخْيةةةةةةةةةةةلض ف 

 

ِعةةةةاَل    َما َقةةةةْد ج  ا لَِمةةةةا َاةةةةاَ ا   َِ  َكةةةة
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د يف جمع فعيٍل إذا كان بمعنى فاعل وصًفا  د يف شيٍء واحد، َيَطرِّ ُفَعالء َيَطرِّ

 لمذكٍر صحيح العين.

د يف شيٍء واحد وهو فعي ل، وتعرفون أن فعياًل يأيت بمعنى ُنعيد: فعالء َيَطرِّ

فاعٍل ومفعول، نريد فعياًل أن يأيت بمعنى فاعل وصًفا ال اسًما، وصًفا لمذكر، 

صحيح الالم، أي المه ليست معتلة وال مضّعفة، وهذا كثير، مثل كريم وكرماء، 

 وشريف وشرفاء، وظريف وظرفاء، وحليم وحلماء.

ماء وبخالء، قالوا: ليدل على أن ابن مالك مثَّل لذلك بكريٍم وبخيل، وكر

المعنى يف فعيل ليس معتربًا سواء كان للمدح ككريم أم للذم كبخيل كل ذلك 

 ُيجمع على فعالء.

هبمزٍة مفتوحة وفاء ساكنة،  وال دن السا   عشر من أودان الكررة َأْفِعاَلُّ:

 وعيٍن مكسورة، ويف آخره همزة، َأْفِعاَلء.

 وفيه  ِ ل ابن مالِّ: 

َعةةةةل  َوَنةةةةا ةةةة  الم 
 َب َعنْةةةةه َأْفِعةةةةاَلُّ فِ

 

 َوَغْيةةةةةر  َياَي َقةةةةةل    
ْعةةةةةَعاض  ٍَِمةةةةةا َوم 

د يف فعيٍل بمعنى فاعل معتل الالم أو مضعفه، فعيل بمعنى   ِ ل:  َأْفِعاَلء َيَطرِّ

فاعل التي ذكرناه مع فعالء، لكن اشرتطنا يف فعالء أن تكون المه صحيحة، فإن 

مضعفًة فإنه ال ُيجمع على فعالء وإنما ُيجمع  كانت المه ليست صحيحة معتلة أو

 على َأْفِعاَلء قياًسا.

مثل شديد، وجمعه أشداء، وخليل وجمعه أخالء، والمعتل نحو  فالمعع ا

 غنٍي وأغنياء، وغبٍي وأغبياء، وولٍي وأولياء.

فإن قلت شديد هل هو مضعَّف؟ فالجواب عن ذلك سبق، المضعَّف ما كانت 

 ينه هنا كــ المه وُفِصل بينهما بحرٍف زائد فهو مضعف.عينه كـــ المه، وع
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ما جمع شديد؟ أشداء هل هو على وزن َأْفِعاَلء؟ أشداء الهمزة مفتوحة  

 والشين مكسورة، هل هو على وزن َأْفِعاَلء؟

من حيث التصريف نعم على وزن َأْفِعاَلء لكن حدث فيه إعالل،  ال  اب:

ين والالم إذا كانتا من جنس فإهنما يدغمان واألصل أشِدَداء، لكن معروف أن الع

يف بعضهما، وإذا أدغما الحرفان يف بعضهما، فإنه يجب يف الحرف األول أن يكون 

ساكنًا، فإن كان من قبل متحرًكا فإنه ُيسكن، وتنتقل حركته إلى ما قبله، فاألصل 

حركة الدال أشِدَداء، الشين ساكنة والدال مكسورة، أشِدَداء سندغم الدالين وننقل 

 إلى الشين فنقول: أِشداء.

وهذا كما قلنا أكثر من مرة ُيدرس يف باب اإلعالل، فإن سألنا عن كفيف؟ 

كفيف على وزن فعيل، وهو معتل وهو مضعَّف فعيٌل بمعنى فاعل وهو مضّعف إًذا 

 ُيجمع على َأْفِعاَلء، فنقول يف جمع كلمة كفيٍف، شديٍد أشداء، كفيٍف أكِفاء.

اء فهي جمع ماذا؟ جمع كفء على القياس، كفء على وزن ُفعل، وقد أما أَكف

سبق يف جموع القلة أن أوزان الثالثي المجرد كلها على َأْفِعاَلء، إال شئين إال فعل 

صحيح العين على أفعل، مثل كلب وأكلب، وُفَعل، فقياسه فعالن، مثل صرد 

 وصردان.

ياسها جميًعا على وزن َأْفِعاَلء، وأما بقية أوزان الثالثي المجرد وهي عشرة، فق

 كفء َأكفاء.

 
ٌ

أكفياء جمع ماذا أكفياء؟ جمع كفي، فعيل كفي، هذا مثل غني، وأغنياء كفي

 بدون همزة، فإن قلت غني وأغنياء وكفٍي .أكفياٌء والهمزة يف
ٌ

..، بل هو جمع كفي

 وأكفياء.

، وهنا يف تدقيق يف ذكي وأذكياء كغني وأغنياء، فعيل المعتل ُيجمع على َأْفِعاَلء
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 معنى كفء، فنجمعها على أكفاء، بمعنى أنه نظير، هذا كفء هذا، أي نظيره.

والمصدر منه كفاية، وللكفاءة الكفء مصدرها الكفاءة، فالكفء بمعنى 

النظير، يعني المماثل الشبيه، والمصدر الكفاءة، فالكفاءة بمعنى المشاهبة أو 

 المناظرة.

 والمصدر كفاية، إًذا كفى يكفي وأما الكفي فهو من كفى ي
ٌ

كفي، فهو كفي

، أما الكفء فهذا مهموز الالم، والمصدر الكفاءة.
ٌ

 كفايًة فهو كفي

ما الفرق بين الكفاءة والكفاية؟ الكفاءة بمعنى المناظرة والمشاهبة، تقول: هذا 

 كفء هذا، وبينهما كفاءة.

إنك تقول هذا فيه وأما إذا أردت أن تقول إن هذا الرجل يكفي لهذا العمل ف

 بالعمل، وعلى ذلك الدق 
ٌ

كفاءٌة للعمل أو كفايٌة للعمل؟ فيه كفاية للعمل فهو كفي

 نقش شهادة الكفاية، ال شهادة الكفاءة.

ويقول ُيطلب يف هذا األمر الكفاية ليس الكفاءة، ألن الكفاءة بمعنى المماثلة 

لمراد الكفاية أن يكون عنده والمشاهبة، والمعنى ال يراد يف مثل هذه األمور وإنما ا

 كفاية ألن يسد هذا األمر وأن يعمله.

الكفاية تأيت بمعنى الجدارة، بمعنى أنه يكفي هذا األمر ويقوم به، وُيحسن 

القيام به، هذا كله بمعنى الكفاية، أما الكفاءة ليس من معانيها إحسان العمل أو أنه 

الكفاءة أنه هذا كفء هذا، مكافئ  جدير هبذا العمل أو أنه يحسن لهذا العمل ال بل

 .[4اإلخالص:] (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ): -تعالى-له، ومن ذلك قوله 

 .هذه من الكفء أي ليس نظير ليس له مشابه 

 (.18:50@)  الب:
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الفعل من الكفء ليس كفى، كفى يكفي كفايًة، أما الكفء تحتاج إلى  الشيخ: 

 ج إلى مراجعة.مراجعة، كافئ من المكافأة المقابلة المبادلة، تحتا

ننتقل إلى الوزن السابع عشر من أوزان جموع الكثرة وهو َفَواِعل، قال 

 : 

 َفَ اِعةةةةةةةةةةلع لَِ ْ َعةةةةةةةةةةلض َوَفاَعةةةةةةةةةةِل 

 

 َوَفةةةةةةةاِعالُّ َمةةةةةةةَع َنْحةةةةةةةِ  َكاِ ةةةةةةةل  

 َوَ ةةةةةةةةا ِ ض َوَصةةةةةةةةاِ لض َوَفاِعَلةةةةةةةةْه  

 

َلةةةهْ    َْ َِّ فِةةة  اْلَ ةةةاِرِ  َمةةةْع َمةةةا َما  َوَشةةة

د   د يف ذكر أن َفَواِعل َتَطرِّ يف سبعة أشياء ومثل لها تمثياًل فذكر أن فواعل َتَطرِّ

سبعة أشياء، األول والثاين فوعل، وفوعلة، اسمين أما فوعل فذكرها وأما فوعلة 

فلم يذكرها، نحو جوهر وجواهر، وكوثر، وكواثر، وصومعة، وصوامع وزوبعة، 

 وزوابع.

ء، وأن الواو فجوهر واضح أن الحروف األصول فيها الجيم والهاء والرا

زائدة، فنجمعها على َفَواِعل، الفاء والعين والالم أصول وأما الواو فهي زائدة 

وكذلك األلف يف فواعل إال أن الواو يف َفَواِعل هي الواو الزائدة يف جوهر، والواو 

 يف جوهر زائدة، انتقلت إلى الجمع.

د فيه َفَواِعل والش ُّ الراين: اعل بفتح العين فاعل، نحو َفاعل اسًما، فَ  الذي َتَطرِّ

 خاتم، يف لغٍة مشهورٍة فيه وخواتم، وقالب وقوالب، وطابع وطوابع.

َ ْر  فيه ف اعل:  َْ هو فاعالء اسًما، بعيٍن مكسورة وهمزٍة يف  والرالَ الِب 

آخره فاعالء اسًما، كقصعاء، وقواصع، وراهطاء ورواهط، ونافقاء ونوافق، ما 

 اء؟ هذه عندكم هذه عقيدة.القصعاء والرهطاء والنافق

القصعاء والرهطاء والنفقاء: هي أسماء جحر اليربوع، قاصعاء ورهطاء 

ونافقاء، الجربوع يجعل له أو اليربوع يجعل له ثالثة فتحات، له ثالث فتحان ثنتان 
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مفتوحتان، وهي القاصعاء والراهطاء، والثالثة: مخفية بطبقة خفيفة من الرتاب 

فهي جحر أيًضا، فإذا يعني ُكِشفت الفتحتان األخريان وأتاه  يعني ال يحفر تماًما

 ."ضرب برأسه هذه الطبقة الخفيفة ثم هرب"الخرب من قبلهما يقول: 

 : و ِا    ق له المهم 

 َفَ اِعةةةةةةةةةةلع لَِ ْ َعةةةةةةةةةةلض َوَفاَعةةةةةةةةةةِل 

 

 َوَفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاِعالُّ  

 واشرتطنا فيها جميًعا أن تكون أسماًء. 

َ ْر  فيه ف اعل  َْ  فاِعل اسًما، الرابع أو الخامس، إًذا نعيد.   :الخامء مما 

األول: فوعل، والثاين فوعلة، ال بأس نعدها اثنين، فوعل ذكرها ابن مالك 

وفوعلة وقلنا فاعل اسًما، وفاعلة اسًما، والخامس فاِعل اسًما، إذا قلنا اسًما إًذا 

 ُنخرج الوصف.

اسم، اسم أي له  فاعل اسًما مثل ماذا؟ فارس وصف، مثل خادم وصف، نريد

 شيء معين يف الخارج أما الوصف فهو الذي ُيطلق على كل من يتصف هبذا األمر.

حاتم: علم، نريد اسًما قالوا: مثل جائز، حاتم علم، قالوا مثل جائز وجوائز، 

والجائز هو الخشبة المعرتضة بين حائطين، هذه الجوائز، قديًما هذا يف المسجد، 

شاب بين الحائطين فتسمى جوائز التي يف السقف، أما قديًما كانوا يضعون األخ

 الخشب التي بين الحائطين تسمى جوائز.

وكذلك الكاهل، وهو مجمع الكتفين من الخلف، هذا يسمى كاهل، هذا 

كاهل له مسمى يف الخارج، بخالف األوصاف فهي تطلق على كل من يتصف هبا، 

 وهذا قوله مع نحو كاهل.

َ ْر  ف  َْ فاِعل وصًفا لمؤنث أو غير عاقِل، فاِعل وصًفا  يه ف اعل:السا   مما 

لكن وصًفا لمؤنث أو لغير عاقل، فاِعل وصًفا لمؤنث مثل حائض وطالق وحامل 
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 وفارك، نعم فتقول فيها طوالق وحوامل وفوارك وحوائض. 

فاِعل وصًفا لغير عاقل، مثل شاهق بناٌء شاهق أو نجٌم طالع، أو فرٌس سابق، 

، وشواهق وطوالع وسوابق، وهكذا قوله وحائٍض وصاهِل؛ فتقول: صواهل

 حائض فاِعل وصًفا لمؤنث، وصاهل فاِعل وصًفا لغير عاقل.

َ ْر  فيه ف اعل فاعلْ: َْ د فيه  السابع مما  اسًما أو وصًفا وهذا أكثر ما َتَطرِّ

د ف يه فواعل، فاعلة اسًما أو وصًفا أي اسم على فاعلة، أو وصف على فاعلة، فَتَطرِّ

فواعل، مثل فاطمة اسًما أو وصًفا، فتجمعها على فواطم، وصائمة صوائم، 

 وناصيٍة كاذبٍة خاطئٍة، نواٍص وكواذب وخواطئ.

وق ل ابن مالِّ أما ناصية اسم أم وصف؟ اسم، وكاذبٍة خاطئة؟ أوصاف، 

 : 

 َِّ َلهْ  َما َمعْ  اْلَ اِر ِ  فِ  َوَش َْ  َما

فاعل وصًفا لمذكر عاقل، ألننا ذكرنا من يعني أنه جاء قلياًل يف السماع جمع 

قبل أن فاعل ال ُيجمع على فواعل إال إذا كان وصًفا لمؤنث حائض أو لغير عاقل 

صاهل، فإن كان فاعل وصًفا لمذكٍر عاقل، فاِعل كقائم وجالس وضارب وشارب 

 وضاحك.

 فهذا ُيجمع قياًسا على فواعل إال ما ُسِمع، وهذا قوله: 

 َِّ َلهْ  َما َمعْ  اِر ِ اْل َ  فِ  َوَش َْ  َما

 فُسِمع عن العرب قولهم فارس وفوارس وناكس ونواكس، قال الفرزدق: 

 َوإِيا الرِجةةةةةةةال  َرَأوا َ ز ةةةةةةةَد َرَأ ةةةةةةةَت   

 

ةةةةةَع الرِقةةةةةاِب َنةةةةة اكَِء ا َبصةةةةةارِ  ع   خ 

 وقالوا: هالٌك يف الهوالك، قال ربيعة بن مكتم:  
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مض  َكةةةةةدَّ ر  ابةةةةةِن م 
ةةةةة  ْةةةةةا ِ نْةةةةةع  َأن  َِ  وَأْ 

 

ِض َأو َ الِةةةةةةةةِّع يف الَ َ الِةةةةةةةةِِّ غَ  َْ ةةةةةةةة  َدا

أما الفارس والفوارس فأمرها واضح قالوا: ألن المرأة ال توصف بأهنا ال تقال  

امرأة فارسة، قالوا: وأما هالٌك يف الهوالك، وكأن الهوالك ليس جمًعا لهالك، 

وإنما جمٌع لطائفة أو جماعة، يعني هالٌك يف الطائفة الهالكة، أو يف الجماعة 

الهالكة، ثم جمع الطائفة الهالكة على الهوالك، وكل ذلك قريب أما نواكس فال 

 حيلة فيها إال أهنا شاذة ال تخريج لها.

رافعٌة خافضٌة كيف نجمعها؟ نقول فيها: روافع وخوافض، فاعلة ُتجمع على 

 فواعل مطلًقا اسًما أو وصًفا.

 ر عاقل.حامل وحاملة؟ كذلك، حامل وحاملة وصًفا لمؤنث أو لغي 

 (.31:35@)  الب:

قد يقال مثاًل يف أن هذه رافعة، وهذه حاملة أما المرأة يقال فيها حامل  الشيخ:

إذا ُأريد مطلق الفعل، ويقال حاملة إذا ُأريد الفعل الخاص، وهكذا يف حائض 

 وحائضة، وطالق وطالقة، وُمرِضع وُمرضعة، وكذلك يف ُمحتِلم، ونحو ذلك.

يعني تقول إن هذا الرجل أو هذه المرأة دخلت يف  إذا أردت مطلق الوصف

هذه الصفة، يعني دخلت يف زماهنا، فالمرأة إذا بلغت فقد دخلت زمان الحيض، 

فتقول امرأة حائضة، ولو كانت طاهرة، لو كانت امرأة طاهرة فنقول عنها امرأة 

حائض، أي نقول يجب الحجاب على كل حائض مثاًل تجب الصالة على كل 

 حائض.

يف الصالة تجب على الحائض؟ أي التي بلغت زمن الحيض، لكن إذا ك

أردت امرأة المرأة التي يقع اآلن منها الحيض، هي اآلن تفعل أو يقع منها هذا 

 الفعل، فتقول حائض أو حائضة، الوجهان، واألفصح حينئٍذ تقول حائضة.
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عني وقع وكذلك يف طالق وطالقة، يف زمن الطالق يف زمن تقول أنِت طالقة، ي 

الفعل عليِك أو أنِت طالق، بعد ذلك ربما تتزوج وتقول عنها طالق تزوجت طالًقا، 

تزوجتها اآلن تزوجت طالق أي تزوجت امرأة دخلت يف هذا الوصف، يف وقٍت 

 ما.

كذلك ُغسل الجمعة واجب على كل محتلِم، المحتلِم يجب عليه أن يغتسل، 

تلم فاعل االحتالم، وإنما المراد الجمعة وغير الجمعة، لكن ليس المراد بمح

المتصف بزمانه، يعني الذي دخل سن االحتالم، هذه مصطلحات ما نستعملها وال 

 نعرفها.

 (.34:44@)  الب:

د تقيس  الشيخ: نعم، ال ما يقاس عليه، هذا الذي نقوله منذ الصباح الذي َيَطرِّ

طبًعا تكسير أما عليه والشاذ ما تقيس عليه، جالس سبق من قبل أن فاعل ُيجمع 

جمع مذكر سالم ما يف إشكال تقول جالسون، لكن تكسير سبق أنه ُيجمع على 

 الُجلَّس، وعلى فعال جالس، وعلى فعل جلس، كل ذلك جائز.

لكن فواعل ال ما تقول جالس وجوالس، إذا قلت رأيت جوالس تريد رجااًل 

 أو نساًء؟ تريد نساًء ألن جوالس جمع جالسة، وهكذا.

طالًبا حمل مادة يف الجامعة فهو حامل، وجمعه؟ المذكر ما ُيجمع قلنا لو أن 

فاعل ال ُيجمع إال إذا كان وصًفا لمؤنث أو لغير عاقل، أما حامل هنا صار وصًفا 

لعاقل، ما نقول حوامل لو نقول حوامل صار لمؤنث أو غير عاقل، نقول ُحَمل، 

ل، أو حملة، ال إشكال يف نقول حاملون هذا ال إشكال فيه نقول ُحَمل أو حما

 ذلك.

ما نقول حوامل، فإذا قلت حاملون فهو لمذكٍر عاقل، وإذا قلت حمال فهو 
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 أيًضا لمذكر عاقل وغير عاقل كما سبق يف فعال.

وإذا قلت حملة فهو لمذكر وإذا قلت ُحَمل على وزن ُفَعل فهو لمذكر أو 

فاعلة، قلنا ذلك، وأما لمؤنث، للمذكر والمؤنث، قلنا ُفَعل ُيجمع عليه فاعل و

 ُفعال فهو لفاعٍل فق.

 ُفَعل لفاعل وفاعلة، وأما ُفعال لفاعل.

 (.37:47@)  الب:

 نعم، ُفَعل لفاعل وفاعلة، وُفعال لفاعل فقط، نعم. الشيخ:

 : وفيه يقول ابن مالك  ال دن الرامن عشر    فعا ل:

 َوبَِ َعا ِةةةةةةةةةةَل اْجَمْعةةةةةةةةةةَن َفَعاَلةةةةةةةةةةْه 

 

ةةةةةةةةةة   َْ َزاَلةةةةةةةةةةهْ َوِشةةةةةةةةةةْبَ ه  َيا   أْو م 
 اُّض

د يف جمع كل رباعٍي مؤنث ثالثه مدة، انتهينا.  د يف شيٍء واحد، َيَطرِّ  فعائل َيَطرِّ

هذه المدة لم نشرتط أن تكون مًدا أو واًوا أو ياًء تشمل كل ذلك، وقلنا مؤنث 

ولم نشرتط ويشمل ما كان مؤنًثا بالتاء أو مؤنًثا بال تاء، وقلنا رباعي ولم نشرتط 

اسًما أو وصًفا فيشمل االسم والوصف، كل ذلك تجمعه على َفَعائَِل نحو  كونه

سحابة، سحائب، وهو بفتح الفاء، ورسالة رسائل وهو بكسر الراء، وذؤابة ذوائب 

وهو بضم الفاء، وهذا مادته ألف، ومؤنٌث بالتاء، طيب وصحيفة صحائف، وهو 

 حمل وحمائل.مادته ياء، وحلوبة حالئب، وحمولة وهي الدواب التي ت

وِشمال هذا مؤنث بال تاء إال أنه رباعي مؤنث وثالثه مدة ِشمال، يمين 

 (ڱ ں ں): -تعالى-وشمال، فتقول شمائل، ومن ذلك قوله 
 .[48النحل:]

على الجهة، وعلى الُخلق، ويجمعان َشمال    لق على شي ين: وَشمال؟  
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هنا األخالق، فهو كالهما على شمائل، ومن ذلك الشمائل المحمدية، الشمائل  

 جمع شمال، بمعنى خلق.

لو قيل شميلة فإنه ُيجمع على َشمال أيًضا، مثل صحيفة وصحائف، لكن يقال 

 شميلة بمعنى خلق تحتاج إلى مراجعة.

وعجوز؟ عجائز ألنه رباعي مؤنث وثالثه مدة، امرأة اسمها سميرة؟ سمائر، 

سعائد، امرأة اسمها امرأة اسمها سمير؟ كذلك سمائر، امرأة اسمها سعيدة؟ 

 سعيد؟ أيًضا سعائد.

زبون؟ كلمة مولدة كما أشرنا إليها من قبل أي ليست موجودة يف المعاجم لم 

تستعملها العرب ولعلها يف األصل من المزابنة، للمزابنة، مزبنة مزابن، هذه 

ألن قالوا  فصيحة وواردة وهي بمعنى المفاعلة، والمزابن ُيجمع على مزابنون،

ون وجعلوها على وزن فعول، وفعول إذا كان بمعنى فاعل يستوي فيه اآلن زب

المؤنث والمذكر يعني بال تاء، تقول: رجٌل زبون، وامرأٌة زبون، كرجاٌل صبور، 

وامرأٌة صبور، فإذا أردت بزبون ذكًرا، رجٌل زبون ورجاٌل، ما جمع فعول للمذكر؟ 

 ، ورسول ورسل.ُزُبن، فعول للمذكر ُفُعل كصبور وُصرب، وشكور وشكر

والمؤنث كيف نجمع زبون للمؤنث؟ نقول زبائن، نقول فيه زبائن، وهل نقول 

فيه ُزُبن للمؤنث؟ نرجع إلى فعول، ذكرنا من قبل أن فعواًل الوصف ُيجمع على 

 ُفُعل، ولم نخص بذلك مذكًرا وال مؤنًثا، فنقول رجاٌل صرب، ونساٌء صرب.

نث، إًذا فزبون إذا كان ذكًرا فجمعه ُزُبن، بخالف فعائل، فإهنا ال تكون إال للمؤ

 وإذا كان مؤنًثا فُيجمع على ُزُبن وزباِئن.

 وهذا قول ابن مالك: 

 َوبَِ َعا ِةةةةةةةةةةَل اْجَمْعةةةةةةةةةةَن َفَعاَلةةةةةةةةةةْه 

 

َزاَلةةةةةةةةةةهْ     أْو م 
ةةةةةةةةةةاُّض َْ  َوِشةةةةةةةةةةْبَ ه  َيا 
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يقول: ُيجمع على فعائل نحو فعالة، وهو كما ترون فعالة اسٌم رباعي لمؤنٍث 

ٍف قبل آخره، وكذلك شبهه، أي رباعي المؤنث الذي قبل آخره مده، واٌو بمدة أل

 أو ياٌء نحو حلوبة وصحيفة.

اُّض  َيا َزاَلهْ  أوْ  َْ  م 

أي سواٌء كان الرباعي المؤنث بتاء تأنيث كسحابة، أم كان مؤنًثا معنوًيا بال تاء 

بيرة كعجوز، قلنا فعالة تشمل كل رباعي مؤنث ثالثه مده، فصغيرة صغائر، وك

 كبائر، وعظيمة عظائم، ثم ننتقل إلى الوزن التاسع عشر.

 (.46:21@)  الب:

 صحراء رباعي، ألن ليس ثالثه مًدا، فال يدخل معنا أصاًل. الشيخ:

 (.47:07@)  الب:

 نحن نقول رباعي مؤنث ثالثه مدة. الشيخ:

 (.47:14@)  الب:

ذا ما نذكره، جاءت بقلة قلنا القياس ُفُعل وُزُبن، وجاء بقلة، والشاذ ه الشيخ:

 جمعه على فعالء، زبناء، وعلى أفعال أزبان.

فالتاسع عشر: فعالي، وتمام  ننتِل إلى ال دن التاسع عشر وْمام العشر ن،

 : العشرين فعالى، وفيه ما يقول ابن مالك 

ِمَعةةةةةةةةا   َوبِاْلَ َعةةةةةةةةالِ  َواْلَ َعةةةةةةةةاَلى ج 

 

بَ    ْْ ةةةْيَء ا َِ َراُّ  َواْل ِْ  َعةةةاَصةةةْحَراُّ  َواْلَعةةة

د يف جمع ستة ألفاظ، ذكر بعضها ابن مالك وأغفل بعضها  ، أما فعالي فَيَطرِّ

 َ َ ْر  يف جمع ستْ أل اظ:

، ب اُّ م ت  ْ وعين ساكنْ،  فعالٌة نحو موماه، تقول موماٌة وهي  ا ول: َفْعالةع
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الفالة الواسعة، والجمع مواٍم، تقول الموماة والموامي، فإذا نكرت عاملت الكلمة  

 معاملة قاٍض الالم المنقوص تحذف الياء، تقول مواٍم.

، بفاٍء مكسورة وعين ساكنة، فِعالٌة نحو  والراين: مما ب ر  فيه ال عال  فِْعالةع

سعالٌة، سعالة يقولون هي أخت الغيالن، يعني أخت الغول، أو زوجته، يعني 

سعاٍل، ومن ذلك األنثى منه، األنثى من الغيالن، وجمع السعالة السعالي، سعالٌة و

 ."السعالي الخنساء يأكلن ما يف رحلهن همسة"( عجائًزا مثل 49:56@)

نحو هربية، وهباٍر، الهربية هي ما تطاير من  الرالَ مما َ َ ْر  فيه ال عال  فعليه:

األشياء الخفيفة التي تتطاير كنخالة الدقيق، ودقاق القطن، واألشياء الخفيفة هذه 

 هربية، هاٌء فباٌء فراء هربية، والجمع هباٍر.التي تتطاير يسموهنا 

نحو عرقوة، والجمع عراٍق العرقوة: هي  الرابع: مما    مع على فعال  فعل ة،

الخشبة المعرتضة على رأس الدلو، يف أعلى البئر خشبة معرتضة على شكل زائد 

 كما نقول اآلن، أو ضرب تساعد يف رفع الدلو، يسموهنا عرقوة.

ع عليه عرقوة، يعني كما نقول ضع عليه اآلن إكًسا أو ضرًبا، فلهذا يقولون ض

 فيقال عرقوة، ألهنا على هذا الشكل.

فعالء اسًما، كصحراء وصحاٍر أو وصًفا ال  الخامء: فعالُّ ب مزة يف آخر:

 مذكر له، أو وصًفا لكن ليس له مذكر، مثل عذراء، وعذارٍي.

 يف ليل مذكر.ليلٌة قمراء، وقماٍر ساري على القياس ألن ما 

َفْعلى بألٍف مقصورة،  السا   مما    مع على ال عال  َفْعلى مرلَ ال اُّ:

العين سكنة والفاء مثلثة يعني سواء كانت مفتوحة أم مضمومة، أم مكسورة، 

 كحبلى وحباٍل، وذفرى وذفاٍر، وعلقى وعالٍق.

الحبلى هي الحامل، والذفرى هو الموضع الذي خلف أذن البعير يقول هو 
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أول ما يعرق يف البعير، وعلقى وعالٍق، سوى فعالء مؤنث فعالن، فعالء الذي له 

مذكر على وزن فعالن، إذا لم يكن له مذكر، فعلى ليس لها مذكر، أو فعلى مذكرها 

 أفعل، سكرى مثل فعالء ومذكرها أفعل، فعلى مذكرها أفعل، مثل فضلى وأفضل.

نث قد يختلف وزنه مرًة يأيت على يعني أهنم يقيدون المؤنث بالمذكر ألن المؤ

ُفعلى أو َفعلى أو فعالء، وكل واحد له حكمه، فهنا نستثني فعالء بألف مقصورة 

مؤنث فعالن ألن حكمها سيأيت يف فعالى المقصورة، وال ُتجمع على فعالي 

 المنقوصة.

 أن الفعالي المنقوصة ُيجمع عليها ستة أشياء. الخالصْ:

يه َفعالٌة وفِعالٌة وفعليا، وَفعلوة، هذا الفاعلي الفعالي المقصور ُيجمع عل

المنقوص ُيجمع عليه فعالٌة وفِعالٌة وفعليٌة وفعلوٌة وكذلك فعالء اسًما أو وصًفا ال 

 مذكر له وكذلك فعالء مثلث الفاء سوى فعالء مؤنث فعالن.

 :أما الفعاىل املقصور فَيَطرِّد يف ثالثة أشياء 

صحراء وصحارى، أو وصًفا ال مذكر له كعذراء يف فعالء اسًما، ك ا ول: 

 وعذارى.

يف فعلى المختومة بألف مقصورة، مثلث الفاء، مثل حبلى وحبالى،  الراين: 

 وذفرى وذفارى، وعلقى وعالقى.

مما ُيجمع على الفعالى فعالن ومؤنثه فعلى بألٍف مقصورة، نحو  الرالَ:

كارى، وهن سكارى، سكران، وسكرى، رجٌل سكران، وامرأٌة سكرى، وهم س

 وكذلك غضبان وغضبى، وهم غضابى.

إًذا فعالى المقصور يشارك الفعالي المنقوص يف جمع شيئين، يف صحراء 

وعذراء، ويف حبلى وذفرى، يعني يشاركه يف فعالء اسًما أو وصًفا ال مذكر له، ويف 
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 فعالء مثلث الفاء. 

فِعالٍة وَفعالة،  والفعالي المنقوص يختص عنه بماذا؟ بأربعة أشياء: بجمع

 وفعليا وفعلوة.

 وإلى ش ُّض من يلِّ أشار ابن مالِّ يف ق له: 

ِمَعةةةةةةةةا  َوبِاْلَ َعةةةةةةةةالِ  َواْلَ َعةةةةةةةةاَلى ج 

 

َبَعةةةا   ْْ ةةةْيَء ا َِ َراُّ  َواْل ِْ  َصةةةْحَراُّ  َواْلَعةةة

أي قس الفعالي والفعالى يف هذين الشيئين، صحراء اسًما على وزن فعالء،  

 على وزن فعالء، ولم يكر ما سوى ذلك مما ذكرناه.والعذراء وصًفا ال مذكر له 

إًذا الفعالي أوسع من الفعالى، ألنه يختص بأربعة أشياء ويشارك الفعالى يف 

شيئين، والفعالى المقصور يختص عن الفعالي بشيٍء واحد، وهو جمع فعالن، 

 ومؤنثه فعالء، كسكراٍن، وسكرى، وسكارى.

دة النحويين، أهنم ينبهون هنا فيقولون: إن ومما ينبه عليه هنا مما جرت عليه عا

ُفعالى بضم العين أحسن يف فعالن ومؤنثه فعالء، أحسن من ماذا؟ من فعالى 

المفتوح، فاألحسن يف جمع سكران وسكرى سكارى، وكذلك غضبان وغضبى 

ُغضابى، وكذلك كسالن وكسلى كسالى، كل ذلك أحسن من سكارى وغضابى 

 وسكارى.

؛ بالضم يف قراءة [2الحج:] (ڤ ٹ ٹ): وجاء قوله 

العشرة، وجاء يف قراءٍة شاذة بالفتح َسكارى، وألهنم يذكرون الُفعالى بضم العين 

 هنا، يكملون فيقولون وُيحفظ الفعالى يف قديٍم وقدامى وأسيٍر وأسارى.

فهذا كل ما يختص بالفعالى، ولهذا ال يعدونه يف جموع الكثر كثرة، مع أنه من 

فعالى من جموع الكثرة، ولكنهم ال يعدونه لقلته، فهو ال يكون إال جموع الكثرة، 

 يف فعالن ومؤنثه فعلى، ويجوز يف فعالى، إال أن فعالى أفضل.



 

 
e 

g h 

f  61 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

وُحِفظ يف قديم وقدامى وأسير وأسارى، وليس معنى ذلك أنه ليس من جموع 

 الكثرة، هو من جموع الكثرة، لكن لقلته فقد ينبهون عليه يف هذا الموضع.

 (.62:19@) ب: ال

 لكن هل له موصوف مذكر؟  الشيخ:

 (.62:34@)  الب:

أقمر بمعنى أبيض؟ ليس بمعنى قمراء إًذا، ليلٌة قمراء يعني كاملة القمر  الشيخ:

ليس المعنى كما تقول يف أقمر هذا على التشبيه، لكن الليلة قمراء على الحقيقة 

الصفات الخاصة بالرجال، فاختلف المعنى، ألن قد يأيت أفعل وليس له مؤنث يف 

وقد يأيت فعالء أو فعلى وال يأيت له مذكر يف الصفات الخاصة باألنثى، فهذه لها 

 أيًضا أحكام.

 (.63:30@)  الب:

أسير اسم امرأة، قلنا إن فعالى ُسمع يف قديم وقدامى وأسير وأسارى،  الشيخ:

ذلك يف  هذا مسموع، ليس قياًسا هذا مسموع وأسير ُيجمع على أسرى، وسبق

فعالء وأنه قياس، فعالء كما سبق ُيجمع عليه ما دل على هالٍك وأسبابه أو نقٍص 

 وعيب، من أوزان ذكرناها ومنها فعل.

فتاوى، وفتاوي؟ فتاوى جمع فتوى، وفتوى على وزن فعلى، فجعلها على 

فعالى سماع، ما ُجِمع على فعالي صح أن يحول إلى فعالى، األصل بالياء ويحول 

لف تخفيًفا، وقد يقال إن الفتاوى جمع فتوى، وهو اسم مرة من فتى، فإذا إلى األ

 قلنا فتوى صار على وزن فعلى، فيكون جمعه أيًضا سماعًيا.

 (.65:33@)  الب:
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فعالء ُتجمع على فعالى قياًسا، ُتجمع على فعالي قياًسا وما ُجِمع على  الشيخ: 

 الجمعين الكسرة.فعالي يجوز أن يحول إلى فعالى، األصل يف هذين 

 (.66:04@)  الب:

نعم هو يشرتط قلنا إن الفعالي والفعالى يشرتط يف هذين األمرين لكن  الشيخ:

ما األصل منهما، قالوا: األصل هو الفعالي، ألن األصل هو أن يكون ما بعد ألف 

الجمع حرفان أولهما أو ثالثة أولها مكسور، هذا كل الجموع التي جاءت هبذه 

سنذكر يف فعالٍل وشبه فعالل، ثم إن فعالي قد تحول إلى فعالى  الصورة كما

 تخفيًفا.

 كذلك صحاري جمٌع قياسي لصحراء، ثم ُيحول تخفيًفا إلى صحراء.

 (.67:10@)  الب:

 سكران سكارى. الشيخ:

 (.67:30@)  الب:

يعني أكثر يف االستعمال فعالى هنا، لكن فعالى صحيحة يعني  الشيخ:

ء يف السماع هذا صحيح ال شك فيه، لكن كيف تفاضل بين مسموعة، كل ما جا

السماع؟ تفاضل بين السماع بكثرة االستعمال، تقول هذا أكثر استعمااًل أكثر من 

 هذا.

  ال دن الحا ب والعشرون    فعال   بتشد د الياُّ: وفيه  ِ ل ابن مالِّ:نكمل، 

 َواْجَعةةةةةْل َفَعةةةةةالِ َّ لَِرْيةةةةةرِ ِيب َنَسةةةةةْب 

 

ةةةةةْدَ  كَ    ْتَبةةةةةِع اْلَعةةةةةَرْب ج  َْ ْرِسةةةةةْ    اْلك 

د يف شيٍء واحد وهو كل ثالثي ساكن العين آخره ياء مشددة لغير   ففعالي َيَطرِّ

د يف جمع كل ثالثي عينه ساكنة، ويف آخره ياء مشددة لكنها ليست  النسب، َيَطرِّ
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 وبختي وبخايتُ وقمري وهو اسم طائر، 
ُ

للنسب، نحو كرسي، والجمع كراسي

 وقمارُي.

إن قلت كيف نعرف أن الياء المشددة للنسب أم ليست للنسب؟ فالجواب ف

 ومصر 
ٌ

 للكلمة معنى، نحو عرب وعربي
َّ

واضح وهو أن ياء النسب إذا ُحِذفت بقي

 فلو حذفت الياء المشددة وقلت كرس لم تؤدي 
ٌ

ومصرٌي هذه للنسب، أما كرسي

 وأعجمي  المعنى فدل على أن الياء هنا ليست للنسب، فلهذا لو سألنا
ٌ

على عربي

 هل يجمعان على فعالي؟ 

 ال، ألن الياء للنسب وعينه متحركة. ال  اب:

 بصرٌي ومصرٌي ثالثي والعين ساكنة، أيًضا ال ُيجمع ألن الياء للنسب.

 جندٌي الياء للنسب أو ال؟ نحذف الياء فنقول جند، إًذا للنسب ال ُيجمع.

عالل وشبه فعالل وهما آخر ف ال دن الراين والعشرون والرالَ والعشرون:

 .أوزان جموع الكثرة، وفيهما يقول ابن مالك 

ةةةةةةةةةةا   َِ  َوبَِ َعالِةةةةةةةةةةَل َوِشةةةةةةةةةةْبِ ِه اْن ِ

 

ةةةى   َِ َْ  اْر
ِْ ةةة َْ ََ اْلرَّالَ ةةة  َجْمةةةِع َمةةةا َفةةةْ 

 فِ

َماِسةةة     ِمةةةْن َغْيةةةرِ َمةةةا َمَعةةةى َوِمةةةْن خ 

 

َيةةةةةةا ِ    ِِ ةةةةةةْرَ  اآلِخةةةةةةَر أْنةةةةةةِا بِاْل  ج 

ةةةةةةبِيْ   ابِةةةةةةع  اْلشَّ  ه  بِاْلَمِزْ ةةةةةةِد َقةةةةةةْد َواْلرَّ

 

ةةةة َّ اْلَعةةةةَد ْ    َْ ْوَن َمةةةةا بِةةةةِه       َِ    ْحةةةة

سةةةةَتْد ض َأِدْل    والْسةةةةين والتَّةةةةا ِمةةةةن َكم 

 

ِخةةةةةْل    َمةةةةةا م  ا   َِ  إي بِبِنةةةةةا ال مةةةةةع َب

ةةةةا   َِ َ  بالَب  والمةةةةي   أولةةةةى ِمةةةةن ِسةةةةَ ا

 

ا   َِ ةةةةةةه  إن َسةةةةةةَب  والَ مةةةةةةز  والَيةةةةةةا ِمرل 

ِ  اْن ج  ِِ  َمَعةةْع مةةا واليةةاَُّ ٍ الةة اَو اْ ةة

 

تَِمةةةةةةا   ْكةةةةةة ع     َفْ ةةةةةةَ    
 َكَحْيَزب ةةةةةة نض

وا يف دا ِةةةةةةةةَدْب َسةةةةةةةةَرْنَد     وَخيَّةةةةةةةةر 

 

َ  كالَعَلنْةةةةةةَد    ةةةةةةْل مةةةةةةا َاةةةةةةاَ ا  وك 

فعالل يرتد هبذا الوزن فعالل ما كان فيه أربعة حروف أصلية يف وسطها ألف،  

ه على نحو جعفر، وجعافر، جعفر هذا رباعي مجرد، كل حروفه أصلية، ثم جمعنا
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 جعافر إًذا وزنه فعالل أربعة حروٍف أصلية يف وسطها ألف، هذا معنى فعالل. 

وأما شبه فعالل فيراد هبا الجموع التي تشبه فعالل يف العدد والهيئة، يف العدد 

 أي يف عدد الحروف وهو خمسة أحرف كما ترون، فعالل.

قبلها  أي أن هذه الجموع تتكون من خمسة أحرف أوسطها ألف، وال ي ْ: 

حرفان مفتوحان، وبعدها حرفان أولهما مكسور، شبه فعالل، كل جمٍع يتألف من 

خمسة أحرف، الحرف الثالث ألف قبله حرفان مفتوحان، وبعده حرفان أولهما 

 مكسور، فعلى ذلك يشمل جموًعا عدة، يشمل مفاعل.

مفاعل أوسطه ألف قبله ميٌم مفتوحة، وفاٌء مفتوحة، وبعده عيٌن مكسورة 

 الم، مفاِعل وأفاعل وفياعل، وفواعل، وفعاول.و

ويشمل كذلك ما كان ثالثه ألًفا وقبله حرفان مفتوحان، وبعده ثالثة أخرف 

 أولها مكسور، وثانيها ياء مدية.

 فيشمل فعاليل، ومفاعيل، وأفاعيل، وغير ذلك، كل ذلك يدخل يف شبه فعالل.

ائدة، والحرف الثاين أصل، فإذا قلنا مفاعل معنى ذلك أن الحرف األول ميٌم ز

بعدها ألٌف زائدة للجمع وبعدها حرفان أصليان، هذا معنى مفاعل، وإذا قلنا 

أفاعل يعني أوله همزة زائدة، ثم ثالثة أحرٍف أصلية يف أوسطها ألف، وهكذا يف 

البواقي، ومما يدخل يف شبه فعالل، ما سبق ذكره من فواعل، وفعائل، والفعالي 

 يدخل يف شبه فعالل. والفعالى، كل ذلك

هذه فواعل وفعائل والفعالي والفعالى تدخل يف شبه فعالل، لماذا ُذكرت من 

د فيه سوى ما يذكر هنا، هذه األربعة فواعل  قبل، ُذكرت من قبل لبيان ما َتَطرِّ

د يف أشياء معينة ُذكِرت من قبل، ثم إهنا تدخل  وفعائل، والفعالي والفعالى َتَطرِّ

 عالل فيما سيأيت له من أحكام.أيًضا يف شبه ف
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وكثيٌر من النحويين يعرب عن ذلك ويقول: مفاعل وشبهه، يقول مفاعل وشبهه، 

أو يقول مفاعل ومفاعيل وشبههما، وخاصًة يف باب الممنوع من الصرف يقولون 

 مما ُيمنع من الصرف ما كان على وزن مفاعل ومفاعيل وشبههما.

هه كابن مالك كما رأيتم يف األلفية، اعترب والمعنى واحد، فمن عرب بفعالل وشب

أصالة الحروف قال فعالل أقوى هو األصل، ألن حروفه أصلية إال ألف الجمع، 

فجعله األصل وما سواه شبه له، ومن عرب بمفاعل اعترب أنه أكثر وأشهر يف 

االستعمال، وهذا اصطالح وال مشاحة يف االصطالح لكن نعرف أن المعنى 

 واحد.

على كان هذه الصيغة، على هذا الوزن، وزن يتكون من خمسة أحرف، يراد ما 

الثالث ألف قبله حرفان مفتوحان، وبعده حرفان أولهما مكسور أو ثالثة أحرف 

َوِبَ َعالَِل ": أولها مكسور وثانيها واو مدية، وهكذا هو قول ابن مالك 

 ."َوِشْبِ هِ 

ما الذي ُيجمع على فعالل  :السؤالاآلن عرفنا المراد بفعالل وشبه فعالل، 

  : ِ ل ابن مالِّ وشبه فعالل؟ يف ذلك 

ةةةةةةةةةةا  َِ  َوبَِ َعالِةةةةةةةةةةَل َوِشةةةةةةةةةةْبِ ِه اْن ِ

 

ةةةى   َِ َْ  اْر
ِْ ةةة َْ ََ اْلرَّالَ ةةة  َجْمةةةِع َمةةةا َفةةةْ 

 فِ

 َمَعى َما َغْيرِ  ِمنْ  

إًذا ُيجمع على فعالل وشبه فعالل ما كانت حروفه أكثر من ثالثة، الرباعي، 

 من غير ما مضى. الخماسي، السداسي،

من غير األشياء التي ذكرت من قبل، ولم يذكر من قبل إال ما يتعلق بالثالثي 

المزيد، فقوله إن فعالل وشبه فعالل ُيجمع عليه كل ما ارتقى على الثالثة ماذا 

يشمل، كل ما ارتقى عن الثالثة ماذا يشمل؟ يشمل رباعي مجرد، والرباعي المزيد 
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 سي المزيد.والخماسي المجرد والخما 

سداسي يصير مزيد، يعني مجرد ما تزيد فيه صار سداسي ما يف سداسي 

 شيء خامس يشمل الثالثي المزيد، هو قال ما فوق الثالثة، يشمل 
َّ

مجرد، وبقي

الرباعي المجرد والمزيد، والخماسي المجرد والمزيد ويشمل الثالثي المزيد، 

 صار فوق الثالثة. الثالثي إذا زدت فيه حرًفا أو حرفين أو ثالثة

 مجرًدا، وهذا سيأيت يف باب 
َّ

ما اشرتطنا شيًئا إذا كانت الحروف أصلية ُسمي

 التصريف، لكن سنقدم مقدمة سريعة ألنننا سنحتاج إليها اآلن.

 : إما مجرد أي كل حروفه أصلية.فاٍس 

 : أي فيه حرٌف زائد أو أكثر.أو مز د

  :األمساء اجملردة ثالثة أنواع 

 ْالم ر  مرل قمر، بحر.الرال   

 .الرباع  الم ر : مرل جع ر، وبرْن 

 ،َ هذا مجرد كل  والخماس  الم ر : و   نا ر مرل س رجل، وفرد

 حروفه أصلية

إذا زيد فيه، كم يزاد فيه من حرف؟ قد يزاد فيه حرف ويكون  الرالْ  الم ر :

يصل إلى ستة ثالثًيا مزيد بحرف، وقد يزاد فيه حرفان، وقد يزاد فيه ثالثة، ف

 أحرف.

 فقد يزاد فيه حرف، وقد يزاد فيه حرفان. وأما الرباع  الم ر :

قد يزاد فيه حرف، إًذا االسم الذي ُيجمع يعني الذي  والخماس  الم ر :

يدخله التصريف يعني األسماء العربية المعربة ال تقل عن ثالثة وال تزيد عن ستة، 
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ربًيا معرًبا قد يكون مبنًيا مثل ذهبُت التاء إن قلت عن ثالثة فاعلم أنه ليس اسًما ع

 حرف أو هو حرفين، هذه مبنيات، لكن معرب ما يف، أقل شيء ثالثة.

وقد يصل بالزيادة إلى ستة ومن النادر أن يصل إلى سبعة، فهذه مقدمة 

سنحتاج إليها وتفاصيلها ستأيت يف باب التصريف، فالرباعي المجرد: قلنا نحو 

مجرد: نحو سفرجل، والرباعي المزيد مثل ُمدحِرج من جعفر، والخماسي ال

 َدحرج، ثم قلنا ُمدحِرج، صار رباعي مزيد بالميم.

 مثل قرطبوس، كل حروفه أصلية إال الواو. الخماس  المز د:

وهو األكثر طبًعا يف اللغة، مثل مسجد مزيد بالميم، جوهر  الرالْ  المز د:

 ون، ُمستخِرج مزيد بالميم والسين والتاء.مزيد بالواو، ُمنطلِق مزيد بالميم والن

؛ أي ما ُذكِر أنه ُيجمع على جمٍع "َمَعى َما َغْيرِ  ِمنْ " : قال ابن مالِّ

سابق من قبل ال ُيجمع على فعالل أو شبهه، وإنما فعالل وشبهه، لما ال ُيجمع على 

 ما سبق، نحو أحمر، أحمر هذا ثالثي مزيد بالهمزة يف أوله.

د يف أفعل ومؤنثه فعالء، مثل لكن سبق أن أح مر ُيجمع على ُفُعل، ُفُعل َيَطرِّ

أحمر وحمراء، تقول ُحمر يف جمع أحمر ويف جمع حمراء، إًذا أحمر ونحوه سبق 

 أنه ُيجمع على ُفُعل.

سكران؛ هذا ثالثي مزيد بحرفين، سكران لكن سبق أنه ُيجمع على فعلى 

 ى.سكرى، وعلى فعالى سكارى، وعلى ُفعالى ُسكار

 صائم؛ ثالثي مزيد بألف، لكن سبق أن نحو صائم ُيجمع على فثَعل وُفعال.

رامي كذلك سبق أنه ُيجمع على ُفعلة على رماه، كربى؛ مزيد بألف، سبق أن 

ُفعلة مؤنث أفعل، ُتجمع على ُفعل ُكُبر، فهذه ونحوها ال تجمع على فعالل، وشبه 

 فعالل.
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أو شبه فعالل، هي الحروف  والذي يحدد وزن الجمع هنا هل هو فعالل 

األصلية والزائدة كما سبق، إن كانت الكلمة فيها أربعة حروف أصلية فالجمع 

سيكون على ماذا؟ على فعالل، وإن كانت الكلمة ليس فيها أربعة حروف أصلية 

 فجمعها حينئٍذ على شبه فعالل.

 إًذا فالرباعي المجرد ُيجمع على ماذا؟ فعالل.

مع على فعالل، قلنا فعالل ُيجمع عليه ما فيه أربعة حروف الرباعي المزيد؟ ُيج

أصلية، الرباعي المجرد فيه أربعة حروف أصلية، والرباعي المزيد فيه أربعة 

 حروف أصلية، إًذا فالرباعي المجرد على فعلل، والرباعي المزيد على فعالل.

والخماسي المجرد على فعالل ألن فيه أربعة حروف أصلية، والخماسي 

لمزيد على فعالل، يبقى الثالثي المزيد مما لم ُيذكر من قبل، هو الذي ُيجمع على ا

 .-إن شاء اهلل تعالى–شبه فعالل، على التفصيل الذي سيأيت 

  :إًذا فعالل ُيجمع عليه أربعة أشياء 

 الرباعي المجرد. ا ول:

  
َّ

الرجل،  مثل: جعفر، وجعافر، والجعفر يف اللغة هو النهر الصغير، وبه ُسمي

من معاين الكرم، ومن ذلك ِزبرج وزبارج، والزبرج اسم للزينة، كل الزينة تسمى 

زبرج، ومن ذلك برثن وبراثن وهي مخالب السبع، هذه رباعيات مجردة فُجِمعت 

 على فعالل، ومثل ذلك بلبل وبالبل، وفندق وفنادق إلى آخره.

 الخماسي المجرد. والراين الِب    مع على فعالل:

 يقول ابن مالك:  وفيه

ْر َ  َماِس  ج  َيا ِ  أْنِا  اآلِخرَ  َوِمْن خ  ِِ  بِاْل
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يقول: إذا جمعت الخماسي المجرد فإنك تجمعه على فعالل، وتحذف منه 

 الحرف الخامس.

ْر َ  َماِس  ج   اآلِخرَ  َوِمْن خ 

 يعني من الخماسي حالة كونه مجرًدا أخره أي محذوف اآلخر.

َيا ِ " ِِ احذف آخره قياًسا، مثل سفرجل، هذا خماسي مجرد،  ؛ يعني"أْنِا بِاْل

كيف تجمعه؟ الجمع ال يتجاوز األربعة، البد أن تعيده إلى أربعة، لكي تستطيع أن 

تجمعه، وكذلك سيأيت يف التصغير، التصغير كالجمع، إًذا البد أن تحذف الخامس 

ق وهو حرف الالم سفرجل، فتجمع الباقي على فعالل فتقول: سفارج، وفرزد

 الشاعر المعروف الفرزدق، اجمع فرزدق ستحذف 
َّ

وهي قطعة العجين وهبا سمي

القاف وتقول: فرازد؛ أي قطعة العجين، تعرف قطعة العجين اذهب للخباز 

 وسرتى ُيجمع قطع الجين، تقول أعطني فرزدقًة.

نعم سواًء ُيصنع منها الخبز أو ُيصنع منها أنواع كثيرة جًدا، ومن ذلك 

لمرأة العجوز، جحمرش نجمعها بحذف الشين فنقول جحامر، جحمرش وهي ا

قلنا يف فرزدق نحذف القاف ونقول فرازد، جحامر، نحذف الشين، احذف 

 الخامس جحامر.

ألن الخماسي ما ُيجمع، فالبد تحذف الخامس لكي تبقى أربعة أحرف ثم 

 تجمعها، تقول جحامر، أنت لو أردت أن تجمع الخماسي ما تستطيع.

آلن بعض التفاصيل، ومن ذلك خدرنق: وهو العنكبوت، اجمعه سيأيت ا

  :ْ  قال ابن مالِّ بحذف القاف خدارن، 

ةةةةةةبِْيه  بِاْلَمِزْ ةةةةةةِد َقةةةةةةْد  ابِةةةةةةع  اْلشَّ  َواْلرَّ

 

ةةةة َّ اْلَعةةةةَد ْ    َْ ْوَن َمةةةةا بِةةةةِه       َِ    ْحةةةة

يعني أن الخماسي كما عرفنا يجب أن ُيحذف منه حرٌف عند جمعها لكي  
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ربعة فيمكن أن ُيجمع، والمحذوف هو الحرف الخامس كما سبق، إال يعود إلى أ 

إذا كان الحرف الرابع منه يشبه حروف الزيادة، وهي حروف سألتمونيها العشرة، 

فإذا كان الحرف الرابع ُيشبه حروف سألتمونيها فيجوز أن تحذف الخامس وتبقي 

 الرابع ويجوز أن تحذف الرابع وتبقي الخامس.

  ِا الحر  الرابع  شبه  رو  سألتم ني ا؟ كيا نِ ل إن 

إما أن يكون بلفظ حروف سألتمونيها، يعني يكون سين يكون نون،  ال  اب:

وإن كان أصاًل لكنه أشبه يف اللفظ حروف سألتمونيها أو أشبه جروف سألتمونيها 

يف المخرج، يعني كان من مخرج حروف سألتمونيها، مثل الدال، الدال ليست من 

 لتمونيها لكنها تشبه التاء يف المخرج.حروف سأ

من األمثلة على ذلك خدرنق، ما معنى خدرنق؟ عنكبوت، خدرنق إما أن 

تحذف الخامس القاف فتقول: خدارن كما سبق، أو تحذف الرابع ألن الرابع نون، 

وهو يشبه النون يف سألتمونيها، فإذا حذفت النون ستبقي القاف فتقول يف جمعه 

 خدارق.

جمع خدرنق أن نتقول خدارن بحذف الخامس أو خدارن بحذف  فلك يف 

الربع ألن الرابع يشبه حروف الزيادة، ومن ذلك فرزدق، الحرف الرابع دال وهو 

 يشبه التاء يف المخرج وإن كان أصاًل.

فلك أن تحذف القاف على األصل فتقول فرازد، ولك أن تحذف الدال الرابع 

ي الخامس القاف فتقول فرازق، كالهما ألنه يشبه حروف سألتمونيها وتبق

 صحيح.

ومن ذلك خورنق، وهو قصر النعمان بن المنذر، لك أن تقول يف جمعه 

خوارن فتحذف القاف أو خوارق فتحذف النون ألن النون يف خورنق تشبه حروف 
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 سألتمونيها.

الرباعي المزيد، والرباعي المزيد كما سبق إما  الرالَ مما    مع على فعالل:

 :يزاد بحرف وإما أن يزاد بحرفين، ويف ذلك يقول ابن مالك  أن

ةةةه  َمةةةا  ف 
ِِ َبةةةاِع  اْ  ةةةَد اْلَعةةةاِ ب اْلر 

 َوَدا ِ

 

ِْ َخَتمةةةةا   َ  الَّلةةةة ةةةةَر ْْ  لةةةةْ  َ ةةةةِّ  َلْينِةةةةا إ

كلمة لِينًا سبق أن أشرنا يف أكثر من بيت سابق أنه يصح يف ضبطها كسر الالم  

تح َلينًا فتكون مخففًة من اللين، وبالوجهين لِينًا، فتكون مصدًرا ويصح فيها الف

 جاءت نسخ األلفية، يقول ابن مالك يف البيت السابق: 

إن الرباعي المزيد يجب حذف زوائده عند الجمع، لكي يعود إلى أربعة 

أحرف فيمكن أن ُيجمع، إال إذا كان الحرف الزائد حرف لينًا قبل آخره، فإنه ال 

 آخر الجمع. ُيحذف ولكنه ُيجعل ياًء قبل

 نعيد القاعدة ثم نطبق عليها، يقول ابن مالك:

ةةةه  َمةةةا  ف 
ِِ َبةةةاِع  اْ  ةةةَد اْلَعةةةاِ ب اْلر 

 َوَدا ِ

 

ِْ َخَتمةةةةا   َ  الَّلةةةة ةةةةَر ْْ  لةةةةْ  َ ةةةةِّ  َلْينِةةةةا إ

الرباعي المزيد عند جمعه يجب أن تحذف زوائده، لكي يعود إلى أربعة  

إنه ال ُيحذف ولكنه ُيجعل ياًء قبل أحرف، إال إذا كان الزائد حرف ليٍن قبل آخره، ف

 آخر الجمع.

ُمدحرج ومتدحرج، ُمدحرج من دحرج، دحرج رباعي ومدحرج  مرال يلِّ:

رباعي مزيد بالميم، متدحرج األصل دحرج، ثم زيدت التاء تدحرج، ثم قنا 

متدحرج فصار رباعًيا مزيًدا بالميم والتاء، فمدحرج رباعي مزيد بحرف، 

 بحرفين.ومتدحرج رباعي مزيد 

كيف نجمع؟ نحذف الزوائد ونعيد الكلمة إلى أربعة حروف، فنجمع حينئٍذ 

على دحارج، نجمعهما مًعا على دحارج، كذلك مبعثر ومتبعثر، نجمعهما على 
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بعاثر، طبًعا الكالم اآلن إذا جعلتهما اسًما وأردت أن تجمعهما جمع تكسير، أما  

 السالمة ما فيه إشكال. إذا أردت أن تجمعه جمع سالمة فسبق ذلك، جمع

ُمدحرج مدحرجات مدحرجون، متبعثرون متبعثرات، جمع السالمة انتهينا 

منه، الكالم اآلن على جمع التكسير، كذلك زلزل وزلزال، زلزلة بزيادة التاء، 

 وزلزال بزيادة األلف نجمعهما على زالزل.

كذلك وسوسة، ووسواس أو َوسواس نجمع كل ذلك على وساوس، بخالف 

حو قرطاس، قرطاس رباعي مزيد باأللف قبل آخره نجمعه على قراطيس ما ن

نحذف األلف وإنما نجعلها يف الجمع ياًء قبل األخير، قراطيس على وزن فعالل، 

وكذلك عصفور عصافير، وقنديل قناديل، ومنديل مناديل، وسرداح سراديح، 

 وهي الناقة العظيمة، سرداح سراديح فهذا قوله: 

ةةةه  َمةةةا َوَدا ِةةةَد ا ف 
ِِ َبةةةاِع  اْ   ْلَعةةةاِ ب اْلر 

 

ِْ َخَتمةةةةا   َ  الَّلةةةة ةةةةَر ْْ  لةةةةْ  َ ةةةةِّ  َلْينِةةةةا إ

العادي يف البيت وزائد العادي الرباعي، العادي هذا اسم فاعل من عدا بمعنى  

جاوز، العادي يعني المجاوز، أي الذي عدا وجاوز األحرف األربعة األصلية، 

وجاوزها من الحروف الزائدة، يجب أن عندك أربعة أحرف أصلية، الذي عادها 

 ُيحذف.

لماذا قال ابن مالك حرف لين قبل اآلخر، قال: لم يكن لينًا إثره الذي ختم، ما 

الحرف الذي يختم الكلمة؟ الحرف األخير قبله حرف لين، لماذا قال حرف لين 

 ولم يقل حرف مد؟ ليشمل نحو فردوس، ُيجمع على فراديس، وفرعون فراعين.

ن أن الواو واأللف والياء تسمى حروف علة مطلًقا فإن سكنت وقبلها وتعرفو

 ما يناسبها فحرف مٍد إذا سكنت وقبلها ما يناسبها فهي حرف مٍد وليٍن وعلة.

وإن سكنت وقبلها حركة ال تناسبها يعني سكنت وقبلها فتحة وذلك يف الواو 
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ا ال يكون إال والياء، مثل خوف وبيت، فتسمى حرف لين وعلة، فإن تحركت وهذ

يف الواو والياء فتسمى حرف علة فقط، فقال حرف لين لكي يشمل حرف المد، 

ولكي يشمل ما ليس بحرف مد نحو فرعون وغرنيق، غرنيق لغٌة يف الغرنوق، 

 ُيجمع على فراعين وغرانيق.

 ...الرابع مما   مع على فعالل:

 (.105:24@)  الب:

 ال يحذف وإنما ُيجعل ياًء. الشيخ:

 (.105:33@) ب: ال

اللين ُيطلق على كل ذلك، ال يف اللغة عند اللغويين ُيطلق على كل  الشيخ:

ذلك، أما التفصيل عند المجودين فهم الذي يفصلون، ويجعلون المد ما كان 

ساكنًا وقبله حركة متجانسة، واللين ما كان ساكنًا وقبله فتحة يف الواو والياء هذا 

 اللغة ال.على اصطالح المجودين أما يف 

 هو الخماسي المزيد. قلنا الرابع مما   مع على فعالل:

كيف نجمع الخماسي المزيد؟ سبق يف الخماسي األصلي أن تحذف الحرف 

 الخامس أو الرابع إذا كان يشبه حروف سألتمونيها، هذا سبق.

فوق ذلك اآلن إذا كان خماسًيا مزيد ستحذف معه الحرف الخامس أو الرابع 

الزيادة لكي يبقى الباقي أربعة أحرف فيمكن جمعه، نحو ماذا؟ ستحذف حروف 

نحو قِرطبوس، أو َقرطبوس، َقرطبوس خماسي القاف والراء والطاء والباء والسين 

 أصول.

ومزيد بالواو، فجمعه قياًسا على فعالل قراطب، تحذف السين، وأما الباء فإهنا 
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 ال تشبه حروف سألتمونيها. 

وكذلك الناقة العظيمة الشديدة، ومن ذلك والقرطبوس هو الداهية، 

خندريس، وهي من أسماء الخمر، حروفه أصلية، إال الياء المدية قبل آخره، ما 

 جمع خندريس؟ خنادر.

 هي ليلة المحاق والخمر.  الب:

 خندريس من أسماء الخمر ال من أسماء الخمر. الشيخ:

 خندريس بالراء أو الالم؟  الب:

 بالراء خندريس. الشيخ:

ما جمع أخطبوط؟ هذا السؤال الذي يكثر يف المسابقات، أخطبوط هذه كلمة 

 معرب، وقيل يف 
ٌ

حديثة، ليست يف المعجمات من الكلمات المولدة أعجمي

تعريبه أخبوط، لكن المشهور أخطبوط، اآلن نريد أن نجمعه، فليس لنا يف جمعه 

 إال القياس.

لكن إذا أردنا أن نجمعه جمع إما باأللف والتاء فال إشكال فيه أخطبوطات، 

تكسير، فكيف سيكون قياسه؟ هل أو ثالثي، طبًعا هو مزيد، ثالثي مزيد أم رباعي 

مزيد أو خماسي مزيد؟ ثالثي مزيد ما حروفه األصلية الثالثة؟ الخاء والباء 

 والطاء، والطاء األخرى زائدة، لكن حروف الزيادة حروف سألتمونيها.

اد يف اللغة العربية استقصاًء هي حروف سألتمونيها، حروف الزيادة هي التي تز

فالطاء ليست من حروف سألتمونيها، فمجرد أن نقيس على اللغة فلن نقول إن 

الطاء زائدة ألن الطاء ما تزاد يف اللغة العربية، هي كلمة أعجمية، لكن اآلن نريد أن 

أصل والطاء أصل  نجمعها يعني البد أن نخضعها لقواعد اللغة، قياًسا نقول الخاء

 والباء أصل، والطاء األخرى أصل، ألن هذه يف العربية ليست من حروف الزيادة.
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أما الواو هذه مدية وواضح أهنا زائدة، وأما الهمزة يف أولها فهل القياس أن نقل 

إهنا أصلية؟ فتكون كلمة خماسية أم نقول زائدة؟ فتكون رباعيه؟ القياس أن الهمزة 

 عندهم تقول الهمزة ال تأيت أصاًل مع ثالثة أصول.زائدة، يف قاعدة 

الهمزة ال تأيت إذا وجدت ثالثة حروف أصلية فال تأيت معها همزة زائدة، ما 

تأيت معها همزة أصلية، فالقياس أن نقل إن الهمزة زائدة قياس ذلك أن أخطبوط 

 رباعي مزيد بالهمزة والواو، فكيف سنجمعه حينئٍذ؟ 

قى؟ ُتحذف ألهنا زائدة، والواو نحذفها وتبقى؟ تبقى ألهنا الهمزة نحذفها أو تب

مد يف قبل األخير إًذا تقلب ياء فنقول يف جمع أخطبوط خطابيط، أخطبوط 

 خطابيط.

الميم أين تأيت هبا ميم ما فيها ميم، يف الجمع تأيت بنفس الكلمة وتجمعها، 

 .-واهلل أعلم-أخطبوط إما أن تقول أخطبوطات، أو تقول خطابيط هذا القياس 

انتهينا من فعالل وأنه يكون جمًعا للرباعي المجرد والرباعي المزيد 

 شبه فعالل، وهي أوزان كثيرة ُيجمع 
َّ

والخماسي المجرد والخماسي المزيد، بقي

 عليها الثالثي المزيد من غير ما مضى.

أحضر ثم يضيق الوقت، أخشى أن أتركه ثم أنساه، األسئلة مهمة األسئلة ألهنا 

 ...ما تأيت إال من إشكال، فالبد من اإلجابة عن هذا اإلشكال بحسب

نرتكه مع الدرس القادم، الدرس القادم سنكمل ما بقي مكن الباب الذي 

، هل -إن شاء اهلل–يتواصل الشرح، فإذا انتهينا فسنعود إلى األبيات التي قفزناها 

 لكم من سؤال يا إخوان.

 بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على ن

 

¹ 
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 الدرس اخلامس والعشرون بعد املائة
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

يلة ليلة فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الل

االثنين السادس عشر من شهر جمادى األولى من سنة خمسة وثالثين وأربعمائة 

 .وألف من هجرة المصطفى 

نحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل  

–وتوفيقه الدرس الخامس والعشرين بعد المائة، من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-عليه رحمة اهلل

ويف بداية الدرس أحب أن أنبه إلى أنه ال درس يف األسبوع القادم ألنه إجازة، 

 .-بإذن اهلل تعالى–ثم نعاود الدرس مرة أخرى يف األسبوع الذي بعده مباشرة 

فعالل "ما زال الكالم على جمع التكسير وكنا قد توقفنا عن الكالم على 

  فعالل    مع عليه أربعْ أشياُّ:وعرفنا أن  "وشبهه

 . الرباع  الم ر 
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 .والرباع  المز د 

 . والخماس  الم ر 

 .والخماس  المز د 

أنه ال ُيجمع عليه إال ما كان فيه أربعة أصول، فيدخل  :"فعالل"الخالصْ يف 

يف ذلك الرباعي المجرد والمزيد، ويدخل يف ذلك الخماسي المجرد والمزيد؛ 

 فيمكن جمعه.ألننا سنحذف منه حتى يعود بعد ذلك إلى أربعة أحرف 

وعرفنا أن المراد بشبه فعالل ما كان مشاهبًا لهذه الصيغة يف  :"شبه فعالل"أما 

 العدد والهيئة.

 أي يف عدد الحروف؛ أي على خمسة أحرف. يف العد :

يعني أن يكون الحرف الثالث ألًفا قبله حرفان مفتوحان، وبعده  ويف ال ي ْ:

 حرفان أولهما مكسور.

ا مكسور وثانيها ياٌء مدية، هذا شبه فعالل، وشبه فعالل أو ثالثة أحرف أوله

 أوزاٌن كثيرة جًدا لن الذي ُيجمع عليه شيٌء واحد، وهو مزيد الثالثي.

ماذا ُيجمع عليه؟ مزيد الثالثي، ومزيد الثالثي له صيٌغ كثيرة،  "شبه فعالل"

الثة أحرف، ألن الثالثي إما أن يزاد بحرف وإما أن يزاد بحرفين، وإما أن يزاد بث

 ولكل ذلك أوزاٌن وصيٌغ مختلفة.

كما ذكرنا أوزاٌن وصيغ مختلفة، ما ُذكِر منها من قبل، ما ُذكِر أنه  مز د الرالْ :

يجمع على وزن من أوزان جموع الكثرة السابقة، فإنه ال ُيجمع حينئٍذ هنا، فلهذا 

ُذكِر من قبل ، أي أن مزيد الثالثي الذي سبق أن "من غير ما معى"قال ابن مالك 

 ال ُيجمع هنا على شبه فعالل.
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 ابتدأ ابن مالك الكالم على ما ُيجمع على شبه فعالل بقوله:  

سةةةةَتْد ض َأِدْل   والْسةةةةين والتَّةةةةا ِمةةةةْن َكم 

 

ِخةةةةةْل    َمةةةةةا م  ا   َِ  إِْي بِبِنَةةةةةا اْلَ ْمةةةةةِع َب

ةةةةا   َِ َ  بالَب  واْلِمةةةةي   َأْوَلةةةةى ِمةةةةْن ِسةةةةَ ا

 

ةةةةةةه  إِ    اوالَ مةةةةةةز  والَيةةةةةةا ِمرل  َِ  ْن َسةةةةةةَب

ِ  أْن َجَمْعةةَع َمةةا   ِِ ٍَ اْلةةَ اَو اْ ة  واْلَيةاَُّ 

 

تَِمةةةةةةا   ْكةةةةةة ع     َفْ ةةةةةةَ    
 َكَحْيَزب ةةةةةة نض

وا يف دا ِةةةةةةةةَدْب َسةةةةةةةةَرْنَد     وَخيَّةةةةةةةةر 

 

َ  َكالَعَلنْةةةةةةَد    ةةةةةةْل َمةةةةةةا َاةةةةةةاَ ا  وك 

بدأ اآلن يتكلم يف تفاصيل ما ُيجمع على شبه فعالل من مزيد الثالثي، ألن  

ي له أوزاٌن مختلفة، فما كان ُيجمع على صيغة سابقة من صيغ جموع مزيد الثالث

 من هذه الصيغ وهي كثيرة، فإنه ُيجمع على 
َّ

التكسير فال ُيجمع هنا، وما بقي

 فعالل.

إذا جمعت المزيد الثالثي فأنت تنظر يف الحرف  : نا و ِ ل ابن مالِّ 

كان الزائد حرًفا واحًدا الزائد، هل الزائد حرف، أم حرفين أم ثالثة أحرف، فإن 

 فإنه ال ُيحذف، إذا كان الزائد حرًفا واحًدا فإنه ال ُيحذف، بل يبقى يف الجمع.

مسجد، نجمعه على مساجد، مع أن مسجد ثالثي مزيٌد بالميم، مزيٌد  من يلِّ:

بحرٍف واحد، فنجمعه على مساجد على وزن مفاعل، نقول مفاعل ألن الحرف 

 الزائد الميم مفاعل.

مصنع ومصانع، ومنرب ومنابر، وملعب ومالعب، ومدرسة كذلك  لِّ:وكِ

 مدارس، ألن تاء التأنيث ال تعد، تاء التأنيث تدخل لمعنى التأنيث وال تعد.

ما الحرف  "جوهر"...، .ُيجمع على جواهر، على وزن وإيا قلنا ج  ر:

يبقى بلفظه  الزائد؟ الحرف الزائد الواو، جوهر من جهر، إًذا الحرف الزائد البد أن

يف الجمع، جواهر، على وزن فواعل، وسيأيت تفصيل ذلك يف باب التصريف، إًذا 

 جواهر على وزن فواعل، فواعل شبه فعالل.
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 كوكب المزيد الواو، كواكب فواعل. وكِلِّ:

جامع جوامع، ما وزنه؟ جوامع فواعل، ألن ألف جامع تنقلب واًوا  وكِلِّ:

 فتكون فواعل.

أفضل جمع تكسير، فنقول: أفاضل، أفضل أفعل، ثالثي  وإذا أردنا أن نجمع

مزيٌد بالهمزة، إًذا الهمز سيبقى يف الجامع وستقولها بلفظها يف الجمع فنقول 

أفاضل على وزن أفاعل، أفاعل أيًضا شبٌه لفاعلل، وكذلك أصغر وأصاغر، وأكرب 

 وأكابر.

ذا من ه "صيرف"أول وأوائل، على فقوٍل مشهور، فإذا قلنا  ومن يلِّ:

جمعه صيارف على وزن فيالعل،  "صيرف"صرف، مزيٌد ثالثي مزيٌد بالياء، 

وكذلك ضيغم وضياغم، وذكرنا من قبل علقى، اسم نبت ُيجمع على فعالي، 

 فيقال: عالقي، أو عالقل، على وزن فعالي.

فلهذا قلنا من قبل إن شبه فعالي كثير، ألنه يختلف باختالف الحرف الزائد، 

وقالوا شبه فعالل؛ ألهنا كثيرة، بداًل ما يعدوهنا واحًدا واحًدا قالوا شبه لفظه ومكانه 

 فعالل فدخل فيه كل ذلك.

 لماذا إذا كان الزائد حرًفا واحًدا لم نحذفه وإنما أبقيناه يف الجمع؟ 

ألن الكلمة الثالثية إذا زيدت بحرف صارت رباعية،  ال  اب عن يلِّ:

 تكسير؟ ُيجمع.والرباعي ُيجمع أو ال ُيجمع جمع 

وكذلك لو كان المزيد حرفين ثانيهما حرف مد قبل اآلخر، وكذلك لو كان 

الزائد حرفين ثانيهما حرًفا مزيًدا قبل األخير، نحو أسطول، أسطول مزيد بالهمزة 

 يف أوله ومزيد يف الواو قبل آخره، إال أن الواو مدية.

فقد سبق أن كل مد قبل هل نحذف الزيادتين أم نبقيهما؟ أم المد قبل األخير 
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األخير يبقى يف الجمع لكنه ُيجعل ياًء، وتبقى على ذلك زيادة واحدة فتبقى، فنقول  

يف جمع أسطول أساطيل، أساطيل الواو بقيت لكنها ُجعلت ياًء قبل اآلخر والهمزة 

بقيت، وكذلك لو قلنا مفتاح من فتح، وهو مزيٌد بالميم وباأللف المدية قبل 

مفاتيح ال نحذف شيًئا من الزيادتين، وكذلك مزالج ومزاليج، إلى اآلخر، فالجمع 

 آخره.

ولو قلنا مجنون مجانين كذلك، ومشروع مشاريع كذلك، األمثلة كثيرة،  

ويكون يف الرجل الماضي يف األمر إذا أراد شيًئا مضى فيه وال يلتفت يمينًا ويساًرا 

كان ماضًيا يف األمور، إذا  "رجٌل إصليط"، "إصليط "وال يغير رأيه، يقول:

بالصاد، مزيٌد بالهمزة والياء، والجمع لو ما سمعنا له جمًعا سماعًيا  "إصليطٌ "

وهكذا، من  "مصاليط"؟ "المصلوط"، وأما "أصاليط"نجمعه جمًعا قياسًيا على 

 كلمة صلط، صلط الشيء إذا برز، كأنه برز إلى ما يريد غير ملتفٍت إلى غيره.

ى الثالثي حرفين، إن كان المزيد، كان الثالثي المزيد فإن كانت الزيادة عل

 مزيًدا بحرفين أو بثالثة أحرف، فماذا نفعل هبا عند جمعها جمع تكسير؟ 

نحذف من الزيادتين إحداهما، ومن ثالث الزيادات زيادتين لتبقى  ال  اب:

 الكلمة على أربعة أحرف ويمكن جمعها.

لكلمة الخماسية إذا كان بآخرها حرف ال ُيجمع جمع تكسير إال الرباعي، أو ا

مد، فالبد أن تحذف من الثالثي المزيد بحرفين حرًفا، وتحذف من الثالثي المزيد 

 بثالثة أحرف حرفين، ليبقى الباقي أربعة أحرف فيمكن جمعه.

ما الذي نحذفه من هذه الحروف الزائدة؟ لو سميت مثاًل  لكن السؤال:

أو سميت شركة أو سميت اكتشاًفا، ثم أردت  "منطلًقا"، سميت رجاًل "منطلًقا"

أن تجمعه بعد ذلك، فعندك حرفان زائدان الميم والنون، فالبد أن تحذف 
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 أحدهما، فما الذي تحذفه؟

قال النحويون: باستقراء كالم العرب يجب أن يبقى من حروف الزيادة ما له 

حرف اآلخر، ما مزية، يبقى من الحروف الزيادة الحرف الذي له مزية، وُيحذف ال

 هذه المزية؟ 

من هذه المزايا: أن يكون الحرف الزائد متصدًرا يف أول  ج: المزا ا متعد ة،

 الكلمة هذه مزية، الحرف المتصدر أولى من البقاء من الحرف غير المتصدر.

 أن الحرف المتحرك أولى من الحرف الساكن. من المزا ا:

ى أولى من الحرف الزائد الذي ليس أن الحرف الزائد الذي له معن من المزا ا:

 له معنى.

 أن الحرف الزائد الصحيح أولى من الحرف المعتل. ومن المزا ا:

فهذه من هم المزايا التي تجعل للحرف الزائد مزية على غيرها، فعلى ذلك لو 

 ."مطالق"وأردنا أن نجمعه، فنقول يف جمعه:  "منطلق"نظرنا إلى 

مزية متصدرة والنون غير متصدرة ومتحركة، حذفنا النون وأبقينا ألن لها 

والنون ساكنة، ولها معنى، وهي الداللة على اسم الفاعل، ألن اسم الفاعل يبدأ 

 بميم مضمومة، والنون ليس لها معنى.

على وزن مفاعل، وكذلك مثاًل لو سميت بمعترب، ثم جمعته،  :"م الق"

 مخارج وهكذا. تجمعه على معابر، وُمستخِرج أو ُمستخَرج تجمعه على

تقول العرب ألندد، ألندد بمعنى ألد، هذا رجل ألد أي ألد الخصومة، أو ألندد 

 أو رجٌل يلندٌد أي ألد يف الخصومة.

واضح أن األصول الالم والدال والدان يف الجميع، فإذا قلت: ألندد، فالهمزة 
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تبقي النون؟ الزائدة والنون زائدة، فإذا جمعته على شبه فعالل، فستبقي الهمزة أم  

تبقي الهمزة ألهنا متصدرة ومتحركة، ما لها معنى ألهنا متصدرة ومتحركة، 

فتجمعها على ألندد، احذف النون، تبقى همزة والم ودال ودال أربعة، فنجمعها 

ألم ترى الحرف األخير وقبل األخير من جنٍس واحد؟  "أالدد"على: نقول 

هؤالء أالّد يف الخصومة، هو األصل  "أالدّ "القياس أن يحدث بينهما إدغام، فنقول 

 ."أالدد"

نبقي الياء ونحذف النون فنجمعها  "يلندد"ما وزهنا؟ أفعال، وكذلك  "وأالدّ " 

 ."يفاعل"على وزن  "يالّد"على 

 (.18:24@)  الب:

هذه ألف أفاعل، ألم نقل إن فعالل وشبه فعالل البد أن يكون فيها ألف  الشيخ:

 بعدها حرفان، هذه ألف الجمع.قبلها حرفان متحركان، و

 أعني الذي شرحته قبل قليل لكم:  ، و ِا    ق ل ابن مالِّ

سةةةةَتْد ض َأِدْل   والْسةةةةين والتَّةةةةا ِمةةةةْن َكم 

 

ِخةةةةةْل    َمةةةةةا م  ا   َِ  إِْي بِبِنَةةةةةا اْلَ ْمةةةةةع َب

ةةةةا   َِ َ  بالَب  واْلِمةةةةي   َأْوَلةةةةى ِمةةةةْن ِسةةةةَ ا

 

ا   َِ ةةةةةةه  إِْن َسةةةةةةَب  والَ مةةةةةةز  والَيةةةةةةا ِمرل 

هي التي تبقى من حروف الزيادة،  "مستدعي"إن الميم يف كلمة  ل: ِ  

ونحذف السين والتاء، لماذا أبقينا الميم وأزلنا السين والتاء؟ ألن الميم متصدرة 

 ومتحركة وال معنا.

ِخْل  "لماذا ما أبقينا الحروف الزائدة كلها؟  َما م  ا   َِ ؛ ال ُيجمع " إِْي بِبِنَا اْلَ ْمع َب

 والثالثي. إال الرباعي

َ   ِمنْ  َأْوَلى واْلِمي    ا ِسَ ا َِ  بالَب

هذا حكم عام يقول الميم المضمومة يف أول الكلمة والمفتوحة أولى من 
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غيرها بالبقاء ألن لها معنى، الميم تأيت يف اسم الفاعل واسم المفعول وتأيت يف 

هي المصدر الميمي واسم المكان، واسم الزمان إلى آخره، فهي تأيت لمعنى، ف

 أولى لغيرها من البقاء.

ه   والَيا والَ مز     ِمرل 

ا " أي مثل الميم، َِ إي إن جاء يف صدارة الكلمة فال تكون لهما مزية ؛ "إِْن َسَب

 :  ْ  قال ابن مالِّ بالتصدر،

ِ  إْن جَمَعةْع مةةا  ِِ ٍَ اْلةَ اَو اْ ة  والَيةاَُّ 

 

تَِمةةةةةةا   ْكةةةةةة ع     َفْ ةةةةةةَ    
 َكَحْيَزب ةةةةةة نض

زيد بالياء والنون  "حزب"ثالثي من  "حيزبون"ا نحو كلمة يقول: لو جمعن 

، مزيٌد بالياء والواو "حزب"ثالثي مزيد بثالثة أحرف، من  "حيزبون"والواو، 

 والنون.

فهذه تبقى يف الجمع وُتقلب وُتجعل ياًء كما عرفنا  أما ال او المد ْ قبل ا خير:

 ين الياء وبين النون.من قبل، فال كالم عليها، يبقى الكالم والمفاضلة ب

ما الذي ُيحذف وما الذي يبقى منهما؟ ما الذي له مزية؟ الياء أم النون يف 

 ؟ الياء."حيزبون"

لماذا الياء؟ ُمصدرة، والنون غير مصدرة، الياء حرف علة، والنون حرف 

 صحيح، والياء ساكنة والنون متحركة، إًذا النتيجة اثنين واحد.

 (.22:22@)  الب:

تجد كثر من أمر تفاضل به كن يبقى التفضيل يكون للنون، أن س الشيخ:

 التفضيل يكون للنون، ألنه يبقى حرف صحيح، وهو أقوى من حروف العلة.

يكفي مزية واحدة، بما أن لها مزية فيكفي، فُيجمع حينئٍذ بإثبات النون وحذف 
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ائدة تبقى حزابين، على وزن حزابين فعاليل النون ز "حيزبون"الياء فنقول يف جمع  

 نقول فعاليل، وهو أيًضا شبه لفاعلل. "حزب"بلفظها يف الميزان، من 

المرأة العجوز ولها أسماٌء كثيرة المرأة العجوز؛ ألن لها صفات،  "حيزبون"

.. .المرأة العجوز قد تكون مثاًل يف صحة أو يف قوة أو يف ضعف أو يف سمن، أو يف

 فلها أسماء كثيرة.

 (.23:53@)  الب:

 تبقى الميم مداعي وتحذف الياء مثل قاٍض مداٍع. "مستدعي" خ:الشي

 : ْ  قال ابن مالِّ 

وا يف دا ِةةةةةةةةَدْب َسةةةةةةةةَرْنَد    وَخيَّةةةةةةةةر 

 

َ  كالَعَلنْةةةةةةَد    ةةةةةةْل َمةةةةةةا َاةةةةةةاَ ا  وك 

يقول: إذا لم يكن للحرفين الزائدين مزية ألحدهما، على اآلخر أي تساويا يف  

وية، فحينئٍذ أنت بالخيار، إن شئت أن تحذف المزايا لكٍل منهم مزية أو مزايا متسا

، وهو الجريء الذي "سرندى"األول، وإن شئت أن تحذف اآلخر، من ذلك: 

يمضي يف األمر يقال له رجٌل سرندى من سرد، الجريء سرد إًذا فالزائد يف 

 النون واأللف. "سرندى"

 المزية للنون. :من  يَ التصدر

 ن.كالهما ساك :من  يَ التحري والسك ن

النون ال معنى لها، واأللف يقولون زيدت لإللحاق،  من  يَ المعنى:

 إللحاق الكلمة الثالثية بسفرجل، سرندى، إًذا فلكٍل منهما مزية.

فتكافئ، فيجوز أن تحذف، فيجوز أن تبقي النون وتحذف األلف، صارت 

، ويجوز أن تحذف "فعانِل"على وزن  "سراند"سرند، وتجمعها حينئٍذ فتقول 



 

 
e 

g h 

f  85 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

على وزن  "سرادٍ "ثم تعل على قاٍض  "سرادي"نون وتبقي األلف فتقول: ال

 ."فعالي"

والعلندى: هو الغليظ الضحم إذا كان ضخًما وأعضاؤه  "علندى"كذلك 

 غليظة يقال له العلندى، رجٌل علندى أو جمٌل علندى.

الحروف الزائدة النون واأللف ولكٍل منهم مزية كما سبق يف السرندى فيجوز 

 قي النون وتحذف األلف فتقول: عالند على وزن فعال.أن تب

ويجوز أن تحذف النون وتبقي األلف فتقول: عالدي، فتعل إعالل قاٍض 

 ."عالدل"

هذا آخر بيت يف هذا الباب، فنريد أن نختم الباب ببعض الفوائد والملحوظات 

 قبل أن نعود إلى األبيات التي كنا قد تجاوزناها من قبل.

والكالم فيها كما رأيتم طويل ألن أغلب قواعده  : مع التكسيرالخالصْ يف ال

 وأحكامه أكثرية أغلبية، وليست ُمطَِّردة ونبهنا على ذلك يف أول الباب.

أن جموع التكسير سبعة وعشرون وزًنا، القلة  :الخالصْ يف جم   التكسير

نها للكثرة، منها كم؟ أربعة أوزان، وهي أفُعل، وأفعال، وأفعلة، وفعلة، والباقي م

 وهي كم؟ ثالثة وعشرون وزًنا.

يضيف إلى هذه األوزان الثالثة والعشرين وزن فعالى كسكارى، ولم يذكر يف 

العد لما ذكرناه من قبل لقلته، فهو منحصر يف جمع فعالن، ومؤنثه فعلى، 

 كسكارى، وُسِمع يف جمع أسيٍر وأسارى، وقديٍم وقدامى.

لماذا؟  "فعالل وفعاليل"رد والمزيد، سوى وجموع الكثرة كلها للثالثي المج

للرباعي والخماسي المجردين والمزيدين، إًذا فجموع الكثرة فعالل وفعاليل 

للرباعي والخماسي المجردين والمزيدين، وبقية جموع الكثرة كلها لماذا؟ 
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 للثالثي المجرد والمزيد. 

، والرباعي قليل، وقد نبهنا أكثر من مرة إلى أن أكثر اللغة العربية هي ثالثية

 والخماسي نادر.

 نعيد هذا، من يعيده، الخالصة واضحة أعدها، جموع التكسير كم وزن؟ 

 (.30:19@)  الب:

جموع الكثرة للثالثي أم للرباعي أم للخماسي؟ كل جموع الكثرة  الشيخ:

فهما للرباعي والخماسي  "فعالل وفعاليل"للثالثي المجرد والمزيد سوى: 

 .المجرد والمزيد

من الملحوظات والفوائد التي ننشرها يف ختام الباب: أنه متى ما ُحِذف من 

المفرد إذا جمعه جمع تكسير حرف أو أكثر، إذا جمعنا من المفرد إذا جمعنا جمع 

 تكسير حرف أو أكثر، سواء كان الحرف أصلًيا أو كان الحرف مزيًدا.

قبل األخير بياء، فيجوز تعويض ذلك قبل األخير بياء، يجوز أن تعوض ذلك 

خماسي قلنا البد أن تحذف منه الحرف األخير الالم، ونقول يف  "سفرجل"فمثاًل 

 ."سفارج"الجمع 

اآلن يقول لك: يجوز لك أن تقول سفارج وأن تعوض عن المحذوف بياٍء قبل 

 وهكذا. "مطاليق"ويجوز  "مطالق"ومنطلق تقول  "سفاريج"األخير فتقول: 

و أكثر عند جمعه جمع تكسير فيجوز أن تبقى على كل ما ُحِذف منه حرف أ

 األصل الذي ذكرناه ويجوز أن تعوض عن هذا المحذوف بياٍء قبل األخير.

 (.32:22@)  الب:

هذا يجب أن تجمعه على مطاليق،  "إطالق"ستقول مثاًل لو قلت  الشيخ:
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 ومطلق على مطالق، ومنطلق يجوز فيه الوجهان.

 (.32:52@)  الب:

ق، أعلم أنك تريد أن تقول مطاليق أفضل يف جمع منطلق، أقول وطال الشيخ:

عنك ثالث كلمات اآلن مطلق، ومنطلق ومِطالق، مطلق تجمعه على مطالق 

 تجمعه على مطالق رباعي قبل آخره مد مطاليق، منطلق يجوز فيه الوجهان.

مطالق يلتبس بجمع مطلق ومطاليق يلتبس بجمع مطلق، هذا يسمى إجمال ما 

لبس، األمور التي تبينها القرائن والسياق تسمى إجمال، القرائن والسياق يسمى 

يف باب جمع التكسير، أقصد  تحدد المعنى، هذا األمر ما ذكره ابن مالك 

التعويض عن المحذوف بياٍء قبل األخر، وإنما ذكره يف الباب القادم وهو باب 

 التصغير.

جمع التكسير يف الحذف، أن أحكام التصغير كأحكام  يف التصغير ذكر 

إذا أردت أن تصغر ثالثًيا فعلى لفظه أو رباعًيا فعلى لفظه أو خماسًيا فيجب أن 

تحذف منه، أو رباًعيا مزيًدا فيجب أن تحذف منه حتى يعود إلى رباعي، فيقول: إن 

 التصغير كجمع التكسير.

 يف  ِا الباب  ْ  قال  

 باب التصغري

َعةةةةةةْياِل اْجَعةةةةةةِل اْلر  833  اَلِْةةةةةة َّ إَِيا .ف 

 

ا   َِ ب  فِةةةةة  َقةةةةة َِ ةةةةة ه  َنْحةةةةة   ق  َْ ْر  َصةةةةةرَّ

َعْيِعةةةةةلض لَِمةةةةةا 834  َعْيِعةةةةةلع َمةةةةةَع ف   .ف 

 

َرْ ِ َمةةةةةةا   ََ َكَ ْعةةةةةةِل ِ ْرَ ةةةةةة ض     َفةةةةةةا

ِصةةْل 835  نَْتَ ةةى اْلَ ْمةةِع و   .َوَمةةا بِةةِه لِم 

 

 اْلتَّْصةةةةةِرْيرِ ِصةةةةةْل   
ِْ  بِةةةةةِه إَِلةةةةةى َأْمرَِلةةةةة

ْعةِ ْ    836  َْ زع 
 َ ةا َقْبةَل اْل َّةَرْ  .َوَجا ِ

 

    ْ َِ  إِْن َكةةاَن َبْعةة   اٍْسةةِ  فِْي َمةةا اْنَحةة

فيهما: أي يف التصغير وجمع التكسير فذكر هذا الحكم يف الباب التالي باب  
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 التصغير. 

أيًضا من الفوائد ومن الملحوظات يف آخر هذا الباب: أن األصل يف فعالل 

جاء يف السماع قلياًل حذف الياء مما  وشبه فعالل هو ما سبق شرحه، ومع ذلك فقد

 ...ُيجمع على فعالل وشبهه، وإثبات الياء مما ُيجمع على

نعيد فنقول: قد جاء يف السماع حذف الياء من فعاليل وشبهه، وإثبات الياء مما 

ُيجمع على فعالل وشبهه، فمفتاح قلنا من قبل إنه ُيجمع على مفاتيح ألن قبل آخره 

ەئ )، ومن ذلك: "مفاتيح ومفاتح"لك جاء يف السماع مًدا مفاتيح، ومع ذ

 .[59ا نعام:] (ەئ وئ

هذا ثالثي مزيد بالميم ُيجمع على معاذر، ومع ذلك  "معذر"مفعلة،  "معذرة"

بإثبات الياء، فهذه أمور جاءت ؛ [15الِيامْ:] (ۈئ ۈئ ېئ): -تعالى-قال 

وإنما الكالم للسماع والسماع ال شك أنه الحجة األولى المقدمة على كل شيء، 

يف القياس عليها، فالمسموع يف قمة الفصاحة، وإنما الكالم هل يقاس على ذلك أم 

 ال يقاس على ذلك؟ 

على أن األحكام ما سبق بيانه ما قبل، وما خالف ذلك فهو  ال م  ر:

 السماعي، فيبقى على السماعي.

 (.37:05@)  الب:

ال مفتاح، يف المفرد ال تخريج يسمى تخريج أو تأويل، مفتاح ال يق الشيخ:

يقال مفتاح وإنما يقال مفتاح، لكن قالوا مفاتح كأهنا جمع مفتح يف المفرد أي كأنه 

قيل يف المفرد مفتح، فقيل يف الجمع مفاتح، مع أن الذي قيل يف المفرد مفتاح، 

فجمعها على القياس مفاتيح، فهذا يسمى تخريج للمسموع، ألن المسموع ال 

 نما ُيخرج.يخطئ وال يرد، وإ
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 (.37:47@)  الب:

ال عالقة لنا بالحركات، الذي ُيجمع على شبه فعالل، كل ثالثي مزيد،  الشيخ:

، مربد، مبارد، معصم معاصم، أو كان على "مِفَعل"أًيا كان وزنه، سواٌء كان 

 مثل مفصل مفاصل، ال ننظر للحركات يف الجمع على مفاعل وشبهه. "َمفِعل"

الكالم على هذا الباب، الجموع كما رأيتم لها أوزان كثيرة، أيًضا ننبه يف هناية 

وتشرتك يف عدة مفردات أي أن االسم المفرد قد ُيجمع على أكثر من وزن من 

 أوزان جموع التكسير، قد يكون له أكثر من جمع.

وبعض كلمات كبعض األسماء، وبعض المفردات لها جمٌع واحد، وبعضها 

د تجد من األسماء ما له ثالثة جموع وأربعة جموع كاألسماء لها جمعان، وربما ق

 وخمسة وستة جموع وأكثر، على حسب كثرة استعمالها يف اللغة.

مثاًل سقيفة ُتجمع على سقائف وسقف، وقد  فمن يلِّ وا مرلْ كريرة جِدا:

 ذكرناها يف فعائل ويف ُفعل.

وزن  َثقب، وهو على وزن َفعل، َثقب على وزن َفعل ُيجمع على :ومن يلِّ

أثقب أفعل، وهذا قياسه ثم ُيجمع يف الكثرة على ثقوب فعول وهذا قياسه، وعلى 

 ثقاب فِعال وهذا قياسه، وعلى ثقبان، وهو أيًضا يأيت فيه بكثرة يعني شائع.

ُيجمع يف القلة على أسقف، ويف الكسرة على سقوف وهو  :ومن يلِّ سِا

 قياسي وعلى ُسقف وهو سماعي.

 وفجرة، وكالهما قياسي. يجمع على فجار :فاجر

 اجمع فاجعة: فواجع. ل  قلع: فاجعْ؟

ما جمع فجيعة؟ فجائع، فاجعة فاعلة فواعل مثل فاطمة  ل  قلنا ف يعْ،
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 فواطم، لكن فجيعة فجائع، مثل سفينة وسفائن. 

وُيجمع على أفرخ قياس، وُجِمع على أفراخ سماًعا، ألن فعل  :من يلِّ فرخ

عين، وقالوا يف الكثرة فعول، فروخ قياسي، وفراخ قياسه أفعل إذا كان صحيح ال

 قياسي.

قالوا: لعث لعٌث يف شفتيه لعث وهو سواٌد مستحسن يف الشفتين، لعث لم 

لعث على وزن  "َفعل"ُيسمع له جمع نريد أن نجمعه على القياس، ما قياس جمع 

 فعل؟ فعل يف القلة قياسه على أفعل أم أفعال؟ البد أن تراجع وتضبط.

الثالثي كله على أفعال، إال شيئين إال فعل صحيح العين على أفعل، وإال  قلنا

 ُفَعل، فعل فعالن كصرد وصردان، وبقية أوزان الثالثي كلها قياسها أفعال.

َع يف الِلْ  أفعال، فتقول: ألعاث، كعلم وأعالم، َشرط وأشراط. :ف مع لع

 فيقال لِعاث. وجمعه يف الكثرة: فعٌل يكثر جمعه يف الكثرة على فِعال،

ُلعثة وهو لون اللعث، اللعث عرفناه السواد، لونه يسمى لعثة، يقال فيه لعثة، 

 لعثة على وزن فعلة، ما جمع فعلة يف القياس؟ ُفَعل، كقربة وقرب.

 ُلعث. فنِ ل يف جمع لعرْ: 

قالوا لعوٌث، رجٌل لعوث أي يف شفتيه سواد أي أنه وصف، لعوث وصف 

ذا كان على وزن فعول لمذكر فُيجمع يف التكسير قياًسا على وزن فعول، الوصف إ

 على ُفعل، كرسول ورسل، وصبور وصرب.

 ُلعث، هذا رجٌل، وهؤالء رجاٌل ُلعٌث. ونِ ل يف جمع لع ث:

ويقول: لعوث، رجٌل لعوٌث على وزن فعول، لعوث كيف ُيجمع لعوث؟ 

ٍء من لعوث هذا ثالثي من لعث مزيد بحرف هل فعول لعوث ُيجمع على شي
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جموع الكثرة قبل فعالي وفعاليل؟ ال ما ُيجمع على ما سوى فعالل ومفاعيل على 

 ..، إال األوزان القياسية..ُفعل وُفِعل وفعال، وفعول

على ذلك نجمعه على فعالي وشبهه، قلنا شبه فعالي ُيجمع عليه كل ثالثي 

اجة إلى تطبيٍق مزيد، مما لم ُيذكر من قبل، إًذا ما جمع لعوث؟ لعاوث، واألمر بح

أكثر من ذلك، لكن يجب أن تضبط هذه القواعد كما ذكرنا يف البداية يا أخوان أن 

ِردة، الحاكم األول فيها السماع،  ضوابط جمع التكسير أكثرها أكثرية أغلبية، ال ُمطَّ

فاألمور المسموعة ال يقدم فيها غير السماع، لكن عندما تأيت إلى كلمات لم ُيسمع 

ا أن ُسمعت لها مفردات يف اللغة، ولم ُيسمع لها جمع، ثم نريد أن لها جمع، إم

نجمعها، أو كلمة جديدة جدت، إما كلمة ولدها الناس أو كلمات معربة، أو 

كلمات استحدثها الناس، فال نستطيع أن نجمعها إال على القياس، فالبد من ضبط 

 هذه القواعد وإن كانت قواعد أكثرية وأغلبية.

 على يلِّ:  من التمر ناَ

؛ ما مفرده؟ [29ال تَ:] (پ پ پ ڀ ڀڀ): قال 

وهل هو قياٌس أم سماع، أشداء ما مفرده؟ شديد وأشداء، فعيٌل وأفعالء، قياس أم 

 ال؟ قياس.

 أفعالء ُيقاس وَيطَِّرد يف فعيل إذا كان معتاًل أو مضعًفا.

كافر سماعي، القياسي: جمع فاعل على فعال  ما م ر َ؟ "الك ار"على 

 قياسي، سنشرحه يف ُفعل وفعال.

 مفرده رحيم ورحماء قياسي. ر ماُّ:

 (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ): -تعالى-قال 
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؛ من [28فا ر:] (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ)، [27فا ر:] 

 الجبال مفرده؟ جبل وهو قياسي، َفعل وفِعل.

: هذه ُفعل ما مفردها؟ ُجّدة، الُجدة يف الجبال وهي القطعة من الجبل،  جد ع

 كُحجة وحجج، وقربٌة وقرب، إًذا قياس.ُجدٌة وجدد 

جمع أبيض أو بيضاء يف قياس كالهما، أبيض وبيضاء ُيجمع على  بي :

بيض، لكن هنا جدٌة بيضاء، فُجِمعت على جدد بيض، إًذا بيض جمع بيضاء وهو 

 قياس.

مر:  جمع حمراء، جدٌة حمراء، وجدٌد حمر.   

؟ قياس، يعني جموع القلة مفرد ألوان لون، قياس أم سماع مختلاض أل ان ا:

هي أربعة وضبطها سهل يا إخوان شرحناها أكثر من مرة، كل الثالثي على أفعال، 

 إال اثنين فعل صحيح العين على أفعل، وُفعل على فعالن.

إًذا لون هذا فعل لكنه معتل العين، إًذا قياسه أفعال، مثل ثوب وأثواب، ولون 

 وألوان.

بيب يطلق على كل شديد السواد يسمى والغر ،وغرابيب م ر َ غربيب 

غربيب، غربيب فعليل وجمعه غرابيب، قياس أم سماع؟ غربيب هذا ثالثي مزيد، 

 وقد ُجِمع على فعاليل، إًذا فهو قياس.

 جمع أسود، غربيب أسود وغرابيب سود قياس. س  :

ومن الناس، الناس جمًعا أو ليس جمًعا عند النحويين؟ اسم جمع، وليس 

 ليس له مفرد من لفظه. جمًعا ألن

دابة، قياس أم سماع؟ قياس، فاعلة ُتجمع على فواعل، دابة  والدواب م ر َ:
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 دواب واألصل داببة ودوابب، ثم حصل اإلدغام يف المفرد والجمع دابة ودواب.

 مفرده نعم قياس، نعم وأنعام، فعٌل وأفعال، علٌم وأعالم. وا نعام:

 ." ِبا  تى اكتسى الرأ  قناعا أشيِبالكل   ر قد لبسع أْ" قال الشاعر:

قال: أثوب جمع ثوب، سماع أم قياس؟ سماع ألن الثوب فعل معتل العين  

 قياسه أفعال أثواب، وقال أثوب وهذا سماع.

، دغب الَح اِصِل ٍ ماُّع َوٍ " قال الشاعر: َِْ ل  ِ َفراخض بِِب َمَرخض مايا 

 ."َشَ ر  

اع، ألن فعل صحيح العين قياسه أفعل، أفراخ جمع فرخ، سماع أم قياس؟ سم

 كلب وأكلب.

 ."وأبِى رجال سا ة غير عزلض مصاليط أمرال ا س   العراغ "

 رجل، ورجل يكثر فيه فعال. :وأبِى رجال جمع

 سيد وهو سماعي. :سا ة جمع

ل جمع: زَّ أعزل وأفعل ُيجمع على أفعل وفعالء على ُفعل، أحمر وحمراء  ع 

 وحمر.

ل سماعي.فالقياس فيه أن   يقول ُعزل، لكن قال ُعزَّ

 مصلوط مفرده مصلوط قياسي. :مصاليط

 مثل، وهو قياسي. :أمرال جمع

 أسد وهو كثيٌر فيه. ا س   جمع:

جمع ضرغم، يقال ضرغم وضرغام لألسد، ضرغم ُيجمع على  والعراغ :
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 ضراغم، وضرغام ُيجمع على ضراغيم وضراغمة. 

كرها يف آخر الباب وهي آخر ملحوظة أيًضا هناك ملحوظة مهمة نريد أن نذ

إن شاء –وإن كان األذان سيحول بيني وبين إكمالها، ولكن نكملها بعد األذان 

 ، وهي: من أهم الملحوظات يف الباب.-اهلل

للعلماء يف بيان يف جموع التكسير طريقتان، للعلماء؛ علماء النحو، علماء 

  جم   التكسير  ر ِتان:الصرف، لبيان 

ذكر جموع التكسير وزًنا وزًنا، وبيان ما َيطَِّرد فيه كل وزن،  :ا ولىال ر ِْ 

ومن هؤالء ابن مالك يف ألفيته كما شرحنا، يذكرون أوزان جموع التكسير السبعة 

ِرد يف  والعشرين وزًنا وزًنا، والوزن األول وهو َيطَِّرد يف كذا وكذا وكذا، والثاين: َيطَّ

 فعل ابن مالك وكما شرحنا. كذا وكذا وكذا، إلى آخره، كما

 ....ذكر :ال ر ِْ الرانيْ لبيان جم   التكسير

 بعد األذان. -إن شاء اهلل-نكمل 

أهنم يذكرون أوزان المفرد  :قلنا ال ر ِْ الرانيْ للعلماُّ يف بيان جم   التكسير

وزًنا وزًنا، ثم يبينون كيفية وزنه جمع التكسير، ومن هؤالء ابن الحاجب يف كتابه 

 ال
ٌ

شافية يف الصرف، ومن اقتدى به، وقد فعل ذلك، ويقول هؤالء: االسم إما ثالثي

 أو غير ثالثي، والثالثي إما اسٌم أو وصٌف.

االسم الثالثي له عشرة أوزان، وهي: فعٌل وإن كان صحيح العين، ُجِمع يف 

القلة على أفعل، ويف الكثرة على ُفعل، نحو فلس وأفلس وفلوس، وإن كان معتل 

 ين ُجِمع على أفعال، نحو ثوٍب وأثواب.الع

فعلل، وُيجمع يف القلة على أفعال ويف الكثرة على فعول، نحو  :ال دن الراين

 ِحمل وأحمال وحمول.
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 ُفعٌل، ويجمع على أفعال وفعول، نحو قرٍئ وأقراء وقروء. :ال دن الرالَ

 وجمال.َفعٌل، وُيجمع على أفعاٍل وفعال، نحو جمٍل وأجمال  ال دن التال :

نحو َفِعٌل وَفُعٌل، وفَِعٌل، وفِعٌل، وُفعٌل هذه ُتجمع على أفعال،  وا ودان التاليْ:

 نحو: فخذ وأفخاذ، وعجز وأعجاز، وعنب وأعناب، وإبل وأبال، وعنق وأعناق.

 ُفَعل: وُيجمع على فعالن، نحو صرد وصردان. :وال دن ا خير

ن كان االسم وصًفا فإنه يأيت ثم ينتقلون بعد ذلك إلى األسماء واألوصاف وإ

على أوزاٍن معينة، إن كان على فاعل فجمعه على كذا، وإن كان على فعيل، فجمعه 

على كذا، وإن كان على فعول فجمعه على كذا إلى آخره، ثم ينتقل إلى الثالثي 

 المجرد.

ثم ينتقلون بعد ذلك إلى الرباعي، ويقسمونه أيًضا إلى اسم مجرد ومزيد وإلى 

 إلى اسم وهكذا.وصف و

وهذه الطريقة الثانية وإن كان فيها طول إال أهنا أدق وأضبط، فأنت غالًبا 

تتعامل مع المفردات، تأتيك مفردة، ثم تبحث بعد ذلك عن كيفية جمعها، فلهذا 

تعود إلى هذه الكتب التي رتبت جموع التفسير على أوزان المفرد وتبحث عن هذا 

أم خماسي، ثالثي هل هو اسم أو وصف، حتى  المفرد، هل هو ثالثي أم رباعي

 تجده.

فإذا وجدته أقصد وزنه يتكلم بعد ذلك النحوي والصريف على كيفية وزنه،  

يقول: األكثر فيه ُيجمع على كذا وكذا، وقد ُيجمع بقلة على كذا وكذا، ويدخل 

 لك يف ذلك األمثلة وإن كان يف تفاصيل أو أحكام أو أشياء تجوز.

 (.59:52@)  الب:
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مشهور وله شروح  "الشافية يف الصرف"كتاب ابن الحاجب اسمه  الشيخ: 

 كثيرة، أفضلها شرح الرضي، شرح الشافية للرضي.

ولكن ألمٍر أراده اهلل تجاوزنا  -وهلل الحمد–اآلن انتهينا من باب جمع التكسير 

أحد عشر بيًتا من هذا الباب يف وسطه، كان الكالم فيها على خمسة أوزان من 

وزان جموع الكثرة، ظننت أين شرحتها فتبين أين لم أشرحها، فلهذا سنعود إلى أ

شرحها اآلن، وهي تتعلق بالوزن التاسع والعاشر من أوزان جموع الكثرة وهما 

 ."فعل وفعال"من جموع الكثرة  "ُفَعٌل، وفعاٌل "

 :  وفي ما  ِ ل ابن مالِّ

ةةةةةةةةةةةلع لَِ اِعةةةةةةةةةةةلض َوَفاِعَلةةةةةةةةةةةْه  عَّ  َوف 

 

 َنْحةةةةة   َعةةةةةاِيلض َوَعاِيَلةةةةةهْ  َوْصةةةةةَ ْينِ   

ْكةةةةةةةَرا   ةةةةةةةال  فِْيَمةةةةةةةا ي  عَّ ةةةةةةةه  اْل    َوِمْرل 

 

ِمةةةةةةا َنةةةةةةَدَرا   ٍَ َعةةةةةةْل  ةةةةةة  اْلم 
 َوَيان فِ

أن ُفَعل يشيع يف فاعٍل وفاعلٍة صحيحي الالم إذا كان وصفين ال  فذكر  

ٌل جمع لفاعل ولفاعلة صحيحي الالم إذا كانا وصفين ال اسمين، نحو:  اسمين، ُفعَّ

م، ونائم  ل، وصائم وصائمة: صوَّ ل، وكامل وكاملة: ُكمَّ ل، وعادلة، عزَّ عادل، ُعزَّ

م، وهكذا.  ونائمة: نوَّ

ٌل جمع  اُل فذكر أنه يشيع يف فاعٍل صحيح الالم إذا كان لمذكر، ُفعَّ وأما ُفعَّ

 لفاعل صحيح الالم إذا كان لمذكر، إًذا أخرج فاعلة، وهذا قوله:

ه   ال   َوِمْرل  عَّ ْكَرا فِْيَما اْل    ي 

يعني يف المذكر، نحو عازب وعزال وصائم وصوام، ونائم ونوام، بخالف  

عادلة، فال ُتجمع على ُعزال، بخالف عادلة ألنه مؤنث، فال ُيجمع على فعال 

ل، لكن هل ُيجمع على فعال؟ عادلة وصائمة ال يجمعوا على فعال.  ُيجمع على ُفعَّ

ُفعل، ألنه يكون لفاعل وفاعلة صحيحي الالم  إًذا أيهما أوسع ُفعل أم فعال؟
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 للمذكر والمؤنث، أما الفعال فهو للمذكر من ذلك.

س.  جالس وجالسة ُيجمعان على ُجلَّس، وُيجمع جالس أيًضا على: ُجالَّ

 ُيجمع على ُأكل وأكال. :آكل

اب، وهكذا. :وشارب ب وُشرَّ  شرَّ

، اشرتطنا أن يكون فاعل ومع ذلك فقد جاء قلياًل ُفعل وفعال يف معتل الالم

اة  وفاعلة صحيحي الالم، وجاء قلياًل يف السماع يف معتل الالم، كقولهم غاٍز وغزَّ

 وغزاٌء، غاٍز أي الغازي، فاعل غازي.

اة وغزاٌء وهذا هو قو قول ابن مالك:   قالوا: غزَّ

َعْل  فِ  َوَيان ِما اْلم   َنَدَرا ٍَ

ذه النوادر والشواذ ألن النوادر أال يذكر ه -رحمه هلل–وكان ينبغي عليه 

 والشواذ كثيرة يف هذا الباب واهتمامنا ينصب على الكثير واألغلبي.

 ...ال دن الحا ب عشر:

 (.65:45@)  الب:

نعم هذا يف معتل الالم ألنه قال من قبل، اشرتط يف فاعل وفاعلة أن  الشيخ:

الم، أما إذا كان فاعل يكونا صحيحي الالم، إًذا ال َيطَِّرد إال إذا كان صحيح ال

 وفاعلة معتل الالم، فهذا ال َيطَِّرد فيه وال يشيع، وإنما جاء يف ندرٍة من الكالم.

 (.66:14@)  الب:

الوزن واحد، فعل وفعال، يعني لو قلنا مثاًل ماشي هل تجمعه على  الشيخ:

اة؟ ال ما َيطَِّرد، وهادي وداعي، ال َيطَِّرد يف ف عل وفعال، ُفعل وفعال؟ مشَّ ومشَّ

وإنما فعل معتل الالم ما الذي َيطَِّرد فيه؟ ُفعلة، مثل قاضي وقضاة، وماشي ومشاة، 
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 وهادي وهداة، وداعي ودعاة، عرفنا أهنا على وزن فعلة. 

فَِعاٌل، وفيه يقول ابن مالك  :ال دن الحا ب عشر من أودان جم   الكررة

 : 

َمةةةةةةةةا  َعةةةةةةةةالع َل  
ْع فِ  َفْعةةةةةةةةلع َوَفْعَلةةةةةةةة

 

َمةةةةةا َوَقةةةةةلَّ    ْيَمةةةةةا َعْين ةةةةةه  اْلَيةةةةةا ِمنْ  
 فِ

 َوَفَعةةةةةةةةةلع َأْ ِعةةةةةةةةةا َلةةةةةةةةةه  فَِعةةةةةةةةةال   

 

ةةةةْن فِةةةة  ٍَِمةةةةِه اْعةةةةتاَِلل      َمةةةةا َلةةةةْ  َ ك 

ْعةةةةةةَعِ ا َوِمْرةةةةةةل  َفَعةةةةةةِل    َأْو َ ةةةةةةِّ  م 

 

ْعةةةةلض َفاْقَبةةةةلِ    و اْلتَّةةةةا َوفِْعةةةةلع َمةةةةَع ف   ي 

 َوفِةةةةة  َفِعْيةةةةةلض َوْصةةةةةَا َفاِعةةةةةلض َوَرْ   

 

اَي فِةةةةة  أْنَرةةةةةا   َِ ةةةةةَر ْ َكةةةةة  َ  َأْ ِعةةةةةا ا َّ

 َوَشةةةةاَ  فِةةةة  َوْصةةةةاض َعَلةةةةى َفْعاَلَنةةةةا  

 

ْعاَلَنةةةةةةةةةا   ْنَرَيْيةةةةةةةةةه َأْو َعَلةةةةةةةةةى ف   َأْو أ 

ِْ َواْلَزْمةةةةةةةه  فِةةةةةةة    ْعاَلَنةةةةةةة ةةةةةةةه  ف   َوِمْرل 

 

ِ ةةةةةةة    َْ  
ْض  َنْحةةةةةةةِ  َ ِ ْ ةةةةةةةلض َوَ ِ ْ َلةةةةةةة

وقد توقفنا عند الوزن الحادي عشر من أوزان جموع الكسرة، وهو فَِعاٌل وفيه  

 : -عليه رحمة اهلل–ول ابن مالك يق

َمةةةةةةةةا  َعةةةةةةةةالع َل  
ْع فِ  َفْعةةةةةةةةلع َوَفْعَلةةةةةةةة

 

َمةةةةةا   ْيَمةةةةةا َعْين ةةةةةه  اْلَيةةةةةا ِمنْ  
 َوَقةةةةةلَّ فِ

 َوَفَعةةةةةةةةةلع َأْ ِعةةةةةةةةةا َلةةةةةةةةةه  فَِعةةةةةةةةةال   

 

ةةةةْن فِةةةة  ٍَِمةةةةِه اْعةةةةتاَِلل      َمةةةةا َلةةةةْ  َ ك 

ْعةةةةةةَعِ ا َوِمْرةةةةةةل  َفَعةةةةةةِل    َأْو َ ةةةةةةِّ  م 

 

و اْلتَّةةةةا َوفِْعةةةةلع َمةةةةَع ف      ْعةةةةلض َفاْقَبةةةةلِ ي 

 َوفِةةةةة  َفِعْيةةةةةلض َوْصةةةةةَا َفاِعةةةةةلض َوَرْ   

 

ةةةةةَر ْ    َ  َأْ ِعةةةةةا ا َّ ةةةةة  أْنَرةةةةةا
اَي فِ َِ  َكةةةةة

 َوَشةةةةاَ  فِةةةة  َوْصةةةةاض َعَلةةةةى َفْعاَلَنةةةةا  

 

ْعاَلَنةةةةةةةةةا   ْنَرَيْيةةةةةةةةةه َأْو َعَلةةةةةةةةةى ف   َأْو أ 

ِْ َواْلَزْمةةةةةةةه  فِةةةةةةة    ْعاَلَنةةةةةةة ةةةةةةةه  ف   َوِمْرل 

 

ِ ةةةةةةة    َْ  
ْض  َنْحةةةةةةةِ  َ ِ ْ ةةةةةةةلض َوَ ِ ْ َلةةةةةةة

 ِا ال دن فَِعالع من أودان جم   الكررة من أكرر وأوسع جم   الت سير، و    

 َ  َّرِ  يف أشياُّ: 

األول: فعٌل وفعلٌة غير يائي العين، االسم إذا كان على وزن فعل أو فعلة، ولم 

 تكن عينهما ياًء، ويجمعان على فَِعاٌل.
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، وكعب وَقصعة فاالسم نحو كعٍب وِكعاب، وثوٍب وثياب، وقصعٍة وقِصاع

عينهما صحيحة، وثوب عينه معتلة بالواو ال الياء، والوصف نحو صعٍب وصعاب 

 وصعبٍة وِصعاب، أمٌر صعب وأموٌر ِصعاب وثنيٌة صعبة، وثنايا صعاب.

فال ُيجمع على فَِعاٌل، إال سماًعا، قالت العرب: ضيٌف  :وأما  ا   العين

 ين بالياء.وضياف وضيعٌة وضياع، وهذا نادر يف معتل الع

َفعٌل وفعلٌة اسمين غير معتلي الالم وال مضعفها، إذا  :الراين: مما َ  َّرِ  فيه فَِعالع 

كان على وزن فعل، أو فعل، بشرط أن يكونا اسمين والمهما صحيحة، ال معتلة 

 وال ُمضعفة، مثل جبل وجبال، وجمل وجمال، ورقبة ورقاب، وثمرة وثمار.

، مثل فتى ال ُيجمع على فَِعاٌل وطلل ال ُيجمع بخالف المعتل والمضعف الالم

 على فَِعاٌل.

فعٌل وُفعٌل، اسمين االسم إذا كاتن على فعٍل أو  :الرالَ مما   مع على فَِعالع 

 ُفعٌل، نحو ذئب وذئاب وُرمِح ورماح.

: فعيلع وفعيلْ بمعنى فاعل، وهذا كثير، مثل كريم  :الرابع مما    مع على فَِعالع

عان على كرام، يقال رجٌل كريم ورجال كرام، وامرأٌة كريمة، ونساٌء وكريمة، ُيجم

كرام، كالهما ُيجمعان على فَِعاٌل، ومريضٌة ومَِرض، وكبيرٌة وكرب، وصغيرٌة وصغر 

 إلى آخره.

ويشيع أيًضا فَِعاٌل يف أمٍر خامس وهو فعالن ومؤنثه فعالء وصًفا، فعالن إذا 

ٍف مقصورة، مثل عطشان، وعطشى، تقول كان وصًفا ومؤنثه فعالء، فعالء بأل

 ِعطاش، رجٌل عطشان ورجال ِعطاش، وامرأة عطشة ونساٌء ِعطاش.

ويشيع أيًضا يف أمٍر سادس وهو فعالن، ومؤنثه فعالنة وصًفا، فعالن إذا كان 

وصًفا ومؤنثه فعالنة، مثل ندمان وندمانة، يجمعان على نِدام، ويشيع أيًضا يف 
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وصًفا، ُفعالن إذا كان وصًفا ومؤنثه ُفعالنة مثل ُخمصان،  ُفعالن ومؤنثه ُفعالنة 

 وخمصانة، والجمع: ِخماص، وهو الجائع.

إًذا فيشيع فَِعاٌل يف الوصف إذا كان على فعالن ومؤنثه فعلى، وعلى فعالن 

 ومؤنثه فعالنة، وعلى ُفعالن ومؤنثه ُفعالنة.

سماء ما ُيلتزم فيه التزاًما، وفِعال فيما سبق َيطَِّرد أو يشيع إال أن هناك من األ

جمعه على فَِعاٌل، وفَِعاٌل ُملتزٌم، ال أغلبي وال أكثري، يف فعيٍل وفعيلٍة معتل العين، 

مثل طويل وطويلة، هذا ملتزم فيه، ُيجمعان على طوال، رجٌل طويل ورجاٌل 

 طوال، وامرأة طويلة، ونساٌء طوال.

ب، ُتجمع أيًضا على وكذلك قويم أي مستقيم وصويب، أي صيب، أو صائ

 فِعال.

أن فِعال من أوسع جموع التكسير، وُيجمع عليه من المفردات، كم  الخالصْ:

 وزن؟ ذكرنا من وزن؟ سبعة ويف كل منها اثنان، فعل وفعلة.

إًذا ُيجمع على فَِعاٌل تفصياًل أربع عشرة وزًنا من أوزان المفرد، َيطَِّرد منها يف 

ْعلٌة، اسمان ووصفان، ويف فعل وفعلة اسمان ويف فِعل ثمانية أوزان، يف َفْعٌل وفَ 

 وُفعل اسمان ويف َفِعيل وَفِعيلة بمعنى فاعل.

ويشيع يف خمسٍة منها، يف فعالن وفعالنة، وفعالء صفات ويف فعالن وفعالنة 

وصفين، ويلزم فِعال يف فعيٍل وفعيلٍة إذا كانت معتلة العين، هذه خالصة الكالم 

 فِعال.على جمع الكثرة يف 

ع ْ ل  : وفيه يقول ابن مالك  :ال دن الراين عشر من أودان جم   الكررة ف 

 َفِعةةةةةةةلع َنْحةةةةةةة   َكبِةةةةةةةْد 
ةةةةةةةْ لض ع   َوبِ  

 

اَي َ  َّةةةةةةرِ    َِ    َخةةةةةةل  َغالِِبةةةةةةا َكةةةةةة

ْ َلَق   اْسِما  َفْعلض   فِ    َله    َوَفَعْل   أْلَ ا  م 
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عٍل اسًما، َيطَِّرد يف َفِعٍل إذا أن ُفُعْول َيطَِّرد يف شيئين، َيطَِّرد يف فَ  فذكر 

كان اسًما نحو كبد وكبود، ووعل ووعول، وجمع فاعٍل اسًما على فعول شبه 

 ملتزم، يعني َفِعل اسًما يكاد ُيلتزم أال ُيجمع إال على ُفُعْول.

كما قلنا قبل قليل يف فعيل وفعيلة معتلة العين ال ُتجمع إال على فَِعال، هنا َفِعل 

 ختص بـــ ُفُعْول وهذا هو قول ابن مالك: اسًما يكاد ي

 َفِعةةةةةةةلع َنْحةةةةةةة   َكبِةةةةةةةْد 
ةةةةةةةْ لض ع   َوبِ  

 

   َخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  َغالِِبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 الغالب يف َفِعل اسم أن ُيجمع على ُفُعْول فقط. 

األمر الذي ُيجمع على ُفُعْول هو َفعل مثلث الفاء اسًما، َفعل مثلث الفاء، أي 

ا إذا كان اسًما ال وصًفا، كلها ُتجمع على َفعل، أو فِعل، أو ُفعل، مثلث العين اسمً 

ُفُعْول، مثل كعب وكعوب، فلس وفلوس، هذا على َفعل، وحمل وحمول، 

 وضرس وضروس هذا على فِعل، وجند وجنود، وبرد وبرود هذا على ُفعل.

 (.79:33@)  الب:

نحن قلنا مثلث الفاء، نعيد فعل مثلث الفاء اسًما، إًذا ُفُعْول يماد  الشيخ:

تص بَفعٍل اسًما وَيطَِّرد يف َفعٍل مثلث الفاء اسًما، كل ذلك ُيجمع قياًسا على يخ

 ُفُعْول.

وجاء ُفُعْول بقلة يف غير ذلك، يف فعٍل اسًما، جاء ُفُعْول يف فعل اسًما، نحو أسد 

 وأسود.

 ابن مالك يف األلفية قال: 

 َفِعةةةةةةةلع َنْحةةةةةةة   َكبِةةةةةةةْد 
ةةةةةةةْ لض ع   َوبِ  

 

   َِ  اَي َ  َّةةةةةةرِ   َخةةةةةةل  َغالِِبةةةةةةا َكةةةةةة

ْ َلَق   اْسِما  َفْعلض   فِ    َله    َوَفَعْل   أْلَ ا  م 
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يعني َفَعل له، كم ذكر من وزن؟ ُيجمع على ُفُعْول ثالثة، َفعل وَفْعل وَفِعل  

 ونحن قلنا إنما َيطَِّرد يف فعٍل اسًما ويف فعٍل مثلث الفاء اسًما.

ذا قلنا قليل، وابن مالك ذكرها وَفَعل ُمطَِّرد أم قليل يف فعول؟ قلنا قليل، لما

هنا؟ ُتفهم القلة من قول ابن مالك َفعل له، وفعٌل له، أي فعٌل له الُفُعْول ولم يذكر 

وال اطراًدا كما ذكر مع فعل  " خل غالِبا مع فعل"مع فعلس اختصاًصا كما قال 

 ا يف فعٍل.، أي أنه جاء أيًض "وفعل له"مثلث الفاء يف قوله كذاك َيطَِّرد يف فعل، قال: 

 هو فِْعالٌَن، وفيه يقول ابن مالك:  ال دن الرالَ عشر:

َعالِ  ْعاَلنع    َولِْل  
 َ َصْل    فِ

َض َوَقةةةا ض َمةةةَع َمةةةا  ةةةْ  ةةة    
 َوَشةةةاَ  فِ

 

َما َوَقةةةةةلَّ فِةةةةة  َغْيرِِ َمةةةةةا    َاةةةةةاَ ا  

فِْعاَلٌن، وهو يشيع يف ثالثة أشياء،  ال دن الرالَ عشر من أودان جم   الكررة: 

   شيئين؟ ثالثة أشياء، يقول:أو يف

َعالِ  ْعاَلنع  َولِْل  
 َ َصْل  فِ

َض َوَقةةةا ض َمةةةَع َمةةةا  ةةةْ  ةةة    
 َوَشةةةاَ  فِ

 

َما َوَقةةةةةلَّ فِةةةةة  َغْيرِِ َمةةةةةا    َاةةةةةاَ ا  

ْعالَنع  شيع يف ْالْْ أشياُّ: 
 إِيا نِ ل فِ

فعال اسًما، يشيع يف فعاٍل اسًما، مثل وغالم، وغلمان، وغراب،  ا ول:

 األول. وغربان، هذا

مما ُيجمع على فِْعاَلٌن: ُفعل وَفعل، واوي العين، ُفعل وَفعل واوين  والراين:

العين، إذا كان االسم على فِْعاَلٌن وعينه واو أو علة َفعٍل وعينه واو، فإنه ُيمع على 

فِْعاَلٌنى مثل حوت، ُيجمع على حيتان، وعود على عيدان، وقاٍع على قيعان، وتاٍج 

 على تيجان.
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ما وزنه؟ ُفعل وعينه واو، وعود على وزن ُفعِل وعينه واو، قاع، ما وزن  حوت

 قاٍع؟ وزنه َفعٌل.

القاع والتاج عينهما كما ترون ألف ومن المتفق عليه أن األلف ال يكون أصاًل 

يف كلمٍة متصرفة، أي يف كلمة تقبل التصريف يعني يف اسٍم عربٍي معرب أو فعٍل 

 يف اسٍم عربٍي معرب وفعل متصرف، إما أن تكون متصرف، األلف ال تكون أصاًل 

 زائدة أو أن تكون منقلبة.

وتكون منقلبة عن ماذا؟ إن كانت منقلبة تكون منقلبة عن واو، أو عن ياء، فهي 

 يف داٍر منقلبة عن واو، ألهنا من دار يدور، ويف قال من واو، ويف باع من ياء.

، هي ال شك بحسب القاعدة وقد يكون أصلها مجهواًل، كما يف قاٍع وتاٍج 

منقلبة عن واو أو عن ياء، لكن األصل هنا مجهول، وكذلك يف كلمة صاج، وإذا 

 كان أصلها مجهواًل، فإهنم يلحقوهنا بالواو.

فإذا كان أصلها واو أو ياء، فإنك ستعيد األلف إلى الواو أو الياء، لكن يجب 

تقول: األصل يف تاج توٌج، أن تعيد األلف إلى واٍو متحركة أو واٍو متحركة، ف

فحينئٍذ يصح أن يقال أن الواو انقلبت إلى ألف بحسب القاعدة ألن الواو إذا 

 تحركت وانفتح ما قبلها تنقلب ألًفا، وكذلك يف قاع.

لكن لو قلنا أن األصل واو ساكنة؟ َتوج، لم يكن هناك علة لقلبها ألًفا، يجب 

لب، ال تقلب إال إذا كانت متحركة، أن تبقى كما هي توج، مثل خوف، نوم، ما تق

 إًذا نقول إن األصل َتَوٌج على وزن فعٍل.

فلهذا خوف ال ُيجمع على فعالن أو نوم ال ُيجمع على فعالن، ألنه على وزن 

فعٍل، وإنما الذي ُيجمع على فعالن، هو فعل، واوي العين، مثل قاٍع وقيعان، وتاٍج 

 وتيجان.
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ثالثة أشياء يف فعال اسًما ويف ُفعٍل وَفعٍل واوي العين، قلنا إن فِْعالَن َيطَِّرد يف  

 ويف أمٍر ثالٍث لم يذكره ابن مالك يف هذين البيتين وهو يف ُفَعٍل اسًما.

مثل ُصرد ُتجمع على فعالن صردان، وقد ذكره ابن مالك يف أول الباب، 

 بقوله: 

ْعةةةةةةةةةةةاَلن  
 َوَغالِِبةةةةةةةةةةةا َأَغنَةةةةةةةةةةةا     فِ

 

ةةةةةةْ لِِ  ْ    َِ َعةةةةةةلض َك  ِصةةةةةةْرَ ان   فِةةةةةة  ف 

وعرفنا هناك لماذا قدم هذا البيت؟ لكي يكمل الكالم على ما ُيجمع من  

أن فعالن َيطَِّرد يف ثالثة أشياء يف  الثالثي المجرد، فبذلك يكون قد ذكر 

 فعال اسًما ويف فعٍل اسًما ويف ُفعل وَفعٍل إذا كان واوي العين.

 فهذه األبيات التي تجاوزناها يف الشرح.

نكون قد انتهينا بحمد اهلل من شرح الباب كله باب جمع التكسير، إن  وبذلك

 .-إن شاء اهلل–كان هناك من سؤال على الباب كله فنستمع إليه 

 (.90:12@)  الب:

فعال طوال، ال أعرف ذلك، السبع الطِوال بالكسر، أنا ما أعرف ذلك  الشيخ:

 أنا الذي أعرفه السبع الطِوال، هكذا تضبط.

يًئا آخر الطول ُفعل، وهل جاء السبع الُطول أيًضا ال أدري، أنا الذي الُطول ش

يف بالي ولست متأكًدا أنه قال رجٌل طواٌل بمعنى طويل لكن هذا مفرد ليس جمًعا 

رجاًل طوال بمعنى طويل، هذا شيء آخر، لكن الكالم على جمع الطويل إهنا 

 طويلة فطوال.

أن نتأكد الُطول أو الطِول ثم نبحث عن هل جاء السبع الطول، تأكد منها، البد 

مفردها، ماذا يكون المفرد إذا كان المفرد طوياًل أو طويلة يجمعان على طوال 

 فقط.
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 (.92:02@)  الب:

 قالوا كذلك، هو قاع وصاج، وتاج، هذه مجهولة. الشيخ:

 (.92:20@)  الب:

قال األصل واو أنا أسأل مثاًل باع نقول األصل ياء ألنه من يبيع بيع، و الشيخ:

ألن من يقول قول، لكن قاع ما يف قاع يقيع، أو قوع إال إذا كنت تنظر إال قيعان، 

قيعان ال يدل على األصل، ألن القاف مكسورة، وقد يكون األصل قوعان، ثم 

قلبت الواو ياًء قيعان كما يف ميزان، وهذا يف اإلعالل سيأيت يف اإلعالل، الياء إذا 

قلب ياًء كما يف ميزان، ميزان هذا مفعال من الوزن، من وزن، سكنت وقبلها كسرة تُ 

يف األصل واو موزان ثم قلبت الواو ياًء فليس بدليل إن كان عندك دليل آخر ننظر 

 فيه.

 (.93:25@)  الب:

 دعا يدعو، نعم دعو. الشيخ:

 (.93:39@)  الب:

وف، هات النص لننظر فيه، المعروف أن دعا يدعو واوي هذا المعر الشيخ:

 هات النص لكي ننظر فيه.

 (.93:53@)  الب:

هم قالوا إن المجهول إما أن ُيلحق بواو، وإما أن ُيلحق بالياء، فاألصل  الشيخ:

أن ُيلحق باألكثر فألحق بالواو فقط، المسألة سهلة يف ذلك، لكن يعني ألن األصل 

ر فليس لنا إال أن األمر يكون تبع الكثير، قد يكون تبع القليل لكن إذا ُجِهل األم

 نتبعه بالكثير.
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 (.94:29@)  الب: 

 الكوع الحاجات العامية ال هناية لها، ما أدري. الشيخ:

 ا سب   بعد الِا م يف شرح باب التصرير. -إن شاُّ اهلل–وإلى لِا نا 

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 شرون بعد املائةالدرس السادس والع
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته وحياكم اهلل يف ليلة االثنين السابع من شهر 

يف جامع الراجحي يف حي جمادى اآلخرة من سنة خمسة وثالثين وأربعمائة وألف 

الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السادس والعشرين بعد 

 .المائة، من دروس شرح ألفية ابن مالك 

يف باب التصغير، وهو كما ترون جاء  -إن شاء اهلل تعالى–درسنا هذه الليلة 

لباب باب التصغير بعد باب جمع التكسير وكالهما من أبواب التصريف، وهذا ا

 بيًتا، نبدأ الدرس بقراءهتا:  22يف  -عليه رحمة اهلل–عقده ابن مالك 

 : قال 

 التَّْصِرير  

َعةةةةةةةْيالِ اْجَعةةةةةةةِل اْلر الَِْةةةةةةة َّ إَِيا 833  .ف 

 

ا   َِ ب  فِةةةةة  َقةةةةة َِ ةةةةة ه  َنْحةةةةة   ق  َْ ْر  َصةةةةةرَّ

َعْيِعةةةةةةلض لَِمةةةةةةةا 834  َعْيِعةةةةةةلع َمةةةةةةةَع ف   .ف 

 

ََ َكَ ْعةةةةةةِل ِ ْرَ ةةةةةة ض        َرْ ِ َمةةةةةةاَفةةةةةةا
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ِصةةةْل 835  نَْتَ ةةةى اْلَ ْمةةةِع و   .َوَمةةةا بِةةةِه لِم 

 

 اْلتَّْصةةةةةِرْيرِ ِصةةةةةْل   
ِْ  بِةةةةةِه إَِلةةةةةى َأْمرَِلةةةةة

ْعةةِ ْ    َ ةةا َقْبةةَل اْل َّةةَرْ  836  َْ زع 
 .َوَجةةا ِ

 

    ْ َِ  إِْن َكةةاَن َبْعةة   اٍْسةةِ  فِْي َمةةا اْنَحةة

ةةةةل  َمةةةةا 837  ْيةةةةاِ  ك  ِِ ةةةةدع َعةةةةِن اْل
 .َوَ ا ِ

 

ِسةةةَماَخةةةاَلَا فِةةة   ْكِمةةةا ر     اْلَبةةةاَبْيِن   

 .لِتِْلِ َ ةةةا اْلتَّْصةةةِرْيرِ ِمةةةْن َقْبةةةِل َعَلةةةْ  838 

 

َ  اْنَحةةةةةْت    ةةةةةِه اْلَ ةةةةةْت
ِْ  اْو َمدَّ

َض ْأنِْيةةةةة َْ 

َة َأْفَعةةةةالض َسةةةةَبْق 839  اَي َمةةةةا َمةةةةدَّ َِ  .َكةةةة

 

 َأْو َمةةةةدَّ َسةةةةْكَراَن َوَمةةةةا بِةةةةِه اْلَتَحةةةةْق   

 840  َ َِ َ ْيةةةةة ا  .َوَألِةةةةةا  اْلتَّْأنِْيةةةةة ةةةةةدَّ  م 

 

ا   ةةةةةةةةةةةدَّ نَْ ِصةةةةةةةةةةةَلْيِن ع  َ  م  ةةةةةةةةةةةاص  َْ  َو

ا اْلَمِزْ ةةةةةد  آِخةةةةةَرِا لِْلنََّسةةةةةِب 841  َِ  .َكةةةةة

 

ةةةةةةةِب    َركَّ َعةةةةةةةاِ  َواْلم  ةةةةةةةز  اْلم   َوَع  

ةةةةةةةةةا َفْعالََنةةةةةةةةةا 842  َْ ا ِدَ اَ  َِ  .َوَ كةةةةةةةةة

 

 ِمةةةةةةةْن َبْعةةةةةةةِد َأْرَبةةةةةةةعض َكَزْعَ َراَنةةةةةةةا  

 .َوَقةةةةةْدِر اْنِ َصةةةةةاَل َمةةةةةا َ لَّ َعَلةةةةةى 843 

 

ْرنِ    َض َجةةةةةاَل َْ َْْصةةةةةِحْي  َأْو َجْمةةةةةِع 
ْض  َيةةةةة

ْصةةةر َمَتةةةى 844  َِ و اْل َِ ي   .َوَألِةةةا  اْلتَّْأنِْيةةة

 

ْرَبَتةةةةةةةا    َلةةةةةةةْن   
ْض  َداَ  َعَلةةةةةةةى َأْرَبَعةةةةةةة

َبةةةةةاَر  َخْيةةةةةرِ 845  َْْصةةةةةِرْيرِ     .َوِعنْةةةةةَد 

 

َبْيةةةةةةر   َبْيةةةةةةَر  َفةةةةةةاْ ِر َواْلح   َبةةةةةةْيَن اْلح 

انِِيةةةةا َلْينِةةةةا 846  َْ ْ   َْصةةةةلض  ِلةةةةْب .َواْر    ق 

 

ْ ِصةةةةةةْب     ِْ َ ْ َمةةةةةة ِْ َصةةةةةةْيْر ق  ْيَمةةةةةة ِِ  َف

ةةةةتِْ  847  َيْيةةةةدع َو    ع 
َِّ فِةةةة  ِعْيةةةةدض  .َوَشةةةة

 

ِلةةةة ْ     لِْلَ ْمةةةةِع ِمةةةةْن َيا َمةةةةا لَِتْصةةةةِرْيرض ع 

 .َوا َلِةةةةا  اْلرَّةةةةاِن اْلَمِزْ ةةةةد    ْ َعةةةةل  848 

 

ْيةةةةِه   ْ َ ةةةةل    
ا َمةةةةا ا َْصةةةةل  فِ َِ  َواِوا َكةةةة

ة  اْلتَّْصةِرْيرِ َمةا .َوَكْمِل اْلَمنْ 849 
ةْ َص فِ  ِ 

 

الِِرةةةةا َكَمةةةةا   َْ  َلةةةةْ  َ ْحةةةةِ  َغْيةةةةر اْلتَّةةةةاُِّ 

ر  اْكَتَ ةةةةى 850   .َوَمةةةةْن بَِتةةةةْرِخْي ض   َصةةةةرَّ

 

َ ْيِا َ ْعنِةةة  اْلِمْعَ َ ةةةا    بِا َْصةةةِل َكةةةاْلع 

ََ ِمةةْن 851  ْر َِ َمةةا َصةةرَّ  .اْخةةتِْ  بَِتةةا اْلتَّْأنِْيةة

 

ْ الَِْةةةةةةة       
َض َعةةةةةةةارض ةةةةةةة ؤنَّ  َكِسةةةةةةةن  م 

ةةةَر  َيا َلةةةْبِء 852  ةةةْن بِاْلتَّةةةا     .َمةةةا َلةةةْ  َ ك 

 

ةةةةةةةةةةرض َوَخْمةةةةةةةةةةءِ    َِ  َكَشةةةةةةةةةةَ رض َوَب

ْوَن َلةةةةةْبءض َوَنةةةةةَدْر 853  ةةةةةْريع    َْ  َِّ َشةةةةة  .و 

 

ْ الَِْي ةةةةةةا َكَرةةةةةةرْ    ْيَمةةةةةةا 
ةةةةةةا فِ َْ   َ  َلَحةةةةةةا

ب الَّتِةةةة  854  ِِ ْوِيا الَّةةةة  ِ ةةةة َوا ش  ر   .َوَصةةةةرَّ

 

ةةةةة   َْ ْوِ  ِمنَْ ةةةةةا  ةةةةةر   ا َوِْةةةةة َوَيا َمةةةةةَع اْل  

 يف نظم هذا الباب باب التصغير. فهذا ما قاله  

 معناه التقليل. التصرير يف اللرْ:
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هو تغييٌر مخصوٌص يطرأ على االسم المعرب فيحول  ويف اص الح النح  ين:

 بنيته إلى بنية فعيل، أو فعيعل، أو فعيعيل، هذا هو التصغير يف اصطالح النحويين.

بعض األسماء؟ أي ما أغراض التصغير، وما  فإن قلت لماذا ُيصغر العرب

فوائد التصغير؟ فللتصغير فوائد وأغراٌض كثيرة، تستعمل يف القديم ويف الحديث، 

 أشهر هذه الفوائد واألغراض التقليل، وهو المعنى اللغوي للتصغير.

والتقليل يف التصغير يكون ألشياء كثيرة، يكون للحجم، أي حجم هذا المقلل 

بيل، صغرت للجبل حجمه، أو لتقليل العظمة، نحو أسيد يف تصغير قليل، نحو ُج 

 أسد، ربما يكون كبيًرا يف السن، أو كبيًرا يف الحجم، ليس بذي عظمة وهيبة.

أو لتقليل الكثرة، كدريهمات، أو لتقليل الزمان، نحو: سآتيك قبيل المغرب، 

ة والمنزلة، كقولك: أو لتقليل المكان، نحو فويق الجبل، أو لتقدير القدر والمكان

 هذا أصيغر منك، أو هذا األحيقر، فهذا الغرض هو أهم األغراض وهو التقليل.

فلهذا ُيشتهر عند البصريين أهنم يسمون باب التصغير باب التحقير، وقلما 

يعربون عنه بالتصغير، ال يريدون بالتحقير االحتقار، وإنما يريدون بالتحقير 

 التقليل.

أيًضا التعظيم، وهو عكس األول، وهذا غرٌض قليل ومن أغراض التصغير 

وكل  أ َنا ض سْ َ  "ولكنه موجود يف الكالم قديًما وحديًثا، ومن ذلك قول الشاعر: 

ْع ْصَ ر  ِمن ا ا َناِمل   َوْ      ، ْ ل  َبينَ    ."َْدخ 

 أراد بذلك أن ُيعظمها ال أن يحقرها أو يقللها.

ح والتدليل وهذا الغرض يكثر يف تصغير التملي ومن أغراض التِليل أ ِعا:

المحبوب، وتصغير الوالدين ألسماء األوالد مثاًل ولده اسمه مثاًل فهد، يقول 

 تعالى يا فهيد، ونحو ذلك، أو كقولهم يا بني، أيًضا هذا من باب التمليح والتدليل.
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والتلطف تريد أن تتحبب وأن تتلطف مع  ومن أغراض التصرير أ ِعا التحبب: 

المصغر كتصغير اسم الزوجة، وتصغير أسماء اإلخوة، وأطفال اآلخرين، من  هذا

(؟@)ذلك ما جاء يف الحديث  َمْيرض ما فَعل الن َرير  أن  ملسو هيلع هللا ىلصالظاهر أنه ورد عنه  أبا ع 

يتلطف مع هذا الطفل، ومن ذلك ما روي يف الحديث من قوله: يا حميراء، 

اء فيه الحميراء فهو ضعيف، والكلمة المشهورة عند المحدثين أن كل حديٍث ج

 إال أن الغرض من هذا أن الحميراء هنا لتصغير التلطيف والتحبب.

وكذلك قولك: يا ُأخي، وقد يكون التصغير للرتحم لزيادة الرتحم، لقولك 

تأيت  هذا رجٌل مسيكين، تريد أن تزيد من الرتحم عليه، وهناك أغراض وفوائد

هم أغراض وفوائد التصغير، أما أهم ما يف مكان السياق ُتفهم من السياق فهذه أ

الباب الذي يهتم به الصريف، فهو بنية التصغير، يعني أوزان التصغير، كيف تصغر 

 االسم.

  :التصغري له ثالثة أوزان، وهي 

 .فعيل 

 .فعيعل 

 .فعيعيل 

هذه الثالثة يسموهنا أوزان التصغير، يسموهنا أوزان التصغير وهي تختلف عن 

، عن األوزان التصريفية، األوزان التصريفية أي الوزن التصريفي أوزان التصريف

الذي سيأيت يف باب التصريف: هو أن تقابل األصول الحروف األصلية بالفاء 

والعين والالم، ثم تنظر يف الحروف الزائدة، فإن كانت من تكرار حرٍف أصلي، 

 "ألتمونيهاس"فتكرره، وإن لم تكن من تكرار حرٍف أصلي وإنما هي من حروف 

 فتضعها بلفظها يف الميزان، هذا الميزان الصريف.
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أما األوزان يف هذا الباب بالذات باب التصغير، فنسميها باألوزان التصريفية 

وهي ثالثة، وهي ال تنظر ألصالة الحرف وزيادته وإنما تنظر إلى عدد الحروف 

 فقط.

تصريفية، بحسب وكل األسماء المعربة ُتصغر على واحد من هذه األوزان ال

 ماذا؟ بحسب عدد حروفه، عدد حروف هذا االسم.

فيصغر على فعيل، نحو: جبل وجبيل، وقمر  إن كان اٍس  ْالْْ أ ر :

 وقمير، وعمر وعمير، وبحر وبحير، وهكذا.

أًيا كانت أصلية كلها أم بعضها زائد، إذا كان  وإن كان اٍس  أربعْ أ ر : 

 لى فعيعل.االسم أربعة أحرف فإنه ُيصغر ع

 ."دريهم"وهو رباعي مجرد  "درهم"نقول يف  

 ."جعيفر"وهو رباعي مجرد  "جعفر"ونقول يف  

 ."أحيمد"وهو ثالثي مزيد بالهمزة  "أحمد"ونقول يف  

 ."ُمصينع"وهو ثالثي مزيد بالميم  "مصنع"ونقول يف 

 ."عويل"وهو ثالثي مزيٌد باأللف بعد فاءه:  "عالم"ونقول يف  

 ، فعيل."غزيل"وهو ثالثي مزيد باأللف بعد عينه غزال  "غزال"ونقول يف 

نقول هذه األسماء يف تصغيرها على وزن فعيعل، ُمزيل فعيعل، هذا الوزن 

 التصريفي.

نظرنا إن كان قبل آخره  فإن كان اٍس  على خمسْ أ ر  أو ستْ أ ر :

جنون وم"، "مفتاح مفيتيح"، و"عصفور، عصيفير"حرف مد فعلى فعيعيل، نحو 

 ."مضروب مضيريب"، و"مجينين
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، بعد حذف "فعيعل أو فعيعيل"وإن لم يكن قبل آخره حرف مد فنصغره على  

الزوائد حتى يعود إلى أربعة أحرف، لما سبق تقريره يف جمع التكسير، من أن 

االسم ال ُيجمع جمع تكسير وال ُيصغر إال إذا كان ثالثًيا أو رباعًيا، خماسي 

 ُيصغر، ال ُيجمع جمع تكسير وال ُيصغر حتى يعاد إلى أربعة سداسي ما ُيجمع وال

 أحرف.

وهذا خماسي مجرد، البد أن نحذف الحرف الخامس،  "سفرجل"نحو 

وتعود الكلمة، أو فيعود االسم إلى أربعة أحرف فيكون رباعًيا فنصغره على فعيعل 

 ."سفيريج" "فعيعيل "أو على  "سفيرج"

 ."فريزيد"أو  "فريزد"قول: نحذف القاف فن "فرزدق"وكذلك 

هذا خماسي البد أن نحذف وعرفنا يف جمع التكسير أننا  "منطلق"وكذلك يف 

 ."مطيليق"، أو "ُمطيلق"نحذف النون، فنقول 

 ، وهكذا."محيدب أو محيديب"نقل  "محدودب"وكذلك يف كلمة  

ـ بــ "فعيل وفعيعل وفعيعيل"ويمثل بعض النحويين ألوزان التصغير الثالثة: 

 ."فليس ودريهم ودنينير"

رباعي ُيصغر على  "درهم"، "فعيل فليس"ثالثي ُيصغر على:  "فلس"

هذا خماسي قبل آخر حرف مد فيصغر على فعيعيل  "دينار"، و"فعيعل دريهم"

 ."دنينير"

أن التصغير كيف يون؟ كيف يحدث؟ التصغير يكون بضم الحرف  الخالصْ:

اٍء ساكنٍة ثالثة، زيادة أي نحن نزيد ياًء ساكنة األول، وفتح الحرف الثاين، وزيادة ي

 ثالثة تسمى ياء الصغير، ويقتصر على ذلك يف الثالثي، هذا الذي نفعله يف الثالثي.

، وأما غير الثالثي فُيفعل به عند تصغير ما سبق "بحر بحير"، "فلس فليس"
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ر ما بعد ياء نضم األول ونفتح الثاين ونزيد ياء التصغير، ونزيد على ذلك أننا نكس

 ، هذه الخالصة."دنينير"ويف دينار:  "دريهم"التصغير، فنقول يف درهم: 

ونحن قبل قليل ذكرنا أن هذه األوزان الثالثة تسمى أوزان التصغير، وهي 

تختلف عن أوزان التصريف، وهي خاصة بباب التصغير، أوزان التصريف لكيال 

ثالثة اعتماًدا على عدد الحروف، ُيكثر األوزان واألبنية يف هذا الباب جعلوها 

 بغض النظر عن كون الحرف أصلًيا أو زائًدا.

لو أردنا أن نطبق األوزان التصريفية يف هذا الباب،  أما ا ودان التصر  يْ:

لكانت األوزان كثيرة، ألن األوزان التصريفية كما تعرفون تعتمد على كون الحرف 

الفاء والعين والالم، وإن كان زائًدا ُنظِم، فإن أصلًيا أو زائًدا وإن كان أصلًيا قوبل ب

كانت زيادته عن تكرير حرٍف أصلي ُكرر هذا الحرف األصلي، وإن لم يكن كذلك 

 ووضع بلفظه يف الميزان. "سألتمونيها"بل كان من حروف 

حتى يف الميزان الصريف:  "دريهم فعيعل"فعلى ذلك نقول يف تصغير درهم 

، "أحيمر"ة، لكن أحمر على وزن أفعل، نصغره على ألن الحروف أصلي "فعيعل"

 أفيعل. "أحيمر"؟ أفيعل، أحمر أفعل، "أحيمر"ما ميزانه الصريف 

أحيمر "ألن الهمزة أصلية ليست الفاء، مع أننا نقول يف ميزان وزن التصغير 

، هذا فقط من باب تقليل األوزان يف باب التصغير، وإال ميزانه الصريف "فعيعل

وزنه  "مصينع"وتصغير:  "مفعل"وزنه الصريف  "مصنع"، كذلك "علأحيمر أفي"

 ."مفيعل"وزنه الصريف  "ُمفيعل"الصريف ميم زائدة 

 "غزال"، "عويلم فويعل"ميزانه الصريف  "عويلم"وتصغيره:  "فاعل"عالم 

 ."غزيل فعيل"، ميزانه الصريف "ُغزيل"فعال، وتصغيره 

ثالثة فعيل وفعيعل وفعيعيل هي أوزاٌن فهذا هو تنبيهان على أن هذه األوزان ال
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تصغيرية، وليست أوزاًنا تصريفية، الغرض منها تقليل األوزان وضبط الباب  

 وتسهيل األحكام يف هذا الباب باب التصغير.

الحركات واحدة، فعيل األول مفتوح، كما قلنا التصغير دائًما بضم األول، 

ح الثاين: سواء كان أصلًيا أو زائًدا، سواًء كان األول حرًفا أصلًيا أو زائًدا، وفت

والزيادة فيها ساكنة، وكسر ما بعدها، هذا هو التصغير بغض النظر عن كون 

 الحروف زائدة أو أصلية.

 له شروط، ليس كل كلمة ُتصغر، بل ال ُيصغر إال ما انطبقت فيه التصرير:

 شروط التصرير: 

 :خواص األسماء،  أن يكون المصغر اسًما، فالتصغير من الشرط ا ول

 الفعل ال ُيصغر، والحرف ال يصغر.

قالوا: شذَّ عن هذا شيء واحد، وهو فعل التعجب، فعل التعجب يف قولهم ما 

وأفعل ما أفعله فعل، عند  "يا أميلح غزالًنا"أفعله جاء يف السماع تصغيره، كقوله: 

 الجمهور وهو الصحيح، فتصغيره شاذ ألنه من تصغير الفعل، وعللوا ذلك

 بتعليالت، تجعله قريًبا من االسم، فلهذا ُصِدق.

 :أن يكون معرًبا. الشرط الراين من شروط المصرر 

ماذا يقابل المعرب؟ المبني، المبنيات ال تصغر، الضمائر ال تصغر، أسماء 

 الفعل ال تصغر، أسماء االستفهام، أسماء الشرط ال تصغر.

الموصولة الذي وإخوانه، قالوا: شذَّ من هذا يف السماع تصغير األسماء 

وأسماء اإلشارة: ذا وإخوانه، فجاء يف السامع تصغيرها، وسيذكر ذلك ابن مالك 

 يف آخر بيت يف هذا الباب.

 .الشرط الرالَ: فيما   صرر 
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أيكون المصغر خالًيا من صيغة التصغير أال يكون على صيغة التصغير، من  

وهو الفرس الذي  "يثكم"وضع أول موضع على دريد، وكذلك  "دريد"ذلك 

بين األسود واألحمر، وتعليل ذلك واضح هو أن المصغر ُيصغر، كما أن المحلوق 

 ال ُيحلق.

مع أن هذه المسألة فيها خالف بين الفقهاء، بعضهم قال يمشي عليه بالموس 

 ولو كان أقرع، وبعضهم قال ال ما يف حاجة لُيحلق.

 ناَ قاباِل للتصرير.الشرط الرابع فيما   صرر: قال ا إن  ك ن مع 

فعلى ذلك ال ُتصغر جموع الكثرة؛ ألن الكثرة للتكثير، بخالف جموع القلة 

فيجوز أن ُتصغر، وبناًء على ذلك أيًضا قالوا: ال ُتصغر األسماء المعظمة شرًعا، 

 مراًدا هبا مسمياهتا.

جل –ال تصغر األسماء المعظمة شرًعا مراًدا هبا مسمياهتا، كأسماء اهلل وصفاته 

، فال يجوز أن تصغر الرحمن وتقول الرحيمن، اسًما هلل أو صفة هلل هذا ال -جالله

 يجوز.

وكذلك أسماء األنبياء، وكذلك أسماء كتب اهلل كالقرآن واإلنجيل والتوراة، 

وكذلك المصحف مراًدا به القرآن، وكذلك المسجد، مراًد به الصالح، فهذا معنى 

ا خرجت هذه األسماء عن مسمياهتا المعظمة شرًعا قولهم مراًدا هبا مسمياهتا، فإذ

فال بأس بتصغيرها، نحو عبد الرحمن، نصغره على رحيم، ألنك ال تصغر الحقيقة 

 الرحمن، وإنما تصغر هذا العبد.

وكذلك المصحف إذا قلت مصيحف تريد األوراق التي ُتقرأ وكتب فيها 

بأس بالتصغير، وهذا معنى  القرآن أو مسيجد تريد تصغير هذا المكان، فحينئٍذ ال

 قولهم ال تصغر األسماء المعظمة مراًدا هبا مسمياهتا.
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 (.27:15@)  الب: 

عبد الرحمن كما سيأيت إن أردت تصغيره قياًسا فتصغر الجزء األول  الشيخ:

تقول عبيد الرحمن، عبيد اهلل، عبيد الملك، هذا تصغير قياسي ال إشكال فيه ألن 

فإن الظاهر تصغير للرحمن ليس للعبد، لهذا قالوا اإلشكال فسي قول رحيم، 

ُرحيم وإن كان يف تصغيره مساًسا بالرحمن إال إن النظر فيه للعبد، فلهذا ُأخذت منه 

 الدال ُرحيم.

 (.28:08@)  الب:

ال ستير هذا صيغة مبالغة التصغير يكون بضم األول وفتح الثاين وزيادة  الشيخ:

زن فعيل، وفعيل من األوزان المبالغة، كقولك ياء زائدة، أما ستير فهو على و

 ، هذا عكس التصغير، هذا مبالغة.-جل جالله–صديق، هذا ستير أي كثير السرت 

 هناك سؤال قبل أن نبدأ يف قراءة ابن مالك وشرحها.

 (.28:57@)  الب:

 دينار أصلها ِدنر، الدال والنون والراء، قالوا ُقلبت النون إلى الياء دينار، الشيخ:

 قلبت إحدى النونين ياًء ولهذا أمثلة أخرى.

 (.29:29@)  الب:

 مسجد مسيجد. الشيخ:

 (.29:35@)  الب:

 فيه المسجد، ال تريد  الشيخ:
َّ

تقصد مكان المسجد أي المكان الذي بني

 فيه المسجد.
َّ

 تصغير المسجد، تريد تصغير المكان الذي بني

 فيه المسجد صغير، هذا 
َّ

مراد بمسيجد، ليس قصدك ما هذا المكان الذي بني
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 يقام فيه للصالة والعبادة، وهذا مراد الناس لكن ننبه إلى ذلك.

 (.30:06@)  الب:

إذا أردت أن تزهنا وزن تصغير فعيل فعيعل فعيعيل، تنظر إل عدد  الشيخ:

 الحروف فقط.

 (.30:33@)  الب:

 نعم مطلًقا. الشيخ:

 (.30:41@)  الب:

اه قبل قليل نعيده مرة أخرى، إذا كان اسًما ثالثًيا فعيعل، هذا الذي قلن الشيخ:

 ثالثة أحرف فعلى فعيل.

 وإن كان على أربعة أحرف فعلى فعيعل. 

وإن كان خمسة أحرف أو ستة أحرف، نظرنا فإن كان قبل آخره مد فعلى 

 فعيعيل، وإن لم يكن قبل آخره مد فعلى فعيعل وفعيعيل.

 (.31:17@)  الب:

 أن يجمعوها يف كلماٍت بينها ترابط.يعني أرادوا  الشيخ:

 يف أول  ِا الباب:  قال ابن مالِّ 

َعةةةةةةةةةْياِل اْجَعةةةةةةةةةِل اْلر الَِْةةةةةةةةة َّ إَِيا   ف 

 

ا   َِ ب  فِةةةةة  َقةةةةة َِ ةةةةة ه  َنْحةةةةة   ق  َْ ْر  َصةةةةةرَّ

، "بحر وبحير"االسم الثالثي تصغيره على وزن فعيل، نحو  يقول  

 ."قزى، وقزٌي "وكذلك نحو  "وسلم وسليم"، و"فهد وفيد"و

اجتمعت ياء التصغير الزائدة بياء الكلمة التي هي الم الكلمة  "قزٌي "وقولنا 

، "أذى، وأذٌي "وهكذا يف كل ما كانت المه حرف علة، كـــ  "ُقزٌي "فأدغمتا، فقيل 
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 وهكذا. "عصى، وعصيةٌ "و 

 : ْ  قال 

َعْيِعةةةةةةةةلض لَِمةةةةةةةةا  َعْيِعةةةةةةةةلع َمةةةةةةةةَع ف   ف 

 

َرْ ِ َمةةةةةةا   ََ َكَ ْعةةةةةةِل ِ ْرَ ةةةةةة ض     َفةةةةةةا

لما فاق ثالثة أحرف، يعني أهنما للرباعي والخماسي  "فعيعل وفعيعيل"يقول  

والسداسي ألن االسم كما قيل قبل ذلك وما سيأيت تقريره يف باب التصريف أن 

 االسم ال يقل عن ثالثة أحرف وال يزيد عن ستة أحرف، ما دام اسًما معرًبا.

 : ، ْ  قال فهذا معنى بيته

نْ  ِصةةةةْل َوَمةةةةا بِةةةةِه لِم   َتَ ةةةةى اْلَ ْمةةةةِع و 

 

 اْلتَّْصةةةةةِرْيرِ ِصةةةةةْل   
ِْ  بِةةةةةِه إَِلةةةةةى َأْمرَِلةةةةة

كل ما ذكرناه يف كيفية جمع الرباعي والخماسي والسداسي على  يقول  

فعالل، وفعاليل، ينطبق هنا يف باب التصغير، متى نجمع على فعالل، ومتى نجمع 

 على فعاليل؟ 

 هذا المجرد مثل فعيعل. فعالل:

هذا الذي قبل آخره ياء مثل فعيعيل، هذا الذي أراد أن يقول،  وفعاليل:

 ومقتضى تطبيق ذلك يف باب التصغير ما ذكرناه قبل قليل ونعيده اآلن.

 أن الرباعي ُيصغر على فعيعل، نحو جعفر وجعيفر، درهم ودريهم. و  :

فإهنما ُيصغران على فعيعل أو فعيعيل إذا إذا كان  وأما الخماس  والسداس :

 بل آخرهما حرف مد فإهنما ُيصغران على فعيعل.ق

ومع ذلك يجب أن ُيحذف من الخماسي والسداسي الحروف الزائدة حتى 

البد أن نحذف  "سفرجل"يعود إلى أربعة أحرف لكي يمكن تصغيره، نحو 

، "فريزد"، فرزدق البد أن نحذف الخامس فنقول "سفيرج"الخامس، فنقول: 
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كما عرفنا يف  "فريزق"زدق ونبقي القاف فنقول: فر"ويجوز أن نحذف الدال يف 

 جمع التكسير ألن الدال لها شبٌه بالتاء وهي من حروف سألتمونيها.

فإننا نحذف النون الزائدة، ونبقي الميم الزائدة، ألن الميم  "منطلِق"وأما 

النون زائدة واأللف زائدة  "علندى"، و"ُمطيلق"متصدرة ولها معنى، فنقول 

زية فاأللف لإللحاق والنون متقدمة فجاز أن تحذف النون، وتبقي كالهما له م

 األلف، وجاز أن تحذف األلف وتبقي النون.

 "عليند"بحذف األلف تقول:  "علندى"وكذلك يف التصغير، يجوز أن تصغر 

عليدي ثم  "عليدٍ "بحذف النون وإبقاء األلف، فتقول:  "علندى"ويجوز أن تصغر 

 ."عليدٍ "تعلها علة قاٍض 

 إًذا ما قلناه يف جمع التكسير من أن الخماسي والسداسي.

إًذا ما ذكرناه يف جمع التكسير من أن الخماسي والسداسي يجب أن ُيحذف 

من لكي يعود إلى أربعة وكيف نحذف شروط الحذف، وما الذي يفضل على غيره 

 بيت.يف الحذف، كل ذلك ُيطبق يف باب التصغير هذا الذي أراده ابن مالك هبذا ال

 : بعد يلِّ ْ  قال ابن مالِّ 

ةةةةةل  َمةةةةةا  ْيةةةةةاِ  ك  ِِ ةةةةةدع َعةةةةةِن اْل
 َوَ ا ِ

 

ِسةةةَما   ْكِمةةةا ر  ةةة  اْلَبةةةاَبْيِن   
 َخةةةاَلَا فِ

أنه جاء يف السماع أشياء قليلة خالفت هذه األحكام التي ذكرها  يذكر  

يف باب جمع التكسير، وباب التصريف، أي أن هناك شواهد قليلة جاء فيها 

 على غير لفظ المصغر، من ذلك مغرب.التصغير 

يريدون  "مغيربان"نعرف المغرب وقت المغرب، قالت العرب يف تصغيره: 

 ."مغيرب"أول المغرب، سأتيك مغيربان أي أول المغرب، وتصغيره القياسي 

يريدون أول العشاء، سنتعشى عشيشًيا أي  "عشيشًيا"وقالوا يف تصغير عشاء: 
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 د شيًئا.أول العشاء إن تأخرت لن تج 

 ."ُعشية"والقياس يف تصغير عشاٍء: 

وكذلك يف جمع التكسير قالوا مثاًل يف جمع رهٍط أرهاط، وإذ قالوا يف جمع 

رهٍط أراهط وأرهاط، الذي يعنينا اآلن جمعوا بالكسرة رهًطا على أراهط، 

والقياس أن ُيجمع رهًطا يف الكثرة على رهوط، قياس فعل على فعول، مثل قلب 

 فلس وفلوس.وقلوب، و

مثل حاجز وحواجز،  "بواطل"والقياس:  "أباطيل"وقالوا يف جمع الباطل: 

وكاهل وكواهل، فهذه جاءت يف السماع أي جاء جمعها على خالف مفردها، 

وجاء تصغيرها على خالف مفردها، هذه كلمات قليلة هي محفوظة وباهبا 

 السماع، فهي يف ذاهتا فصيحة، يف قمة الفصاحة.

ال إشكال فيها أبًدا، لكن ال تقيس عليها، ألن  "مغيربان"ل: أزورك عندما تقو

 القياس ال يكون إال على الكثير المطرد.

 (.41:30@)  الب:

ال المسموع هو األفصح، لغة السماع، المسموع ال ُيقدم عليه شيء،  الشيخ:

 القياس إنما يكون فيما ال ُيسمع.

 (.41:39@)  الب:

 من عشية. كذلك عشيشية أفصح الشيخ:

 : ، ثم قال ابن مالك "عشيشًيا"أنا أظن العامة يستعملوهنا 

 لِتِْلِ َ ةةةةا اْلتَّْصةةةةِرْيرِ ِمةةةةْن َقْبةةةةِل َعَلةةةةْ  

 

َ  اْنَحةةةةةْت    ةةةةةِه اْلَ ةةةةةْت
ِْ  اْو َمدَّ

َض ْأنِْيةةةةة َْ 

َة َأْفَعةةةةةالض َسةةةةةَبْق   اَي َمةةةةةا َمةةةةةدَّ َِ  َكةةةةة

 

 َأْو َمةةةةدَّ َسةةةةْكَراَن َوَمةةةةا بِةةةةِه اْلَتَحةةةةْق   
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من أحكام التصغير التي ذكرناها قبل قليل أن ما بعد ياء : يقول 

إال يف ثالثة مواضع فإنه ال ُيكسر  "درهم ودريهم"التصغير يجب أن ُيكسر، نحو 

 بل يجب أن ُيفتح.

 :وقد ذكر هذه املواضع الثالثة يف هذين البيتني، وهي 

 .َالم اع ا ول: إيا وقع بعدَ عل  ْأني 

بعدها يجب أن ُيكسر إال إذا كان بعده عالمة تأنيث، عند ياء التصغير، والذي 

، والذي بعد ياء التصغير "تميرة"، انتبه ياء التصغير بعد الميم، "تمرة، ُتميرة"مثل 

علم التأنيث يجب  "تميرة"يجب أن ُكسر إال إذا كان بعده تاء التأنيث علم التأنيث 

 أن ُيفتح ما قبله.

نيث ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث وعلم التأنيث كما تعرفون تاء التأ

 ."تمرة وتميرة"المقصورة، 

، الياء بعدها الالم يجب أن تكسر، إال أن الالم هذه بعدها ألف "حبلى حبيلة"

 ."حبيلة"التأنيث فيجب أن ُتفتح 

، هذا الراء يجي أن ُتكسر وإنما فتحت ألن ما بعدها علم "حمراء حميراء"

 التأنيث.

، ماذا بعد الياء "فويطمة"فاطمة كيف ُتصغر قياًسا؟  "ُفطيمة فاطمة"فلو قلت 

 فال يصح التمثيل هبا هنا. "فويطمة"لماذا؟ ألن بعده التاء،  "فويطمة"مكسور 

وهذا يسمى تصغير  "فوطيمة"لكن يصح التمثيل بفاطمة إذا صغرهتا على 

 ترخيم وسيأيت الكالم عليه بعد قليل، فنأجله إلى وقته.

 : ابن مالِّ  ف ِا    ق ل
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َض  َقْبلِ  ِمنْ  اْلتَّْصِرْيرِ  لِتِْلِ َ ا  ْأنِْي َْ  َعَلْ  

علم التأنيث أي عالمة التأنيث وهي تاء التأنيث وألف التأنيث الممدودة 

 والمقصورة.

 إذا وقع بعده ألف أفعال. :الم اع الراين ل ج ب فتَ ما بعد  اُّ التصرير 

ل، أجمال كثرة أم قلة؟ قلة أي هذا الوزن وزن أفعال نحو أجمال جمع جم

هذه  "أجيمال"يجوز أن ُيصغر، صغر أجمال ضم األول وافتح الثاين وزيد ياء 

 أجيمال قليلة، إذا كانت الجمال قليلة ثالثة خمسة سبعة، تقول هذه أجيمال قليلة.

وهي مفتوحة، لماذا فتحت ولم ُتكسر، وقع  "أجيمال"الياء بعدها الميم: 

ثم نصغرها على  "أثواب"مال، وكذلك ثوب ُيجمع على بعدها ألف أفعال أجي

هذا القياس، القياس أدى إلى اجتماع الياء والواو  "أثيواب"قولنا، صغروا أثواب: 

وإحداهما ساكنة، أثيواب، والقاعدة ستأيت يف باب اإلبدال أن الواو والياء إذا 

ُتقلب  اجتمعت وسكنت السابقة وسكنت إحداهما السابقة والالحقة فيجب أن

 ."ما كانت إال أثياب"ومن ذلك قول عمر بن عيسى:  "أثياب"الواو فنقول: 

قلنا يف ذلك قول عيسى بن عمر وكان معروًفا بالفصاحة من الذين لم يلحنوا، 

مع شيء من التقعر يف الكالم، فعندما أخذه الحجاج وطالبه بشيٍء كان قد سلمه 

، فهذا "يف أسي اط قبع ا عشاروي إن كنع إٍ أْيابص"إليه، فلما ضربه قال: 

 الشاهد.

 :  و ِا    ق ل ابن مالِّ

ايَ  َِ ةَ  َما َك  َسَبْق  َأْفَعالض  َمدَّ

 وهذا هو الموضع الثاين.
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 :إذا وقع بعده ألف  الم اع الرالَ مما   ب فيه فتَ ما بعد  اُّ التصرير

 فعالن الذي هو مؤنثه فعلى بالقصر.

تح الراء بعد الياء ألن الراء متلوة تف "سكيران"نحو سكران، نصغرى على 

  ِا    ق له: و "غضيبان"بألف فعالن، وغضبان 

 اْلَتَحْق  بِهِ  َوَما َسْكَرانَ  َمدَّ  َأوْ 

أي ما التحق بسكران، يريد ما كان مثله، ما كان مثله يف ماذا؟ بأن كان ألفه 

ة، هذا هو ونونه زائدتين وأنه ال ُيجمع على فعاليل، وال يكون مؤنثه على فعالن

 باب سكران.

فإن كانت نونه أصلية لم يكن على فعالن أصاًل، ألن النون أصلية مثل 

األرجح فيهما أن النون  "عفان وحسان"، أما عثمان فعالن، خالف "عفان"

من العفن إن جعلنا النون أصلية، ومن  "عفان"من الحسن، و "حسان"أصلية، 

 العفة إن لم نجعلها أصلية.

لى األرجح يف حذف حسان، وليست أصلية على األحسن النون أصلية ع

 "حسيسان"ال  "حسيسين"معنى يف عفان، فإذا صغرنا حسان فنصغره على 

 حسيسين نعم.

سرحان "و "سلطان وسالطين"وإذا ُجِمع فعالن على فعالين، مثل 

فكذلك أي يبقى على أصل التصغير، أي ما بعد ياء التصغير، فتقول يف  "وسراحين

وهو الذئب  "وسرحان"لطان سليطين، يبقى على األصل، سليطين، تصغير س

، وفرحان "غضيبان"، وغضبان "سكيران"، بخالف سكران تقول: "سريحين"

 ، وهكذا."فريحان"

 (.51:48@)  الب:
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، "سكرى" "فعلى"نقول ما ُيجمع على فعاليل، سكران ُيجمع على  الشيخ: 

 وإن جمع على فعاليل خرج من باب سكران.

 (.52:04@) : الب

كلها على فعالن، بما أنه على فعالن إذا األلف والنون زائدتان، لكن  الشيخ:

باب فعالن ليس كله باًبا واحًدا فبعضهم ُيجمع على فعلى كسكرى، وبعضه ال 

ُيجمع على فعالن، ُيجمع على فعاليل، مثل سرحان وسراحين، وسلطان 

 وسالطين.

فيه زائدتين، وُيجمع على فعاليل  فباب سكران هو ما كانت األلف والنون

ومؤنثه فعلى ال فعالنة، وإن كانت مؤنثه فعالنة، وهذه ألفاظ قليلة أوصلوها إلى 

 اسًما مثل سيفان وسيفانة للطويل، رجل سيفان وامرأة سيفانة. 15قرابة 

يف كل شيء، ال يف المنع من الصرف، رجٌل  "سكران"فهذا ال يأخذ حكم باب 

 ."سييفين"كيف نصغر سيفان؟ رجُل سيفاٌن وال هنا و

( فقط حبارى 53:15@وهو ) "العثمان"فإن سألنا بعد ذلك عن تصغير 

يسمى عثماًنا، فكيف تصغيره؟ تصغيره على فعالن، سكران أم على فعالن 

 كسلطان.

نص على أن عثمان ال ُيجمع مع أن ال ُيجمع عليه، فعلى ذلك  سيبويه 

هذا هو  "عثيمان"نقول يف تصغير عثمان  "مانعثي"ُيصغر كسكران، فنقول فيه: 

 القياس وهو نص سيبويه وجمهور النحويين.

بعض اللغويين نقل نقاًل ليس مشهوًرا وهو أن عثماًنا ُيجمع على فعاليل 

 ."عثامين"الحبارى ُيجمع على فعاليل  "عثامين"

والكالم يف عثمان  "عثيمين"وهو على  "سليطين"فعلى ذلك يكون كسلطان 
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 عليه.فخ
َّ

 ر الحبارى يدخل يف عثيمان العلم، وإنه ُسمي

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ا  ةةةةةةةدَّ َ  م   َ ْيةةةةةةة
َِ  َوَألِةةةةةةةا  اْلتَّْأنِْيةةةةةةة

 

ا   ةةةةةةةةةةةدَّ نَْ ِصةةةةةةةةةةةَلْيِن ع  َ  م  ةةةةةةةةةةةاص  َْ  َو

ا اْلَمِزْ ةةةةةةةد  آِخةةةةةةةِرا لِْلنََّسةةةةةةةِب   َِ  َكةةةةةةة

 

ةةةةةةةِب    َركَّ َعةةةةةةةاِ  َواْلم  ةةةةةةةز  اْلم   َوَع  

ةةةةةةةةةةةا َفْعاَلَنةةةةةةةةةةةا   َْ ا ِدَ اَ  َِ  َوَ كةةةةةةةةةةة

 

 ِمةةةةةةةْن َبْعةةةةةةةِد َأْرَبةةةةةةةعض َكَزْعَ َراَنةةةةةةةا  

 َوَقةةةةةةْدِر اْنِ َصةةةةةةال َمةةةةةةا َ لَّ َعَلةةةةةةى  

 

َض َجةةةةةال   َْْصةةةةةِحْي  َأْو َجْمةةةةةِع 
ْض ْرنَِيةةةةة َْ 

: االسم كما سبق تقريره ال ُيصغر إال إذا كان على ثالثة حرف أو يقول  

منه  أربعة أحرف، فإن كان أكثر من ذلك أي خماسًيا أو سداسًيا، وجب أن ُيحذف

حتى يعود إلى أربعة أحرف، هذا أمر عاصرناه وقررناه، وتصغيره كون على ثالثة 

 ماذا بعد الياء؟ "فعيل"أوزان تصغيرية: 

بعد ياء التصغير حرف واحد فعيل، أو على فعيعل، أي بعد ياء التصغير 

حرفان، أو على فعيعيل، ماذا بعد ياء التصغير ثالثة أحرف أو نقول: حرفان بينهما 

 د، أو حرفان بينهما ياٌء مدية، هذه صور التصغير.م

ياء التصغير إما أن يكون بعدها حرف أو يكون بعدها حرفان، أو يكون بعدها 

 حرفان بينهما ياٌء مدية.

إال أن هناك أشياء ال تعد عند حسبة هذه الحروف واألوزان، وهذه األوزان 

عد الحروف واألوزان، فال وهذه العدة هناك حروف وهناك أشياء ال تعد، عندما ت

يضر وجودها بعد ياء التصغير، ال يضر يف العدد وال يضر يف الصيغة يف الوزن، 

 وهي المذكورة يف هذه األبيات.

كيف نصغرها؟  "خنفساء"مثل  و   ا ول ألا التأنيَ الممدو ة: 

؟ أربعة أحرف ما نقول هذا خالف "خنيفساء"ماذا بعد ياء التصغير  "خنيفساء"
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التصغير، نقول ال، ياء التصغير يف الحقيقة ليس بعدها إال حرفان، وأما همزة  باب 

 التأنيث فإهنا ال تعد يف الحسبة، وجودها ال يضر وال يؤثر.

 (.58:05@)  الب:

ألف التأنيث هنا لم تلي ما بعد ياء التصغير، ماذا بعد ياء التصغير، يف  الشيخ:

ألف التأنيث أو السين؟  "خنيفساء"فاء؟ ؟ أي حرف الفاء، ماذا بعد ال"خنيفساء"

الراء جاء بعدها  "حميراء"السين، أي يقول تفتح إذا كان بعدها ألف التأنيث مثل 

جاء بعدها السين، ثم بعد ذلك جاءت ألف  "خنيفساء"ألف التأنيث، لكن هنا 

، وكذلك "خنيفساء"التأنيث، فتبقى على األصل، إنما بعد الياء المكسورة 

وهي نوع من الجراد يتصغر على جخيدباء وال يضر ذلك بالوزن  "جخدباء"

 والعدد.

، "حنيظلة"وتصغر على  "حنظلة"تاء التأنيث ال تعد، مثل  :الراين مما ٍ  عد

 الياء بعدها حرفان وتاء، التاء هذه ما تعد.

  و ِا ق له:أيًضا التاء ما تعد،  "تفيفيحة"تفاحة: 

  َ َِ َ ْيةةةةةةة ا َوَألِةةةةةةةا  اْلتَّْأنِْيةةةةةةة ةةةةةةةدَّ  م 

 

ا   ةةةةةةةةةةةدَّ نَْ ِصةةةةةةةةةةةَلْيِن ع  َ  م  ةةةةةةةةةةةاص  َْ  َو

يعني حيث مد، واأللف لإلطالق، يقول: ألف التأنيث حيث مد،  "ُمدا"قوله:  

 وتاء التأنيث ُعدا منفصلين، هذه عدا الثانية للتثنية.

 "عبيقرٌي "ياء النسب نحو: عبقري نقول يف تصغيره  :الرالَ مما ٍ  عد

 ش"وكذلك: شافعي نصغره على: 
ٌ

 ، ياء النسب ال تعد أيًضا."ويفعي

الجزء الثاين يف المركب اإلضايف والملكي، كما نعرف  :ا مر الرابع مما ٍ  عد

 ."عبيد اهلل"يتكونان من جزئين، الجزء الثاين ال يعد، نحو: عبد اهلل 

بعدها الدال ولفظ اهلل، أقول الجزء الثاين ال يعد، قد تقول  "عبيد"الياء يف 
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و ِا    ق له ، "بعيلبك"نصغرها فنقول:  "بعلبك"ل ال يعد، وكذلك بعدها الدا

:  

ا اْلَمِزْ ةةةةةةةد  آِخةةةةةةةِرا لِْلنََّسةةةةةةةِب  َِ  َكةةةةةةة

 

ةةةةةةةِب    َركَّ َعةةةةةةةاِ  َواْلم  ةةةةةةةز  اْلم   َوَع  

 أي ياء النسب، والعجز يف المركب اإلضايف وكذلك يف المركب المزجي. 

ة أحرٍف فصاعًدا، نحو األلف والنون الزائدتان بعد أربع :الخامء مما ٍ  عد

األلف والنون هذه ال تعد أهنا وقعت بعد  "زعيفران"زعفران، نصغرها فنقول: 

 (، زعفران وهذا قوله: 62:27@أربعة )

ةةةةةةةةةةةا َفْعاَلَنةةةةةةةةةةةا  َْ ا ِدَ اَ  َِ  َوَ كةةةةةةةةةةة

 

 ِمةةةةةةةْن َبْعةةةةةةةِد َأْرَبةةةةةةةعض َكَزْعَ َراَنةةةةةةةا  

لفية، وقد وقوله يف البيت: فعالن وزعفران هكذا بالكسر يف أغلب نسخ األ 

جالء يف بعض النسخ المتأخرة من األلفية ويف بعض المطبوع من الشروح فعالن، 

وزعفران، وزعفران كما تعرفون مصروف ألنه ليس علًما وال وصًفا، فال داعي 

 لجره بالفتحة.

 بعد الصالة. -إن شاُّ اهلل-نكمل 

 عين.واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجم

 

¹ 
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﷽ 
 

والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

 -أما بعد: 

يف  وقلنا إن هناك أشياء ال تعد بعد ياء التصغير، وقد ذكرها ابن مالك 

هذه األبيات، وذكرنا منها ألف التأنيث الممدودة، وذكرنا منها تاء التأنيث وياء 

نسب، والجزء الثاين من المركب اإلضايف والمزج، واأللف والنون الزائدتين بعد ال

 أمر سادس أيًضا ال يعد بعد ياء التصغير، وهي عالمة 
َّ

أربعة أحرف وصاعًدا، وبقي

 التثنية وعالمة جمع السالمة.

عالمة التثنية أي األلف والنون والياء والنون يف المثنى، وعالمة جمع السالمة، 

لواو والنون والياء والنون يف جمع المذكر السالم، ويف قولنا مسلًما، نصغرها أي ا

 ."مسيلمان"فنقول: 

نرى أن الياء بعدها ثالثة أحرف، وهذا ال يكون يف التصغير، إال إن عالمة 

ومسلمات على  "مسيلمون"التثنية ال تعد، وكذلك مسلمون، نصغرها فنقول: 

 ."مسيلمات"

 : ِّ و ِا    ق ل ابن مال

 َوَقةةةةةةْدِر اْنِ َصةةةةةةال َمةةةةةةا َ لَّ َعَلةةةةةةى 

 

َض َجةةةةةاَل    َْْصةةةةةِحْي  َأْو َجْمةةةةةِع 
ْض ْرنَِيةةةةة َْ 
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إًذا فذكر يف هذه األبيات األشياء التي ال تعد بعد ياء التصغير، ال تدخل يف عد 

 الحروف.

 : ْ  قال 

ْصةةةةةر َمَتةةةةةى  َِ و اْل َِ ي   َوَألِةةةةةا  اْلتَّْأنِْيةةةةة

 

ْض َلةةةةةةةنْ    ْرَبَتةةةةةةةا َداَ  َعَلةةةةةةةى َأْرَبَعةةةةةةة    

َبةةةةةةاَر  َخْيةةةةةةرِ   َْْصةةةةةةِرْيرِ     َوِعنْةةةةةةَد 

 

َبْيةةةةةر   َبْيةةةةةَر  َفةةةةةاْ ِر َواْلح   َبةةةةةْيَن اْلح 

حكم تاء التأنيث وألف التأنيث الممدودة، من قبل وأهنما  فبعد أن ذكر  

ال يعدان بعد ياء التصغير وال يؤثران يف حسبة الحروف، ذكر هنا حكم ألف 

هدى، "أن ألف التأنيث المقصورة إن كانت ثالثًة كــــ  التأنيث المقصورة، فذكر

 ."وعصا

فال كالم يف بقائها، ألهنا ال تؤثر يف صورة  "مسعى، وملهى"أو رابعًة: كــــ 

المصغر، ألن الثالثي ُيصغر والرباعي ُيصغر، ولذلك لم يذكرها ابن مالك أصاًل، 

 أو سادسة. وإنما تكلم على ألف التأنيث المقصورة إذا كانت خامسة

وإذا كانت ألف التأنيث المقصورة إذا كانت سادسة وجب حذفها يف لغة 

 العرب.

رجٌل قبعثرى، وهو الرجل الضخم، قبعثرى األلف  "قبعثرى" :مرال يلِّ

سادسة أو خامسة؟ سادسة يجب حذفها مطلًقا عند التصغير، فنقول يف تصغير 

ورة كم يبقى من حرف؟ ألن قبعثرى إذا حذفت األلف المقص "قبيعث"قبعثرى 

ويجوز  "قبيعث"خمسة، فيجب أن تحذف الخامس فتحذف الراء وتصغر فتقول: 

 قبيعيث، تويًضا عن المحذوف.

 "قبيعث"عرفنا أنه إذا ُحِذف حرف جاز أن تعوض عنه ياًء قبل األخير، تقول 

أو عندي  "لغز"وهي بمعنى اللغز، تقول عند  "لغيزى"، وكذلك "قبيعيث"أو 
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األلف سادسة، فيجب أن ُتحذف عند التصغير فتقول يف تصغير لغيزى  "لغيزى" 

 ."لغيغيز"

هذه إن كانت سادسة يجب أن ُتحذف، إن كانت خامسًة إن األلف المقصورة 

خامسة، نضيف، فاألصل فيها أهنا ُتحذف، األصل يف األلف المقصورة الخامسة 

 ."رقريق"اسم مكان، تصغره فتقول:  "قرقر "أهنا ُتحذف، نحو

 : و ِا ق له 

ْصةةةةةر َمَتةةةةةى  َِ و اْل َِ ي   َوَألِةةةةةا  اْلتَّْأنِْيةةةةة

 

ْرَبَتةةةةةةةا    َلةةةةةةةْن   
ْض  َداَ  َعَلةةةةةةةى َأْرَبَعةةةةةةة

ألف التأنيث المقصورة إذا زاد عن أربعة، إذا كانت خامسًة أو سادسة لن تثبت  

أي يجب أن ُتحذف، وإن كانت ألف التأنيث المقصورة خامسًة وثالث االسم 

انت ألف التأنيث المقصورة خامسة إًذا فالكلمة خمسة أحرف، حرف مد، إذا ك

 ."حبارى"الخامس ألف التأنيث المقصورة، والثالث حرف مد نحو: 

فيجوز لك أن تحذف ألف التأنيث وتبقي األلف المدية وتصغر حينئٍذ حبار، 

 ألن األلف ستنقلب ياء وتدغم يف ياء التصغير، تقول: ُحبير. "حبار حبير"وتقول: 

يجوز أن تبقي ألف التأنيث وتحذف األلف المدية، فتصغر حينئٍذ فتقول: و

 بألٍف مقصورة. "حبيرى"

 و ِا    ق ل ابن مالِّ: 

َبةةةةةةاَر  َخْيةةةةةةرِ  َْْصةةةةةةِرْيرِ     َوِعنْةةةةةةَد 

 

َبْيةةةةةر   َبْيةةةةةَر  َفةةةةةاْ ِر َواْلح   َبةةةةةْيَن اْلح 

 وجهان.وكلما كانت ألف التأنيث خامسة وثالث الكلمة مًدا جاز لك فيها ال 

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ِلةةةةةةْب  انِِيةةةةةةا َلْينِةةةةةةا ق  َْ ْ   َْصةةةةةةلض   َواْر  

 

ْ ِصةةةةةةْب     ِْ َ ْ َمةةةةةة ِْ َصةةةةةةْيْر ق  ْيَمةةةةةة ِِ  َف

ةةةةةتِْ    َيْيةةةةةدع َو    ع 
َِّ فِةةةةة  ِعْيةةةةةدض  َوَشةةةةة

 

ِلةةةة ْ     لِْلَ ْمةةةةِع ِمةةةةْن َيا َمةةةةا لَِتْصةةةةِرْيرض ع 
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 َوا َلِةةةةةا  اْلرَّةةةةةاِن اْلَمِزْ ةةةةةد    ْ َعةةةةةل  

 

   َِ ْيةةةِه   ْ َ ةةةل  َواِوا َكةةة
 ا َمةةةا ا َْصةةةل  فِ

 يف هذه األبيات حكم ثاين المصغر إذا كان حرف اللين. ذكر  

لين فله ْالْْ أن له ثالثة أحوال، ثاين المصغر إذا كان حرف  والخالصْ:

 أ  ال:

 أن يكون حرف اللين أصله الواو، فيجب أن ُيجرع إليه. :الحالْ ا لى 

ياء، حرف لين ياء ساكنة، والياء هذه أصلها ثاين المصغر  "قيمة" :مرال يلِّ

إال إن الواو  "قوم"الواو أو الياء؟ هي من قوم يقوم، إًذا فاألصل الواو، األصل 

 ُكِسر ما قبلها قلبت ياًء.

 ."قويمة"كيف نصغر قيمة؟ 

مثاًل، كيف نصغر  "أبواب"ما أصل األلف يف باب؟ واو بداللة قولهم  :وباب

 ."بويب"باًبا؟ 

 أن يكون أصله الياء. ْاين المصرر إيا كان لينِا: ْ الرانيْوالحال 

اسم فاعل، الواو هنا أصلها  "ُموِقن"فيجب أن يرجع إلى الياء، ومثال ذلك: 

، "موقن"الياء؛ ألهنا من اليقين، أصلها ُميقن، إال أن الياء إذا انضم قبلها ُقلبِت واًوا 

 ."مييقن"نصغر موقن، نعدها إلى الياء 

أي يف األصل ياء، إذا  "أنياب"انيه ألف ما أصل األلف؟ اجمع ناًبا ث :وناب

 ."نييب"نصغر ياء على 

، وقولهم بويضة على "بييضة"صغر بيضًة الياء هي أصلية، صغر بيضة  :بيعاُّ

 خالف القياس.

إًذا إذا كان أصل الثاين لين واًوا أعيد إلى واو، وإذا كان أصله ياء أعيد إلى 
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 الياء. 

العيد ُتصغر عيد  "عيٍد عييدٌ "من ذلك قول العرب من تصغير  شذ قال ا:

مع أن الياء هنا ثانية، وأصلها الواو أو الياء؟ أصلها  "عييد"العرب تصغر عيد على 

 العيد عيًدا ألنه يعود، وكان القياس أن يقتال يف تغيره 
َّ

الواو ألنه من عاد يعود، سمي

 ."عويد"

جعلها يائية، مع أن أصلها الواو من عاد  إال أن العرب التزمت بكلمة العيد

وجمعوه على أعياد، وأما  "عييد"يعود كي ال يلتبس العود بالعود، وقالوا يف عيد 

 دفًعا للبث. "عويد"العود فجمعوه على أعواد وصغروه على 

 :ْللين الواقع يف ثاين المصغر. الحالْ الرالر 

عاٍج "أو أصله الياء، كـــ  أن يكون أصله مجهواًل، ال نعرفه، هل أصله الواو

ال يعرف ما أصل  "ساج"ال ُيعرف ما أصلها؟ وكذلك  "عاج"كلمة  "وساج

 األلف فيها.

وكذلك لو كان حرف اللين زائًدا، أي ليس أصاًل وإنما كان زائًدا، كـــ 

 زائدة. "ضارب وكات"األلف يف  "ضارب وكاتب"

رد يف األبواب، األلف إذا فما حكم حرف اللين حينئٍذ؟ ُيقلب واًوا، وهذا مط

، ويف تصغير "عويج"كانت مجهولة األصل فإهنا تقلب واًوا فتقول يف تصغير عاج: 

، "كويتب"، ويف تصغير كاتٍب: "ضويرب"، ويف تصغير ضارب: "سويج"ساج: 

 ."فويعل"، فاعل: تصغر على "عويلم"عالم: 

إذا كان يف ثاين أن حرف اللين الواقع يف ثاين المصغر، حرف اللين  :الخالصْ

المصغر يقلب واًوا، إال يف حالٍة واحدة إذا كان أصله الياء، إذا كان أصله الياء 

 ."مييقن"وموقن  "بييضة"فُيجعل ياًء، مثل بيضة 
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وإذا كان أصله الواو ُيقلب واًوا، وإذا كان أصله مجهواًل يقلب واًوا، وإذا كان 

  : ِا    ق ل ابن مالِّ زائًدا ُيقلب واًوا، 

ِلةةةةةةْب  انِِيةةةةةةا َلْينِةةةةةةا ق  َْ ْ   َْصةةةةةةلض   َواْر  

 

ْ ِصةةةةةةْب     ِْ َ ْ َمةةةةةة ِْ َصةةةةةةْيْر ق  ْيَمةةةةةة ِِ  َف

ةةةةةتِْ    َيْيةةةةةدع َو    ع 
َِّ فِةةةةة  ِعْيةةةةةدض  َوَشةةةةة

 

ِلةةةة ْ     لِْلَ ْمةةةةِع ِمةةةةْن َيا َمةةةةا لَِتْصةةةةِرْيرض ع 

 َوا َلِةةةةةا  اْلرَّةةةةةاِن اْلَمِزْ ةةةةةد    ْ َعةةةةةل   

 

ْيةةةِه   ْ    
ا َمةةةا ا َْصةةةل  فِ َِ  َ ةةةل  َواِوا َكةةة

 : هذا المزيد واًوا، فقوله  

ِل ْ  لَِتْصِرْيرض  َما َيا ِمنْ  لِْلَ ْمعِ   ع 

يقول: إن اللين إذا وقع ثاين المجموع جمع تكسير فحكمه كحكمه يف التصغير 

 هنا، فباب ُيجمع جمع تكسير على أبواب، فنرجع األلف إلى الواو.

 نرجع األلف إلى الياء. "أنياب"على  وناب:

 نرجع األلف إلى الواو وهكذا. "ضوارب"إلى  :واارب

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ةةة  اْلتَّْصةةةِرْيرِ َمةةةا 
ةةةْ َص فِ  ِ  َوَكْمةةةِل اْلَمنْ

 

الِِرةةةةا َكَمةةةةا   َْ  َلةةةةْ  َ ْحةةةةِ  َغْيةةةةر اْلتَّةةةةاُِّ 

يريد بالمنقوص هنا ما ُحِذف منه حرف، ال يريد االسم المنقوص وإنما يريد  

 ه حرف، ما حكمه عند التصغير؟ ما ُحِذف منه حرف، الذي ُحِذف من

اسم على حرفين أكيد  "دم"حكمه عند التصغير أن تعيد إليه ما ُحِذف منه، فــ 

الحرف الثالث محذوف، ألننا عرفنا أن االسم المعرب ال يقل عن ثالثة وال يزيد 

 ."دمو"عن ستة، والمحذوف المه الواو، أصله 

 "نعيده فنقول: 
ٌ

 ياًء وتدغم يف ياء التصغير.، ستعود الواو ثم تقلب "دمي

كما يف  "شفيهة": "شف": المها هاء محذوفة، فيقول يف تصغير "شف"و
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 ، تعيد المحذوف أيًضا."شفهي"تقول  "شف"المنسوب، إذا أردت أن تنسب  

، وهكذا "شفاه"على  "شف"وكذلك يف الجمع جمع التكسير، فإنك تجمع 

 وما إلى ذلك. المحذوف يعيده الجمع، ويعيده التصغير، والنسب

المحذوف منها الالم، والمشهور أن الالم المحذوفة هاء، وقال  "شف"كلمة 

لكن  "شفهي أو شفوي"بعضهم أن الالم المحذوفة واو، ولهذا يقال يف النسب 

 ألن قول الجمهور أن األصل المحذوف هي الهاء. "شفهي"األفضل 

كتبها يقول هذا على أنت ال تقل به ولو ُسئِلت قل شفهي، لو قالها آخر أو 

 الوجه المرجوح.

من الوعد، أصله وعد ُحذفت الواو وعوض  "العد"وعد، وعدته عد صدق، 

 أعد المحذوف الواو صارت وعد ثم صغره وعيد. "عد"عنها بالتاء، صغر 

نعيد المحذوف ثم نأيت بتاء التأنيث سنعرف لماذا نأيت بتاء  "يدية": يٌد "يد"و

 ."يدية"التأنيث يد 

من الكلمات المشهور يجب أن نعرف ماذا  "ماءٌ "وهذا مثال ابن مالك  ماء:

حذف لها وما الغرض يعني تتساهل يف تغيير المشهور ألنه معروف فتسهله 

أمواه، "والدليل على ذلك أنه ُيجمع على  "موهٌ "بإحداث تغييرات فيه، ماٌء أصله 

 ."موهٌ "األصل:  "ومياه

ما قبلها، وقلبت ألًفا وهذا مطرد يأيت يف  ما الذي حدث؟ الواو تحركت وانفتح

اقلب الواو  "موهٌ "اإلبدال، الواو والياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألًفا، 

، الهاء هنا ضعيفة، وأشبه بالواو والياء إذا تطرفتا بعد األلف يف "ماه"ألف ستكون 

 "سماء"همزة، مثل باب اإلعالل أن الواو والياء إذا تطرفتا بعد ألف ينقلبان إلى 

 ."بناي"وبناء أصلها  "سماو"أصلها 
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قلبت الواو ألًفا صارت ماه، ثم قلبت الهمزة صارت  "موهٌ "إًذا ماء أصلها 

 ؟"مويه"، كيف تصغر ماًء على "مويه"صغر ماًء  "ماءٌ "

تعيد األصول األلف عادت إلى أصلها الواو، ثم زدت ياء التصغير، ثم عادت 

 "مويه"العامة يقولون  "لمويه"هذا لفظ عامي  "مويه"، "ويهم"الهمزة إلى الهاء 

 حرفوا هذا.

إًذا ما حكم المصغر المنقوص أي الذي ُحِذف منه شيء؟ يجب أن يعاد إليه 

المحذوف بعد تصغيره إال إذا كان المنقوص الذي ُحِذف منه على ثالثة أحرف 

 وليس فيه فاء التأنيث.

، حذفت منها فصارت ثالثية، وليس فيها إذا حذفت مثل الرباعية، والخماسية

 "شاك السالح"تاء التأنيث حينئِذ ال تعد إليها المحذوف، ومن ذلك قولهم: 

 ."شويك"على ذلك؟  "شاك"، فكيف تصغر "شاكي"يعنون به  "محمد شاك"

الشاكي أي الذي أخذ السالح واستعد، الشاكي،  "شاكي"لو قيل لك صغر 

حذفت الياء منها  "شاك"، لكن "شويكي"ي: كالكاتب، كاتب كويتب، والشاك

تقول شاك السالح محمٌد، رأيت رجاًل شاك السالح بحذف الياء تصغره فتقول: 

 ."شويك"

يحذفون منها الياء، ولو ذكرت الياء صح ألنه األصل، كقاضي  "شاك"كلمة 

 ورامي.

تحذف الياء مطلًقا سواء بعدها ساكن أو ال، وجاء رجٌل شاك السالح، رأيت 

 السالح، 
َّ

رجاًل شاك السالح، لكن لو كانت الياء ثابتة لو قلت رأيت رجاًل شاكي

على أنه نعت منصوب بالفتحة، والياء ال هتتم مع الفتحة، وهكذا، لكن يلتزمون 

 بحذف الياء.
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 : ْ  قال ابن مالِّ  

ر  اْكَتَ ةةةةةةى   َوَمةةةةةةْن بَِتةةةةةةْرِخْي ض   َصةةةةةةرَّ

 

َ ْيِا َ ْعنِةةة  ا    ْلِمْعَ َ ةةةابِا َْصةةةِل َكةةةاْلع 

ما يسمى بتصغير الرتخيم، من التصغير نوع يسمى  يف هذا البيت ذكر  

تصغير الرتخيم، وهو تصغير الكلمة بعد حذف الحروف الزائدة، تصغر الكلمة 

بناًء على حروفها األصلية فقط، تحذف الحروف الزائدة، وتبقي الحروف األصلية 

 ثم تصغرها بناًء على ذلك.

ة، وإن كان االسم حينئٍذ مذكًرا، جردت المصغر من تاء فإن كانت الكلم

التأنيث، نحو معطف تصغيره ُمعيطف، وتصغير الرتخيم تحذف الميم وتبقي 

 العين، والطاء والفاء فتصغره على عطيف.

هو تصغير ترخيم ألحمد وحماد ومحمود وحمود ومحمد؛  "حميد"وكذلك 

بقيت على الحاء والميم والدال  ألن هذه كلمات إذا حذفت منها الحروف الزائدة

وحماد تصغيرها على  "أحيمد"مع أن أحمد تصغيرها على  "حميد"فتصغر على 

 "حميد"وحمود تصغيرها على:  "محيميد"ومحمود تصغيرها على:  "حميميد"

 ."محيميد"ومحمد تصغيرها على: 

تصغير ترخيم لعمار وعامر، ألن األصول العين والميم  "عمير"وكذلك  

 اء.والر

 تصغير قياسي له. "ُعميًرا"وأما عمر: فإن 

، فقد "قريطس"، صغره تصغير ترخيم: "قريطيس"قرطاس: صغره قياًسا، 

 تصغر قرطس.

، تصغير ترخيم فقط العين والصاد والفاء "عصيفير"عصفور: تصغير قياسي 

 ، هذا عصيفر."عصيفر"والراء، وتقول: 
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ث، إذا كان االسم الذي صغرته وإذا كان االسم مذكًرا ُجرد من تاء التأني

تصغير ترخيم مؤنًثا تصغره تصغير ترخيم وتضيف إليه تاء التأنيث، فتصغر 

، وتصغير ترخيم تصغر الحاء والباء والالم وتضيف "حبيلة"قياًسا على  "حبلى"

 ."حبيلة"تاء التأنيث، فتقول: 

 ."حميره"وتصغير ترخيم  "حميراء" : مراُّ

 ."ُسعيدة"وتصغير ترخيم تصغره على سعييد،  سعا :

الفاء  "فطيمة"وتصغير ترخيم على  "فويطمة"أو  "فويطم"فاطمة: على 

والطاء والميم فطيمة، ثم تأيت بالتاء فطيمة، هذا يسمى تصغير ترخيم، وهو قياس 

 المطرد.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ََ ِمةةةْن  ْر َِ َمةةةا َصةةةرَّ  اْخةةةتِْ  بَِتةةةا اْلتَّْأنِْيةةة

 

    ْ َض َعةةةةةةةارض  ةةةةةةة ؤنَّ  الَِْةةةةةةة   َكِسةةةةةةةن  م 

ةةةةَر  َيا َلةةةةْبِء   ةةةةْن بِاْلتَّةةةةا     َمةةةةا َلةةةةْ  َ ك 

 

ةةةةةةةةةةرض َوَخْمةةةةةةةةةةءِ    َِ  َكَشةةةةةةةةةةَ رض َوَب

ْوَن َلةةةةةةْبءض َوَنةةةةةةَدْر   ةةةةةةْريع    َْ  َِّ َشةةةةةة  و 

 

ْ الَِْي ةةةةةةا َكَرةةةةةةرْ    ْيَمةةةةةةا 
ةةةةةةا فِ َْ   َ  َلَحةةةةةةا

يقول من أحكام التصغير أي األحكام الخاصة بالتصغير أن الثالثي المؤنث  

ًيا أي ليس فيه عالمة تأنيث ال تاء وال ألف، مثل شمس وهند، يجب عند تأنيًثا معنو

 تصغيره أن تؤنثه بتاء التأنيث أن تلحقه بتاء التأنيث.

األصل تاء تأنيث، لكن إذا صغرته يجب أن تعيد تاء التأنيث وهذا  هو ما يف

 يدل على أن تاء التأنيث موجودة يف هند، وشمس، لكن غير ظاهرة.

، هنيد تصغير هند اسم رجل، "هنيد"ال على  "هنيدة"رها على نحو هند نصغ

، لكن امرأة اسمها هند نصغرها على: "هنيد"رجل اسمه هند نصغره على 

 ."هنيدة"



 

 
e 

g h 

f  138 
 شرح ألفية ابن مالك

والسن  "أذينة"، واألذن "عيينة"، والعين: "شميسة"والشمس نصغرها على  

ألن  "دويرة"، والدار: "سنينة"بل  "سنين"، ما تقول: "سنينة"وهو مثال ابن مالك 

األلف يف دار أصلها واو، دوير، ثم تأيت بالتاء دويرة، ويد الالم محذوفة تعيدها، ثم 

األلف تردها ياء وهذا سبق ثم تأيت  "عصية": "عصا"، و"يدية"تأيت بتاء التأنيث: 

، إًذا الثالثي المؤنث تأنيًثا معنوًيا بال عالمة تأنيث إذا صغرته تلحقه "عصية"بالتاء 

 تأنيث.بتاء ال

إال إذا سبب التاء لبًسا، إذا سبب تاء التأنيث لبًسا مع هذا المصغر لبًسا فال 

  و ِا ق ل ابن مالِّ:يجوز أن تأيت هبا، 

ةةةةَر  َيا َلةةةةْبِء  ةةةةْن بِاْلتَّةةةةا     َمةةةةا َلةةةةْ  َ ك 

 

ةةةةةةةةةةرض َوَخْمةةةةةةةةةةءِ    َِ  َكَشةةةةةةةةةةَ رض َوَب

، ولو "شجير"، صغر شجر: "شجيرة"يقال شجرة، وشجر، صغر شجرة:  

 يف شجيرة وأعدت التاء اللتبس تصغير شجر بتصغير شجرة. قلت

 ."بقير"، ويف بقٍر "بقيرة"وكذلك بقر وبقرة، نقول يف بقرٍة 

 ."خميسة"ويف خمسٍة  "خميس"وكذلك يف خمٍس وخمسٍة نقول يف خمٍس 

هذا هو األصل المطرد الكثير بكالم العرب، ومع ذلك فقد جاء بالسماع كلمة 

الثالثي المؤنث تأنيًثا معنوًيا ولم ُيلحق بالتاء، قالوا يف تصغير قليلة ُصِغر ففيها 

 ."حريب"ويف تصغير حرب  "فريس"فرٍس 

 ف ِا ق ل ابن مالِّ: 

ْوَن َلةةةةةةْبءض َوَنةةةةةةَدْر  ةةةةةةْريع    َْ  َِّ َشةةةةةة  و 

 

ْ الَِْي ةةةةةةا َكَرةةةةةةرْ    ْيَمةةةةةةا 
ةةةةةةا فِ َْ   َ  َلَحةةةةةةا

لتاء مع أنه وأتوا با "عشيشية"كذلك تصغير عشاء، قالت العرب يف تصغيره  

 االسم ثالثي عشاء، فهذا أيًضا مما خالف فيه القياس وهذا قوله: 

َ   َوَنَدرْ  ا َلَحا  َكَررْ  ْ الَِْي ا فِْيَما َْ
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 الباب بقوله:  أي ما لم يكن ثالثًيا، ثم ختم 

ب الَّتِةةةةةة   ِِ ْوِيا الَّةةةةة  ِ ةةةةة َوا ش  ر   َوَصةةةةةرَّ

 

ةةةةا َوِْةةةةة    َْ ْوِ  ِمنَْ ةةةةا  ةةةةر   َوَيا َمةةةةَع اْل  

أن التصغير من خواص األسماء المعربة فال تصغر المبنيات، كالضمائر سبق  

وغيرها، وشَذ من تصغير المبنيات أن العرب صغروا الذي وفروعه، وصغروا اسم 

اإلشارة ذا وفروعه، وصغروا األسماء الموصولة، الذي وفروعه، صغروا الذي 

 بتشديد الياء وألف مقصورة. "الذيَّى"فقالوا: 

غروها على القياس، القياس أن ُيضم األول، فلم يقولون الذيى طبًعا لم يص

، قال الصرفيون انحرف العرب بالقياس للتصغير هنا ألن "الذيَّى"وإنما قالوا: 

 قياس المبني ليس قياسًيا، فناسب هذا هذا.

بياٍء مشددة وألف مقصورة، وكذلك يف المثنى  "التيَّى"وقالوا يف تصغير التي 

 ."الالتيات"و "والذيون"اللذان والجمع، قالوا 

بياٍء مشددة وألف مقصورة،  "ذيَّى" "ذا"وقالوا يف أسماء اإلشارة يف تصغير 

 "تيَّى"تا هنٌد قالوا:  "تا"، وقالوا يف تصغير "ذيان"زيٌد، ويف المثنى  "ذيَّى"قالوا: 

 ."تيان"، والتثنية "تيَّى هندٌ "بتشديد الياء وألف مقصورة، 

ومن ذلك قول الشاعر يف البيت المشهور:  "أوليَّى": "أوالء"ر وقالوا يف تصغي

؛ ويف البيت شاهدان " اما أ َمْيِلَ غزٍِنا شدن لنا من   ليا كن العال والسمر"

فصغر أفعل التعجب وهو فعل، وهذا شاذ، والثاين يف قوله:  "ياما أميلح"األول: 

 فصغر اسم اإلشارة المبني وهذا أيًضا شاذ. "هوالئكن"

ْيَق َنْ ِس  أنع أو عتن  لكربض عصيبض  "قال الشاعر:  َِ ؛ "َ اْبَن أ ْم  َوَ ا ش 

 هو تصغير شقيق تصغيًرا قياسًيا. "شقيق"الشاهد يف قوله: 

؛ أي إذ علنتها أنفس "إيا علت ا أن ء ْر  َ َبْعَد الَّلَتيَّا َوالَّتِ  "وقال اآلخر: 
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تصغير شاٌذ للتي يقال بعد التيى أو بعد  "تيبعد اللتيا وال"تردِت، الشاهد يف قوله:  

 الذيى، أي بعد الجهد الشديد، كذا األمر.

 (.101:58@)  الب:

هذا خطأ إن بعض الناس يقول بعد الُلتيا وهذا خطأ، أي المسموع عن  الشيخ:

العرب اللتيا، هذا المسموع عن العرب، لكن هؤالء قاسوا على قياس التصغير، 

 ال يغير. فضموا األول والسماع

وهو اسم كذاب اليمامة الذي ادعى النبوة، ما اسمه؟ مسيلَمة  :أخت  بملح ظْ

أو مسيلِمة، وهذا من الخطأ الشائع أن يقال مسيلَمة، ما يف مسيلَمة، اسمه مسيلِمة 

 الكذاب على وزن فعيعلة.

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس السابع والعشرون بعد املائة
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

آلخرة، من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائة االثنين الرابع عشر من شهر جمادى ا

 .وألف من هجرة المصطفي 

نحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل 

–وتوفيقه الدرس السابع والعشرين بعد المائة من دروس شرح األلفية البن مالك 

 : -عليه رحمة اهلل

 وصلنا يا إخوان إلى 

 باب النسب 

يف ستة وعشرين بيًتا، نبدأ الدرس بقراءة هذه  ابن مالك الذي عقد 

 األبيات.

 : قال 
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 النََّسب   

وا لِْلنََّسةةْب 855 ْرِسةةْ  َدا    .َ ةةاُِّ َكَيةةا اْلك 

 

َ  َوَجةةةةةةْب    ِلْيةةةةةِه َكْسةةةةةةر  َْ ةةةةةل  َمةةةةةةا   َوك 

ةةةا 856  َْ ْ  َو
ِِ َ  اْ ةةة ةةةا َ ةةةَ ا  .َوِمْرَلةةةه  ِممَّ

 

ْربِ     ْ ةةةةةةةةةةةه  ٍَ  َْ  أْو َمدَّ
َض ْأنِْيةةةةةةةةةةة  َتةةةةةةةةةةةاَْ

ةةةانض َسةةةَكْن 857  َْ ْرَبةةةع  َيا  َْ ةةةْن  َْك   .َوإِْن 

 

َ ا َ َسةةةةةةةةنْ    ف  ِْ ْلب َ ةةةةةةةةا َواوِا َوَ ةةةةةةةة َِ  َف

ْلِحةةةِق َوا َْصةةةِلْ  َمةةةا 858   .لِِشةةْبِ َ ا اْلم 

 

ْعَتَمةةةةةةى    َلَ ةةةةةةا ولِيَْصةةةةةةِلْ  َقْلةةةةةةبع   

 .َوا َلِةةةةةَا اْلَ ةةةةةا َِز َأْرَبعةةةةةا َأِدْل 859 

 

ةةة ِص َخ     ِ اَي َ ةةةا اْلَمنْ َِ ةةةِزْل َكةةة  اِمِسةةةا ع 

ِْ   فِ  اْلَيا َرابِِعةا َأَ ةق  ِمةْن 860   .َواْلَح

 

 َ ِعةةةةةن    
َض الِةةةةة َْ  َقْلةةةةةبض َوَ ةةةةةْت ع َقْلةةةةةب  

ْلةةةِب اْنِ َتاِ ةةةا َوَفِعةةةْل 861  َِ  .َوَأْوِل َيا اْل

 

َْ َوفِِعةةةةةةةْل    َمةةةةةةةا اْفةةةةةةةَت ِعةةةةةةةلع َعْينَ    َوف 

ةةةة  اْلَمْرِمةةةةْ  َمْرَمةةةة ب  862 
 .َوِقْيةةةةَل فِ

 

ةةةةة  اْسةةةةةتِْعَمالِِ ْ  َمْرِمةةةةة    َواْختِْيةةةةةرَ   
 فِ

انِْيةةةِه َ ِ ةةةْب 863  َْ   َ  .َوَنْحةةة   َ ةةة   َفةةةْت

 

ِلةةةةةةةْب    ةةةةةةةْن َعنْةةةةةةةه  ق  َ  َواِوا إِْن َ ك   ْ  َواَر  

ْ  لِْلنََّسةةةْب 864 
ِِ ِْ اْ ةةة  .َوَعَلةةةَ  اْلتَّْرنَِيةةة

 

َض َوَجةةةْب   َْْصةةةِحْي ةةة  َجْمةةةِع 
 َوِمْرةةةل  َيا فِ

َع ِمةةْن َنْحةةِ  َ ْيةةبض 865  الِةة َْ ْ   .َو ِِ ةة    

 

ةةةةةةةْ ٍِ بِةةةةةةةا َلِْا     ِ    َم
َِّ َ ةةةةةةةا ِ  َوَشةةةةةةة

َْ اْلت ةةةةةةِزْم 866  ةةةةةة  َفِعْيَلةةةةةة
 .َوَفَعلةةةةة   فِ

 

ةةةةةةةةتِ ْ       
ْض َعْيَلةةةةةةةة َعِلةةةةةةةة   فِةةةةةةةة  ف   َوف 

َعةةةةةةةلَّ ٍَمض َعرَِ ةةةةةةةا 867  ةةةةةةة ا م   ِ  .َوَأْلَح

 

 ِمةةةةةةَن اْلِمَرةةةةةةاَلْيِن بَِمةةةةةةا اْلتَّةةةةةةا أ ْولَِيةةةةةةا  

ةةةة ا َمةةةةا َكةةةةاَن َكاْل َّ ِ 868  م  َْمَّ  ْ َلةةةةْه .َو

 

ا َمةةةةةةةا َكةةةةةةةاَن َكاْلَ ِلْيَلةةةةةةةهْ    َِ  َو َكةةةةةةة

ةة  اْلنََّسةةْب 869 
نَةةال  فِ  .َوَ ْمةةز  ِيب َمةةد    

 

 َلةةةةةه  اْنَتَسةةةةةْب   
ْض ْرنَِيةةةةة َْ ةةةةة  

 َمةةةةةا َكةةةةةاَن فِ

ْض َوَصةْدِر َمةا 870  ْمَلة ْب لَِصةْدِر ج   .َواْنس 

 

َمةةةةةةةةا   َْمَّ  
ْكةةةةةةةةَب َمْزِجةةةةةةةةا َولَِرةةةةةةةةانض  ر 

وُِّة بِةةةةةابْ 871  ِْ َمْبةةةةةد   نض َأَو أْب .إَِاةةةةةاَف

 

 َأْو َماَلةةةةةَه اْلتَّْعرِْ ةةةةةا  بِاْلرَّةةةةةانِ  َوَجةةةةةْب   

ِل 872  ةةَبْن لِةةيَوَّ ا اْنس  َِ ْيَمةةا ِسةةَ    ةة
 .فِ

 

 َمةةةا َلةةةْ    َخةةةْا َلةةةْبءع َكَعْبةةةِد ا َْشةةةَ لِ   

 873  ْ ِِ ةة  .َواْجب ةةْر بِةةَرْ  الَّةةالَِم َمةةا ِمنْةةه    

 

َ  أ لِةةةةةةةْا     َجةةةةةةةَ اِدا إِْن َلةةةةةةةْ  َ ةةةةةةةِّ  َر  

َِ َأْو فِةةة  874  ةةة  َجْمَعةةة  اْلتَّْصةةةِحْي
.فِ

 اْلتَّْرنَِيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْه 

 

ْ فَِيةةةةةةةهْ    َْ ب 
ِِ  َوَ ةةةةةةةق  َمْ ب ةةةةةةةْ رض بَِ ةةةةةةة

 .َوبِةةةةةةَأخض أْخَتةةةةةةص َوبِةةةةةةاْبنض بِنَْتةةةةةةا 875 

 

َ  التَّةةةةا   ِْ ةةةة ن ء  َأَبةةةةى َ ةةةة  ألِحةةةةْق َو  

نَةةةةا   876   ْ  .َوَاةةةةاِعِا الرَّةةةةانَِ  ِمةةةةْن 

 

ْو لِةةةةةةةةْينض َكةةةةةةةةاَل َوٍَ ِةةةةةةةة   انِْيةةةةةةةةِه ي  َْ  
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ْض َمةةةا اْلَ ةةةا َعةةةِدْم 877 ةةةْن َكِشةةةَي  .َوإِْن َ ك 

 

َ  َعْينِةةةةةةةةِه اْلت ةةةةةةةةِزمْ    َ  َوَفةةةةةةةةت  َفَ ْبةةةةةةةةر 

ةةةْر َناِسةةةِبا لِْلَ ْمةةةِع 878   .َواْلَ اِ ةةةَد اْيك 

 

 إِْن َلةةةةةةْ    َشةةةةةةابِْه َواِ ةةةةةةِدا بِاْلَ ْاةةةةةةعِ   

ةةةةةالض َفِعةةةةةْل 879   .َوَمةةةةةَع َفاِعةةةةةلض َوَفعَّ

 

بِةةةةْل فِةةةة  َنَسةةةةبض َأْغنَةةةةى َعةةةةِن اْلَيةةةة    ِ  ا َف

َرا 880  ةةةةةةرَّ َِ  .َوَغْيةةةةةةر  َمةةةةةةا َأْسةةةةةةَلْ ت ه  م 

 

ةةةةةل  ِمنْةةةةةه  اْقت ِصةةةةةَرا   َِ نْ ب   
ِِ  َعَلةةةةةى الَّةةةةة

هذا هو باب النسب وهو كما ترون من أبواب التصريف، باب النسب  

المشهور أنه من باب التصريف، وبعضهم يدخله يف أبواب النحو، ألن له أثًرا يف 

إلى  "كــبحرٍ "أيت ينتقل من االسم المنسوب إليه اإلعراب، فاإلعراب كما سي

 ."كبحري"االسم المنسوب، 

 على الراء، تقول ذا بحٌر ورأيت بحًرا، وسبحت يف بحٍر. "بحرٍ "فاإلعراب يف 

فإذ نسبت وقلت بحرٌي انتقل اإلعراب إلى الياء، فقلت هذا بحرٌي ورأيت 

األكثر يجعلونه من أبواب  بحرًيا، ولهذا يذكره بعضهم يف أبواب النحو، وإن كان

 التصريف.

 : يف أول  ِا الباب قال ابن مالِّ 

وا لِْلنََّسةةةةْب  ْرِسةةةةْ  َدا    َ ةةةةاُِّ َكَيةةةةا اْلك 

 

َ  َوَجةةةةةْب    ِلْيةةةةةِه َكْسةةةةةر  َْ ةةةةةل  َمةةةةةا   َوك 

إذا أردت أن تنسب شيًئا إلى اسٍم فإنك ُتلحق هبذا االسم ياًء  يقول  

ْرِس ْ  َكَيا اُِّ  َ مشددة، مكسوًرا ما قبلها، وقوله: ) (؛ أي أهنا ياٌء مشددة زائدة، اْلك 

 كالياء التي يف كرسي، وما قبلها مكسور كما يف كلمة كرسي.

 والنسب  ك ن  شياُّ كريرة:

 ونحو ذلك. "مكٍي، ودمشقي وسعودي"كــ  من أش ر ا النسب إلى البلد، 

م، كنحوٍي كقرشي وتميمي، وعتيبي، وعنزٍي، وتكون إلى العل وإلى الِبيلْ: 

 وبالغٍي.
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 كحنبلٍي، وشافعٍي، ومالكٍي وسلفٍي وأشعرٍي. وْك ن إلى المِ ب:  

وقد تكون إلى عمل اإلنسان: كمطبعي، وسيأيت أن األكثر يف النسب إلى العمل 

 أي إلى المهنة أن يكون على وزن فعال.

 وبيتي إلى 
ٌ

وقد تكون النسبة إلى غير ذلك كقولهم بحرٌي وزهرٌي ومنزلي

 .آخره

وبعض المتقدمين كسيبويه والمربد يسمون هذا الباب باب اإلضافة، ألنك 

 أضفت المنسوب إلى المنسوب إليه، وبعضهم يسمونه باب النسبة.

والمشهور خاصة عند المتأخرين تسميته بباب النسب، ما الغرض من 

النسب؟ الغرض من النسب توضيح المنسوب أو تخصيصه، ويتضح ذلك يف 

 ذكر حكمه.حكمه، عندما ن

بالتأمل يف عملية النسب إذا تأملت يف عملية النسب تجد فيها ثالثة تغييرات، 

.
ٌ

 انظر إلى النسب إلى البحر بحرٌي، التغيير األول هو تغييٌر لفظي

  :والتغيري اللفظي: يف احلقيقة ثالثة تغريات 

 :زيادة ياٍء مشددٍة آخر المنسوب. ا ول 

 :كسر ما قبلها. والراين 

 نقل اإلعراب من آخر المنسوب إليه، إلى الياء المشددة، هذه  لَ:والرا

 تغييرات لفظية.

تغييٌر معنوٌي وهو صيرورته اسًما للمنسوب بعد أن كان اسًما  والتريير الراين:

للمنسوب إليه، بحر اسًما لذا الماء الكثير، أما بحرٌي فليس اسًما لهذا الماء الكبير، 

 البحر.وإنما هو للمنسوب إلى هذا 



 

 
e 

g h 

f  145 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

وهو مهم وهو تغييٌر حكمي، حكم االسم يختلف يتغير،  والتريير الرالَ:

فالمنسوب ُيعامل معاملة الصفة المشبهة، لذا يعد من األسماء التي تعمل عمل 

 الفعل، فرتفع االسم الظاهر والضمير.

فأبوه وأمه مرفوعان، مرفوعان  "زيٌد سعودٌي أبوه، مصريٌة أمه"فإذا قلت 

ا االسم المنسوب، أي أبوه كمرفوٌع بقولنا سعودٌي، وأمه مرفوعة بقوله بماذا؟ هبذ

 مصرية.

كيف عمل االسم عمل الفعل هنا؟ ألن االسم المنسوب من األسماء العاملة  

عمل فعلها ألهنا يف حكم الصفة المشبهة، ألن قولك سعودٌي بمعنى منسوٌب إلى 

 ن.السعودية، أو منتسٌب إلى السعودية؟ يجوز الوجها

زيٌد سعودٌي "المعنى متقارب، فلهذا لو قلت لك ما إعراب أبوه يف قولنا 

؟ إما أن تقول إنه فاعل على معنى منتسٍب أبوه إلى السعودية أي ينتسب أبوه "أبوه

 إلى السعودية.

أو نقول إنه نائب فاعل على معنى منسوٌب أبوه إلى السعودية، أي ُينسب أبوه 

 إلى السعودية.

وع بعد االسم المنسوب: يجوز أن تجعله فاعاًل أو نائب فاعل، االسم المرف

 وهو على كل حال يف لغة العرب مرفوع.

إًذا فهذه هي التغييرات التي تصيب الكلمة عند النسبة إليها، ذكرنا من هذه 

التغييرات أن ما قبل ياء النسب يجب أن يكون مكسوًرا، النسب ال يغير يف 

تزيد ياًء مشددة وتكسر ما قبلها، هذه القاعدة األصلية  المنسوب إليه شيًئا سوى أن

 أو القاعدة العامة.

أن النسب ال يغير الكلمة المنسوبة إليها، إال أنك تضيف ياًء  الِاعدة العامْ:
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 مشددة وتكسر ما قبلها. 

هذه القاعد العامة أمثلتها كثيرة جًدا، كقولنا يف: بحر بحري، ويف: بيت بيتي، 

ي، األمثلة كثيرة جًدا وهذا هو األصل، واألصل ال يحتاج إلى ويف: مسجد مسجد

 أمثلة كثيرة.

إال أن هناك أشياء تخرج عن هذه القاعدة العامة فيصيبها تغييٌر عند النسب 

إليها، هناك كلمات إذا نسبتها إليها أصاهبا شيٌء من التغيير، هذه البد أن نعرفها، 

و عمل النحوي، وهذا الذي سيفعله اآلن وأن نحصيها إحصاًء يف هذا الباب، هذا ه

بعد أن ذكر القاعدة العامة سيذكر اآلن التغييرات التي قد تصيب  ابن مالك 

 الكلمة المنسوبة إليها.

 : فِال 

ةةةةةا  َْ ْ  َو
ِِ َ  اْ ةةةةة ةةةةةا َ ةةةةةَ ا  َوِمْرَلةةةةةه  ِممَّ

 

ْربَِتةةةةةةةةةةا    ْ ةةةةةةةةةةه  ٍَ  َْ  أْو َمدَّ
َض ْأنِْيةةةةةةةةةة َْ 

ةةةةةةانض   َْ ْرَبةةةةةةع  َيا  َْ ةةةةةةْن  َْك   َسةةةةةةَكْن  َوإِْن 

 

َ ا َ َسةةةةةةةنْ    ف  ِْ ْلب َ ةةةةةةةا َواوِا َوَ ةةةةةةة َِ  َف

   :ذكر يف هذا البيت ثالثة أشياء مما ُيحذف، ألجل النسب 

الياء المشددة المسبوقة بأكثر من حرفين، الياء المشددة إذا كان قبلها  ا ول:

، الياء المشددة قبلها ثالثة أحرف، أو 
ٍّ

 "أكثر من حرفين، ككرسي
ٍّ

 اإلمام "شافعي

 الشافعي اسمه الشافعي.

 أيًضا، إنسان ينتسب إلى 
ٌ

 وشافعي
ٌ

فإذا أردت أن تنسب إلى ذلك قلت كرسي

 نسبًة إلى 
ٌ

المذهب الشافعي، ماذا تقول يف النسبة إليه؟ تقول هذا عالٌم شافعي

اإلمام الشافعي أو المذهب الشافعي، أخذنا اإلمام الشافعي، وحذفنا الياء 

 رى جديدة للنسب، وال نجمع بين كل هذه الياءات.المشددة، وأتينا بياء أخ

تاء التأنيث، إذا كانت الكلمة المنسوب إليها  :ا مر الراين الِب   حِ  للنسب
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،  -شرفها اهلل–مختومة بتاء تأنيث فإن التاء ُتحذف، تقول يف النسب إلى مكة 
ٌ

مكي

 وهكذا، وإثبات ال
ٌ

تاء يف نحو ويف النسب إلى فاطمة فاطمي، وإلى جامعة جامعي

 ذلك خطأ.

ألف التأنيث المقصورة، فيها  :ا مر الرالَ الِب   حِ  من أجل النسب

تفصيل هل ُتحذف من المنسوب إليه أم ال ُتحذف؟ أم يجوز حذفها وإبقائها؟ فيه 

 تفصيل، وهذا التفصيل سيتكرر معنا يف عدة أمور.

فصاعًدا أي خامسًة  ولهذا انتبهوا إليه من اآلن، ألف التأنيث إن كانت خامسةً 

 ."حبارٌي "تنسب إليها فتقول:  "حرباء"وسادسة، فإهنا ُتحذف، نحو 

ِْ وْاين الكلمْ متحرِكا الكلمة أربعة أحرف  :وإيا كانع ألا التأنيَ رابع

الحرف الرابع ألف تأنيث مقصورة، ألن الحرف الثاين متحرك ليس ساكنًا فالحكم 

إلى كندا، فتقول: كندٌي أو تنسب إلى نفسه، يجب يف األلف الحذف، كأن تنسب 

 جمز فتقول جمزٌي، والجمزة نوع من أنواع السير السريع.

ِْ لكن الراين ساكن كلمة رباعية، الحرف الرابع  :وإيا كانع ألا التأنيَ رابع

ألف التأنيث ساكنة لكن الثاين ساكن، فيجوز لك أن تحذفها ويجوز لك أن تقلبها 

لف رابعة، وثاين الكلمة ساكنة، فلك أن تحذفها فتقول األ "حبلى"واًوا، كما يف 

" 
ٌ

 ."حبلي

وهناك وجٌه ثالث لم يذكره ابن مالك  "حبلوٌي " ولِّ أن ِْلب ا واِوا فتِ ل:

  :هذه  "حبلوٌي "وهو أن تقلب األلف واًوا، وتزيد قبلها ألًفا، فتقول

 األوجه كلها جائزة، إذا كانت األلف رابعًة والثاين ساكنة.

تقول  "أهبا"ألف التأنيث رابعة والثاين ساكنة، كيف ننسب إلى  "أهبا"مثل: 

 أو أهبوٌي أو أهباوٌي، كل ذلك جائز.
ٌ

 هذا رجل أهبي
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 أو طنطوٌي أو طنطاوٌي؛  "طنطا"أو مثل ذلك   
ٌ

لك أن تقول هذا رجٌل طنطي

 كل ذلك جائز.

كانت ألف التأنيث المقصورة، قلنا إذا كانت خامسة أو سادسة ُتحذف، إذا 

رابعة ننظر للحرف الثاين، إن كان متحرًكا ُتحذف، وإن كان ساكنًا جاز فيها ثالثة 

 أوجه: 

 وإن كانت ألف التأنيث المقصورة ثالثًة؟ أجعلكم تتأملون.

األلف ليست زائدة للتأنيث بل منقلبة من أصل من  "هدى"مثل  :ال  اب

إال زائدة، ال تكون  ليست زائدة للتأنيث، ألف التأنيث ال تكون "هدى يهدي"

 أصاًل.

تقصد اسم  "لما"مثل ماذا قبل أن نأخذ الحكم؟ ألف التأنيث ال تكون ثالثة، 

 البنت أو السواد الذي يف الشفتين، هي كذلك منقلبة عن أصل.

ألف التأنيث البد أن تكون زائدة، اتفقنا على ذلك، إذا كانت زائدة، فنحن 

نقص عن ثالثة، وال يزيد بالزيادة عن ستة يف اتفقنا من قبل وعرفنا أن االسم ال ي

 المشهور، إًذا فأقل األسماء ثالثة، هذه البد ثالثة أحرف أصلية.

فإذا قلنا إنه ثالثي، والثالث ألف تأنيث، معنى هذا أهنا زائدة، معنى ذلك أن  

فنا الكلمة ثنائية، ما يصير، إًذا ألف التأنيث ال تكون ثالثًة، إما أن تكون رابعة، وعر

 الحكم، أو تكون خامسة فصاعًدا وعرفنا الحكم.

 بقوله:   وكل يلِّ واحه ابن مالِّ

ةةةةا   َْ ْ  َو
ِِ َ  اْ ةةةة ةةةةا َ ةةةةَ ا  َوِمْرَلةةةةه  ِممَّ

 

ْربَِتةةةةةةةةةةا    ْ ةةةةةةةةةةه  ٍَ  َْ  أْو َمدَّ
َض ْأنِْيةةةةةةةةةة َْ 

ومثله أي مثل ياء الكرسي التي ذكرها: ياًء كالكرسي، يقول: ومثله، أي مثل  

 سم المنسوب إليه احذفه.هذه الياء لو حواه اال
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َض )  ( أي احذف أيًضا تاء التأنيث.وْا ْأني

(؛ أي مدة التأنيث ونعرف أهنا إما مقصورة، وإما ممدودة، الممدودة أو مدْه)

 سيأيت حكمها مادة التأنيث ال تثبت، مادة التأنيث ال تثبت، يعني ُتحذف.

نْ  َوإِنْ  ْرَبع   َْك   َسَكنْ  َْانض  َيا َْ

ألف التأنيث تربع يعني جاءت رابعًة، ذا ثاٍن سكن: يعني االسم يعني إذا كانت 

ثانيه سان، فقلبها واًوا وحذفها حسن، كالهما حسن، ونحن أضفنا الوجه الثالث 

 .الذي لم يذكره ابن مالك 

  :إًذا فهذه ثالثة تغيريات تصيب املنسوب إليه 

 .قلنا  ِ  الياُّ المشد ة المسب قْ بأكرر من  رفين 

   ِ ْاُّ التأنيَ.و 

 .و ِ  ألا التأنيَ المِص رة على ْ صيل سبق 

أيًضا من التغييرات التي تصيب المنسوب إليه: حذف ألف اإللحاق وحذف 

أللف المنقلبة عن أصل، وحذف ياء المنقوص؛ هذه ثالثة أشياء، مع الثالثة 

 السابقة صارت ستة.

ونسميها األلف  الثالثة األخيرة: ألف اإللحاق واأللف المنقلبة عن أصل،

  : ِ ل في ا ابن مالِّ األصلية، وياء المنقوص هذه الثالثة 

ْلِحِق  لِِشْبِ َ ا  َلَ ا َما َوا َْصِل ْ  اْلم 

 (؛ يعني ألف اإللحاق.لشب  ا الملحق)

 (؛ أي األلف األصلية المنقلبة عن األصل.وا صل )

أللف التأنيث (؛ أي لهما الذي ما ل اهاتان األلفان ما حكمهما؟ يقول: )
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 التفصيل السابق. المقصورة على 

ْعَتَمى َقْلبع  ولِيَْصِل ْ     

 (؛ يعني ُيختار.) عتمى

عرفنا أن الرباعي أن األلف الرابعة إذا كان الثاين ساكنًا جاز لك فيه الحذف 

 والقلب، التفصيل فقط يف المختار يف كل األلفات.

 أن تحذف أو تقلب؟ فاأللف األصلية المختار فيها إذا وقعت رابعة

(؛ المختار يف األلف األصلية القلب، ال وليصل  قلبع  عتم يقول: ) 

 الحذف.

 قال:  

 َأِدْل  َأْرَبعا اْلَ ا ِزَ  َوا َلَِا 

(: أي ألف تأنيث وسبق الكالم عليها أو ألف إلحاق أو ألف أصلية َوا َلَِا )

 إذا جاوزت أربًعا.

 جاز أربًعا.(: أي الذي َوا َلَِا اْلَ ا ِزَ )

(: الذي جاوز األربعة ماذا سيكون؟ أي خامًسا فصاعًدا، األلف إذا كان َأِدل)

 خامًسا وصاعًدا فإهنا ُتحذف بدون تفصيل.

 َوا َلِةةةةةةةةَا اْلَ ةةةةةةةةا َِز َأْرَبِعةةةةةةةةا َأِدْل 

 

ةةةِزْل    ةةة ِص َخاِمِسةةةا ع   ِ اَي َ ةةةا اْلَمنْ َِ  َكةةة

ِ  صِ )   ا ُتحذف، والحذف يف الياء رابًعا (: إذا وقعت خامسًة فإهنا أيًض َ ا اْلَمنْ

 أحق من قلٍب، إًذا ياء المنقوص خامسة أو سادسة ُتحذف.

رابعة يجوز فيها الوجهان الحذف والقلب، لكن الخالف بينها فقط يف 

  ِ ل:المختار، ما المختار يف المنقوص إذا وقعت رابعًة؟ 
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   ِْ  َرابِِعا َأَ ق  ِمْن َقْلبض  اْلَيا فِ  َواْلَح

 حذفها هو المختار. إًذا

َض  َقْلب   َوَ ْت ع  الِ  َ ِعن   َْ

يعني لو قعت األلف ثالثًة أو وقعت ياء المنقوص ثالثًة فما حكمها حينئٍذ، 

 ليس فيها إال القلب واًوا.

 هذا شرح األبيات، ثم اآلن نأخذها بالتفصيل واحًدا واحًدا.

ة الفرق بين ألف اإللحاق سبق أن شرحنا أكثر من مر :نبدأ بألا اإللحاَ

 األلف التي لإللحاق واأللف التي للتأنيث، واأللف التي منقلبة عن أصل.

 األلف األصلية، وال بأس أن نعيد ذلك بسرعة واختصار. والرابع:

األلف األصلية ال تكون يف اسٍم معرٍب وال فعٍل متصرف، قد تكون يف  فنِ ل:

ٍم مبنٍي، كــ )متى( اسم حرف كاأللف يف )ما( واأللف يف )حتى( قد تكون يف اس

 استفهام وشرط، لكنها ال تكون يف اسٍم معرب وال فعٍل متصرف.

هذه األلف األصلية، األلف المنقلبة عن أصل هي األلف التي انقلبت عن واٍو 

أو ياء، كاأللف يف سعى أصلها الياء من سعى يسعى سعًيا، وكذلك يف رمى، من 

قوله يف التثنية رحيان، وقد تكون منقلبة عن رمى يرمي رمًيا، وكذلك التي يف رحى ل

واو مثل )دعا( تقول: )يدعو(، )وسما( تقول: )يسمو(، و)عصى( بداللة قولهم 

 )عصوان(.

األلف المنقلبة عن أصل: قد تأيت ثالثة كما رأيتم يف )عصى، ورمى( وقد تأيت 

 ة.رابعة كما يف )مسعى( وكما يف )ملهى(، وقد تأيت خامسة، وقد تأيت سادس

فهاتان ال يكونان إال زائدتين، ال يكونان  أما ألا التأنيَ وألا اإللحاَ:
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حرفين أصليين، واألكثر ألف التأنيث، هي األكثر، نقول: إن األلف إذا زيدت يف  

 آخر الكلمة فاألكثر واألصل أهنا للتأنيث.

وهناك ألف تزيدها العرب يف أخر األسماء ويسميها العلماء ألف اإللحاق، 

لحاق له تفصيٌل طويل يمكن أن نطيل ونفصل يف شرحه ويمكن أن نختصر يف اإل

 ذلك.

فخالصة اإللحاق أن اإللحاق أن يجعل العربي كلمًة ثالثية يأيت لكلمة ثالثية، 

ثم يجعلها على وزن من أوزان الرباعي أو الخماسي، فيضطر أن يزيد فيه حرًفا أو 

 حرفين.

الخماسي، أو يأيت إلى مكلمة رباعية  ألحق الثالثي بالرباعي أو فِال ا:

فيجعلها على وزن من أوزان الخماسي فيزيد حرًفا، فيقولون: ألحق الرباعي 

 بالخماسي، هذا هو اإللحاق، الذي يهمنا اآلن فقط األلف من حروف اإللحاق.

كيف نعرف أن هذه األلف يف آخر االسم للتأنيث أو لإللحاق، الفرق يف 

لكلمة غير منونة فاأللف على أصلها يف الزيادة أهنا للتأنيث، التنوين، فإذا وجدت ا

هذا هو األصل واألكثر، وهناك كلمات قليلة زادت فيها العرب يف آخرها ألًفا ومع 

 ذلك نونتها.

أي لم تمنعها من الصرف نونتها، فقال العلماء إن األلف هذه ليست للتأنيث 

 وإنما هي لإللحاق، كما قالوا يف )علقا(.

قا(: اسم نبات الرب، العرب تنون تقول هذا )علًقا(، والواحد منه )علقاٌة( )عل

انظر كيف يأتون بتاء التأنيث بعد ألف اإللحاق )علقاٌة( فقال العلماء لو كانت هذه 

 األلف للتأنيث لما جاء تاء التأنيث بعدها.
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 :فدل على أن هذه األلف ليست للتأنيث بل لإلحلاق 

  ولو كانت للتأنيث لمنعت من الصرف. نالدليل ا ول التن ، 

 :أن تاء التأنيث تلحقها. والراين 

إًذا فاألصل يف األلف الزائدة يف آخر االسم أهنا للتأنيث، وال نقول إهنا 

 لإللحاق، إال إذا وجدت الكلمة مصروفة.

بعد هذه المقدمة نعود إلى موضوعنا النسب، فنقول ألف اإللحاق ُتحذف أم 

 ب؟ تبقى عند النس

 إن كانت خامسًة أو سادسة فإهنا ُتحذف. نِ ل:

 -أعزكم اهلل–)قالوا حربك( )الحربك( ذكر القراد، تعرفون القراد  :مرال يلِّ

 الذكر منه يسمى )حربك(، واألنثى منه تسمى )حربكاٌة(.

فمعنى ذلك أن األلف لإللحاق أو للتأنيث؟ لإللحاق، فلهذا تقول هذا 

 بحذف األلف.)حربًكا( بالتنوين، انسب 
ٌ

 إلى )حربك( حربكي

وإن كانت ألف اإللحاق رابعًة جاز قلبها واًوا وهو المختار، وجاز حذفها، 

 وعلقاوٌي(.
ٌ

 نحو: )علقا( تقول يف النسب إليها: )علقي

فإن كانت ثالثًة ال يوجد، قلنا اإللحاق وإن كان بشكل سريع، قلنا اإللحاق أن 

 الرباعي بالخماسي. نلحق الثالثي بالخماسي، أو أن تلحق

إًذا ما يمكن أن تكون يف ألف إلحاق، اإللحاق زائدة، والزائد ما يكون ثالًثا، إذا 

 ما يف أصاًل ألف إلحاق ثالثة.

 (.38:11@) : الب 

هم قالوا لم يجدوا مثااًل أللف إلحاٍق رابعة والثاين متحرك، فلو وجد  الشيخ:
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 لكان القياس الحذف. 

ي األلف المنقلبة عن أصل عن واٍو أو عن ياء، ففيها أما األلف األصلية يعن

هذا التفصيل، إن كانت ثالثًة وجب قلبها واًوا، فتنسب إلى )عصى( فتقول: 

 )عصوي(، وإلى )فتى( )فتوي(.

وإن كانت األلف المنقلبة عن أصل خامسًة فصاعًدا فيجب حذفها، فتنسب 

( إلى مصطفاء فتقول...، إن كانت خامسًة فأكثر يجب حذ
ٌ

فها، فتقول )مصطفي

 هذه أخالٌق مصطفيٌة.

هذا هو المشهور والمعروف، وهذا القياس، وإن كان بعض المتأخرين يثبت 

( بالثالثي ولكن حمااًل على الثالثي، إال أن الحمل هنا ال 39:55@الواو، إما)

 يستقيم، ويقولون مصطفوي، أخالٌق مصطفوية.

(، وإل
ٌ

( كذلك، ويف النسب إلى )مستشفى(: )مستشفي
ٌ

ى مرتضى: )مرتضي

 وقد تسمعون يف النسب إلى مرتضى: )مرتضوٌي(.

وإن كانت األلف المنقلبة عن أصل رابعًة جاز قلبها واًوا وهو المختار، وجاز 

(، وإلى مرعى: )مرعوٌي 
ٌ

حذفها، فتقول يف النسب إلى ملهى: )ملهوٌي وملهي

.)
ٌ

 ومرعي

كمهما حكم ألف التأنيث إًذا ألف اإللحاق واأللف المنقلبة عن أصل ح

 .المقصورة، كما شرحتنا يف أبيات ابن مالك 

تبقى ياء المنقوص، االسم المنقوص إذا نسبت إليه، فإن كانت ياء المنقوص 

ثالثًة فحكمها أن تقلب واًوا، الحكم واحد، فتقول يف النسب إلى )شجن( هذا 

إذا نكرت  رجٌل شجن أي حزين، انسب إلى شجن، شجن تقول هذا )شجي(، ثم

 تعلها إعالل قاٍض )شٍج(، فتسب فتقول: )شجوٌي(.
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 ماذا فعلت بياء المنقوص؟ قلبتها واًوا، )شجوٌي(.

وهذا رجل )عٍم( يعني أعمى، تنسب إلى )عٍم(، فتقول: )عموي( وإن كانت 

ياء المنقوص خامسًة فصاعًدا، فيجب حذفها، فتقول يف النسب إلى مهتدي 

(.)مهتدٌي( وإلى مستعلي )مس
ٌ

 تعلي

وإن كانت ياء المنقوص رابعًة جاز فيها الحذف، وهو المختار، الحذف هو 

(، )وقاضوٌي(.
ٌ

 المختار، وجاز قلبها واًوا، وتقول يف النسب إلى قاٍض، )قاضي

 تقول: هذه أموٌر قاضيٌة أو أمور قاضويُة.

 وبالنسب إلى ماضي، تقول هذه أموٌر ماضيٌة أو ماضويٌة.

التأنيث المقصورة، وألف اإللحاق واأللف المنقلبة أن ألف  :خالصْ يلِّ

عن أصل وياء المنقوص أحكامها متقاربة، وإنما الخالف يف التفصيل، يف المختار، 

 المختار فيها إذا وقعت رابعًة هل هو الحذف أو القلب واًوا.

 :بعد يلِّ  ِ ل ابن مالِّ 

ْلةةةةةةِب اْنِ َتاِ ةةةةةةا َوَفِعةةةةةةْل  َِ  َوَأْوِل َيا اْل

 

ِعةةةةةة   َْ َوفِِعةةةةةةْل َوف  َمةةةةةةا اْفةةةةةةَت  لع َعْينَ  

 سبق أنه يجب كسر ما قبل ياء النسب المشددة، هناك سؤال؟ 

 (.44:35@)  الب:

ْلِب ) الشيخ: َِ (؛ بعضهم يضبطها بالكسرة خطًئا، ذا اسم إشارة أي َوَأْوِل َيا اْل

 لهذا القلب، سيأيت الشرح اآلن.

(،  سبق أن ما قبل ياء النسب المشددة يجب أن ُيكسر،
ٌ

نحو )دمشق دمشقي

على حكم النسب إلى اسٍم قبل  )وبحر بحرٌي(، وهنا يتكلم ابن مالك 

 آخره كسرة.
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إذا نسبت إلى اسٍم قبل آخره كسرة، مثل: )الشجي، والعمي( ومثل َنمر،  

 وُدوئِل، وإبل، ما الحكم؟ يقول: 

ْلِب  َيا َوَأْولِ  َِ  اْنِ َتاِ ا اْل

بعد البيت السابق، أن البيت السابق فيه كالم وهذا الذي جعله يذكر هذا البيت 

على النسب للمنقوص، والمنقوص إذا كان ثالثًيا )كالشجي والعمي( فإن ما قبل 

 آخره مكسور، فيدخل يف هذا الحكم.

يجب أن تقلب الكسرة فتحًة، يجب أن تقلب الكسرة التي قبل اآلخر  :فيِ ل

أن الجيم يف المنسوب إليه  فتحًة فتقول يف النسب إلى الشجي: )شجوٌي(، مع

مكسورة، ويف )العمي(: )عموي(، ويف النسب إلى بني نمر تقول: )نمرٌي( بفتح 

.)
ٌ

 الميم وجوًبا، ويف النسب إلى قبيلة دوئل: )دوئلي

.)
ٌ

 ويف النسب إلى إبل لو أردت أن تنسب إلى إبل تقول: )إبلي

روف أن المنقوص إًذا فهذا الحكم عام، سواء كان يف المنقوص الثالثي، ومع

المختوم بياء يأيت قبلها كسرة، إذا قبل األخير كسرة، أو فيما سوى ذلك، كاالسم 

 الذي على وزن فعل )كنمر(، أو ُفعل ك)دوئل( أو فعل: )كإبل(.

وعليه نسأل عن حكم النسب إلى كلمة ملك، فهي على وزن فعل قبل آخره 

 كسرة.

( وجوبً  وال  اب:
ٌ

 ا وال يصح الكسر هنا.أن النسب إلى ملٍك )ملكي

هذا الحكم يف الحقيقة للثالثي، هذا الحكم للكلمة الثالثية، التي قبل آخرها 

كسرة، فإذا كانت الكلمة التي قبل آخرها كسرة، غير ثالثية، يعني رباعية، كــ 

 تغلب، قبيلة تغلب أو مغرب أو مشرق، أو كانت خماسية أو سداسية.
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الحكم يختلف، قال النحويون: إذا لك مثل قزعمل، وهو الشيء القليل، ف

تكن الكلمة ثالثية، جاز لك عند النسب إليها الكسر والفتح، جاز أن تبقي الكسر، 

 وجاز أن تفتح، جاز أن تبقي الكسر على األصل، وجاز أن تفتح تخفيًفا.

(، ويف النسب إلى 
ٌ

 أو تغلبي
ٌ

فتقول يف النسب إلى بني تغلب هذا رجٌل )تغلبي

(، وكذلك إلى مشرق.مغرب: )مغربِ 
ٌ

 أو مَغَرببي
ٌ

 ي

 : ف ِا    ق ل ابن مالِّ 

ْلِب  َيا َوَأْولِ  َِ  اْنِ َتاِ ا اْل

 أي أوِل ذا القلب الذي ذكرناه قبل قليل يف المنقوص الثالثي، أوله انفتاًحا.

ِعلع  َما َوَفِعْل َوف  َْ  َعْينَ    َوفِِعْل  اْفَت

 أي عينهما المكسورة افتح، وفعل.

 : مالِّ  ْ  قال ابن

ةةةةةة  اْلَمْرِمةةةةةةْ  َمْرَمةةةةةة ب  
 َوِقْيةةةةةةَل فِ

 

ةةةةة  اْسةةةةتِْعَمالِِ ْ  َمْرِمةةةةة     
 َواْختِْيةةةةَر فِ

اآلن سيبدأ بتفصيل الكالم على المختوم بياٍء مشددة، سيفصل الكالم على  

المختوم بياٍء مشددة، وسبق أن ذكر قاعدة عامة يف المختوم بياء مشددة، فقال: إن 

دة، إذا ُسبِق بأكثر من حرفين، فيجب أن نحذف الياء المشددة، المختوم بياٍء مشد

 )ككرسٍي وشافعٍي(.

اآلن سيفصل، فيقول: بعض العرب يعمم هذه القاعدة، أن الياء المشددة إذا 

ُسبقت بأكثر من حرفين فيجب أن ُتحذف الياء المشددة، وبعض العرب ُيفصل، 

  بارة عن  اُّ ن:الياُّ المشد ة عفينظر إلى هذه الياء المشددة، 

 .ْا ولى ساكن 
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  .ْوالرانيْ متحرك 

قلنا إن بعض العرب يفرق بين الياء المشددة، إذا سبقت بأكثر من حرفين، 

فينظر يف هاتين الياءين، فإن كانتا زائدتين، كبقية العرب يحذفهما، كما يف كرسٍي 

ومرعٍي  وشافعٍي، وإن كانت إحدى الياءين أصليًة واألخرى زائدة، كما يف مرمٍي 

 ومهدٍي.

    د في ا ال ج ان:

 .الحِ  كبِيْ العرب 

 .وإبِاُّ الياُّ ا صليْ مع  ِ  الياُّ الزا دة 

(، وعلى الوجه 
ٌ

فعند الحذف يقول كبقية العرب يف النسب إلى مرمٍي )مرمي

الثاين عندما يبقي الياء األصلية، ويحذف الزائدة، يقول: )مرموٌي(، ألهنا من رمى 

 لية.يرمي، فالياء أص

( والياء الثانية من أين جاءت؟ جاءت من واو مفعول ألنه اسم مفعول 
ٌ

)مرمي

)مرموي( إال أن اسم المفعول من معتل الالم يكون بإدغام الالم بولو مفعول مع 

 هدى يهدي، فأنت هادي وهو: )مهدٌي(، وهكذا.
ٌ

 قلب الواو ياًء، تقول: مرمي

 
ٌ

( يبقيها ويقلبها واًوا على القاعدة، إًذا فإحدى الياءين أصلية فيبقيها، )مرمي

فيقول: )مرموٌي(، هذا الوجه الذي يجيزه بعض العرب هو وجٌه قليٌل عندهم، 

 ليس بمختار، ولكنه قليل، ولهذا قال ابن مالك: 

 َمْرَم ب   اْلَمْرِم ْ  فِ  َوِقْيَل 

، مثل 
ُ

أي بعض العرب يقولون مرموٌي ومع ذلك اختير يف استعمالهم مرمي

( عند جمهور العرب وعند هؤالء تقول ذلك 
ٌ

، لو نسبت إليه قلت )مسقي
ٌ

مسقي
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( وعلى غير المشهور )مسقوٌي(.
ٌ

 على المشهور )مسقي

 : ْ  قال ابن مالِّ 

انِْيةةةةةِه َ ِ ةةةةةْب  َْ   َ  َوَنْحةةةةة   َ ةةةةة   َفةةةةةْت

 

ِلةةةةةةْب    ةةةةةْن َعنْةةةةةه  ق  َ  َواِوا إِْن َ ك   ْ  َواَر  

الياء المشددة يف آخر المنسوب إليه،  قلنا إن ابن مالك مازال يتكلم عن حكم 

فاآلن يتكلم على االسم المختوم بياٍء مشددة المسبوقة بحرٍف واحد، لو كان 

االسم مختوًما بياٍء مشددة قبلها حرٍف واحد نحو حٍي، وطين، وشٍي مصدر )شوى 

 يشوي شًيا(.

: الياء المشددة عبارة   ِ ل ابن مالِّفإذا أردت أن تنسب إلى ذلك، 

ياءين، إذا كانت ياء مشددة وقبلها حرف يعني أن كلمة مكونة من ثالثة أحرف،  عن

 إًذا هذه األحرف الثالثة كلها أصلية.

فيقول الحرف الثاين وهو الياء األولى يجب أن تعادل أصلها، إن كانت ياًء 

 تبقى ياًء، وإن كانت واًوا تعاد إلى الواو، هذه الياء األولى.

اء الثانية على القاعدة: يجب أن تقلب واًوا مطلًقا على والياء الثانية: الي

القاعدة، فتنسيب إلى حٍي: فتقول )حيوٌي( ألن حي من قولك )حييى( إًذا فاألصل 

 ياء فتبقي الياء وأما الياء الثانية فتقلبها واًوا )حيوٌي(، هذه أموٌر حيوية.

؟ من قولهم )طوي(، إًذا فالياء األولى أصلها واو، فتع
ٌ

يدها إلى الواو، وطي

فتقول يف النسب إلى طٍي )طووٌي(، )وشٍي( مصدر )شوى يشوي(؟ إًذا ياء األولى 

 أصلها واو، فتنسب إليها فتقول: )شووٌي(.

 : ْ   ِ ل ابن مالِّ 

ْ  لِْلنََّسةةةةةْب 
ِِ ِْ اْ ةةةةة  َوَعَلةةةةةَ  اْلتَّْرنَِيةةةةة

 

َض َوَجةةْب    َْْصةةِحْي ةة  َجْمةةِع 
 َوِمْرةةل  َيا فِ

ذكرنا من شيٍء ُيحذف ألجل النسب؟ نحن قلنا ابن مالك إن كنتم معي فكم  
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ْ حِ  من أجل النسب، يكرنا:بعد البيت األول سيبدأ بذكر    ا شياُّ الت  

o .الياُّ المشد ة إيا سبِع بأكرر من  رفين 

o .َوْاُّ التأني 

o .وألا التأنيَ المِص رة على الت صيل 

o .َوألا اإللحا 

o .وا لا المنِلبْ عن أصل 

o .و اُّ المنِ ص 

 هذه ستة أشياء، السابع والثامن مما ُيحذف ألجل النسب ما ذكر يف هذا البيت.

 .ْالسابع: عالمْ الترنيْ  عن   رو  الترني 

  َوالرامن: عالمْ جمع التصحيَ، جمع المِكر السال  وجمع المؤن

 السال .

يعني حروف الجمع، من المعلوم يا إخوان أنه يجوز أن تسمي بالمثنى، وأن 

 بج
َّ

مٍع سالم، كأن تسمي رجاًل )زيدان(، أو تسميه )زيدون(، أو تسميه تسمي

 )هندات(.

العلم لك أن تنقل إليه من جميع أبواب اللغة، فإذا سميته )زيدان أو زيدون أو 

هندات(، فسبق يف باب المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم حكم 

 ؤنث السالم.المسمى بالمثنى وبجمع المذكر السالم وبجمع الم

أن المسمى بالمثنى وبجمع المذكر السالم وبجمع المؤنث  :وخالصْ يلِّ

السالم يجوز لك فيه أن تعربه إعراب المثنى والجمع، فتقول: جاء زيدان، تقصد 

هذا الرجل، وجاء زيدون، وجاء هندات، ورأيت أو سلمت على زيدين، تقصد 
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 ة المثنى وجمع المذكر السالم.هذا الرجل، وزيدين وهنداٍت، إًذا تعامله معامل

على هذه اللغة، سميته بالمثنى أو بالجمع لكن أعربته إعراب المثنى أو 

الجمع، أنت أعربته إعراب المثنى والجمع ولذلك ألنك ما اعتربت، ما اعتدت 

 بحروف التثنية والجمع.

لو نسبت إليه على هذه اللغة، فإنك عند النسب إليه ستحذف حروف التثنية 

جمع، ألنك أصاًل ما اعتددت هبا باإلعراب، فتنسب إلى رجٍل اسمه زيدان، وال

فتقول: )زيدٌي(، وكذلك إلى رجل اسمه زيدون )زيدٌي(، وإلى رجل اسمه 

 هندات )هندٌي(.

فلِّ يف المرنى أن ولك يف اإلعراب أن تخرجه عن إعراب المثنى والجمع، 

تقول: جاء زيدان، ورأيت ، وتعربه إعراب الممنوع من الصرف، فْلزمه ا لا

 زيدان، وسلمت على زيدان.

وتبقي اإلعراب على النون، فتقول: جاء زيديٌن، ورأيت زيدينًا  :أو ْلزمه الياُّ

 وسلمت على زيديٍن.

 ولك يف المسمى بجمع المؤنث السالم وجوه:

منها أن تلزمه الواو أو الياء وتبقي اإلعراب على النون، فتقول جاء زيدون،  

 زيدوًنا وسلمت على زيدوٍن.ورأيت 

ولك يف المسمى بجمع المؤنث السالم أن تعربه إعراب الممنوع من الصرف، 

 فتقول جاء هندات، ورأيت هندات، وسلمت على هندات.

المهم لك يف الوجه الثاين أن تخرجه عن إعراب المثنى والجمع، فإذا أخرجته 

رجته من إعراب المثنى عن إعراب المثنى والجمع فكيف تنسب إليه؟ عندما أخ

والجمع معنى ذلك أنك اعتددت بحروف التثنية والجمع، وعند النسب إليه يجب 
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 حروف التثنية والجمع، فتنسب إلى رجٍل اسمه زيدان، فتقول: زيداينٌ،  
َّ

أن تبقي

 وإلى رجٍل اسمه زيدون فتقول: زيدوينٌ، وإلى رجل اسمه هندات فتقول هندايتٌ.

 بعض األلفاظ المعاصرة المشهورة. نطبق هذه القواعد على

لو نسبنا إلى دولة البحرين، كيف ننسب؟ كما أعربناها إعراب المثنى وهذا 

جائٌز فيها، فإنك تقول: هذا )رجٌل بحرٌي(، وإن ألزمتها الياء وأبقيت اإلعراب 

 على النون يجب أن تقول: )هذا رجٌل بحراينٌ( بإثبات الياء والنون.

مع المذكر السالم الذي يقول فيها فلسطين على مسمى بج :فلس ين

( وإن ألزمتها 
ٌ

وفلسطون، فإن أعربتها إعراب جمع المذكر السالم قلت )فلسطي

.)
ٌ

 الياء وأبقين اإلعراب على النون )فلسطيني

 وللكالم بِيْ.

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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﷽ 
 

رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  والحمد هلل 

 وأصحابه أجمعين.

 -أما بعد: 

 : السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، كنا توقفنا عند قول ابن مالك 

ْ  لِْلنََّسةةةةةْب 
ِِ ِْ اْ ةةةةة  َوَعَلةةةةةَ  اْلتَّْرنَِيةةةةة

 

َض َوَجةةْب    َْْصةةِحْي ةة  َجْمةةِع 
 َوِمْرةةل  َيا فِ

ك إذا أعربت المسمى بالمثنى والجمع إعراب المثنى شرحنا ذلك وعرفنا أن 

والجمع وجب أن تحذف حروف التثنية والجمع، وإذا لم تعرب المسمى بالمثنى 

 حروف التثنية والجمع.
َّ

 والجمع إعراب المثنى والجمع وجب أن تبقي

 (.67:08@)  الب:

عالمات كنا فصلنا ذلك عندما تكلنا على اإلعراب الفرعي أو إعراب ال الشيخ:

الفرعية، وقلنا إن هذه األوجه جائزة بشرط عدم اإللباس إذا أوقع شيٌء منها يف 

إلباس، فالذي يوقع يف إلباس يجب أن ُيجتنب، فإذا لم يوقع شيًئا منها يف إلباس 

 فهي جائزة من حيث الجواز.

أي اللغة جاءت بكل ذلك، وإن كان العرف عند كثيٍر من المتأخرين، أقصد 

، ال يعربوهنا إعراب المثنى والجمع، وإنما يلزموهنا ما وضعوه عند عرف الناس

 التسمية.
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فإذا سمى ولده حسنين فيلزمه الياء، ما يقول جاء حسنان، وإن كان هذا جائًزا  

 يف اللغة، ولكنه يلزمه جاء حسنين ورأيت حسنين، وسلمت على حسنين.

ذا هو األبعد عن اللبث، وهكذا لو سماه مثاًل باأللف لو سماه مثاًل زيدان، فه

 لكن لو أعربه إعراب المثنى والجمع لجاز.

 (.68:38@)  الب:

الحكاية هذا وجٌه آخر، قلنا المثنى إما أن تعربه إعراب المثنى، وإما أن  الشيخ:

تمنعه من الصرف وتلزمه األلف، ووجٌه ثالث سيذكره النحويون وهو أن تلزمه 

ذا وارد يف الشواهد، كما يف قولهم )البحرين( الياء وتبقي اإلعراب على النون، وه

 كما يف قولهم )يوم االثنين(.

والمسمى بالجمع ذكرنا يف أكثر من وجه، وكذلك المسمى بجمع المثنى فيه 

 وجهان، حصلنا الكالم عليها يف ذلك الوقت، أما الحكاية.

ت الحكاية إنما تكون يف الجمل، ال تكون يف المفردات، ورودها يف المفردا

 شاذ.

نحن طبقنا على كلمة البحرين، وعلى فلسطين، بقي أن نطبق على أذرعات، 

 بالمجموع باأللف والتاء فلك يف 
َّ

وهي اسم مدينة يف الشام، فأذرعات مما سمي

، ولك أن تقول: أذرعايتٌ.
ٌ

 النسبة إليها أن تقول: أذرعات أذرعي

قع التاريخي، لوجدنا هذا كله من حيث اإلزدواج اللغوي، لكن لو رأينا يف الوا

(، وأما أذرعات فإن 
ٌ

( ويندر أن يقال )فلسطي
ٌ

أن فلسطين ُينسب إليها )فلسطيني

(، وال يقال )أذرعايٌت( وإن كان هذا جائًزا.
ٌ

 النسبة المشهور إليها: )أذرعي

ولهذا الذي ال يتقن هذه األمور ثم يبحث عن عالم عن ترجمة عالم األذرعي، 

ها، ُينسب إليها األذرعي، فيبحث ال يجد المنسوب إليه، أكثر من عالم ُنِسب إلي
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 ألنه يبحث عن أذرعي، وهي )أذرعات(.

ومثل ذلك ما سيأيت يف النسب إلى )بعلبك( مثاًل اإلمام أبو الفتح البعلي،  

علماء كثيرون نسبوا البعلي منهم أبو الفتح البعلي النحوي المشهور، هو منسوب 

رف أن هذه نسبة إلى مركب سيبحث عن كلمة إلى )بعلبك( لكن الذي ال يع

 )بعل(، والصحيح أنه ُنسب إلى مدينة )بعلبك(.

 : بعد يلِّ ْ  قال ابن مالِّ 

  ْ ِِ ةةةة َع ِمةةةةْن َنْحةةةةِ  َ ْيةةةةبض    الِةةةة َْ  َو

 

ٍِ بِةةةةةةا َلِْا    ةةةةةةْ   ِ    َم
َِّ َ ةةةةةةا ِ  َوَشةةةةةة

قدم هذا البيت على البيت الذي قبله لكان  نقول لو أن ابن مالك  

لكي يصل الكالم على الياء المشددة، ألنه فصل بحذف علم التثنية  أفضل،

 والجمع.

عن النسب االسم الذي قبل  وهذا البيت هو أيًضا يتكلم فيه ابن مالك 

آخره ياٌء مشددٌة مكسورة، البيت يتكلم فيه ابن مالك على حكم النسب، إلى 

، وميت( ونحو االسم الذي قبل آخره ياء مشددٌة مكسورة، مثل )طيب، وسيد

 ذلك.

يقول: يجب حذف الياء المكسورة، وإبقاء الياء الساكنة، الياء المشددة 

المكسورة عبارة عن ياءين، األولى ساكنة، والثانية مكسورة، يقول: يجب أن تبقي 

.)
ٌ

 الياء الساكنة، وأن تحذف الياء المكسورة، فتقول يف النسب إلى طيب )طيبي

 وهكذا، النسب إلى سيد )سيدٌي(.ويف النسب إلى سيد )سيدٌي( 

 النسب إلى طيء، طيء اسم القبيلة قبل آخره ياء 
ٌ

وشذ قول العرب طائي

( أي 
ٌ

( ولكنهم قالوا: )طائي
ٌ

مشددة، فكان القياس أن يقول يف النسب إليه )طيئي

 ماذا فعلوا بالياء الساكنة، حذفوها أم قلبوها ألًفا؟ قلبوها ألًفا.



 

 
e 

g h 

f  166 
 شرح ألفية ابن مالك

 ف ِا    ق ل ابن مالِّ:  

  ْ ِِ ةةةة َع ِمةةةةْن َنْحةةةةِ  َ ْيةةةةبض    الِةةةة َْ  َو

 

ٍِ بِةةةةةةا َلِْا    ةةةةةةْ   ِ    َم
َِّ َ ةةةةةةا ِ  َوَشةةةةةة

..، إذا كان االسم قبل آخره ياٌء مشددٌة مفتوحة .إذا كان االسم مختوًما بياء 

ما شاء -ليست مكسورة مفتوحة، قالوا مثل: )هبيخ( هذا ولٌد هبيٌخ أي ممتلئ 

خ، النسبة هنا على القاعدة العامة أي أن صحة وعافية يقول: غالٌم هبي -اهلل

.)
ٌ

 المنسوب إليه ال يتغير، فتقول يف النسب إلى هبيخ )هبيخي

 : ْ  قال ابن مالِّ 

َْ اْلت ةةةةةةةةِزْم  ةةةةةةةة  َفِعْيَلةةةةةةةة
 َوَفَعلةةةةةةةة   فِ

 

ةةةةةةةةتِ ْ       
ْض َعْيَلةةةةةةةة َعِلةةةةةةةة   فِةةةةةةةة  ف   َوف 

َعةةةةةةةةةةلَّ ٍَمض َعرَِ ةةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةة ا م   ِ  َوَأْلَح

 

 اْلتَّةةةةةا أ ْولَِيةةةةةا ِمةةةةةَن اْلِمَرةةةةةاَلْيِن بَِمةةةةةا  

ةةةةةة ا َمةةةةةةا َكةةةةةةاَن َكاْل َِّ ْ َلةةةةةةْه   م  َْمَّ  َو

 

ا َمةةةةةةا َكةةةةةةاَن َكاْلَ ِلْيَلةةةةةةهْ    َِ  َو َكةةةةةة

تكلم يف هذه األبيات على النسب إلى أوزاٍن مشهورة عند العرب، وهي فعيلة،  

وفعيلة، وفعيل وُفعيل، كثيٌر من أسماء القبائل ونحوها، جاءت على هذه األوزان، 

 لة، وفعيٍل وفعيل.فعيلة وفعي

لهذا تصرفت العرب يف النسب إلى هذه األوزان، وبيَّن ابن مالك يف هذه 

 األبيات.

 بشرطين: أال تكون 
ٌ

النسب إلى فعيلة بفتح الفاء يكون بحذف الياء فتقول فعلي

 فعيلة معتلة العين، وال مضعفة.

  مرال يلِّ:
ٌ

، وحنيفة حنيفة، لو نسبت إلى بني حنيفة لحذفت الياء وقلت حنفي

فة.  كما ترون عينها ليست معتلة والكلمة ليست مضعَّ

ولو نسبت إلى عقيدة لقلت عقدي، وإلى قبيلة قبلين وإلى فريضة فرضي، 

هكذا، قالوا: وشَذ من ذلك كلماٌت مسموعة عن العرب كقولهم )سليقي( بالنسبة 
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 ."ولسع بسليِ ع أق ل فأعرب"إلى سليقة، ومن ذلك قول الشاعر: 

ُنِسب إليها بإبقاء الياء وهذا شاذ، وقبيلة سليمة أكثر من قبيلة عند سليقة 

العرب، فلهذا خصوا قبيلة من القبائل، فقالوا: )سليمي( بإثبات الياء كأهنم أرادوا 

 أن يفرقوا بينها وبين القبائل األخرى.

هذا النسب إلى فعيلة، وأما النسب إلى فعيلة بضم الفاء، فهو كذلك بحذف 

ة، فتقول يف الياء، ف  لكن بشرٍط واحد، وهو أال تكون الكلمة مضعفَّ
ٌ

تقول فعلي

( بحذف الياء.
ٌ

 النسب إلى جهينة، )جهني

.)
ٌ

 ويف النسب إلى قريضة: )قرضي

 ويف النسب إلى أمية: )أموٌي( وهكذا.

( منسوب إلى 
ٌ

(، )رمٌح رديني
ٌ

قالوا: وشذت كلماٌت مسموعة كقولهم )ُرديني

 امرأة اسمها رودينا.

كان القياس حذف حرف الياء إال أهنم أبقوها شذوًذا وهذا هو قول ابن مالك و

 : 

َْ  فِ  َوَفَعل     اْلت ِزمْ  َفِعْيَل

 أي التزمته العرب.

َعِل    ْض  فِ  َوف  َعْيَل تِ ْ  ف     

 : ْ  قال يعني أن هذه أحكاٌم واجبة، 

َعةةةةةةةةةةلَّ ٍَمض َعرَِ ةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةة ا م   ِ  َوَأْلَح

 

 بَِمةةةةةا اْلتَّةةةةةا أ ْولَِيةةةةةا ِمةةةةةَن اْلِمَرةةةةةاَلْينِ   

يقول إن االسم الذي على وزن فعيل وُفعيل، بال تاء، إن كان معتلي الالم  

 المهما حرف علة، فحكمهما حكم فعيلة وفعيلة.
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فعيل وفعيل إذا كانت المهما معتلة، فحكمهما حكم فعيلة وُفعيلة، أي أن الياء  

عدوي(، عدي على وزن ُتحذف أيًضا منهما، فيقال يف النسب إلى )عدي(: )

فعيل، إال أن الالم حرف علة فأدغم يف ياء فعيل، كيف تنسب إلى عدي؟ تقول: 

)عدوي( أي حذفت ياء فعيل، وبقيت ياء األصل من عدى يعدو، ثم انقلبت إلى 

 واو على قاعدة النسب عدوي.

( نقول يف النسب إليه )قصوي( 
ٌ

وكذلك )قصي( على وزن فعيل، )قصي

 ا.بحذف الياء أيًض 

أما إذا كان فعيل وُفعيٌل صحيحي الالم، فإهنما يبقيان على القاعدة العامة، إنه 

ال يتغير فيهما شيء، ال ُتحذف الياء منهما، فعيل وُفعيل، إذا كانت المهما 

 صحيحة، فعلى قاعدة النسب العامة ال ُيحذف منهما شيء، ال تحذف الياء منهما.

ويف النسب إلى ُعقيل )ُعقيلي(، وهكذا، فتقول يف النسب إلى عقيل )عقيلي(، 

وقالوا وشذ من ذلك كلمات، من ذلك قولهم ثقفي، بالنسب إلى ثقيف وقرشي يف 

 النسب إلى قريش، وسلمي يف النسب إلى سليم، وهكذا.

والحقيقة أن الشذوذ يف َفعيل وُفعيل أكثر بكثير يف الشذوذ يف َفِعْيلة وُفَعْيلة، 

 فعيلة وفعيلة بحذف الياء. نلخص ونقول كيف ننسب إلى

والنسب إلى َفِعيل وُفَعيل إن كانت الالم معتلة فنحذف الياء، وإذا كانت الالم 

 صحيحة نثبت الياء، هذا األكثر يف اللغة الذي يقاس عليه.

أما المسموع عن العرب فأكثره جاء على ذلك، وبعضه شذ عن ذلك أي لم 

 وُفَعْيل، أكثر من الشاذ يف َفِعْيلة وُفَعْيلة.يأيت على ذلك، إال أن الشاذ يف َفِعْيل 

ومن ذلك: قبيلة عتيبة على فعيلة، والقياس فيها بحذف الياء أم إثبات الياء؟ 

الحذف )العتبي( إال أن الذي يقال اآلن )العتيبي( بإثبات الياء، فهذا كالشاذ الذي 
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ألمر يف ذلك، قالته العرب يف سليقة )وسليقي(، وهناك من المتأخرين من يوسع ا

فيجيز الوجهين إثبات الياء وحذفها، يقول: لكثرة المسموع والحقيقة أن النسب 

إلى فعيلة وُفعيلة أكثره جاء بالحذف، وأما إثبات الياء لم تأيت إال بشواهد قليلة 

 ذكرها النحويون.

األفضل أن يكون النسب إليهما بحذف الياء، وإثبات الياء عند النسب إليهما، 

إلى حد الخطأ، لكثرة الشذوذ يف الباء، وهناك رأٌي آخر لبعض المتقدمين  ال يصل

 ، يقول: إن هذه القواعد التي يف ُفعيل وُفعيلة األسماء المشهورة.كابن قتيبة 

األسماء المشهورة المعروفة هي التي ُيحذف منها الياء، أما األسماء الغير 

 حذف منها سيء ال ُتحذف منها الياء.مشهورة فإهنا تبقى على القاعدة العامة فال يُ 

وهذا القول يأخذ به كثير من المتأخرين، فلهذا لو نسبنا إلى وظيفة، فعلى قول 

الجمهور الذي قال عنه ابن مالك: التزم وحتم، يجب أن نحذف الياء، فنقول: 

)وظفية( وأما من أجازوا الوجهين أو على رأي أبو قتيبة الذي يجعل هذه األحكام 

 شهور فيجوز أن نقول )وظيفي(.يف الم

 : ثم يقول ابن مالك 

ةةةةةة ا َمةةةةةةا َكةةةةةةاَن َكاْل َِّ ْ َلةةةةةةْه  م  َْمَّ  َو

 

ا َمةةةةةةا َكةةةةةةاَن َكاْلَ ِلْيَلةةةةةةهْ    َِ  َو َكةةةةةة

يقول إن َفعيلة إذا كانت معتلة العين أو مضعفة، فال ُيحذف منها شيء، ألننا  

( والنسبة اشرتطنا هذين األمرين، فالنسب إلى طويلة وهي معتلة العين 
ٌ

)طويلي

( وهكذا.
ٌ

(، والنسبة إلى دقيقٌة )دقيقي
ٌ

 إلى جليلة وهي مضعفة: )جليلي

وكذا ُفعيلة، إذا كانت مضعفة فال ُيحذف منها شيء، كالنسبة إلى )قليلة( 

( فهذا ما يتعلق بالنسب إلى فعيلة وُفعيلة، وفعيٍل وُفعيل.
ٌ

 فتقول: )ُقليلي

 : ْ   ِ ل ابن مالِّ 
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ةةةة  اْلنََّسةةةةْب  َوَ ْمةةةةز  ِيب 
نَةةةةال  فِ  َمةةةةد    

 

 َلةةةةه  اْنَتَسةةةةْب   
ْض ْرنَِيةةةة َْ ةةةة  

 َمةةةةا َكةةةةاَن فِ

(؛ المختوم بالهمز الذي قبله ألف، ماذا يسمى؟ االسم َمد   ِيب َوَ ْمز  )  

الممدود، يتكلم يف البيت على حكم النسب إلى االسم الممدود، كيف تنسب إلى 

 يف التثنية. االسم الممدود، يقول: حكمه يف النسب كحكمه

ِْيسمززز ي   ف َ زززْ ييي َايَُِفزززل يَوَهْمزززِذي مَيٍَّززز
ي

َسيَ زززِ ي ْ َ َ ززز ْييييي يٍَّزززليَنزززلَ يسمززز يٍَْلفمَ ززز
ي  

والتثنية أو الجمع شرحناهما قريًبا يف هذا الفصل، والخالصة يف ذلك أن 

.)
ٌ

 الهمزة إذا كانت أصليًة فأهنا تبقى، فتقول يف النسب إلى قراء: )قرائي

للتأنيث فإهنا ُتقلب واًوا، كالنسب إلى حمراء حمراوي، وإذا كانت الهمزة 

 وإلى صحراء صحراوي.

 في  د في ا ال ج ان:وإذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل أو زائدًة لإللحاق 

 .َالتصحي 

 .والِلب واِوا 

 وكساوٌي(.
ٌ

 وسماوٌي(، ونحو كساء نقول: )كسائي
ٌ

 نحو: سماء نقول )سمائي

 :  ْ   ِ ل

ةةةْب لَِصةةة ْض َوَصةةةْدِر َمةةةا َواْنس  ْمَلةةة  ْدِر ج 

 

َمةةةةةةةا   َْمَّ  
ْكةةةةةةةَب َمْزِجةةةةةةةا َولَِرةةةةةةةانض  ر 

وُِّة بِةةةةةةةةاْبنض َأَو اْب   ِْ َمْبةةةةةةةةد   إَِاةةةةةةةةاَف

 

 َأْو َماَلةةةةَه اْلتَّْعرِْ ةةةةا  بِاْلرَّةةةةانِ  َوَجةةةةْب   

ِل   ةةةةَبْن لِةةةةيَوَّ ا اْنس  َِ ْيَمةةةةا ِسةةةةَ    ةةةة
 فِ

 

 َمةةا َلةةْ    َخةةْا َلةةْبءع َكَعْبةةِد ا َْشةةَ لِ   

هذه األبيات على النسب إلى االسم المركب، كيف تنسب إلى  تكلم يف 

  كما ْعرف ن ْالْْ أن ا :األسماء المركبة، األسماء المركبة 
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o .المركب اإلاايف 

o .والمركب اإلسنا ب 

o . والمركب المزج 

أي التسمية بالجملة االسمية والجملة الفعلية، كأن تسمي  المركب اإلسنا ب:

 (.91:58@امرأة )رجاًل تأبط شًرا أو تسمي 

المركب المزجي: أي أن تجعب كلمتين يف حكم كلمٍة واحدة بحيث تبني 

 األولى على الفتح، وتلقي اإلعراب على الثانية نحو: )بعلبك(، و)حضر موت(.

المركب اإلضايف معروف وواضح، نحو )غالم زيد(، و)أبي بكٍر(، )وابن 

 الزبير(، )وعبد الرحمن(.

نقول أما المركب اإلسنادي والمزجي فالنسب   ك  النسب إلى المركب:

يكون الجزء األول، وأما الجزء الثاين فُيحذف، فتنسب إذا تأبط شًرا فتقول: 

( وهكذا.
ٌ

( وتنسب إلى )بعلبك(: )بعلي
ٌ

 )تأبطي

 و ِا ق له: 

ْب  ْض  لَِصْدرِ  َواْنس  ْمَل  ج 

 يعني المركب اإلسنادي.

ْكَب  َوَصْدرِ  َما َولَِرانض  َمْزِجا َما ر   َْمَّ

 يعني المركب المزجي.

وأما المركب اإلضايف النسب فيه يكون للجزء الثاين، وأما الجزء األول 

فُيحذف، فتنسب إلى أبي بكٍر بكرٌي، وإلى ابن الزبير زبيرٌي، وإلى عبد األشهل 

، وإلى غالم زيٍد زيدٌي.
ٌ

، وإلى عبد القيس قيسي
ٌ

 أشهلي
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لبس، إذا أمكن أن تنسب إلى الجزء فإن أمكن النسب إلى الجزء األول دون  

األول دون أن يحدث لبس، فتنسب إلى الجزء األول، فإذا نسبت إلى الجزء األول 

 ماذا تعمل يف الثاين؟ يجب أن تحذفه.

كالنسب إلى أمرؤ القيس، قالت العرب يف النسب إلى أمرؤ القيس )إمرٌي( 

 فنسبوا إلى األول وحذفوا الثاين.

والمزج إلى األول، والنسب إلى اإلضايف إلى الثاين إال إذا إًذا فالنسب إسنادي 

 لم يحدث لبس فينسب لألول، وهذا هو قول ابن مالك: 

وُِّة بِةةةةةةةةاْبنض َأَو أْب  ِْ َمْبةةةةةةةةد   إَِاةةةةةةةةاَف

 

 َأْو َماَلةةةةَه اْلتَّْعرِْ ةةةةا  بِاْلرَّةةةةانِ  َوَجةةةةْب   

ِل   ةةةةَبْن لِةةةةيَوَّ ا اْنس  َِ ْيَمةةةةا ِسةةةةَ    ةةةة
 فِ

 

 َلةةْبءع َكَعْبةةِد ا َْشةةَ لِ َمةةا َلةةْ    َخةةْا   

يقول: انسب إلى الثاين من المتضايفين إذا كان األول كلمة ابن، أو أب، كــ ابن  

 الزبير وأبي بكر، أو كان الثاين معرًفا لألول، كغالم زيد وعبد األشهل.

فإن لم يخاف لبًسا عند النسب إلى األول جاز أن تنسب إليه وأن تحذف 

  : الِّ، ْ  قال ابن مالثاين

  ْ ِِ ةةة  َواْجب ةةةْر بِةةةَرْ  الَّةةةالَِم َمةةةا ِمنْةةةه    

 

َ  أ لِةةةةةةْا     َجةةةةةةَ اِدا إِْن َلةةةةةةْ  َ ةةةةةةِّ  َر  

ةة  اْلتَّْرنَِيةةْه  
َِ َأْو فِ ةة  َجْمَعةة  اْلتَّْصةةِحْي

 فِ

 

ْ فَِيةةةةةةهْ    َْ ب 
ِِ  َوَ ةةةةةةق  َمْ ب ةةةةةةْ رض بَِ ةةةةةة

ف منه يتكلم يف هذين البيتين عن النسب لالسم الذي ُحِذف منه الالم، ُحذِ  

الحرف األصلي الثالث الالم، مثل يد، ُحذفت المه، و)دم، وابن، وأخ، وأب( هذه 

 أسماء ُحذفت منها الالم، كيف ننسب إليها حينئٍذ؟ 

نعيد الالم أم ال نعيد الالم، يقول ابن مالك: يف هذه األسماء ننظر إلى جمعها 

ن تردها يف النسب، فأب وتثنيتها، وإن كانت الالم ترد يف الجمع والتثنية، فيجب أ

تقول: )أبوان(، إًذا ترد الالم أو ال ترد الالم؟ تردها إًذا يجب أن تردها يف النسب، 
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تقول يف النسب إلى أب )أبوٌي(، وكذلك أخ: )أخوان( ترد الالم عن الواو إًذا 

 فتقول يف النسب إلى أخ )أخوٌي(.

 النسب أتن ترد الالم وإذا كنت ال ترد الالم يف التثنية والجمع فيجوز لك يف

وأال ترد الالم، يجوز الوجهان يف النسب، مثل كلمة يد، تقول يف تثنيتها )يدان(، إًذا 

ما رددت المحذوف، لك يف النسب أن ترد المحذوف وهو الياء فتقول: )يدوٌي(، 

 أعدت الواو طبًعا هي الياء ثم قلبتها واو على قاعدة النسب.

وتقول يف النسب إلى يد: )يدٌي( وكذلك إبل: ولك أن ترد الالم المحذوفة 

 نعرف أن الالم واو محذوفة لك أن تردها فتقول: )بنوٌي(.

كلمة ابن المها واو محذوفة، والهمزة يف أولها ِعوض بدل عن الواو 

المحذوفة، ولك أن ترد هذه الواو طبًعا فإذا رددهتا ستحذف الهمزة، فال ُيجمع بين 

بنوٌي(، ولك أال تردها، فتقول إذا حذفت الالم تثبت العوض والمعوض، فتقول: )

(، يجوز لك الوجهان.
ٌ

 الهمزة، فتقول: )ابني

 (.99:26@)  الب:

إذا كنت ترد يف التثنية والجمع يجب أن ترد يف النسب، وإن كنت ال  الشيخ:

 ترد يف التثنية والجمع جاز لك الرد وعدمه.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

 اْبنض بِنَْتةةةةةةةةا َوبِةةةةةةةةَأخض أْخِتةةةةةةةةا َوبِةةةةةةةة

 

َ  التَّةةةةا   ِْ ةةةة ن ء  َأَبةةةةى َ ةةةة  ألِحةةةةْق َو  

يتكلم هنا على النسب إلى كلمتي أخت وبنت، كيف ننسب إلى كلمة أخت  

 : يف المسألْ خال  بين النح  ين على ق لينوبنت؟ ويذكر أن 

قول الخليل وسيبويه، قالوا: إن كلمة بنت مثل كلمة ابن، وكلمة  الِ ل ا ول:

لمة أخ، فننسب إلى بنت فنقول )بنوٌي(، وننسب إلى أخت فنقول: أخت مثل ك
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 )أخوٌي(. 

لماذا؟ قالوا: ألن التاء يف بنت وأخت تاء ماذا؟ تاء التأنيث تثبت يف النسب أو 

ُتحذف؟ ُتحذف حذفناها، بقي يف بنت: )بن( وبقي يف أخت: )أخ(، والالم 

 محذوفة.

: أخوٌي، هذا قول الخليل وسيبويه، فنعيد الالم فنقول بنوٌي ونعيد الالم فنقول

والقول الثاين: هو قول يونس بن حبيب البصري شيخ سيبويه، يقول: بل ننسب إلى 

 الكلمتين على لفظهما دون حذٍف أو تغيير.

 ،)
ٌ

، وننسب إلى بنت )بنتي
ُ

نقول يف النسب إلى أخت انسب إليها كما هي أختي

لتأنيث، لو كانت للتأنيث لُفتِح ما لماذا؟ قال: ألن التاء يف بنٍت وأخٍت ليست ل

قبلهما ولم يسكن، معروف أن تاء التأنيث يجب أن تفتح ما قبلها، وتقول: قائٌم 

 قائٍم قائًما، فإذا أدخلت تاء التأنيث يجب أن تفتح ما قبلها، وتنتمي العرب إليها.

ساكنة، تقول: قائمٌة، ــً، ـــٍ، ما فقبل تاء التأنيث مفتوحة، وهنا يف بنت وأخت 

وتاء التأنيث يف بنٍت وأخٍت من المسائل الشائكة يف النحو، كثر فيها كالم النحويين 

اختلف فيها كالمه، يف أكثر من موضع يف الكتاب،  كثيًرا، حتى إن سيبويه 

 مرة جعلها للتأنيث، ومرة جعلها لإللحاق.

ول يونس يعود إلى الخالف يف التاء، ولكننا نقول إن ق والخالصْ يف الخال :

أوضح وأبعد من اللبس، ألنه يجعل النسب إلى بنت وأخت مختلًفا عن النسب 

 إلى ابن وأخ.

والخليل وسيبويه والجمهور ال يبالون اتفاق لفظ النسب، يقولون إن ألفاًظا 

 كثيرة جًدا اتفق فيها النسب بين المذكر والمؤنث.

لخالف يف نوع التاء، والخالف يف الحقيقة هنا ليس للبس وعدم اللبس، وإنما ا
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 سؤالك؟

 (.104:49@)  الب:

هم ما ذكروا إال بنوٌي ألن بنت لم تأيت معها الهمزة، إال أن يكلف  الشيخ:

ويقال إهنا بعد حذف التاء للنسب سيقدر أن الهمزة عادت عوًضا عن الواو، وهذا 

 أمر ال داعي له لوجود بنوٌي.

 (.105:33@)  الب:

 ، هذا سؤال جيد كيف ننسب إلى عبد اهلل.النسب إلى عبد اهلل الشيخ:

 (.105:50@)  الب:

على القاعدة السابقة أن المركب اإلضايف يضاف إلى الجزء الثاين وإن  الشيخ:

 أمكن أن تضيف إلى األول بال لبس فتضيف.

فيمكن أن يقال هنا أنك تقول عبدٌي، وبما أن العرب قالوا عبدٌي يف النسب 

ُيعرف يف اللغة النسب إلى لفظ الجاللة اهلل، بخالف األسماء  إلى عبد الدار، ألنه ال

 األخرى، فإن النسب إليها ال يمنعها القياس.

يمكن تقول الرحماينٌ، وأماكن تسمى الرحمانية، نسبًة إلى عبد الرحمن، 

 والعزيزية نسبة إلى عبد العزيز، وهكذا.

 وال إشكال إال يف عبد اهلل.

 (.107:07@)  الب:

، ومع ذلك فإن بعض الباحثين، ع الشيخ:
ٌ

 نسبة إلى إله واردة إلهي
ٌ

بد اإلله إلهي

وباحٌث فاضل ولكنه ليس عربًيا، باحث فاضل وعالم يف العقيدة، كان يفضل أن 

يقال الصفات الالهية، وألف كتاًبا كبيًرا كثير من المجلدات عن الصفات الالهية، 
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 نسبة إلى اهلل. 

ألن لفظ الجاللة لم ُيسمع النسب إليه، واللغة  وهذا فيما يبدو لي ال يستقيم،

فعٌل وترك، كما تركته العرب ترًكا ُينبأ عن قصدها، يعني ينبأ أهنا قصدت أن ترتكه، 

 فيجب أن نرتكه.

 (.108:17@)  الب:

ال هذه مسألة أخرى تسمى النحت، يف األسماء المركبة عموًما نحن  الشيخ:

لنسبة القياسية، هناك ما يسمى بالنحت، جاء عن تكلمنا على النسبة القياسية، هذه ا

العرب أهنا تنحت ثم تنسب، فتقول يف النسب إلى عبد شميس تأخذ بعض حروف 

عبد وبعد حروف شمس وتكون منها كلمة طالًبا تكون على وزن فعلل، ثم تنسب 

، ونحو ذلك، فهذه مسألة ما تكلمنا عليها ألن ابن مالك 
ٌ

إليها، تقول: عبد شمسي

 ذكرها.ما 

 : ْ  قال ابن مالِّ 

نَةةةةةةا     ْ  َوَاةةةةةةاِعِا الرَّةةةةةةانَِ  ِمةةةةةةْن 

 

ْو لِةةةةةةةْينض َكةةةةةةةاَل َوٍَ ِةةةةةةة    انِْيةةةةةةةِه ي  َْ 

ْض َمةةةةةا اْلَ ةةةةةا َعةةةةةِدْم   ةةةةةْن َكِشةةةةةَي  َوإِْن َ ك 

 

َ  َعْينِةةةةةةةِه اْلت ةةةةةةةِزمْ    َ  َوَفةةةةةةةت  َفَ ْبةةةةةةةر 

تكلم يف هذين البيتين على النسب إلى الثنائي الوضع، النسب إلى كلمٍة  

ضعت على حرفين، أي لم توضع على ثالثة أحرف، ثم ُحذف منها حرف كيد وُ 

وأب التي تكلمنا عليها من قبل، وإنما كلمة وضعت أول ما وضعت على حرفين، 

وهذا طبًعا ال يكون يف األسماء المعربة، وال األفعال المتصرفة التي ال تقل عن 

 رف.ثالثة أحرف، ولكن قد تكون مثاًل عند التسمية باألح

لو سميت رجاًل بلون أو سميت بنًتا بــ )ما(، حرف النفي: )ما( فسميت به أو  

نحو ذلك، فحينئٍذ الكلمة يف الوضع على حرفين، فكيف تنسب إليها؟ قالوا ننظر 
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 إلى الحرف الثاين فإن كان صحيًحا جاز لك أن تضعفه وأال تضعفه.

نسب وأال تضعفه، الحرف الثاين إن كان صحيًحا جاز لك أن تضعفه عن ال

، ولو نسبت إلى كم، 
ٌ

 ولّمي
ٌ

مثل ماذا؟ لو نسبت إلى لم لجاز لك أن تقول: لمي

(؛ وهذه نسبة مولدة، وقد نسبوا إلى كلمة كم، 
ٌ

، وكمي
ٌ

لجاز لك أن تقول: )كّمي

 فقالوا الكمية، وهذه نسبة جارية على القياس.

حرف لين، قالوا:  وإذا كان الحرف الثاين حرف علة، وإذا كان الحرف الثاين

يجب أن يشدد، فإن كان واًوا الحرف الثاين شددناه فقلنا يف النسب إلى لو، )لوٌي( 

 وإن كان ياًء شددناه.

انتبهوا لكي تطبقوا القياس الذي درسناه، إن كان الثاين ياًء مثل كي، أو يف، كي 

( تشديد فقط.
ٌّ

 إن أردت أن تنسب إليها البد أن تشدد، شدده )كي

ليه تنسب إليه معنى ذلك أنك ستنسب إلى مضعٍف مسبوق بحرف، أنسب إ

لكي كاف ياء، شدد الياء قبل أن تنسب، شددناه صارت كلمة مختومة بياء مشددة 

قبلها حرف مثل: )حي(، والقاعدة يف حي ماذا تقول؟ تقول الحرف األول يعاد إلى 

 أصلعه والثاين ُيقلب إلى واو.

ل هي ياء، والثاين تقلبه واًوا، فتقول يف النسب فإًذا كي يف األول يعادل األص

 إلى كي )كيوٌي(، ويف )فيوٌي(، القاعدة.

وإذا كان الثاين، المعتل الثاين ألف وشددناه كيف سنشدده، نشدد األلف 

بإضافة ألف أخرى، إن تركناها ألًفا التقى ألفان واأللفات ساكنة، ُحذفت إحداهما 

ء، وهبذا قالوا نضيف ألًفا أخر، نضعف بإضافة التقاء الساكنين، ما استفدنا شي

 ألف أخرى، ثم نقلب األلف األخرى إلى همزة.

(، يف النسب إلى ال: يا رجٍل 
ٌ

( وإلى ما: )مائي
ٌ

فنقول يف النسب إلى ال: )الئي
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 سميته بـــ )ال أو ما(. 

)ال( كيف تنسب إليها؟ تضيف إليها الم أخرى، تيف إليها ألف أخرى لكي  

يف تشددها، تضيف إليها حرف آخر من جنسها، صار عندنا ألفان، تشددها، ك

األلف الثانية تقلبها إلى همزة، إذا ما قلبتها إلى همزة لحذفت األولى اللتقاء 

 الساكنين، فعدنا إلى ألف واحدة، إًذا ما ضعفنا.

لكن نقلب األلف الثانية إلى همزة، لكي تبقى، فنقول يف النسب إلى ال: 

 ،)
ٌ

  ا    ق ل ابن مالِّ:و ِ)الئي

نَةةةةةةا     ْ  َوَاةةةةةةاِعِا الرَّةةةةةةانَِ  ِمةةةةةةْن 

 

ْو لِةةةةةةةْينض َكةةةةةةةالَ َوٍَ ِةةةةةةة    انِْيةةةةةةةِه ي  َْ 

 ْ  قال:  

ْض َمةةةةةا اْلَ ةةةةةا َعةةةةةِدْم  ةةةةةْن َكِشةةةةةَي  َوإِْن َ ك 

 

َ  َعْينِةةةةةةةِه اْلت ةةةةةةةِزمْ    َ  َوَفةةةةةةةت  َفَ ْبةةةةةةةر 

 ذكر يف هذا البيت حكم النسب إلى االسم الذي ُحِذف فاؤه، بعض األسماء 

حذفت فاؤها أي حرف األصل األول، مثل كلمة )عد(، من وعد، و)صف( من 

وصف، فكيف ننسب إلى محذوف الفاء؟ يقول: ننظر إلى المه، األصل الثالث: 

ننظر إلى المه إن كان ت صحيحًة فال نرد الفاء نحو )عد( )عدٌي(، وصفة 

.)
ٌ

 )صفي

محذوفة، وأوجب وإن كانت المه معتلًة فيجب الرد، يجب أن ترد الفاء ال

سيبويه وتبعه الجمهور وابن مالك كما يف البيت، مع الرد أن نفتح العين، قالوا: 

مثل: )شية( مثل األشياء الجميلة التي توضع على السيف ونحو ذلك، شية من 

 الوشل.

الشية من الوشل وهو ما يوضع على األشياء ُيجمل به، إًذا فالمحذوف واو يف 

 أولها )وشية(.
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الكلمة )ِوشية( ثم حذفت الواو، ونقلت حركتها فصارت )شية(،  األصل يف

وشية المها معتلة، فعند النسب يجب أن تعيد الفاء أي الواو فتقول يف النسب إلى 

 شية )وشواٌي( مع أن أصل الكلمة: )ِوشية( بالسكون.

قال الجمهور يجب أن تعاد الواو ألن الياء التي وقعت يف الالم معتلة، 

ف ضعيف، إذا حذفنا الفاء والالم حرف ضعيف فهذا فيه إهناك والمعتل حر

للكلمة كأنك حذفت حرفين، وتعيد الواو، ثم تفتح الفاء وهو الذي نص عليه ابن 

 مالك يف قوله: 

ْض  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْن َكِشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَي  َوإِْن َ ك 

 

    َ  َمةةةةةةةةةا اْلَ ةةةةةةةةةا َعةةةةةةةةةِدْم َفَ ْبةةةةةةةةةر 

 جربه بإعادة المحذوف. 

ف برَ بعض النسخ غير البيت األخير ) نقف عند هذا البيت، وننبه إلى أنه يف

( بالرفع وهذه الراوية فيها إشكال مع إهنا رواية أكثر النسخ لكنها وفتَ عينه التزم

 واردة يف بعض النسخ، لكن فيها إشكال.

إشكالها يف ماذا؟ إشكالها يف أنك إذا رفعت وقلت فجربه صار مبتدأ، وفتح 

و شيئين؟ شيئين، جربه وفتح عينه، عينه، عطفت على المبتدأ، صار عندك شيء أ

هذان الشيئيان ما بالهما؟ التزم أم ألتزما، التزما، كان ينبغي مع الرفع أن يقول 

 وجربه وفتح عينه التزما.

لكن على هذه الرواية المشهور فجربه وجرب عينه التزم؛ ال إشكال ألن المعنى 

 فالتزم جربه وفتح عينه، فجربه مفعول به مقدم.

 ال يا إخوان.هل من سؤ

 .-إن شاء اهلل–نبقي بقية األبيات إلى الدرس القادم 

 (.120:13@)  الب:
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( بخالف النسب إلى الوصف شيء  الشيخ: 
ٌ

إلى ماذا؟ إلى الصفة؟ )صفي

 لمن الصفة التي حذفت منها الفاء.
ٌ

 آخر، الوصف كلمة أخرى، وصفي

 (.120:33@)  الب:

عن العرب يجب أن يبقى على ما  نعم هذا شبه متفق عليه، الذي ورد الشيخ:

هو عليه، وأما الذي قيس عليه فالجمهور يوجبون حذف الياء، وكثيٌر من 

المتأخرين وابن قتيبة ال يوجبون حذف الياء، وعليه نقول: لو لم ُتحذف الياء ال 

نخطأ من فعل ذلك، مثل طبيعة وطبيعي، وبديهة أو بديهي، وغريزة وغريزي، 

 كثيرة جًدا. ووظيفة ووظيفي، كلمات

 (.121:32@)  الب:

إذا أردت واحد األشياء شيٌء ال إشكال فيه، شيٌء على القياس، شيء  الشيخ:

( تضيف ياء مشددة وتكسر ما قبلها، هذه ياء سكنة بعد همزة، شيٌء ليست 
ٌ

)شيئي

إال على لغة التسهيل، بعض العرب يسهل الهمزة، هذه لغة الحجازيين، يسهلون 

 لت الهمزة هنا ستسهلها إلى الياء ثم تدغم الياءين يف بضعهما.الهمزة، فإذا سه

.)
ٌ

( و)حي
ٌ

( صارت حينئٌذ كــ )طي
ٌ

( وإذا قلت: )شي
ٌ

 فتقول: )شي

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثامن والعشرون بعد املائة
﷽ 

 
ه َرْب الْ  د َوَعَلى آلِِه وأصحابه اْلَحْمد  لِلَّ َحمَّ َعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م 

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

االثنين الثامن والعشرين من شهر جمادى اآلخرة، من سنة خمٍس وثالثين 

 وأربعمائة وألف.

اجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل نحن يف جامع الر

–وتوفيقه الدرس الثامن والعشرين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-عليه رحمة اهلل

عقد  يف الدرس الماضي كنا قد شرحنا باب النسب وقلنا إن ابن مالك 

ثة األبيات األخيرة، هذا الباب باب النسب يف ستة وعشرين بيًتا، وشرحناها إال ثال

بشرح ثالثة األبيات األخيرة من باب النسب وفيها  -إن شاء اهلل–نبدأ هذا الدرس 

 : -عليه رحمة اهلل–يقول ابن مالك 

ةةةةةْر َناِسةةةةةِبا لِْلَ ْمةةةةةِع   َواْلَ اِ ةةةةةَد اْيك 

 

 إِْن َلةةةةةْ    َشةةةةةابِْه َواِ ةةةةةِدا بِاْلَ ْاةةةةةعِ   

ةةةةةةةالض َفِعةةةةةةةةْل    َوَمةةةةةةةَع َفاِعةةةةةةةةلض َوَفعَّ

 

بِةةةْل  فِةةة     ِ  َنَسةةةبض َأْغنَةةةى َعةةةِن اْلَيةةةا َف
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َرا   ةةةةةةةةرَّ َِ  َوَغْيةةةةةةةةر  َمةةةةةةةةا َأْسةةةةةةةةَلْ ت ه  م 

 

ةةةةل  ِمنْةةةةه  اْقت ِصةةةةَرا   َِ نْ ب   
ِِ  َعَلةةةةى الَّةةةة

 : فِ له  

ةةةةةْر َناِسةةةةةِبا لِْلَ ْمةةةةةِع   َواْلَ اِ ةةةةةَد اْيك 

 

 إِْن َلةةةةةْ    َشةةةةةابِْه َواِ ةةةةةِدا بِاْلَ ْاةةةةةعِ   

مفرده ال للفظ جمعه، نحو مساجد، يقول: إذا نسبت للجمع فيجب أن تنسب ل 

نقول يف النسب إليه )مسجدي( ال )مساجدي(، وكتب تقول يف النسب إليه 

.)
ٌ

( ال )فرائضي
ٌ

 )كتابي( ال )كتبي(، وفرائض تقول يف النسب إليها )فرضي

وأسر تقول يف النسب إليه: )أسري( ال )ُأسري(، وطالب تقول يف النسب إليه: 

( ال )طالبي(.
ٌ

 )طالبي

أنه ُيستثنى من ذلك الجمع الذي يشبه لفظه لفظ المفرد، لوجه  ذكر  ثم

من الوجوه إما أنه يعامل معاملة المفرد، أو أنه ال مفرد له فأشبه بذلك المفرد، أو 

   شمل أربعْ أشياُّ:أشبه المفرد بوجٍه من الوجوه، وهذا 

قوٍم اسم الجمع، وهو ما دل على جمٍع وليس له مفرد من لفظه، ك :ا ول

.)
ٌ

(، وشعب: )شعبي
ٌ

 تقول يف النسب إليه )قومي

 اسم الجنس نحو: شجر تقول: )شجرٌي( وبقر: )بقرٌي(. الراين:

جمع التكسير الذي ال مفرد له، قالوا: مثل أبابيل وهي لفظٌة قرآنية  والرالَ:

 ليس لها مفرد وُينسب إليها على لفظها.

(، وكذلك عبابيل، وهي الفر 
ٌ

ق المختلفة التي تذهب كل فرقة فيقال: )أبابيلي

منها إلى جهة، فيقول ذهب الناس عبابيل أي فرًقا مختلفة، وليس لها مفرًدا من 

.)
ٌ

 لفظها، فيقال يف النسب إليها: )عبابيلي

 به، الجمع  الرابع:
َّ

من الجمع الذي يجري مجرى المفرد الجمع الذي ُسمي
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ألصل جمع لناصر أو نصير، الذي صار علًما على شيء، من ذلك أنصار، وهي يف ا

يف  ثم صارت علًما لطائفة من الناس وهم الذين نصروا النبي 

المدينة، فصار النسب إلى هذه الكلمة على لفظها، ألهنا صارت علًما على هذه 

الطائفة، فيقال: )أنصارٌي( وكذلك األصول صار ِعلًما أو َعلًما على ِعلِم من 

.العلوم علم األصول، فُينسب إليه 
ٌ

 فيقال: عالٌم أصولي

وأوضح من ذلك أيًضا قبيلة كالب، يقال )كالبي( وأنمار يقال )أنمارٌي(، 

وكذلك المدائن، يقال يف النسب إليها )مدائني(، وكذلك دولة الجزائر يقال يف 

 النسب إليها )جزائري(، وكذلك بلدة عيون الجوار يقال يف النسب إليها )عيويٌن(.

رت مجرى المفرد، فال إشكال يف النسب إليها فكل هذه الجموع جموع ج

وشرحناه اآلن هو مذهب البصريين،  على لفظها، ما قرره ابن مالك 

 وجرى عليه الجمهور.

 ويف المسألْ ق ٍن آخران:

هو قول الكوفيين، فالكوفيون أجازوا النسب إلى الجمع إلى جمع  :الراين 

ى لفظ مفرده، لكن يجوز أن التكسير مغلًقا، األفضل أن تنسب إلى الجمع عل

 تنسب إليه على لفظه.

فعلى قولهم يجوز أن تقول )فرائضي(، و)أسري( وما إلى ذلك، وما إن كان 

 النسب إلى المفرد أفضل.

وتوسط كثيرون وخاصة من المتأخرين يف هذه المسألة فقالوا: إن األفضل أن 

 لحاجة فقط.يكون النسب إلى المفرد، لكن يوز أن ننسب إلى الجمع عند ا

ومن أوجه الحاجة دفع اللبث، نحو: النسب إلى الدولة وإلى الدول، فإهنم 

، وهو الذي يرتبط 
ّ

يفرقون اآلن بين المطار الَدولي وهو الخاص بدولٍة ما، والِدَولي
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 بأكثر من دولة. 

 وربما نِ ل إنه من يلِّ أ ِعا النشاط ال الب  والنشاط ال الب : 

الذي يقوم به الطالب أي النشاط الخاص الذي يقوم النشاط  :النشاط ال الب 

 به الطالب كالبحوث والتلخيصات، ونحو ذلك.

ما يقوم به الطالب مًعا، وهذا القول له وجاهة وقوة، فإن  :والنشاط ال الب 

هناك مسائل كثيرة يف اللغة جاز فيها مخالفة القياس دفًعا للبث، ومعروف أن اللبث 

بمثل هذه الطريقة من األوجه التي يجوز مثله يف مسائل يف اللغة مدفوع، فدفعه 

اللغة، إال أن التوسع يف هذه المسألة على خالف المسموع الكثير الذي جاءت 

 النسبة فيه إلى المفرد.

فهذا قول هؤالء الذين يتوسطوا فجعلوا أن األصل يف المسألة: أن ُينسب إلى 

ل هو أوسط األقوال وأفضلها وهو المفرد، إال لحاجة كدفع اللبس، كان هذا القو

 الذي ُيعمل به اآلن غالًبا.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ةةةةةةةالض َفِعةةةةةةةةْل   َوَمةةةةةةةَع َفاِعةةةةةةةةلض َوَفعَّ

 

بِةةةْل     ِ  فِةةة  َنَسةةةبض َأْغنَةةةى َعةةةِن اْلَيةةةا َف

يف هذا البيت أن كل ما سبق يف النسب كان على النسب بإضافة  ذكر  

هذا األصل هو األكثر يف باب النسب، ياٍء مشددة إلى المنسوب إليه وال شك أن 

إال أن النسب جاء يف بعض األلفاظ على صيٍغ وأبنيٍة معينة أغنت عن هذه الياء 

 المشددة، ودلت على النسب.

 عن العرب، والذي جاء يف السماع 
ٌ

  من  َِ ا بنيْ ْالْْ أبنيْ:وهذا كله سماعي

لة على النسب، يعني البناء األول: فعال، فإن العرب تصوغ على فعاٍل للدال

يكون معنى فعال صاحب كذا، يعني ذي كذا، وال يكون معناه المبالغة، وأكثر ما 
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 يكون ذلك فالغالب ذلك يف الحرف، داللة على النسب بفعال.

أغلب ما يكون يف الحرف، كقولهم )بزاز( لبائع )البز(، ونجار وعطار،  

ارٍة وعطارٍة، وزجاٍج وزجاج، ونحاس، وهذا كثيٌر جًدا أي صاحب بٍز ونج

 ونحاٍس وما إلى ذلك.

( أي صاحب نحاس، ويقل إن 
ٌ

وقولهم: )َنحاٌس( يف معنى قولهم: )ُنحاسي

يأيت النسب على صيغة فعال يف غير الحرف، هذا قليل جًدا قالوا من ذلك قول 

َض َفَي َعن ن  بِِه، َوَليَء بِِب َسياض َوَليَء بِنَ أمرؤ القيس: ) م  (.ب الِ َوَليَء بِِب ر 

)نبال( هنا هل هي صيغة مبالغة كثير النبل أم نبال بمعنى صاحب نبل؟ قالوا: 

داللة البيت السابقة تدل على أن المعنى صاحب نبل، وليس المراد كثير النبل ألنه 

َض ثال: ) م (؛ أي صاحب َوَليَء بِِب َسياض (؛ أي صاحب رمح، )َوَليَء بِِب ر 

وليس بذي نبٍل فنبال هنا على معنى النسب أي ليس (؛ يعني َوَليَء بِنَب الِ سيف، )

 صاحب نبل، وليس المراد صيغة المبالغة يعني كثير النبل.

  نا مسا ل أو مسألتان: 

على كثرة مجيء النسب يف الحرف على صيغة فعال، اختلفوا يف  :ا ولى

إهنا ال تنقاس، ليست قياسية فال يقال برار لصاحب  قياسها، فقال سيبويه 

 رب، وال شعار لصاحب الشعير.ال

وقال المربد بل تنقاس لكثرة ما ُسِمع من ذلك، فيجوز أن يقال حينئٍذ برار 

لصاحب الرب، وشعار لصحاب الشعير، وكذلك فوال لصاحب الفول، وكذلك 

يقال ما إلى ذلك قياًسا، وقول المربد هو المعمول به عند المتأخرين، ومذهبه يف 

 ن هذه الصيغة كثير وليس قلياًل.ذلك قوي؛ ألن المسموع م

نعم ياء النسب هو األكثر ألنه األكثر، ولكن النسب على فعال للحرف كثير 
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 وليس قلياًل، فالقول إنه قياسي قوٌل قوي. 

جح مح جخ ): حمل المحققون قوله  :المسألْ الرانيْ

؛ ظالم على صيغة فعال، قالوا: إن ظالًما هنا للنسب، [46فصلع:] (حخ

 ة مبالغة.وليست بصيغ

والمعنى: وما ربك بذي ظلٍم للعباد، ألن لو جعلناها صيغة مبالغة لكان النفي 

منصًبا على المبالغة يف الظالم، يعني ال يظلم ظلًما كثيًرا، وكأنه ال ينفي أصل الفعل 

منزٌه عن الظلم كثيره وقليله، وهذا يدلنا على أن  -جل جالله–أصل الظلم، واهلل 

يف اللغة عموًما البد أن يتأمل يف المعاين وال يقول بما يجري المفسر بل الناظر 

 على بديهته وظاهر أمره، بل البد أن يتأمل يف المعنى.

فقد يكون النسب أن تجعل فعااًل صيغة مبالغة، وقد يكون األنسب أن تجعلها 

للنسب، وقد يجوز األمران، والذي يتوجه هنا أن تكون يف النسب وال يتجه أن 

 .-واهلل أعلم-لمبالغة لمخالفتها المعنى، يتكون ل

أو الصيغة الثانية التي تأيت للنسب بغير يائي النسب )فاعل( بمعنى  :البناُّ الراين

صاحب كذا أو ذي كذا، يف قولهم تامر أي صاحب تمر، أو البن أي صاحب لبن، 

 وطاعم أي صاحب طعام، وكاٍس أي صاحب كساء.

(؛ أي غررتني ٍبن يف الصيا ْامرغررْن  ودعمع أنِّ قال الشاعر: )

 وزعمت أنك يف الصيف صاحب البن وصاحب تمر، ذو لبن وذو تمر.

قيل إن هذا البيت قالته امرأٌة لرجل تزوجها وقد ذكر لها أنه غني فلما تزوجته 

وجدته غير لك، وقيل إنه الحطيئة وهو األرجح قاله له الزبريقاين بن بدر، الذي 

ه بإكرامه وأنه قادٌر على ذلك، فلما نزل عنده هو وأهله لم دعاه للنزول عنده ووعد

يجد األمر كما ذكر األمر كما ذكر الزبريقاين، فانتقل منه إلى بغيض فأكرمه، فقال 
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 قصيدة يمدح بغيًضا ويهجو الزبريقاين ومنها هذا البيت.

َْرَ ل لِب رَيتِ ا، وَ وكذلك من قول الحطيئة بن بدر: ) اِقع د َفإِنََِّّ َ ِ  الَمكاِرَم ٍ 

 (.َأنَع ال اِع   الكاس 

الطاعم هنا على وزن فاعل لكن هل هي اسم فاعل أم للنسب؟ اسم فعل 

بمعنى يفعل، طاعم يعني يطعم، وكاسي بمعنى يكسو، أم أهنا بمعنى النسب، يعني 

صاحب طعام وصاحب كساء وال تحتاج إلى طلب الطعام والكساء، لما قال 

 ◙يف هجاء الزبريقاين، اشتكاه الزبريقاين إلى عمر  الحطيئة هذه القصيدة

 وكان عمر قد هناه عن الهجاء.

وقال هل ترى أنه قد هجاه  ◙فأراد عمر أن يتحرز فدعا حسن بن ثابت 

 بذلك؟ فقال لمك يهجوه يا أمير المؤمنين إنما َسلِح عليه، ابحثوا عن سلح عليه.

َْرَ ل لِب رَيتِ اَ ِ  المَ يريد أن هذه من أشد الهجاء، فقال: ) (؛ أي لست كاِرَم ٍ 

 بأهٍل لذلك، فأنت كالنساء واألطفال عندك طعامك وعندك كساءك.

وليس فيه ياء النسب المشددة، بناء َفِعل،  :البناُّ الرالَ مما  دل على النسب

بمعنى صاحب كذا، أو ذي كذا، نحو َطِعم ولبن، وَنِهر، أي صاحب طعاٍم ولبٍن 

 وهنار.

(؛ ويف رواية لم )لسع بليل  ولكن  ن ر ٍ أ لج الليل ولكن أبتكرجز: قال الرا

(؛ فأتى بالنسب الياء )لسع بليل يُك ليلًيا فإين هنر، وروايات أخرى، يقول: 

المشددة على األصل، لست بصاحب ليل، أي ال أسري يف الليل أو ال أعمل يف 

 ي صاحب عمل يف النهار.الليل، ولكني هنرن يريد هناري أي أعمل يف النهار، يعن

(؛ يعني أغدو إلى العمل يف البكور، ثم ختم ابن ٍ أ لج الليل ولكن أبتكر)

 هذا الباب باب النسب بقوله:  مالك 
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َرا   ةةةةةةةةرَّ َِ  َوَغْيةةةةةةةةر  َمةةةةةةةةا َأْسةةةةةةةةَلْ ت ه  م 

 

ةةةةل  ِمنْةةةةه  اْقت ِصةةةةَرا   َِ نْ ب   
ِِ  َعَلةةةةى الَّةةةة

اٌذ، ال يقاس عليه، يعني أنه يعني كل ما خرج عما قررناه سابًقا يف باب فهو ش 

 فصيٌح ألنه مسموع لكنه شاذ أي ال يقاس عليه، وهو أنواع: 

فمن ذلك قولهم يف النسب إلى أمية )ُأموٌي( على القياس و)َأموٌي( على 

خالف القياس، ألن القياس يف المنسوب إليه أال يتغير عند النسب إليه، وقالوا يف 

لقياس، و)وبِصرٌي( على خالف القياس وهو النسب إلى البصرة )َبصرٌي( على ا

 شاذ.

وقالوا يف النسب إلى الدهر: )َدهرٌي( و)ُدهرٌي( وقالوا يف النسب إلى مدينة 

مرو: )مروزي(، وقالوا يف النسب إلى الرب: )رباينٌ( وفوق: )فوقاينٌ(، وتحت: 

 )تحتاينٌ(، وسفل: )سفالينٌ(.

قياس )بادوٌي(، وقالوا يف النسب وقالوا يف النسب إلى البادية: )بدوٌي(، وال

( على القياس و)شتوٌي( على خالف القياس.
ٌ

 إلى شتاء: )شتائي

( على القياس، و)خْريفٌ( على خالف 
ٌ

وقالوا يف النسب إلى الخريف: )خريفي

( على خالف القياس.
ٌ

 القياس، و)َخَرفِي

التي  وقالوا يف النسب إلى مدينة الري: )رازٌي(، وغير ذلك، وهذه الشذوذات

جاءت يف النسب، بعضها لمجرد الشذوذ، وبعضها تلمس النحويون له أسباًبا، 

قالوا: إن العرب قصدت هذا الخالف خالف القياس لسبب، فمن ذلك إزالة 

اللبس، قالوا: قد تنسب على خالف القياس إزالة للبس، وذلك عند النسب إلى 

 اسمين بمعنيين.

ختلف فأرادوا أن يكون لكل معنًى أي لفظ االسمين واحد، ولكن المعنى ي

نسبة، وقالوا يف النسب إلى الدهر: )َدهرٌي( على القياس للقائل بالدهر من 
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 المالحدة وقالوا على خالف القياس )ُدهرٌي( يف النسب إلى الدهر.

رجٌل ُدهرٌي؛ لمن عاش دهًرا طوياًل، وقالوا يف النسب إلى مرو )مروزٌي( 

وإلى مروة، فالنسب إليها على القياس )مروٌي(، هذا  ليفرقوا بين النسب إلى مروٍ 

 سبب.

ومن األسباب أيًضا الذي جعلتهم ينسبون على غير القياس لمح النسب إلى 

 اسٍم له عالقة باالسم المنسوب إليه.

النسب إلى هذا االسم لكن ربما لمحوا اسًما آخر له عالقة هبذا النسب، من 

 نسب إلى أمية: )ُأموٌي(، و)َأموٌي(.األمثلة على ذلك أهنم قالوا يف ال

)ُأموٌي( على القياس بالنسبة إلى ُأمية، وَأموٌي قالوا نسبًة إلى أمة وكرب أمية، 

 أمة مكرب أمية فبينهما عالقة.

ومن ذلك البصرة، قالوا يف النسب إليها بصرٌي على القياس، وقالوا بِصرٌي 

 سمى بِصرة.كأنه نسبة إلى حجارة بيضاء معروفة يف البصرة، ت

ومن األسباب للعدول عن القياس يف النسب: الخفة، يعدلون عن الثقيل إلى 

الخفيف، قالوا: ومن ذلك بدوي يف النسب إلى البادية، فإن بدوي أخف من 

بدوي، هذا ما يتعلق بالنسب أن كان فيه سؤال وإال انتقلنا إلى الباب التالي وهو 

 باب الوقف.

 (.26:02@) : الب 

سأل عن النجار إن كان يف نسب الرجل، كبعض األنصار، ال هذا ال ي الشيخ:

يدخل يف هذا الباب، وإنما يدخل يف ماذا؟ هذا يدخل يف النسب إلى العلم، ألنه 

منسوب إلى بني النجار، وقيل )نجارٌي( بالنسبة إلى بني النجار، ثم ننظر يف 

مل أن تكون صيغة مبالغة المنسوب إليه وهم بنو النجار، النجار هنا فعال نجار تحت
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 ،عن كثير النجر ويحتمل أن يكون على معنى النسب يعني صاحب نجارة 

وصاحب النجارة ال ُيشرتط أن يفعل هذا األمر، أي مثاًل قد تسمي الرجل زجاج 

يعني صاحب زجاج وهو ال يصنع الزجاج، إما مالك أو ممول أو بائع، مع أنه ال 

 يصنعها.

زاز ُيطلق على من؟ على بائعها ال على الذي يصنعها، وكذلك مثاًل )بزاز( الب

فالبائع ال يفعل الفعل، وإنما صاحب البز، فالنجار أي صاحب النجار، أما الذي 

يفعل الفعل، فنجاٌر يف حقه صيغة مبالغة يعني الذي يعمل يف النجارة نجار، 

وصاحب المنجرة نجار، أما نجار لصاحب المنجرة فنسب، أي صاحب نجارة، 

 وأما الذي يعمل فنجار على صيغة المبالغة يعني ينجر.

 (.28:22@)  الب:

 نجار على معنى النسب بمعنى صاحب. الشيخ:

 (.28:38@)  الب:

ال كلمة نجار ُيحتمل أن تكون صيغة مبالغة إذا كان المراد أن يفعل  الشيخ:

 النجر بكثر ينجر بكثرة.

 (.28:57@)  الب:

ن نسبة إلى بنو النجار مع تجمع بين نسبتين )نجاري( يصلح أن تكو الشيخ:

 مًعا.

 (.29:10@)  الب:

 نجار ونجار ونجار نجارون، ما يف مشكلة. الشيخ:

 (.29:25@)  الب:
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ما يأيت النسب إليهم هبذه الطريقة ألن هذه هيئة النجارين فهو نجار،  الشيخ:

 ارة.لماذا تقول نجارٌي على هذا المعنى، نجار تدل على أنه يفعل النج

 (.29:59@)  الب:

ال إال إذا سميت هبا، لو سميت رجل بنجار، تنسب إليه نجاري كما يف  الشيخ:

بني النجار، فتقول النجاري، أما إذا أردت أن تصف الرجل بالفعل فتقول إنه نجار 

 يعني أنه يفعل النجارة.

 (.30:17@)  الب:

سمها هيئة النجارين، اسمها هيئة النجارين إًذا كيف نسميها نجارٌي ا الشيخ:

ستبحث عن طريقٍة أخرى للنسب، لما تكون أنه ينتسب إليها مثاًل أو منها أو 

 منسوٌب إليها.

ال ألن النجار تدل على هذا المعنى بنفسها تدل على الفعل بنفسها أنه نجار 

 يفعل هذا الفعل.

 (.31:09@)  الب:

 ال تنقاس قال سيبويه. الشيخ:

 (.31:12@)  الب:

يقول ألن األكثر يف الباب أن يكون النسب بالياء المشدد، لما سوى  الشيخ:

 ذلك نعود للياء المشددة.

 (.31:30@)  الب:

بنو النجار يف األصل من النسب، ال إشكال ألن نجار يف األصل نسب  الشيخ:

ثم انقلب العلم، فإذا انقلب إلى عمل جاز لك أن تنسب إليه ألن النسب ال يكون 
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..، تقول محمد .يكون للوصف، يعني ما أقول مثاًل ال تنسب إلى إال السم، ال 

، ال نستكفي محمد جالس من الجلوس، فتقول مثاًل الورد 
ٌ

جالٌس فهو جالسي

 أحمر، فتقول أحمرٌي ألن كما قلنا يف أول النسب ما فائدة النسب؟

فائدة النسب هو الوصف بلفظ المنسوب، ألن المنسوب إليه ال ُيوصف به، لو 

دت أن تصف اللون بالبحر ما تقول هذا لوٌن بحٌر ما يأيت، فكيف تصف بالبحر؟ أر

تنسب إليه، فإذا نسبت إليه النسب يجعل الكلمة من األوصاف، فتقول لوٌن 

 بحري.

ولهذا قلنا من التغييرات التي تطرأ على المنسوب ذكرنا تغير لفظي ومعنوي 

فة المشبهة، كيف كان وحكمي، التغيير الحكمي أن المنسوب يف حكم الص

المنسوب يف حكم الصفة المشبهة؟ ألنه صار مثله بالداللة على الوصف، هي 

 نفسها دالة على الوصف.

 وقالوا إنا رئيًسا 
ٌ

فلهذا خطأ كثيرون قول بعض المحدثين اآلن أمٌر رئيسي

بالنسبة إلى رئيس فعيل بمعنى مرتأس، وهي بنفسها دالة على الوصف والعرب 

 مٌر رئيس، ويف كتب الطب المتقدمة األعضاء الرئيسة.تقول هذا أ

فما الداعي إلى أن تنسب إلى الوصف وتقول رئيسية، تقول توج الرئيس، 

وأمٌر رئيس، والوصف هنا يدل ما تريد من النسب ال حاجة إليه، أما قولهم أمٌر 

 فتختلف، ألن األساس يف اللغة يأيت اسًما ووصًفا، يأيت اسًما فيكون
ٌ

بمعنى  أساسي

الركن، تقول هذا أساس البيت، فهذا وصف أو اسم؟ اسم، االسم هو ما دل على 

 مسمى.

أما الوصف هو ما انطبق على كل ما يوصف به، فأساس البيت دل على مسمى 

 نسبة إلى هذا االسم وقد تأيت أثاث 
ٌ

خارج هذا اسم، فيصح حينئٍذ أن تقول أساسي
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هذا أمٌر أساس بمعنى أنه متقدم على غيره، وإذا وصًفا فحينئٍذ ال ُينسب إليها، تقول 

 أردت المعنى الثاين ال تنسب إليهن وإذا أردت المعنى األول تنسب إليه.

( يجوز أن ُيخرج على المعنى األول أنه أمٌر مهم 
ٌ

وقولهم: )أمرهم أساسي

كاألساس كأساس البيت، فتزول النسبة إليها مع أن المسموع عن العرب يف ذلك 

 األساس بال ياء، )أمٌر أساٌس وحكٌم أساس(. استعمال

إال أن قال المتأخرون األساسي اآلن ال يصل إلى حد الخطأ ألن له تخريًجا 

 مقبواًل، بخالف الرئيسي، وإن أكثر اللغوين اآلن يخطئونه.

 (.36:22@)  الب:

 ألن فعياًل هنا وصف، رئيس بمعنى مرتأس. الشيخ:

 (.36:34@)  الب:

ذه إن شئت أن تجعلها صيغة مبالغة، وإن شئت أن تجعلها فعيل ه الشيخ:

صيغة مشبهة، كالهما يأيت على فعيل، ككريم وشريف وعظيم وصغير وكبير، 

 ورئيس، كلها بمعنى واحد، تقول أمٌر كبير وأمر عظيم، وأمٌر رئيس، كلها أوصاف.

ا، تقول أما االسم فهو الرئاسة، الرئاسة اسم مصدر، النسبة إليها ال إشكال فيه

 مثاًل أمٌر رئاسي ال إشكال فيها، لكن اإلشكال يف النسب إلى الوصف فعيل.

.  ننتِل إلى الباب التال  و   باب اْلَ ْقا 

قدم بعض األبواب  باب اْلَوْقُف هو آخر أبواب النحو، وإن ابن مالك 

أشرنا إلى ذلك، أما الوقف فهو من أبواب  التي يدخلها كثيرون يف الصرف، وقد

لنحو عند جمهور أهل اللغة، لن أثره األكرب يتعلق باإلعراب، وما بعده من أبواب ا

األلفية كلها يف النحو الخالص، ابتداًء من الباب التالي وهو باب اإلمالة فالتصريف 
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 إلى آخره. 

 ما بعد ذلك تصريٌف خالص، أي صرف، أما هذا الباب وهو 

 باب الوقف 

رة بيًتا، والمراد بالوقف قبل أن نقرأ يف تسعة عش فهو عقده ابن مالك 

 األبيات الوقف يعني كيفية الوقف على آخر الكلمة، كيف تقف على الكلمة؟

 يف  َِ ا بياَ: قال 

َض اْجَعةةةْل َألَِ ةةةا 881 ةةةَر َفةةةْت ْْ نِْ  نِةةةا أ َْ . 

 

َفا   ِِ َض اْ ةةةةة  َوْقِ ةةةةةا َوِْْلةةةةةَ  َغْيةةةةةرِ َفةةةةةْت

ْ  لَِ ْقةةةاض فِةةة  ِسةةةَ   882  ِِ .َواْ ةةة

 اِر اْاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ِرَ 

 

َِ فِةةةة  اإِلْاةةةةَمار   َْ َغْيةةةةرِ اْلَ ةةةةْت  ِصةةةةَل

ِنةةةةةا ن ِصةةةةةْب 883  نَ َّ  .َوَأْشةةةةةَبَ ْع إِِيا م 

 

ِلةةةةْب    َ ةةةةا ق  ْ ن   َفَألِِ ةةةةا فِةةةة  اْلَ ْقةةةةِا ن 

ةةةةةْ ِص ِيب 884   ِ ِْ   َ ةةةةةا اْلَمنْ .َوَ ةةةةة

 اْلتَّنْةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ ْ ِن َمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 

َض َفاْعَلَمةةا   ب ةةْ   ْ نَْصةةَب اْوَلةةى ِمةةْن   َلةةْ    

 ِيب اْلتَّنِْ ْ ِن بِاْلَعْكِء َوفِة  .َوَغْير  885 

 

ْوم  َرْ  اْلَيةةةةةا اْقت ِ ةةةةة    ةةةةةرض ل ةةةةةز   َنْحةةةةةِ  م 

ِي 886  َحةةةرَّ  ِمةةةْن م 
َِ  .َوَغْيَرَ ةةةا اْلتَّْأنِْيةةة

 

يِ    ةةةةةَ  اْلتََّحةةةةةر 
 َسةةةةةْكنْه  َأْو ِقةةةةةْا َرا ِ

َْ َأْو ِقةةةةةْا 887  ةةةةةمَّ .َأْو َأْشةةةةةِمِ  اْلعَّ

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِعِ ا   م 

 

 َعِلةةةةْياِل إِْن َقَ ةةةةا َمةةةةا َلةةةةْيَء َ ْمةةةةِزا َأوْ   

ةةةةةةاَل 888   ِ َض اْن ِكةةةةةةا َوَ َرَكةةةةةةا َحرَّ  .م 

 

ةةةةةه  َلةةةةةْن   ْحَ ةةةةةاَل    َْْحرِْ ك   لَِسةةةةةاكِنض 

ْ ِد ٍَ 889  َض ِمْن ِسَ   اْلَمْ م  ِْل  َفْت  .َوَن

 

ةةةةةةةاَل    َِ ةةةةةةةْ  ض َن َ  َبْصةةةةةةةرِب  َوك   َ ةةةةةةةَرا

ْمَتنِةةةْع 890  ْعةةةَدْم َن ِْيةةةرع م  ةةةل  إِْن    ِْ  .َواْلنَّ

 

ةةةةْ ِد َلةةةةْيَء َ ْمَتنِةةةةعْ  َوَيايَ    ةةةة  اْلَمْ م 
 فِ

إن كفى الوقت  -إن شاء اهلل تعالى–هذا الذي نريد أن نشرحه يف هذا الدرس  

 يف الدرس القادم. -إن شاء اهلل–لذلك، وبقية األبيات 

الوقف قلنا المراد بالوقف كيفية الوقف على آخر الكلمات، وتعريفه عند  

 الكلمة، كيف تقطع النطق عند آخر الكلمة.النحويين هو قطع النطق عند آخر 

نحو: جاء زيٌد، وتقول جاء زيد، ورأيت زيًدا، تقول: رأيت زيدا، ومررت 
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  بزيٍد، فتقول: مررت بزيد، وزيٌد يذهُب، تقول زيٌد يذهب،

وما األوجه الجائزة يف الوقف غير التسكين، وما يتعلق من مسائل وأحكام 

 وخالفات.

  ن يف م اعين: وال قا يف المعتا   ك

  ك ن يف م اعين: مثل يقف اإلنسان يف المعتاد واألصل أي يكون الوقف 

عند تمام الغرض من الكالم، وهذا يكون يف النثر كما سبق، إذا انتهى  ا ول:

الغرض من الكالم فإنك تقف، تقول: جاء محمد قبل قليل، جاء محمد ومعه زيد، 

 وهكذا.

لبيت، وهناية السجعة، وهناية الفاصلة، ولو لم هناية ا :الم اع الراين لل قا

ينتهي الغرض من الكالم، يعني حتى ولو كان الكالم متواصاًل من حيث المعنى 

فإن هناية البيت موضع وقف يجب أن تقف، وكذلك هناية السجعة، وكذلك هناية 

 الفاصلة.

عظيم، البيت يف الشعر والفاصلة يف الكالم المسجوع، والفاصلة يف القرآن ال

)ِقَ ا َنْبِِّ ِمْن أما هناية البيت فاألمثلة كثيرة يف األشعار كقول أمرؤ القيس يف معلقته: 

خ  ل َفَحْ َملِ  ِط الْلَ   َبْيَن الدَّ ِْ (، فال يجوز أن تقول منزٍل، ِيْكَر  َ بِيبض وَمنِْزِل، بِِس

تحرك بل تقف وتقول منزل، ويف السجع تقول: )وقد أسمع كل مسمع( فال تصل و

 تقول )وقد أسمع كل مسمٍع( ألن هذا يبطل السجعة.

ی )ونحو ذلك يف فواصل القرآن العظيم، كقوله تعالى يف سورة البقرة: 

ڻ ۀ )، انتهت اآلية بفاصلة، ويف اآلية التالية: [219البِرة:] (ی

 .[217البِرة:] (ۀہ
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العظيم  أما الوقف يف الشعر ويف السجع فواجب، وأما الوقف يف أواخر القرآن 

لكن اختل  ا يف ال قا على فقد اختلفوا فيه مع اتفاقهم على أن الوصل جائز، 

  ق لين:

أنك تقف على الفاصلة، ألن الوقوف على فواصل القرآن سنة،  الِ ل ا ول:

ثم تعيد من الكالم السابق ما يتم به المعنى وتكمل اآلية التي بعدها، تقول: لعلكم 

ول: لعلكم تتفكرون يف الدنيا واآلخرة، لكي يتصل تتفكرون تفف، ثم تبدأ فتق

 الكالم بعضه ببعض من حيث المعنى.

يقول بل تقف على الفاصلة ثم تبدأ من حيث وقفت، فتقول  الِ ل الراين:

 (ڻ ۀ ۀہ)ثم تقف، ثم تكمل: [219البِرة:] (ی ی)
 .[217البِرة:]

م اعين من و   ك ن يف فالوقف يف الشعر قلنا إنه واجب أو جائز؟ واجب 

 : الشعر

رأس البيت موضع وقوف واجب، نحو قول الحطيئة لعمر  الم اع ا ول:

يَع : )◙ َِ مِر الَح اِصِل ٍ ماُّع َوٍ َشَ ر، َأل َِْ ل  ِ َفراخض ِبِب َمَرخض    مايا 

َمر   . َفاِغِ ر َعَليَِّ َسالم  الَلِه  ا ع  ْض ماٌء  (، فال يجوز أن يقال: الكاِسَب    يف َقعِر م  ِلَم

 وال شجٌر، بل يجب الوقف هنا.

يف رأس الشطر األول من البيت الُمصرع، والمراد  :والم اع الراين يف الشعر

بالبيت المصرع الذي يأيت غالًبا يف أول القصيدة ويكون آخر شطر األول كآخر 

 الشطر الثاين.

 وهذا كأغلب القصائد القديمة كالمعلقات ومنها معلقة عنرتة التي يقول يف

َ    ِ أولها:  َْ ِم، َأم َ ل َعَرفَع الداَر َبعَد  َتَر َّ َعراُّ  ِمن م  (؛ فلوال أن )َ ل غاَ َر الش 
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البيت ُمصرع فوقفت على األول وعلى الثاين بال تنوين، أي لو كان البيت هذا 

داخل األبيات، البيت الخامس السادس، ليس األول ليس مصرًعا لكان يجب أن 

َ    ِ )َ ل غا َ تقول فيه:  َْ ، َأم َ ل َعَرفَع الداَر َبعَد  مض َتَر َّ َعراُّ  ِمن م  (؛ وتقف يف َر الش 

 آخر البيت وبقي البيت كله وصل.

ومن األبيات المصرعة أي شطرها األول والثاين تقف عليهما: الرجز 

المجزوء، الذي جاءت عليه أغلب المنظومات العلمية، كألفية ابن مالك، فيجب 

ل شطٍر ألن كل شطر يف الرجز المجزوء له حكم البيت، نحو: الوقف على رأس ك

 ( وال يجوز يف ألفيٍة ومحويٌة.)وأستعيد اهلل يف أل يْ مِاصد النح  ب ا مح  ْ

وما سوى هذين الموضعين يف الشعر رأس البيت مطلًقا، ورأس الشطر األول 

ل وقف، يف البيت المصرع وما يف حكمه، وما سوى ذلك يف الشعر فإنه ليس بمح

َماَيا ِْ ل  ِْفراخض سل ض أو بِب حكمه حكم الوصل، كالبيتين السابقين للحطيئة: )

َماَيا ( ال يجوز وأنت تقرأ الشعر حتى ولو وقفت على الشطر األول أن تقول: )َمَرخ

(، بل يجب أن تقول بذي دغب الَح اِصِل ٍ ماُّع َوٍ َشَ ر   ِْ ل  ِْفراخض بِب سل ض 

 أم وقفت.مرٍخ بالتنوين 

ألن الحكم هنا، ألن الموضع هنا ليس موضع وقف، ولو صح هنا الوقف بأي 

ولِد َ َخةْلةع  الةِخةْدَر ِخةْدَر حاٍل من األحوال النكسرت أبياٌت كثيرة، كقوله: )

ةْرِجةِلة  ةَِّ م  !،إنَّ  َ اَلةْع: َلَِّ الةَ ْ ةالَ َِ ةنَةْيةَزةض، َفة (؛ فلو وقفت على الشطر األول ع 

ةنَةْيةَزةمن األسباب هل يجوز أن تقول:  لسبٍب  (؛ ال )ولِد َ َخةْلةع  الةِخةْدَر ِخةْدَر ع 

 ما يصح ينفصل البيت، بل يجب أن تقول عنيزٍة وصلت أم وقفت.

أهنم يقسمون الوقف أنواًعا  فهذا ما يتعلق بمواضع الوقف ثم اعلم بعد ذلك

 ِسم ن ال قا إلى  منوعة بحسب أمور مختلفة، وأشهر هذه التقسيمات أهنم

  ْالْْ أقسام:
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 الوقف االختياري وهو المعتاد الذي تكلمنا عنه من قبل. الِس  ا ول: 

يسمونه الوقف االضطراري وهو الوقف الذي يضطر إليه  :والن   الراين 

اإلنسان بسبٍب من األسباب كانقطاع النفس، وهذا تجدونه كثيًرا عند قراء القرآن 

ر، ولهذا يضطرون للوقوف على أماكن ليست مناسبة الذين يكون نفسهم قصي

 للوقف، فنقول الوقف هنا اضطراري.

الوقف االختباري، ويكون عند االختبار دون مراعاة للمعاين،  :والن   الرالَ

ليرى هل يوصل الطالب أحكام الوقف أم ال، قف على هذه الكلمة مع أن المعنى 

 ال يكمل، فقط من أجل اختبار الطالب.

قف االختباري هو الذي يكون لالختبار أي ال تراعى فيه المعاين وإنما الو

 تسأله كيف تقف هنا، كيف تقف هنا مع أن المعاين ليست كاملة.

فنستمع  إن كان هناك من سؤال قبل أن نبدأ يف شرح أبيات ابن مالك 

 إليها.

 (.51:55@)  الب:

ددها، وبحرها، وقلنا تكلمنا يف أول درٍس على األلفية وصاحبها وع الشيخ:

حينذاك أن األصح أهنا من الرجز المجزوء المشطور، فكل شطرين بيت، وليس 

 كل شطٍر بيًتا كالرجز المجزوء التام، الذي يكثر عند العرب.

فنكتب كل شطٍر بيًتا، وإنما المنظومات العلمية األصح فيها أهنا من الرجز 

هذا يف سنن األلفية تكتب كل المجزوء غير التام يعني أن كل شطرين بيت، فل

 شطرين بيت، فلهذا نسميها ألفية، ولو كان كل شطٍر منها بيًتا لكانت ألفين.

والنسب إلى ألف وألفين واحد )ألفية( لما عرفنا أنك عندما تنسب إلى المثنى 

عندما عد  -–تحذف عالمة التثنية ما لم يكون يف علم، لكن ابن مالك 
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لخالصة هي األلفية، وإنما الكافية الشافية يف النحو أبيات أصل األلفية وهي ا

 والصرف ذكر أهنا ألفان وكذا عن عدها بالعد يف آخر المنظومة.

ولو كانت كل شطر بيًتا لكانت قريًبا أربعة آالف بيت، مما يدل على أهنا من 

الشطر المجزوء غير التام، وقد ذكرت ذلك يف أول الدراسة، الحقيقة يف ألفية ابن 

 لك، ذكرت ذلك مع شيٍء من التوضيح واألدلة.ما

 (.54:45@)  الب:

الوجوب يف النحو كله الوجوب يف العلوم كله غير العلوم الشرعية  الشيخ:

المتعلقة بالغاية هي أحكاٌم صناعية هي وجوبات صناعية، الوجوب يف النحو، 

الوجوب يف الصرف، الوجوب يف القراءات، كلها وجوبات صناعية ليست 

وبات شرعية، طبًعا بيت امرؤ القيس إذا وقفت بالسكون ينكسر ألن القصيدة وج

 من الطويل فعول ومفاعيل وفعوٌل ومفاعيٌل.
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 ، بدأ ابن مالك هذا الباب بقوله: نبدأ بشرح أبيات ابن مالك 

َض اْجَعةةةةةْل َألَِ ةةةةةا  ةةةةةَر َفةةةةةْت ْْ نِْ  نةةةةةص أ َْ 

 

َض ا   َفاَوْقِ ةةةةةا َوِْْلةةةةةَ  َغْيةةةةةرِ َفةةةةةْت ِِ  ْ ةةةةة

إذا ُوقِف على االسم المنون فإن كان التنوين واقًعا بعد فتحٍة  يقول  

أبدل هذا التنوين ألًفا، وهذا يشمل ما كانت فتحته باإلعراب نحو: رأيُت زيًدا، 

فتقول رأيت زيدا، وما كانت فتحته لغير اإلعراب، كقولك يف )إيًها وويًها( وهي 

 ول: )إيها، وويها(.من أسماء األفعال تقف عليها فتق

أما إذا كان التنوين واقًعا بعد ضمة أو بعد كسرة فإن التنوين ُيحذف، وتقف  

على آخر الكلمة بالسكون، كقولك يف جاء زيٌد جاء زيد، ويف مررت بزيٍد مررت 

 بزيد.

، هذا ما قاله ابن مالك اآلن نشرح كالم ابن مالك هذا ما قاله ابن مالك 
   ِ ل:

نِْ  نص رَ أ َْ َض  ْْ  َفْت

ماذا تفعل به؟ اجعله ألًفا إذا وقف، تلو غير الفتح أي الضم والكسر احذف 

  و نا مسا ل:التنوين وقف بالسكون هذا شرح البيت، 

هو لغة جمهور العرب، وبعض العرب  ما ذكره ابن مالك  ا ولى:
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يجعل الحكم يف الجميع كحكم النصب يعني يبدل التنوين تنوين الرفع واًوا، 

وتنوين النصب ألًفا، وتنوين الجر ياًء، فيقول يف النصب: رأيت زيًدا ويقف رأيت 

زيدا، ويف الرفع: جاء زيٌد ويقف: جاء زيُد، ويف الجر: مررت بزيٍد، فيقف مررت 

 بزيِد.

وبعض العرب يجعل الجميع كتنوين الرفع والجر، أن يحذف التنوين ويقف 

ورأيت زيد يف النصب ومررت بزيد يف  بالسكون ويقول يف جميع جاء زيد بالرفع

 الجر.

وبعضهم يعيد مثل ذلك إلى ما يسميه التطور اللغوي عند العرب، فكأن 

أهنم يبقون الوقف على لفظ الوصل، فيقولون: جاء زيٌد،  -واهلل أعلم–األصل 

رأيت زيًدا، مررت بزيٍد، وكأهنم كانوا يقفون كما يصلون، عند وقف قال رأيت 

 بزيٍد.زيًدا، مررت 

ثم أرادوا أن يطلبوا ما هو أسهل وأكثر راحة عند الوقف، فبعضهم صار يقلب 

 التنوين فيقول: جاء زيُد، ورأيت زيدا، ومررت بزيِد.

ن الجميع، جاء زيد، ورأيت زيد،  وبعضهم بالغ يف طلب االسرتاحة فسكَّ

 ومررت بزيد.

فكانوا على ما  :أما جم  ر العرب عندما نزل الِرآن الع ي  وجاُّ اإلسالم

ذكره ابن مالك كالرفع والجر، يحذفون ويسكنون، ويف النصب يقلبون التنوين 

 ألًفا.

اختلفوا يف الوقف على االسم المقصور، نحو فتًى، وعصًى،  :المسألْ الرانيْ

 ومسعًى، ونحو ذلك.

إذا وقفت على هذا االسم المقصور هل األلف التي يف آخره هي ألف الكلمة 
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ياٍء يف فتى، والمنقلبة عن واو يف عصًى، أم أن هذه األلف هي المنقلبة  المنقلبة عن 

 عن تنوين النصب، كاأللف يف رأيت زيدا.

لماذا لم يختلفوا إال يف االسم المقصور؟ سبب هذا  وسبب  ِا الخال :

الخالف أن المقصور إذا كان منوًنا، يلزم تنوين النصب، المقصور إذا كانت ألفه 

إذا كان التأنيث يمنعه من التنوين ما يف تنوين أصاًل، إذا كانت  ليست للتأنيث،

األلف ألف تأنيث أصاًل، لكن إذا كانت األلف ليست مانعة من التنوين، كاأللف 

 المنقلبة عن األصل كفتًى وعصًى وملهًى ومسعًى ومرمًى.

مة فحينئٍذ ُيختم باأللف، واأللف البد أن يكون ما قبلها مفتوًحا، ثم إن الكل

مصروفة أو ممنوعة من الصرف؟ مصروفة، إًذا البد لها من تنوين، والتنوين كما 

تعرفون ال عالقة له باإلعراب، النون نوٌن زائدة، تلحق آخر حركة يف الكلمة، هي 

 نون.

وتأيت هبا بعد آخر حركة يف الكلمة، فإذا قلت جاء رجُل فالرجل فاعل مرفوع 

ا يعني تنوينًا، فتقول: جاء رجُل: رجٌل، مررت وعالمة رفعه الضمة، هات بعده نونً 

 برجِل: برجٍل، رأيت رجال: رجاًل.

المقصور المختوم بألف البد أن يكون ما قبله مفتوًحا، إًذا فآخر حركة يف 

المقصور دائًما فتحة ثم تلحقه بالتنوين رفًعا ونصًبا وجًرا، فتقول هذا فتًى ورأيت 

 فتًى ومررت بفتًى بلفٍظ واحد.

  :قلنا اختلفوا يف هذه األلف على مذاهب 

أن ألفه عند الوقف هي ألف الكلمة المنقلبة عن ياٍء أو واو  :المِ ب ا ول

 رفًعا ونصًبا وجًرا.

قالوا: ألن هذه الكلمة المقصورة مختومة بألف، فعند الوقف ما الذي يحدث 
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 لها؟ يذهب التنوين، وتبقى األلف.

ا إن ألف المقصور عند الوقف بدٌل من عكس ذلك، قالو :المِ ب الراين

تنوين الفتحتين، رفًعا ونصًبا وجًرا، ألن الكلمة آخرها تنويٌن بفتحتين، رفًعا ونصًبا 

وجًرا فنطبق القاعدة فتنقلب أو يبدل التنوين ألًفا عند الوقف إًذا فألفه يف الرفع 

 والنصب والجر بدٌل من التنوين.

إن ألف المقصور يف النصب بدٌل من التنوين  قالوا :الِ ل الرالَ يف المسألْ

نحو رأيت فتًى تقول رأيت فتا، فألفه بدٌل من التنوين، وأما يف الرفع والجر فألفه 

هي ألف الكلمة لمنقلبة من الواو والياء، وهذا هو قول الجمهور، ورًدا لقاعدة 

ُيحذف  الوقف التي تقول: إن التنوين يف النصب يبدل ألًفا، ويف الرفع والجر

 وُتسكن أو ُيسكن آخر الكلمة.

هذا الخالف ينبني عليه أحكام إمالئية فنحن إذا قلنا مثاًل إن األلف يف 

المقصور بدٌل من التنوين دائًما يف الرفع والنصب والجر، طبًعا هذا ما يكون إال يف 

 المنكر، جاء فتًى، ورأيت فتًى ومررت بفتًى.

ٍف نائمة على حسب أصلها أم نكتبها بألف فالقياس يف اإلمالء أن تكتبها بأل

قائمة؟ األصل أن نكتبها بألٍف قائمة كما تكتب رأيت رجال، وفتحت بابا، إال أن 

اإلمالئيين اآلن ال يسيرون على هذا القول وال يسيرون على قول الجمهور، وإنما 

ها يصيرون على القول األول يف الكتابة اإلمالئية، فيكتبون األلف على حسب أصل

 إن كانت ياًء مقصورة، وإن كانت واًوا فواقفة.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ْ  لَِ ْقةةاض فِةة  ِسةةَ   اْاةة َِراِر  ِِ  َواْ ةة

 

َِ فِةةةة  اإِلْاةةةةَمار   َْ َغْيةةةةرِ اْلَ ةةةةْت  ِصةةةةَل

يقول: إذا وقفت على هاء الضمير مثل كتاُبه، وكتابِه، وكتاُبها، فكيف يكون  
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ير فإن كانت الهاء مضمومة نحو رأيته أو الوقف؟ يقول إذا وقفت على هاء الضم 

كتابه أو مكسورًة نحو مررت به أو كتابه حذفت صلة الهاء ووقفت عليها بالسكون 

 إال يف ضرورة الشعر، فتقول: رأيته ومررت به.

وإن كانت الهاء مفتوحًة ككتاهبا ورأيتها، فإنك تقف على األلف وال تحذفها، 

 .فتقول: كتاهبا ورأيتها ومررت هبا

 : و نا مسا ل

ما الضمير يف رأيته ومررت به، ورأيتها؟ الهاء فقط أم الهاء  :المسألْ ا ولى

 والواو يف رأيته، والهاء والياء يف مررت به، والهاء واأللف يف رأيتها.

 ونكمل شرح بقية األبيات بعد الصالة. -إن شاء اهلل–فهذه مسألة سنناقشها 

 بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على ن
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والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.

 -أما بعد: 

 : فنكمل ما كنا توقفنا عنده يف شرح باب الوقف عند قول ابن مالك 

ْ  لَِ ْقةةاض فِةة  ِسةةَ   اْاةة َِراِر  ِِ  َواْ ةة

 

َْ َغْيةةةة   َِ فِةةةة  اإِلْاةةةةَمارِصةةةةَل  رِ اْلَ ةةةةْت

قلنا تكلم يف هذا البيت على الوقف على هاء الضمير، يف نحو كتاُبه وكتابِه  

 وكتاُبها.

فذكر أنك إذا وقفت على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيُته أو 

مكسورة نحو مررت به فإنك تحذف صلتها وتقف عليها بالسكون، فتقول رأيته 

يف ضرورة الشعر، وإن كانت هاء الضمير مفتوحة نحو رأيتها، أو ومررت به، إال 

 كتاهبا، فإنك تثبت األلف بعد هاء وال تحذفه، تقول رأيتها وكتاهبا ومررت هبا.

وقلنا هنا مسألة تنبني على ذلك وهي ما الضمير يف قوله رأيُتُه، الهاء أم الهاء 

 ها، الهاء أو الهاء واأللف؟والواو، ومررت به الهاء أو الهاء والياء، ويف رأيت

 على ق لين: 

أن الضمير مجموع الهاء والواو، ومجموع الهاء والياء للمذكر،  الِ ل ا ول:

 بكتاُبه وكتابِه، ومجموع الهاء واأللف للمؤنث، يف كتاُبها.
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وقيل بل الضمير الهاء فقط، وصلتها إشباٌع لحركتها، وهذا هو الحق الذي  

فإن قلت بناًء على ذلك لماذا كتبت األلف يف رأيتها، ولم عليه جماهير النحويين، 

 تكتب الواو وال الياء مع هاء المذكر يف رأيته ومررت به.

السؤال مرة أخرى: إذا قلنا رأيته نكتب الكلمة بالهاء مع أن النطق يكون هباٍء 

وواو )رأيتهو( ليست هاًء وضمة بل هاًء وواو، ولهذا تكتب يف المصحف بواو بعد 

لهاء، وكذلك يف مررت به، أما مع المؤنث يف رأيتها، فنكتب الهاء واأللف مًعا، ا

يف الجميع الهاء فقط، والواو  وقد سبق قبل قليل أن الحق يف المسألة أن الضمير

والياء واأللف كذلك إشباع، وإذا كان األمر كذلك لماذا لم تكتب على حٍد سواء، 

 بحذفها جميًعا نظًرا كوهنا إشباًعا؟إما بإثباهتا جميًعا نظًرا للفظ أو 

ألن األلف مع ضمير المؤنث ال تسقط وصاًل وال وقًفا كما شرحنا،  :ال  اب

 فلهذا كتبت، وأما الواو والياء مع ضمير المذكر فإهنما يثبتان وصاًل ويحذفان وقًفا.

والقاعدة عند اإلمالئيين، القاعدة األصلية عند اإلمالئيين: أن الكتابة تكون 

 بحسب الوقف.

قلنا إن صلة المذكر الواو والياء ال يثبتان يف الوقف إال يف  :المسألْ الرانيْ

وبلد مربرة أرجاصَ كأن ضرورة الشعر، مثال ذلك قول الشاعر أو قول الراجز: )

(؛ فالموضع هنا موضع وقف البد ومع ذلك أثبت صلة الهاء ألن ل ن أراه سماصَ

ر هنا ال يستقل إال باإلشباع فوجب أن تقف الشعر هنا يطلب اإلشباع، الشع

 باإلشباع.

ةةَر نةاِرا ِمْرل  ةا َقةةْد َعِلَمةةْع يايَ وكذلك قوله: )  ْ نةةا َلةةْ   (؛ مَعةةد  كل ا َونار 

األلف مع ضمير مؤنث تثبت وصاًل ووقًفا شعًرا ونثًرا، فال حاجة أصاًل للتمثيل 

 لها.
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نحة رَ ست عب الن عين من جر وكذلك قوله: ) (؛ هذا رة من ٍي لحييه إلى م 

 مثاٌل للهاء الموصولة بياء، ووجب إثبات الصلة هنا من أجل ضرورة الشعر.

 :  ْ  قال ابن مالِّ

ِنةةةةةةةةا ن ِصةةةةةةةةْب  نَ َّ  َوَأْشةةةةةةةةَبَ ْع إِِيا م 

 

ِلةةةةْب    َ ةةةةا ق  ْ ن   َفَألِِ ةةةةا فِةةةة  اْلَ ْقةةةةِا ن 

: إًذا تشبه يف يتكلم يف هذا البيت على الوقف على كلمة إًذا، يقول  

اللفظ المنصوب المنون، نحو رجاًل، ولذا تقلب نوهنا عند الوقف ألًفا، نحو إًذا 

 أكرمك، وإذا وقفت عليها قلت ماذا؟ إذا.

 و نا مسا ل:هذا شرح البيت 

اختلفوا يف هذه الكلمة وهي )إًذا( هي بالنون م بالتنوين، وقد تكلمنا  :ا ولى

  أن ا على أربعْ أق ال:من قبل، وخالصة ذلك  على هذه المسألة أكثر من مرة

أهنا )إًذا( بالتنوين دائًما همزة وذال منونة وألف، وعلى هذا  :الِ ل ا ول

 القول ال إشكال يف الوقف عليها باأللف، كغيرها من المنونات المنصوبة.

 أهنا )إذن( بالنون، همزة وذال ونون، والذين قالوا ذلك قالوا إن الِ ل الراين:

كلمة إًذا بالنون ليست بالتنوين اختلفوا، وبعضهم يقول: يوقف عليها بالنون، إذن 

 أكرمك، كيف تقف؟ تقول: إذن، وهذا قول المازين وابن عصفور.

قلنا القول الثاين يف )إذن( أهنا بالنون وبعضهم قال يوقف عليها بالنون، وهذا 

وقال بعضهم: بل يوقف قول المازين وابن عصفور، وُينسب أيًضا إلى المربد، 

عليها باأللف، نعم هي )إذن( لكن إذا وقفت عليها تقف باأللف، وهؤالء الذين 

 قالوا إن نوهنا تشبه تنوين النصب، ولذا تقلب عند الوقف ألًفا.

أهنا بالنون إذا لم تنصب المضارع، وبالتنوين إذا نصبت  :الِ ل الرالَ في ا

 المضارع وهذا تنسب إلى الفراء.
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ول الرابع: بالعكس أهنا بالتنوين إذا تنصب المضارع وبالنون إذا نصبت والق 

 المضارع، وهذا مذهب كثير من المتأخرين.

وقد ذكرنا من قبل أن أرجح هذه المذاهب فيما يبدو لي هو المذهب الرابع 

أهنا بالنون إذا عملت أي إذا نصبت المضارع، وبالتنوين إذا لم تعمل، إذا لم 

وبعد هذا القول يف القوة القول األول الذي يرى أهنا بالتنوين  تنصب المضارع،

 مطلًقا عملت أو لم تعمل، لما سيأيت يف المسألة الثانية.

أن هذه الكلمة )إذن( جاءت يف القرآن العظيم على  :(المسألْ الرانيْ بةة )إين

صفتين: الصفة األولى: أهنا جاءت مهملًة وجوًبا، جاءت غير عاملة النتفاء 

الشروط وهي مهملًة وذلك يف مواضع كثيرة من القرآن الكريم، يف قوله 

 :(گ گ گ گ) [:8الح ر] ،(جب حب خب مب) 
 (ەئ ەئ وئ وئ)، [14  سا:] (جئ حئ مئ)، [145البِرة:]
 ، إلى آخره.[12النادعاَ:]

التي جاءت عليها إًذا يف القرآن الكريم أهنا جاءت وإعمالها  :والص ْ الرانيْ

جاءت وهي يجوز إهمالها وإعمالها، لكوهنا مستجمعه الشروط وإهمالها جائزان، 

ولكنها سبقت بواٍو أو فاء، وسبق أن ذكرنا أهنا إذا استجمعت الشروط لكن سبقت 

 بواو أو فاء فهذا يضعف تصدرها.

فيكون إهمالها جائًزا وهو األكثر وإعمالها جائًزا، وقد جاءت على هذه 

پ ڀ ڀ ) -تعالى-لعظيم كقوله الصورة يف ثالثة مواضع يف القرآن ا

، [16ا  زاب:] (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)، [76اإلسراُّ:] (ڀ ڀ ٺ

 .[53النساُّ:] (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)

سمع يف كل  َِ الم ااع بالتن  ن ووقف عليها القراء اتفاًقا كلهم  ،وقد ر 
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باأللف ال يف النون، وهذا يقوي أي األقوال السابقة؟ يقوي األول أهنا إًذا بالتنوين 

قويه نوع تقوية، لكن دعونا نبدأ بمن يقولك إهنا بالنون دائًما، ما ذكرناه هنا مطلًقا ي

 يرد هذا القول.

وهو الذي كنا قد رجحناه أو قويناه، ما ذكرناه هنا من ورود  والِ ل الرابع:

)إًذا( يف القرآن العظيم ال ُيضعفه، ألهنا لم ترد يف القرآن العظيم عاملًة وجوًبا وهو 

قلنا أهنا تكتب فيه بالنون، وإنما وردت مهملًة وجوًبا فهي بالتنوين الموضع الذي 

أو يجوز إهمالها وإعمالها وإهمالها أكثر وعليه اتفاق القراء السبعة بل العشرة 

 اإلهمال وإن كان اإلعمال جاء يف بعض القراءات الشاذة.

اءة وأنتم تعلمون يا إخوان أن القراءة الشاذة لم ُتخدم خدمة تامة كالقر

 (پ ڀ ڀ)المتواترة، فذكروا أنه جاء يف القراءة الشاذة إعمالها، يف قوله: 
؛ لكن لم يذكروا كيف تقف هذه القراءة الشاذة على وإًذا، هل تقف [76اإلسراُّ:]

 باأللف أو النون؟ 

ولهذا يقال إن أهل اللغة خدموا القراءة الشاذة أكثر من القراء، ألن القراء كان 

القراءات المتواترة، ألن القراءة إنما تكون هبا، والصالة عند  جهدهم منصرف إلى

الجمهور ال تكون إال هبا، وأما أهل اللغة فإن غرضهم من القراءات مختلف، وهو 

االحتجاج هبا، فلهذا كان اهتمامهم بكل ما صح من القراءات، دون التفات إلى 

 بصحة السند فقط. كوهنا متواترة، أو أحاًدا أو شاذًة وإنما كانوا يهتمون

أن ما ذكرناه من ورود إًذا يف القرآن ُيضعف قول من قال إهنا بالنون  :الخالصْ

مطلًقا، ويقوي نوع تقوية النوع األول أهنا بالتنوين مطلًقا، وال يعارض القول الرابع 

  :وهو التفصيل، ثم قال ابن مالك 

ةةْ ِص ِيب اْلتَّنْةةِ ْ ِن َمةةا   ِ ِْ   َ ةةا اْلَمنْ  َوَ ةة

 

َض َفاْعَلَمةةا   ب ةةْ   ْ نَْصةةَب اْوَلةةى ِمةةْن   َلةةْ    
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 َوَغْيةةةةر  ِيب اْلتَّنْةةةةِ ْ ِن بِةةةةاْلَعْكِء َوفِةةةة   

 

ْوم  َرْ  اْلَيةةةةةا اْقت ِ ةةةةة    ةةةةةرض ل ةةةةةز   َنْحةةةةةِ  م 

ذكر ابن مالك يف هذين البيتين كيفية الوقف على االسم المنقوص المختوم  

 بياٍء قبلها كسرة.

قوص إذا كان منصوًبا عومل معاملة الصحيح، أن االسم المن :وخالصْ يلِّ

إذا كان منصوًبا فإنه يعامل معاملة الصحيح، وكما تقول: رأيت رجاًل، ثم تقول 

 رأيت رجال، تقول: رأيت قاضًيا، ثم تقول رأيت قاضيا.

 ثم 
َ

وكما تقول رأيت الرجَل ثم تقف تقول رأيت الرجل، فتقول رأيت القاضي

 تقف فتقول: رأيت القاضي.

المنصوب من المنقوص كالصحيح، وأما غير المنصوب أي المرفوع ف

والمجرور، فيجوز يف ياء المنقوص فيهما الحذف واإلثبات، على اختالٍف يف 

األرجح األحسن األكثر، إًذا المرفوع والمجرور يجوز لك يف المنقوص أن تحذف 

 ثبتها أم تحذفها. الياء منه وأن تثبت الياء لكن االختالف يف األرجح هذه أرجح أن ت

فغير المنون وهو المقرون بأل كالقاضي، األكثر فيه إثبات الياء تقول جاء 

 القاضي ومررت بالقاضي.

وحذف الياء جائز، تقول: جاء القاض، ومررت بالقاض، ولذا اختلف القراء 

السبعة يف إثبات الياء وحذفها، يف كثيٍر من األسماء المنقوصة المقرونة بــ أل يف 

رآن العظيم، سواء كانت يف رأس اآلية أم كانت يف داخل اآلية، كخالفهم يف الق

المتعال، والمهتدي والداع، والمناد، وبعضهم قرأها بإثبات الياء وبعضهم قرأها 

 بحذف الياء.

ومن الحذف قول العرب ابن العاص، عمرو بن العاص أي العاصي، فهذا 

ثبات هو األكثر، وأما المنقوص المقرون بأل يجوز فيه الحذف واإلثبات، واإل
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المنون فيجوز فيه الحذف واإلثبات، والحذف هو األكثر، تقول: جاء قاض، 

ومررت بقاض، وإثبات الياء جائز، تقول جاء قاضي، ومررت بقاضي، وقد جاء 

االسم المنقوص المنون يف القرآن الكريم يف ثالثين كلمة من سبعة وأربعين 

 رة كلها بحذف الياء.موضًعا قرأها القراء العش

، [11الرعد:] (ۅ ۉ ۉ ې ې ې)، [7الرعد:] (ڃ ڃ ڃ)نحو: 

 (ڦ ڦڄ ڄ)، [26الر من:] (ڇ ڇ ڇ ڍ) ،[96النحل:] (چ چ چ ڇڇ)
، [182البِرة:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)، [233البِرة:] (ۈئ ېئ)، [27الِيامْ:]

 .[72 ه:] (ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ)

ياء وهي لكل قوٍم يف عشرة مواضع بإثبات ال إٍ ابن كرير فِرأ أربع كلماَ:

هادي، ومن لهم من دون اهلل من واقي، ومنا لهم من دون اهلل من والي، وما عند اهلل 

 باقي.

فدل ذلك على أن حذف الياء من المنقوص المنون يف الرفع والجر، هو األكثر 

 واألحسن، وإثبات الياء جائز، وهذا هو قول ابن مالك: 

ةةْ ِص ِيب اْلتَّ   ِ ِْ   َ ةةا اْلَمنْ  نْةةِ ْ ِن َمةةا َوَ ةة

 

َض َفاْعَلَمةةا   ب ةةْ   ْ نَْصةةَب اْوَلةةى ِمةةْن   َلةةْ    

يقول المنقوص المنون حذف ياءه أولى من إثباهتا، إال إن كان منصوًبا فيجب  

(؛ لم جازمة، وينصب فعل   نَْصَب اْوَلى َل ْ إثبات الياء وإبدال التنوين ألًفا، وقوله: )

ع ذلك وضعنا على الباء فتحة، ما هذه مضارع منصوب وعالمة جزمه السكون، وم

الفتحة؟ هذه الفتحة يف النقل، هذه فتحة الهمزة همزة أولى نقلت فتحتها إلى 

 (.  نَْصَب اْوَلى َل ْ الساكن قبلها وُحذفت أي الهمزة، فقيل )

 ْ  قال ابن مالِّ: 

 َوَغْيةةةةر  ِيب اْلتَّنْةةةةِ ْ ِن بِةةةةاْلَعْكِء َوفِةةةة  

 

ْوم  رَ    ةةةةةرض ل ةةةةةز   ْ  اْلَيةةةةةا اْقت ِ ةةةةة َنْحةةةةةِ  م 
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يقول المنقوص غير المنون يعني المقرون بــ أل بالعكس أي إثبات الياء أولى  

 من حذفها إال إن كان منصوًبا فيجب إثبات ياءه.

 يف  ِا البيع:  وق له 

رض  َوفِ  َنْح ِ  ْوم   م   اْقت ِ   اْلَيا َر ْ  ل ز 

، أو عينه، فإنك عند يقولك إذا ُحِذف من المنقوص حرف كأن ُيحذف فاءه

الوقف عليه تثبت ياءه وجوًبا، على كل حال يعني منون أو بــ أل، ألن حذف ياء 

 المنقوص مع حذف الفاء أو العين يكون إجحاًفا بالكلمة.

اسم الفاعل من قولك: )أرى زيٌد أخاه القمر طالًعا(؛ فزيٌد ماذا؟  مرال يلِّ:

(، أو )أرى زيد أخاه القمر طالًعا(، هات له اسم فاعل من أرى، )أرى زيٌد عمًرا

فزيٌد ضارب أو شارب أو نائم أو ماذا؟ فزيٌد )مرٍي(، مرٍي اسم فاعل ممن أرى 

المتعدية إلى ثالثة مفاعيل، واألصل: )ُمرأي( ثم ُحذفت العين واألصل الثاين وهو 

 الهمزة، وبقيت الراء وبقيت الياء، فقيل المري.

فتقل )المري( أو )مٍر( عند الوقف، أما عند  فإذا وقفت يجب أن تثبت الياء،

الوصل فإن الكلمة منقوصة تعل إعالل قاٍض، تقول نحو مٍر، نحو: مٍر لزوم، لكن 

 لو وقفت تقول محمٌد مري، ومحمد هو المري تثبتها وجوًبا.

وكذلك لو ُحِذفت فاء الكلمة أي حرف األصل األول، نحو مضارع وفا، 

أين الواو التي يف وفا؟ ُحِذفت يف المضارع يفي، ثم  تقول: يفي، مضارع وفا يفي،

سميت هبذا الفعل يفي، سميت به رجاًل أو امرأًة يفي، ثم وقفت تقول جاء من؟ 

جاء يفي، بإثبات الياء لكي ال تجمع على الكلمة حذف الياء وحذف الفاء فيكون 

 إجحاًفا الكلمة هذا هو معنى قول ابن مالك:

رض  َوفِ  َنْح ِ   اْقت ِ   اْلَيا َر ْ  ْوم  ل ز   م 
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  و نا مسا ل:لزوم رد الياء واجب، 

نريد أن نلخص كيفية الوقف على المنقوص، خالصة الوقف على  :ا ولى

  م اعين: االسم المنقوص أنه يجب إثبات ياءه يف

 إذا كان منصوًبا. ا ول:

إذا كان محذوف الفاء أو العين، وفيما سوى ذلك يجوز  :والم اع الراين

حذف الياء وإثباهتا، والتفصيل إنما هو يف األحسن األكثر، هل هو اإلثبات أم 

 الحذف.

ما حكم المنقوص عند نداءه؟ نحو يا قاضي، يا سامي؟ لو  :المسألْ الرانيْ

ناديت رجاًل اسمه منقوص، كسامي أو هادي أو راضي، فعند الوصل ال إشكال، 

 
ٌ

 على ضم مقدر.تثبت الياء ساكنًة ألن قولك يا سامي مبني

المنادى إذا كان معرفًة مفرًدا ُيبنى على ما ُيرفع به، فالحركة هنا ال تظهر، 

 على ضٍم مقدٍر منع من ظهوره الثقل، فإذا 
ٌ

ويقول: يا سامي تعال، منادى مبني

 وقفت وهو الذي يهمنا يف باب الوقف: هل تقول يا سامي أو يا سام؟ 

 النح   ن على ق لين: 

ا قاضي، يا سامي بإثبات الياء، ويعلل ذلك بأن حذف الياء من ي الخليل  ِ ل:

المنقوص على خالف األصل، األصل أن الكلمة ال ُيحذف منها شيء عند 

 الوقف.

والمنادى كما تعرفون المنادى إذا كان مبنًيا فإنه خاٍل من التنوين ما يف تنوين، 

 فلماذا ُتحذف الياء.

، تقول يا قاض ويا سام، قال: ألن النداء بل ُتحذف الياء :وقال   نء بن  بيب

 .موعد حذف، والعمل على قول الخليل 
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 :  ْ  قال ابن مالِّ 

ِي  َحةةةةةةرَّ  ِمةةةةةةْن م 
َِ  َوَغْيَرَ ةةةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةةةة

 

يِ    ةةةةةَ  اْلتََّحةةةةةر 
 َسةةةةةْكنْه  َأْو ِقةةةةةْا َرا ِ

عةةةِع ص   َْ َأْو ِقةةةْا م  ةةةمَّ  َأْو َأْشةةةِمِ  اْلعَّ

 

 َعِلةةةةْيالِ إِْن َقَ ةةةةا َمةةةةا َلةةةةْيَء َ ْمةةةةِزا َأوْ   

ةةةةةةةةةاَل    ِ َض اْن َكةةةةةةةةةص َوَ َرَكةةةةةةةةةا َحرَّ  م 

 

ةةةةةه  َلةةةةةْن   ْحَ ةةةةةاَل    َْْحرِْ ك   لَِسةةةةةاكِنض 

  ٍَ ةةةْ ِد  َض ِمةةةْن ِسةةةَ   اْلَمْ م  ةةةل  َفةةةْت ِْ  َوَن

 

ةةةةةةةاَل    َِ ةةةةةةةْ  ض َن َ  َبْصةةةةةةةرِب  َوك   َ ةةةةةةةَرا

ْمَتنِةةةةةْع   ْعةةةةةَدْم َن ِْيةةةةةرع م  ةةةةةل  إِْن    ِْ  َواْلنَّ

 

ةةةةْ ِد َلةةةةْيَء َ ْمَتنِةةةةعْ َوَياَي فِةةةة  اْلَم ْ     م 

 (.105:02@)  الب: 

هذا أمر آخر، وهو حذف حروف العلة عند الوقف وسأتعرض لذلك  الشيخ:

يف آخر الباب، إذا انتهينا من أحكام الوقف، سنذكر األحكام الغير  -إن شاء اهلل–

القياسية للوقف، ومن ذلك حذف حروف العلة عند الوقف، كاآلية التي ذكرت 

 .وغيرها

على كيفية الوقف على المتحرك،  يف هذه األبيات، تكلم ابن مالك 

 وهذا هو صلب الباب، كيف تقف على كلمٍة آخرها متحرك أي ليس ساكنًا.

فنقول الكلمة التي آخرها متحرك إما أن تكون مختومة بتاء التأنيث كرحمة، 

رحمه(،  وفاطمة؛ فهذه ليس فيها عند الوقف إال اإلسكان التسكين، )فاطمه،

 واألوجه األخرى التي ستأيت ال تجوز فيها.

وإما أن ْك ن الكلمْ الت  آخر ا متحري ليسع مخت مْ بتاُّ التأنيَ، ف   

ِض خمسْ أوجه:   ال قا علي ا  ين 

 .ا ول: اإلسكان أو التسكين 

 .الراين: الروم 

 .والرالَ: اإلشمام 
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 .والرابع: التععيا 

 .والخامء: النِل 

 جٌل،تقول مثاًل جاء ر

فإذا أردت أن تقف بالوجه األول وهو التسكين، يقول جاء رجْل، فإذا أردت 

أن تقف بالوجه الثاين وهو الروم فإنك تأيت ببعض الحركة وتحذف بعض الحركة، 

وتقول جاء رجل، وإذا أردت أن تقف بالوجه الثالث وهو اإلشمام فهو يكون 

يكون إال مع الضم، فتقول بحذف الحركة وضم الشفتين بعد التسكين، وهذا ال 

 جاء رجل.

فإذا أردت أن تقف بالوجه الرابع وهو: التضعيف، فإنك تشدد الحرف األخير 

 فتقول: جاء رجل.

وأما النقل فال يجوز يف هذه الكلمة لما سيأيت، وإذا قلت جاء فهٌد ثم أردت أن 

لحركة تقف باإلسكان، قلت جاء فهْد، فإذا أردت أن تقف بالروم، فتأيت ببعض ا

 وتحذف بعضها فتقول: جاء فهد.

وإذا أردت أن تقف باإلشمام: فإنك ُتسكن آخر الكلمة ثم تضم الشفتين بعد 

ذلك خالصة بالضم، وتقول جاء فهد، وإذا أردت أن تقف بالتضعيف، فإنه ال 

 يجوز يف هذه الكلمة لما سيأيت.

ضمة إلى وإذا أردت أن تقف بالنقل فإنك تنقل حركة آخر الكلمة وهي ال 

 الساكن قبله، وتقول: جاء َفُهد.

 . هذه الخالصة والتفاصيل ستأيت يف شرح أبيات ابن مالك

َِ  َوَغْيَرَ ا يِ  ِمنْ  اْلتَّْأنِْي َحرَّ  م 
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فاستثنى هنا هاء التأنيث، فالكلمات التي تنتهي هباء التأنيث ليس فيها األوجه  

 فاطمُة، جاءت فاطمْة. التي سيذكرها، بل يجب فيها اإلسكان، وتقول يف جاءت

 وهذه رحمٌة من اهلل، هذه رحمة.

 وال يكون يف ذلك الروم وال اإلشمام وال التضعيف وال النقل.

 : ثم قال 

َِ  َوَغْيَرَ ا يِ  ِمنْ  اْلتَّْأنِْي َحرَّ  َسْكنْه   م 

هذا الوجه األول وهو اإلسكان والتسكين، وهو األصل، وعليه أكثر كالم 

القراء، ألنه سلٌب للحركة، فهو أبلغ يف غرض االسرتاحة التي  العرب، وبه قرأ أكثر

يطلبها الواقف، الواقف يقف من أجل االسرتاحة، والتسكين هو أبلغ ما يحقق 

 تلك الفائدة.

وعالمة التسكين يف الكتابة التي وضعها الخليل الذي وضع رموز الحركات 

ة من خفَّ أو من التي نستعملها إلى اليوم، هي رأس خاء، فقيل هي مختصر

 خفيف، وقيل بل هي رأس جيم، من جزم أو أجزم.

وقيل هي بل هي رأس حاء مختصرة من اسرتح، وصار بعض الكتبة يكتبها 

 دااًل كما ترون عن الخطابين وكذا يكتبون دال لتشابه الدال مع الحاء.

 وأما متأخر الكتبة، فإهنم حولوها إلى دائرة، ألن الدائرة صفٌر وهو الذي ال

شيء فيه من العدد، والساكن من الحروف ال شيء فيه من الحركات، فهذا الوجه 

 األول.

 ْ  قال ابن مالِّ: 

يِ  َرا ِ َ  ِقْا  َأوْ   اْلتََّحر 

هذا هو الوجه الثاين عند الوقف، على المتحرك وهو الروم والمراد بالروم هو 
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أي النطق ببعض اختالس الحركة وعدم إتمامها، أي النطق بحركة خفيفة ضعيفة، 

الحركة، قالوا: الروم أن تنطق ببعض الحركة وأن تحذف بعضها، فقال بعضهم 

تنطق ثلثي الحركة وتحذف ثلًثا وبعضهم قال: بالعكس، وبعضهم قال تنطق 

النصف وتحذف النصف، ومثل هذا ال يؤخذ إال بالتلقي، فمثل هذا البد فيه من 

 التلقي.

ركات، الضمة والفتحة والكسرة؟ أم يف السؤال: هل الروم عاٌم يف كل الح

 بعضها؟

 على أن الروم يأيت يف الحركات الثالثة. :ال م  ر جم  ر النح  ين

والفراء والقراء على منعه مع الفتحة لخفتها، القراء لم يقرؤوا بالروم مع 

الفتحة وإنما هو خاٌص بالضمة والكسرة، والفراء أخذ بذلك وأما جمهور 

ٿ )بتونه يف اللغة مع الضمة والفتحة والكسرة، والضمة نحو: النحويين فإهنم يث

 ؛ فتقول: عند الوقف إياك نعبد وإياك نستعين.[5ال اْحْ:] (ٿ ٿ ٿ

؛ فتقول عند الوقف: بسم [1ال اْحْ:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)والكسرة كقوله: 

 اهلل الرحمن الرحيِم، فهي حركة ضعيفة خفيفة أو بعض حركة.

َْ  َأْشِم ِ  َأوْ : )ثم قال ابن مالك  مَّ  (؛ وهذا هو الوجه الثالث؟ اْلعَّ

ال أريد أن أهني الدرس لكنه متواصل، إن شئتم أن نقف أو نكمل هذه 

 األبيات، لكنها متواصلة هذه األبيات.

 (.116:28@)  الب:

 نقف ونكمل يف الدرس القادم، هذا إجماع. الشيخ:

 ونكمل يف الدرس القادم. -إن شاء اهلل–إذا نقف هنا 

 اهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.و
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 الدرس التاسع والعشرون بعد املائة
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

ليلة  ياكم اهلل يف هذه الليلة المباركةفسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وح

االثنين السادس من شهر رجب، من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائة وألف، نحن يف 

جامع الراجحي يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس التاسع والعشرين 

 :-عليه رحمة اهلل–بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 ي تكلمنا على باب الوقف وذكرنا أن ابن مالٍك كنا يف الدرس الماض
عقد هذا الباب يف تسعة عشرة بيًتا، وقد شرحنا منها يف الدرس الماضي خمسة 

يف هذه الليلة  -إن شاء اهلل–أبيات، فيبقى على ذلك أربعة عشر بيًتا نقرأها 

 وتوفيقه. ونشرحها بعون اهلل 

 :  وفي ا  ِ ل ابن مالِّ

ِي .َوَغْيَرَ ةةةا 886 َحةةةرَّ  ِمةةةْن م 
َِ  اْلتَّْأنِْيةةة

 

يِ    ةةةةةةَ  اْلتََّحةةةةةةر 
 َسةةةةةةْكنْه  َأْو ِقةةةةةةْا َرا ِ

عةِع ص 887  َْ َأْو ِقةْا م  مَّ  .َأْو َأْشِمِ  اْلعَّ

 

 َمةةةةا َلةةةةْيَء َ ْمةةةةَزِا َأْو َعِلةةةةْيالِ إِْن َقَ ةةةةا  

ةةةةةةةاَل 888   ِ َض اْن ِكةةةةةةا َوَ َرَكةةةةةةا َحرَّ  .م 

 

ةةةةةةه  َلةةةةةةْن   ْحَ ةةةةةةاَل    َْْحرِْ ك   لَِسةةةةةةاكِنض 
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889 ٍَ ةْ ِد  َض ِمْن ِسةَ   اْلَمْ م  ِْل  َفْت  .َوَن

 

ةةةةةةةاَل    َِ ةةةةةةةْ  ض َن َ  َبْصةةةةةةةرِب  َوك   َ ةةةةةةةَرا

ْمَتنِةةةْع 890  ْعةةةَدْم َن ِْيةةةرع م  ةةةل  إِْن    ِْ  .َواْلنَّ

 

ةةةةةْ ِد َلةةةةةْيَء َ ْمَتنِةةةةةعْ    ةةةةة  اْلَمْ م 
 َوَياَي فِ

ْأنِْيةةَ اٍْسةةِ  َ ةةا 891  َْ ةةا  َْ .فِةة  اْلَ ْقةةِا 

ِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةْل   ج 

 

ِصةةةةْل إِْن َلةةةة   ََّ و  ةةةةْن بَِسةةةةاكِنض َصةةةة  ْ  َ ك 

َض َوَمةةا 892  َْْصةةِحْي ةة  َجْمةةِع 
 .َوَقةةلَّ َيا فِ

 

 َاةةةاَ ى َوَغْيةةةر  َيْ ةةةِن بِةةةاْلَعْكِء اْنَتَمةةةى  

ةةْكِع َعَلةةى اْلِ ْعةةِل 893  .َوِقةةْا بَِ ةةا اْلسَّ

َعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  اْلم 

 

ِ  آِخةةةةةرض َكةةةةةَأْعِط َمةةةةةْن َسةةةةةَأْل    ِْ  بَِحةةةةة

 ا َكةِع َأْو .َوَلْيَء َ ْتِما فِة  ِسةَ   َمة894 

 

ْوِمةةةةةا َفةةةةةَراِ  َمةةةةةا َرَعةةةةةْ ا    َكَيةةةةةِع َمْ ز 

 895 َْ ةةةرَّ ةةة  اٍْسةةةتِْ َ اِم إِْن ج 
.َوَمةةةا فِ

  ْ ِِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    

 

ةةةةةةةْا    ِِ َْ َ ةةةةةةةا َوَأْولَِ ةةةةةةةا اْلَ ةةةةةةةا إِْن   َألِ  

 .َوَلْيَء َ ْتِما فِ  ِسَ   َما اْنَخَ َعا 896 

 

ْ لِةةةَِّ اْقتَِعةةةاَُّ َمةةةا اْقَتَعةةةى   َِ  بِاْسةةة ض َك

ةةْل َمةةا .َووَ 897   ْصةةَل ِيب اْلَ ةةاُِّ َأِجةةْز بِك 

 

َْْحرِْ ةةةةةةةةَِّ بِنَةةةةةةةةاُّض َلِزَمةةةةةةةةا   ةةةةةةةةْرَي     

َْْحرِْ ةةةةِِّ بِنَةةةةا 898  َ ا بَِرْيةةةةرِ   .َوَوْصةةةةل 

 

ةةةةَداِم اْست ْحِسةةةةنَا   ةةةة  اْلم 
َِّ فِ  أِ ْ ةةةةَ  َشةةةة

بََّمةةا َأْعَ ةةى َلْ ةةو  اْلَ ْصةةِل َمةةا 899   .ور 

 

نَْت ِِمةةةةةةةا    لِْلَ ْقةةةةةةةِا َنْرةةةةةةةِرا َوَفَشةةةةةةةا م 

ذكرنا يف الدرس الماضي تعريف الوقف وأين يكون، ومواضعه، ثم شرعنا يف  

 حتى توقفنا عند قوله:  -عليه رحمة اهلل–شرح أبيات ابن مالك 

ِي  َحةةةةةةرَّ  ِمةةةةةةْن م 
َِ  َوَغْيَرَ ةةةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةةةة

 

يِ    ةةةةةَ  اْلتََّحةةةةةر 
 َسةةةةةْكنْه  َأْو ِقةةةةةْا َرا ِ

عةةةِع   َْ َأْو ِقةةةْا م  ةةةمَّ  ص َأْو َأْشةةةِمِ  اْلعَّ

 

 َمةةةةا َلةةةةْيَء َ ْمةةةةِزا َأْو َعِلةةةةْيالِ إِْن َقَ ةةةةا  

ةةةةةةةةةاَل    ِ َض اْن ِكةةةةةةةةةا َوَ َرَكةةةةةةةةةا َحرَّ  م 

 

ةةةةةه  َلةةةةةْن   ْحَ ةةةةةاَل    َْْحرِْ ك   لَِسةةةةةاكِنض 

  ٍَ ةةةْ ِد  َض ِمةةةْن ِسةةةَ   اْلَمْ م  ةةةل  َفةةةْت ِْ  َوَن

 

ةةةةةةةاَل    َِ ةةةةةةةْ  ض َن َ  َبْصةةةةةةةرِب  َوك   َ ةةةةةةةَرا

مْ   ْعةةةةةَدْم َن ِْيةةةةةرع م  ةةةةةل  إِْن    ِْ  َتنِةةةةةْع َواْلنَّ

 

ةةةةْ ِد َلةةةةْيَء َ ْمَتنِةةةةعْ    ةةةة  اْلَمْ م 
 َوَياَي فِ

على كيفية الوقوف على  هذه خمسة أبيات، تكلم فيها ابن مالك  

المتحرك، إذا وقفت على كلمٍة آخرها متحرك، فكيف تقف عليها؟ فذكر أن هذه 

 الكلمة إما أن تكون مختومة بتاء التأنيث أو ال.

يث فليس فيها إال وجٌه واحد وهو التسكين، فإن كانت مختومًة تاء التأن
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 كقولك: )جاءت فاطمُة اليوم(، فتقف فتقول: )جاءت فاطمة( بالتسكين. 

فإن كان المتحرك ليس مختوًما بالتاء: كـــ )خالٌد وسعٌد وباٌب ومسجٌد وجعفٌر 

 ونح  يلِّ فلِّ يف ال قا عليه خمسْ أوجه.ويذهب ويجلس، وذهب وجلس( 

 ِال اإلسكان.ا ول: التسكين، و  

 .والراين: الروم 

 .والرالَ: اإلشمام 

 .والرابع: التععيا 

 .والخامء: النِل 

: على هذه األوجه، قبل أن نشرحها تبًعا لكالم ابن مالك  مرالع سر ع:
(ما لو قلت:  ثم وقفت على رجل فإنك تقف بالتسكين فتقول: جاء  )جاُّ رجلع

 رجل.

 .وتقف بالروم على رجٌل، فتقول: جاء رجُل 

 وتقف باإلشمام فتقول: جاء رجل.

 وتقف بالتضعيف فتقول: جاء رجّل.

 فإنك تقف على فهد بالتسكين فتقول: جاء فهد. (ول  قلع )جاُّ ف دع 

 وتقف عليه بالروم فتقول: جاء فهُد.

 وتقف عليه باإلشمام فتقول: جاء فهد.

 وتقف عليه بالنقل فتقول: جاء َفُهد.

 : البن مالك يف أبياته، قال ابن مالك  ثم نشرحها وجًها وجًها تبًعا
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َِ  َوَغْيَرَ ا يِ  ِمنْ  اْلتَّْأنِْي َحرَّ  م 

فاستثنى منذ البداية المختوم هباء التأنيث، من هذه األوجه فدل على أن 

المختوم بتاء التأنيث ليس فيه كل هذه األوجه، بل فيه وجٌه واحد وهو اإلسكان، 

لتأنيث علًما كفاطمة، أو كان غير علم: كصالة سواٌء كان هذا االسم المختوم بتاء ا

 ورحمة، فليس لك يف الوقوف عليه إال اإلسكان.

 : ْ  قال 

َِ  َوَغْيَرَ ا ِي َسْكنْه   ِمنْ  اْلتَّْأنِْي َحرَّ  م 

هذا هو الوجه األول، وهو اإلسكان أو التسكين، وهو األصل ألنه أكثر كالم 

التسكين، وعلى ذلك أيًضا أكثر القراء، العرب، أكثر العرب عندما يقفون، يقفون ب

 فأكثرهم يقفوا باإلسكان الخالص.

وإنما كان كذلك بأن اإلسكان سلٌب للحركة، وغرض الوقف إنما هو طلب 

االسرتاحة، وكان اإلسكان أكثر ما يؤدي هذا الغرض، وهو راحة المتكلم عند 

 الوقف.

الحركات  وهو الذي وضع رموز -–عالمة التسكين: وضعها الخليل 

وبقيت من وقته إلى اآلن، كالفتحة والضمة والكسرة، والسكون، والشدة والهمزة، 

وضع هذه الرموز، وأنتم تعلمون أن العرب لم تكن  -–والتنوين، هو 

 تكتب ثم تعلمت الكتابة، وكان يف أول أمرها تكتب بال نقٍط وال حركات.

ول فيه هو ضبط ثم بعد ذلك وضعت الحركات، وكل ذلك كان السبب األ

القرآن الكريم، فالخليل وضع للسكون رأس خاء، قيل إهنا مختصرة من خف أو 

 من خفيف، وقيل بل وضع رأس جيم، يريد من جزم أو أجزم.

وقيل بل وضع رأس حاء مختصرة من اسرتح، وصار كثير من الكتبة وخاصة 
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متأخر الكتبة يف الخط يتفننون فيجعلون السكون دااًل لما بينهما من التشبه، و 

يجعلون السكون دائرة، وهو تطور لرأس الخاء، وكأن السبب يف ذلك أن الدائرة 

صفر ف كانت ترمز للصفر بدائرة ثم تحول مع الوقت إلى نقطة، فهو يدل على 

 الخالء، كما أن السكون يدل على الخالء، خالء الحرف من الحركات.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

يِ اْلتَّ  َرا ِ َ  ِقْا  َأوْ   َحر 

هذا هو الوجه الثاين وهو وجه الروم، يقال: رام الشيء يرومه إذا أراده وقصده، 

والمراد بالروم اختالس الحركة اختالًسا، وذلك بأن تنطق الحركة غير تامة، أي 

تنطق هبا نطًقا خفيًفا، أي ق ببعض الحركة ال بكلها، أن تنطق ببعض الحركة 

 وتحذف نصفها. وتحذف بعضها، قالوا: تنطق نصفها

 وقيل تحذف الثلث وثلث الثلثين، وقيل تنطق الثلثين وتحذف الثلث.

هي حركة خفيفة تنطق فيها الحركة نطًقا خفيًفا أو تقول تنطق  :على كل  ال

 بعض الحركة وتحذف بعض الحركة.

فإذا أردت أن تقول: محمٌد يذهب مسرًعا، ثم وقفت على يذهب بالروم تقول 

ة خفيفة، والسؤال هنا هل الروم يف كل الحركات؟ الضمة محمٌد يذهب، بحرك

 والكسرة والفتحة؟ أم يف بعضها؟ 

أن جمهور النحويين على أن الروم يكون يف الحركات  :ال  اب عن يلِّ

 الثالث يأيت يف الضمة والكسرة والفتحة.

والقراء والفراء على منعه مع الفتحة قالوا لخفتها، نعم القراء إنما جاء عنهم 

الروم يف الضمة والكسرة فقط، ولم يأيت عنهم الروم يف الفتحة، فالفراء توقف 

عندما توقف عنده القراء، وأما النحويون فإهنم رووا الروم على الفتحة عن العرب، 
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 فلهذا أجازوا الروم يف الحركات جميًعا.

ٿ ٿ ٿ ): -تعالى-فالروم بالضمة كالوقوف على آخر قوله 

 ول: إياك نعبد وإياك نستعيُن.؛ فتق[5ال اْحْ:] (ٿ

؛ [1ال اْحْ:] (ٱ ٻ ٻ ٻ)والروم بالكسرة كالوقوف على قولك: 

 فتقول: بسم اهلل الرحمن الرحيِم، وهكذا.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

َْ  َأْشِم ِ  َأوْ  مَّ  اْلعَّ

هذا هو الوجه الثالث وهو اإلشمام، وهو يختص بالضمة، ولذلك قال ابن 

 مالك: 

َْ ا َأْشِم ِ  َأوْ  مَّ  ْلعَّ

هو اإلشارة بالشفتين إلى الضمة  :والمرا  باإلشمام إيا أر نا أن نص رَ ْص  ِرا

 ُبعيد التسكين من غير تصويٍت ُيسمع.

يعني أن تضم شفتيك بعد السكون تقف على الكلمة بالسكون، وبعدما تسكن  

ضم تضم الشفتين إشارًة إلى الحركة التي حذفتها عند الوقف، فتضم الشفتين وال

 ال ُيغلق الشفتين، ال ُيغلق الفم فلهذا يندفع منه هواء عند الوقف.

؛ [5ال اْحْ:] (ٿ ٿ ٿ ٿ)لو وقفت على قوله:  مرال يلِّ:

 باإلشمام فتقول: إياك نعبد وإياك نستعين، إًذا فاإلشمام يرى وال ُيسمع.

 مسا ل على ما سبق: 

بعيد ألنه ُيدرك بالسمع اتضح أن الروم يدركه القريب، دون ال :المسألْ ا ولى
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 وهو حركة مخِففة. 

 وأما اإلشمام فيدركه المبصر دون األعمى العتماده على النظر دون السمع.

بعض الكوفيين، وبعض القراء يسمون الروم إشماًما، ولكن  :مسألْ ْانيْ

المشهور هو ما قدمناه من أن الروم النطق ببعض الحركة، واإلشمام هو ضم 

ف بالتسكين، فاالختالف هنا اختالف يف المصطلح ال يف الشفتين بعد الوق

 الحقيقة.

ْع ْالرْ قرأ بالروم واإلشمام عند الوقف أبو عمر وحمزة والكسائي  :مسأل

بإجماع واختلفوا عن عاصم، أما حفٌص عن عاصم فلم يقرأ بالروم، كما أنه لم 

وضٍع واحد يف يقرأ باإلشمام عند الوقف لكنه قرأ باإلشمام يف وسط الكلمة يف م

؛ [11  سا:] (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ): سورة يوسف، يف قوله 

 باإلشمام يف أثناء غنة النون.

قالوا: ألن أصل الفعل تأمنُنَا، بنوٍن مضمومة ونوٍن مفتوحة، وهذا حق 

اإلعراب، بأن الفعل هنا مرفوع، تأمنُنَا، ولكن أدغم النونين ببعضهما فسكنت 

يكون إال بإسكان الحرف األول، وأشار إلى هذه النون األولى، ألن اإلدغام ال 

 الضمة التي ُحِذفت بسبب اإلدغام باإلشمام.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

 (.19:28@)  الب:

يعني حفص لم يروي ذلك عنه، وشعبة روى ذلك عنه، ألن كل قارٍئ  الشيخ:

أو  من القراء السبعة له روايان مشهورتان قد يتفقان، فيقال حينئٍذ قراءة عاصم،

 قراءة عاصم باتفاق.

وإذا اختلف الراويان بقراءة عاصم بخلف، يعني على اختالف، وبعضهم 
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يقول قراءة حفص، وقراءة شعبة، وال يشير إلى الراوي األول ألنه معلوم أن حفص 

 عن عاصم، وشعبة عن عاصم.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

عِع ص َما َأوْ   ْن َقَ اإِ  َعِلْيالِ  َأوْ  َ ْمِزا َلْيَء  ِقْا م 

هذا هو الوجه الرابع، وهو التضعيف، والمراد بالتضعيف هو تشديد الحرف 

إٍ الموقوف عليه، فتقف على قولك: جاء خالٌد فتقول: جاء خالد، بتشديد الدال، 

  أن ال ق   بالتععيا له شروط:

 أال يكون الحرف الموقوف عليه همزة، وهذا قول ابن مالك:  :الشرط ا ول

عِع ص َما َلْيَء َ ْمِزا َأْو َعِلْيالِ إِْن َقَ اَأْو ِقْا   م 

 أشار ابن مالك إلى هذا الشرط.

أال يكون الحرف الموقوف عليه حرف علة، نحو القاضي  الشرط الراين:

 ويدعو، ويخشى، وأشار إلى ذلك ابن مالك بقوله: 

 إِْن َقَ ا َعِلْيالِ  َأوْ  َ ْمِزا َلْيَء  َما

ن ما قبل آخره ساكنًا، فال يوقف بالتضعيف على نحو أال يكو :الشرط الرالَ

عمرو، وصرب، ألن ما قبل اآلخر ساكن، وإذا شذ اآلخر صار أوله ساكنًا فالتقى 

 بذلك ساكنان على غير حدهما، وكذلك زيد.

َكص إِْن َقَ اوقد أشار ابن مالك إلى ذلك بقوله: ) َحرَّ (؛ أي إن قفا آخره حرًفا م 

 محرًكا.

أال يكون الحرف الموقوف عليه ساكنًا، يعني أال يكون آخر  :بعالشرط الرا

الكلمة سامكنًا نحو: لم يذهب، أو الذي، وهذا لم يذكره ابن مالك هنا، ولكنه 
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ذكره من قبل، وكان ينبغي أال نذكره، لكن ذكرناه فقط إلكمال الشروط، وإال فهو  

ذه األبيات الخمسة شرٌط مشروط يف كل حاالت الوقف الخمسة، ألننا قلنا إن ه

 تتكلم على كيفية الوقوف على المتحرك، إًذا فقد خرج الساكن منها كلها.

فأشار إلى ذلك ابن مالك يف أول األبيات عندما قال: وغيرها التأنيث من 

محرِك، وهذا كما يكون يف االسم كما جاء خالد، يكون يف الفعل، كما لو قلت 

 ذهب.مثاًل: يجعل، أو يذهب، تقول يجعل وي

ْد َخِشيع  َأْن َأَر  ِجَدب ا يف عاِمنَا يا َبْعَد ما اْخَعب اومن ذلك قول الراجز: ) َِ (؛ َل

با.  فالفعل أخضب، لكنه شدد آخره فقال اخضَّ

 و نا مسا ل:

يذكر بعض اللغويين أن الوقف بالتشديد لغة سعدية أي لغة  :المسألْ ا ولى 

 لبني سعد.

من القراء بالوقف بالتضعيف، إال ما جاء يف رواية  لم يقف أحدٌ  :المسألْ الرانيْ

شاذة عن عاصم أنه وقف بالتضعيف على قوله )مستطر( يف سورة القمر، وقال: 

 )مستطر( وهذه رواية شاذة يعني ليست عن حفص وال شعبة.

 :  ْ  قال ابن مالِّ

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَل   ِ َض اْن  َوَ َرَكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 

ةةةةةه  َلةةةةةْن   ْحَ ةةةةةاَل    َْْحرِْ ك   لَِسةةةةةاكِنض 

 هو الوجه الخامس.هذه  

 (.25:46@)  الب:

 كيف مستطار مثاًل. الشيخ:

 (.25:59@)  الب:
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نعم الحرف المشدد إذا وقفت عليه ُيسكن، التشديد يبقى لكنه بال  الشيخ:

حركة، أمر، مستطر، لكن بال حركة، تسكنه تسكينًا ويجوز فيه األوجه األخرى من 

 الروم واإلشمام.

بد أن ُتحذف إما أن تسكن وإما أن تروم وإما أن يعني إنك ما تحركه الحركة ال

 تشم.

 (.26:46@)  الب:

ال التضعيف موجود، لكان الحرف يف األصل مضعًفا، فالتضعيف  الشيخ:

يبقى، لكن الكالم لو كان الحرف غير مضعف فيمكن أن تقف عليه بالتضعيف 

وقفت،  فنقول هذا وقٌف بالتضعيف، لكن إذا كان الحرف من األصل مضعًفا ثم

 فالحرف مضعف يف األصل ليس مضعًفا من أجل الوقف.

 (.27:15@)  الب:

؛ فهو [53الِمر:] (ٿ ٹ ٹ ٹ)ال مستطٌر، مستطر،  الشيخ:

 مرفوع بالضمة، نعم.

 (.27:25@)  الب:

 مستقٌر هذا مشدد، ربما تعني مثُل مستقٌر، هذا مشدد مستقر. الشيخ:

 (.27:51@)  الب:

  الشروط بعد قليل، تقف بالتضعيف بشروط.ال ألنه سيأيت يف الشيخ:

 (.28:09@)  الب:

 التضعيف ُيشرتط فيه أال يكون ما قبل آخره ساكنًا قلنا ذلك. الشيخ:

الحظ لو قلنا التضعيف من شروطه أال يكون ما قبل آخره ساكنًا كفهد، فإذا 
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ه كان مشدًدا يف األصل كمستقٌر، مشدد عبارة عن ساكن متحرك، إًذا فقبل آخر 

 ساكن، فال يتحقق فيه الوقف بالتشديد، هو مشدد يف األصل.

 يعني المشدد ال يشدد، يريدون أن يأخذوا دقائق العلم.

 ننِل إلى ال جه الخامء: و   النِل.

المراد به نقل حركة الحرف الموقوف عليه إلى ما قبله، تنقل  :ال قا بالنِل 

ذي قبله، وتسكن الحرف الحركة من الحركة التي وقفت عليه إلى الحرف ال

األخير، ففي قولك جاء سعٌد تقف عليه فتقول: جاء َسُعد، فالعين صارت 

 مضمومة والدال ساكنة.

وتقول: اهتم بالعلم يا زيد، فإذا وقفت على العلم قلت: اهتم بالعلم، وتقول:  

 هذا قفٌل يا زيد، فإذا وقفت قلت: هذا ُقُفل.

: -تعالى-حًدا من القراء بالنقل إال يف قوله قالوا: لم ُيقرأ بالنقل، لم يقرأ أ

؛ فقرأها ابن عامر: وتواصوا بالصبِر، فهذا من الوقف [17البلد:] (ې ې)

 بالنقل.

ْر، ومن الوقف بالنقل من كالم العرب قول الشاعر: )  ِ َْ إِْي َجدَّ النَّ َأنا ابن  ماِو َّ

َمرْ   َّ د 
َِ الَخْيل  َأْابِ ذ جد النقر، األصل إذ جد النقُر، ثم (؛ الشاهد يف قوله: إوجاَُّ

 نقل.

(؛ يف َعِ بع  َوالدَّ ر  َكريرع َعَ ب ه، ِمن َعنَزب  َسبَّن  َل  َأاِرب هوكذلك قوٌل آخر: )

األصل لم أضربه مجزوٌم بـــ )لم( فلما وقف نقل حركة الهاء إلى الباء الساكنة 

 وسكن الهاء فقال: لم أضِربه.
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  أو شروط: وللوقف بالنقل شرطان 

أن يكون ما قبل آخره ساكنًا، لماذا؟ ليمكن نقل الحركة إليه، وهذا قول  ا ول:

(ابن مالك ) َع انِال لساكنض  ، أي وحركاٍت انقل لساكن.و ركا

فالبد أن يكون ما قبل آخره ساكنًا، فإن كان ما قبل آخره متحرًكا كجعفر، امتنع 

 الوقف بالنقل.

ل اآلخر جائز التحرك، أن يكون الحرف الذي قبل أن يكون ما قب :الشرط الراين

 اآلخر يجوز أن ُيحرك.

ه  َلْن   ْحَ اَل وهذا قول ابن مالك: ) ْحرِْ ك  (؛ يعني ال ُيمنع، ال يمتنع، فإن كان َْ

ما قبل اآلخر حرًفا متعذر التحريك كاأللف أو كالحرف المدغم، امتنع النقل ألنه 

 ال يمكن أن يحركه.

 تيان يف البيتين القادمين: وهناك شرطان سيأ

 : قال ابن مالِّ 

 ٍَ ةةةْ ِد  َض ِمةةةْن ِسةةةَ   اْلَمْ م  ةةةل  َفةةةْت ِْ  َوَن

 

ةةةةةةةاَل    َِ ةةةةةةةْ  ض َن َ  َبْصةةةةةةةرِب  َوك   َ ةةةةةةةَرا

الخالف يف كون الوقف بالنقل عاًما للحركات الثالث، هل  ذكر  

الوقف بالنقل يكون يف جميع الحركات الضمة والفتحة والكسرة يف بعضها، 

لبصريون هنا منعوا الوقف بالنقل يف الفتحة، قالوا: الفتحة ال تنقل، ألن الفتحة فا

 خفيفة.

والكوفيون واألخفش من البصريين أجازوا النقل يف الفتحة طرًدا للباب وإن 

لم ُيسمع، لم ُيسمع نقل الفتحة، لكنهم أجازوا ذلك قياًسا فرًدا للباب، إًذا نقل 

البصريين ال يجوز، وعند الكوفيين واألخفش  الفتحة يجوز أو ال يجوز؟ عند

 يجوز ُيستثنى من ذلك الحرف المهموز.
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فيصح معه نقل الحركات حتى الفتحة، الهمزة دائًما لها أحكاٌم خاصة لما  

 يجوز فيها من تسهيل ال يأيت يف بقية الحروف.

؛ [25النمل:] (ڄ ڄ ڄ)الخبء، كلمة الخبء، نحو  مرال يلِّ:

مة نصبه الفتحة، فهل نقف عليه بالنقل؟ نعم جائز عند فالخبء منصوب وعال

 الجميع، ألن الكلمة مختومة هبمزة.

 وكذلك مثاًل الردء، ولو كانت منصوبة، سيأيت اآلن.

 (.36:19@)  الب:

مختومة هبمزة الخبء، نعم مختومة هبمزة، نقول كلمة مختومة هبمزة  الشيخ:

قلت الفتحة يف الكلمة المختومة يصح فيها النقل حتى مع الفتحة، فإذا نقلت ن

 بالهمزة، فكيف يكون النقل؟

 يف يلِّ عن العرب لراَ: 

أن تقول الخبء، وتقول: الردء، أي تثبت الهمزة وتنقل الفتحة  :اللرْ ا ولى

 منها إلى الساكن قبلها كما تفعل يف الحروف األخرى، كما لو قلت مثاًل فهٌد َفُهد.

ا، والردا، فتنقل الفتحة إلى الساكن قبلها وتقلبها أن تقول: الخب اللرْ الرانيْ:

 ألًفا، وقرأ بذلك بعض القراء.

أن تقول: الخب، الرد، بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها  :اللرْ الرالرْ

وحذفها، إذا نقلت الفتحة منها إلى الساكن قبلها ثم حذفت الهمزة، صار ما قبل 

 ين.الهمزة آخر الكلمة فوقفت عليه بالتسك

وإذا فعلت ذلك جاز لك أن تقف عليها بالتسكين الخب، أو بالروم أو 

 باإلشمام، طبًعا باإلشمام إذا كانت مضمومة، وقرأ هبذه بعض القراء أيًضا.
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إًذا فعند نقل الفتحة، عند نقل الحركة من الهمزة عموًما فتحة أو غير فتحة، إذا 

فيها من لغة؟ ثالث لغات، نقلت الحركة من الهمزة إلى الساكن قبلها، فكم 

والقراء قرأوا من هذه اللغات بلغتين، قرأوا بنقل الحركة وقلب الهمزة، وقرأوا 

 بنقل الحركة وحذف الهمزة.

 وٍ  زال  تكل  عن ال قا بالنِل، فِال:  ْ  قال ابن مالِّ 

ْمَتنِةةةةةْع  ْعةةةةةَدْم َن ِْيةةةةةرع م  ةةةةةل  إِْن    ِْ  َواْلنَّ

 

ةةةةْ دِ    ةةةة  اْلَمْ م 
 َلةةةةْيَء َ ْمَتنِةةةةعْ  َوَياَي فِ

: إن أدى الوقف بالنقل إلى بناٍء ال نظير له يف العربية امتنع، نحو: يقول  

هذا علٌم ال تقف عليه بالنقل فتقولك هذا ِعُلم، لو وقفت بالنقل ستنقل الضمة إلى 

الساكن قبلها الالم، فتقول هذا ِعُلم، وِعُلم على وزن فُِعل، وهذا الوزن ال وجود 

 له.

ثي إذا قلبته تقليًبا عقلًيا سيخرج لك باثني عشر وجًها أو اثنتي عشر صورة الثال

كلها موجودة يف اللغة العربية، فيفعل وفِعل، وُفعل، وَفِعل، وَفُعل، كلها موجودة 

 إال صورتين: 

 الصورة األولى فُِعل؛ هذه ليست موجودة يف الثالثي.

 والصورة األخرى عكسها، ُفِعل يف األسماء.

ا جاءت يف نحو ُدِئل قالوا إهنا منقولة من الفعل ُفِعل، ما سوى ذلك لكنه

موجود، إًذا إذا أدى الوقف بالنقل إلى بناٍء ال نظير له يف العربية ما حكمه؟ يمتنع 

ويستثنى من ذلك المهموز أيًضا، لو وقفت على مهموز جاز النقل وجاز الوقف 

 ه.بالنقل معه ولو أدى ذلك إلى بناٍء ال نظير ل

بسبب أن الهمزة يصح فيها ما ال يصح يف غيرها من أمثلة ذلك )هذا ردٌء(، أو 

مأل األرِض فإذا وقفت بالنقل على ردٌء ستقول ِرُدء، ومألٌ إذا وقفت عليها تقول: 
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 مأُِل. 

فسيؤ ب إلى بناُِّ ٍ ن ير له ومع يلِّ    د، فإيا نِلع الحركْ مع الم م د، 

 اَ السابِْ: فكيا نِل ا يف يلِّ الرالث لر

 ِرُدء، ومأُِل بنقل الحركة وإثبات الهمزة ساكنة. ا ولى:

نقل الحركة وقلب الهمزة، طبًعا ستقلبها من جنس الحركة  :وال جه الراين

 قبلها، فتقول: ِرُد، ومُِل، نعم هذا وجه ثاين.

رد، ومل، بالنقل وحذف الهمزة، فإذا نقلت وحذفت الهمزة،  :وال جه الرالَ

ما قبلها حجاز لك أن تقف بالتسكين أو بالروم أو اإلشمام هنا،  وقفت على

 والقراء قرأوا بالوجه الثاين والثالث دون األول.

هذه هي األوجه الخمسة التي جاءت عن العرب يف الوقوف على المتحرك، 

 هل فيها سؤال أو نكمل؟

 (.44:01@)  الب:

رأيت خالًدا، فتقول يف: مثال: كما لو قلت مثاًل ذهب أو لن يذهب أو  الشيخ:

ضرب تقف عليه بالروم تقول ضرَب، تخفف الحركة، أو لم يضرب زيٌد، لم 

يضرَب، وهذه قلنا ال تؤخذ إال بالدربة، وأكثر من يعتني هبا القراء، فتؤخذ منهم 

 بالدربة حتى يتقنها المتكلم.

 (.44:53@)  الب:

 مثل ُفِعل. الشيخ:

 (.45:00@)  الب:

الثي يف الفعل، نحن نتكلم عن االسم، االسم يأيت على أثني مغير الث الشيخ:
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عشر وجًها إال هذين الوجهين بخالف الفعل، الفعل الثالثي يأيت أصالة على َفَعل 

 كذهب وعلى َفِعل كشرب، وعلى َفُعل كعظم.

 ويأيت يف البناء المجهول والمحول والمتعجب منه على ُفِعل.

 (.45:45@)  الب:

إلشمام ال يكون إال بحذف الهمزة، إذا حذفت الهمزة، الروم وا الشيخ:

ووقفت على ما قبلها فقلت رد، فلك أن تقف بالسكون، هذا رد، ولك أن تقف 

 بالروم، ألنه المضموم، تقول: هذا ِرُد أو باإلشمام: هذا ِرد.

 (.46:27@)  الب:

ألن الوجه األول أدى إلى الحذف، والحذف يقلب الكلمة من حكم  الشيخ:

لى حكم، وهذا كثير يف الكالم، عندما تحذف من الكلمة شيًئا ينقلب حكمها إلى إ

 شيٍء آخر.

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ِعةْل  ْأنِْيةَ اٍْسةِ  َ ةا ج  َْ ةا  َْ  فِ  اْلَ ْقةِا 

 

ِصةةةْل    ََّ و  ةةةْن بَِسةةةاكِنض َصةةة  إِْن َلةةةْ  َ ك 

َض َوَمةةةةا   َْْصةةةةِحْي ةةةة  َجْمةةةةِع 
 َوَقةةةةلَّ َيا فِ

 

 ْ ةةِن بِةةاْلَعْكِء اْنَتَمةةىَاةةاَ ى َوَغْيةةر  يَ   

تكلم يف هذين البيتين على كيفية الوقف على تاء التأنيث، عرفنا من قبل، أن  

 المختوم بتاء التأنيث ليس فيه إال وقف السكون.

هل نقف على المختوم بتاء التأنيث بالتاء أم بالهاء؟ ففصل ذلك  مسألْ أخر :

 يف هذين البيتين.

ث إن دخلت على فعٍل ماٍض كـــ ذهبت وجلست، أو أن تاء التأني :والخالصْ

على حرٍف كــ ثمت، وربت، ولعلت، فالوقف عليها ال يكون إال بالتاء، وتكلمنا 
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من قبل على دخول تاء التأنيث وعرفنا أن دخولها على الفعل الماضي قياسي،  

 وعلى االسم إذا كان مشتًقا قياسًيا.

على الحروف وعلى األسماء  وأما دخولها على ما سوى ذلك سماعي، أي

الجامدة، فال نعيد ذلك، وأما إن دخلت على اسٍم إن دخلت تاء التأنيث على اسٍم 

ِض ْالْْ أ  ال: فلها    ين 

إن كان هذا االسم مفرًدا قبل التاء حرٌف صحيٌح ساكٌن، كـــ بنٍت  ا ول:

 وأخٍت، فتقف عليها بالتاء أيًضا.

مفرًدا، قبل التاء حرٌف متحرك، أو ألف، إذا كان إن كان االسم  والحالْ الرانيْ:

االسم مفرًدا وقبل اآلخر حرف متحرك أو ألف وإن شئت تقول إذا كان االسم 

 مفرًدا وليس قبل آخره صحيٌح ساكن، يعني الحالة األولى.

فالوقف عليه عند جمهور العرب بالهاء، نحو: فاطمه، وحمزه، ورحمه، 

 وفتاه، وصاله.

بالتاء نحو: فاطمت، وحمزت، ورحمت، وفتات، وصالت، الوقوف عليها 

يف هذين البيتين على الوقوف على المختوم بتاء  قلنا تكلم ابن مالك 

 التأنيث.

وقلنا إن الخالصة يف ذلك إذا دخلت أو إذا كانت الكلمة المختومة بتاء 

 التأنيث فعاًل أو حرًفا فإن الوقوف حينئٍذ يكون بالتاء، كضربت، وثمت.

ذا كانت الكلمة المختومة بتاء التأنيث اسًما فننظر إن كان ما قبل اآلخر وإ

صحيًحا ساكٍن كبنٍت وأخٍت فالوقوف أيًضا بالتاء، وإن كان اسًما مفرًدا لم يقع قبل 

 آخره حرٌف صحيٌح ساكن، بل وقع غير ذلك، يعني حرٌف متحرك أو ألف.

لك عند جمهور العرب حرٌف متحرك كفاطمة، ألف كفتاة، فإن الوقوف على ذ
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يكون بالهاء كفاطمة وحمزة ورحمة وفتاة، وعند بعض العرب الوقوف يكون 

 بالتاء، كفاطمت، وحمزة، ورحمت وفتات وصالت.

عند  "إن شجرت"وعلى هذه اللغة قرأ نافع وابن عامر وحمزة وعاصم 

، وقرأ باقي السبعة بالهاء [43الدخان:] (ڤ ڤ ڦ)الوقوف من قوله: 

، ومن هذه اللغة أيًضا ما جاء يف السيرة أن ثابت بن قيٍس "إن شجره"، عند الوقف

صاح يف يوم حرب مسيلمة الكذاب، فقال: يا أهل سورة  ◙األنصاري 

 البقرت، فرد عليه مجيٌب من قبيلة طيء، ما أحفظ منها وال آيت.

)واهلل أن اي بك   مسلَمع، من بعد ما، وبعد ما، ومن ذلك قول شاعرهم: 

ِة أن ْدعى أمع وبعدمع ر  (؛ فهذه كانع قل ب الِ م عنَد الرلصمع وكا  َ الح 

 لغة لبعض قبائل العرب، وعلى هذه اللغة بعض لهجات نجٍد إلى اليوم.

فيقولون مثاًل: ذهبت فاطمت إلى المدرست، وُيخرج بعض المتأخرين على 

، هذه اللغة قول بعض المعاصرين: )حكمت، وثروت، وطلعت( يف أعالم الناس

وإن كان نحو ذلك يف األصل من أثر اللغة الرتكية، فهم يقفون بالتاء مطلًقا، ولكن 

 يمكن أن ُيخرج مثل ذلك على هذه اللغة.

إًذا إذا كان المختوم بتاء التأنيث اسًما ننظر إن كان اسًما مفرًدا، فحكمه ما سبق 

ات، على التفصيل السابق، وإن كان االسم جمًعا جمع مؤنث سالًما، كهند

 وفتيات، فجمهور العرب يقفون عليه بالتاء فيقولون هنداٌت هندات.

ويقولون يف فتياٍت فتيات، وعند بعضهم يقفون بالهاء فيقولون هنده وفتياه، 

ومن ذلك قول بعض العرب: )من المكرماه دفن البناه( وقولهم: )كيف باإلخوة 

ئي يف قوله: )هيهات( واألخواه( وهي لغة مروية عن قبيلة طيء، وقرأ هبا الكسا

 وقف عليها بلفظ )هيهاه(.
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الكتابة تختلف عن الوقف، )فاطمة( تكتبها بالتاء المربوطة، ولكن السؤال  

كيف تقف عليها؟ تقف عليها بالهاء عند جمهور العرب، وبالتاء عند بعض 

العرب، إال يف األبيات أو يف الكلمات المروية على هذه اللغة، يعني مثاًل يف 

(؛ هذه واهلل أن اي بك   مسلَمعت التي جاءت يف الوقوف بالتاء، مثل: )األبيا

 ُتكتب بالتاء المفتوحة، ألهنا تاٌء مفتوحة على كل حال.

)من المكرماه دفن البناه(؛ تكتب بالهاء ألهنا ُتقرأ بالهاء وقًفا ووصاًل،  أو مراِل:

ب بالتاء المربوطة، ُكتِب أنا الذي ُيقرأ بالتاء وصاًل وبالهاء وقًفا فهذا الذي ُيكت

بالتاء المربوطة لكي يجمع الحالتين، يجمع الهاء والتاء، أما إذا لم يكن يف النطق 

 إال نطق واحد، فحينئٍذ نكتبها بصورة واحدة.

: األبيات المختومة بتاٍء مربوطة، كقول ابن مالك   عن  مرال يلِّ:
نا كلمة ألفية كيف ستقرأ عند ه )وأستعين اهلل يف أل يه مِاصد النح  ب ا مح  ه(؛

الوقف؟ بالهاء، وعند الوصل؟ بالهاء إًذا هي هاء وقًفا ووصاًل، فيجب أن تكتبها 

 هاًء فلذلك تكتب يف األلفية اآلن بالهاء.

هاء ساكنة  )مِاصد النح  ب ا مح  ه(؛ ،هاء ساكنة)وأستعين اهلل يف أل يه(؛ 

 ألهنا تنطق وصاًل ووقًفا بالهاء.

(؛ كيف تنطقها وقًفا؟ بالتاء ولو أردت أن تصل اي بك   مسلَمعواهلل أن )

بالتاء إًذا تكتبها بالتاء، لكن لو قلت مثاًل )فاطمة بنٌت مجتهدة(؛ فاطمة يف الوصل 

 تاء، وعند الوقف هاء فتكتبها بالتاء المربوطة، فهذا هو اإلمالء.

 (.58:25@)  الب:

ا إذا وصلوا فإهنم ينطقوهنا تاًء لكن هذه ال وقًفا، ال تنطق وقًفا بالهاء أم الشيخ:

من السجع، والسجع كما تعرف كما ذكرنا يف الدرس الماضي، كما ذكرنا مواضع 
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الوقف، قلنا مواضع الوقف عند انتهاء المعنى أو هناية الشعر أو هناية الشطر األول 

ه من المصرع أو السجع ويف حكم السجع الفواصل، فهذه لفظة مسجعة، )دفن البنا

 من المكرماه(؛ تكتب بالهاء ألهنا ال تنطق إال هاًء وصاًل ووقًفا.

 :  ف ِا    ق ل ابن مالِّ

ِعةْل  ْأنِْيةَ اٍْسةِ  َ ةا ج  َْ ةا  َْ  فِ  اْلَ ْقةِا 

 

ِصةةةْل    ََّ و  ةةةْن بَِسةةةاكِنض َصةةة  إِْن َلةةةْ  َ ك 

َض َوَمةةةةا   َْْصةةةةِحْي ةةةة  َجْمةةةةِع 
 َوَقةةةةلَّ َيا فِ

 

 ْكِء اْنَتَمةةىَاةةاَ ى َوَغْيةةر  َيْ ةةِن بِةةاْلعَ   

يقول: يف الوقف تجعل تاء التأنيث هاًء إذا كانت يف اسم وليس قبلها حرٌف  

صحيح ساكن، كفاطمة، ثم قال: )وقل ذا( ماذا يعني بـــ ذا؟ أي قلب التاء هاًء قلب 

 تاء التأنيث هاًء.

)قل ذا( قل يف ماذا؟ قل يف جمع تصحيٍح نحو هندات، ويوقف عليه يف الكثير 

 وعلى القليل هنداه. هندات،

 قال:

َض  َجْمعِ  فِ   َوَما َااَ ى َْْصِحْي

ماذا يعني؟ يعني ما ضاهى جمع المؤنث السالم، من نحو اسم الجمع 

المختوم بألٍف وتاء، كأوالت، يدل على جمع وليس له مفرد، وكذلك المسمى 

بجمع المؤنث السالم كعرفات، وأذرعات، وكذلك من نحو هيهات، اسم الفعل 

ختوم باأللف والتاء، هيهات اسم فعل ليس جمًعا باأللف والتاء ولكنه يف الم

 التقدير، قالوا: كأنه جمع )هيهية( فعللة فجمعت على )هيهات(.

فجمع المؤنث السالم وما يضاهيه مما ذكرنا حكمها واحد، األكثر أن تقف 

ناده، وواله، عليها بالتاء والقليل أن تقف عليها بالهاء وهذا مسموٌع فيها كـــ )ه

وعرفاه، وهيهاه(، وذكرنا قبل قليل أن اإلمام الكسائي من القراء السبعة وقف على 
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 هيهات بالهاء فقال: هيهاه. 

 : ْ  قال ابن مالِّ

 َوَغْير  َيْ ِن بِاْلَعْكِء اْنَتَمى

يعني أن جمع المؤنث السالم، هذا األول، وما ضهاه، هذا الثاين عكس االسم 

اء التأنيث، فاالسم المفرد المختوم بتاء التأنيث فيه الوجهان، إال المفرد المختوم بت

أن األكثر الوقوف بالهاء، وجمع المؤنث السالم وما ضهاه، فيه الوجهان: إال أن 

 األكثر الوقوف بالتاء.

نعم الوجهان جائزان، إال أن المفرد كفاطمة، الوقوف بالهاء كثير والوقوف 

السالم كـــ )فاطمات( فالوقف بالتاء أكثر، والوقف  بالتاء قليل، أما جمع المؤنث

 بالهاء هو األقل أو النادر.

هذا نادر قليل ليس كالوقف على االسم المفرد المختوم بالتاء، تاء التأنيث 

الوقوف عليه بالتاء كــ )فاطمت( أكثر من )هنداه( وإن كان جميًعا يشرتكان يف 

 هد كثيرة متنوعة.القلة، لكن )فاطمت( أكثر، وجاءت يف شوا

هذا الباب بعدة أبيات يتكلم فيها على  ثم بعد ذلك سيختم ابن مالك 

 .د ا ة  اُّ السكع عند ال قامسألة واحدة، وهي: 

 بعد الصالة. -إن شاء اهلل–إن كان من سؤال أو نختم الدرس ونكمل 

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

 -أما بعد: 

 : فمازال الكالم موصول على باب الوقف، ثم قال ابن مالك 

َعةل  ةْكِع َعَلةى اْلِ ْعةِل اْلم   َوِقْا بَِ ا اْلسَّ

 

ِ  آِخةةةةرض َكةةةةَأْعِط َمةةةةْن َسةةةةَأْل    ِْ  بَِحةةةة

 َ ْتِمةةةا فِةةة  ِسةةةَ   َمةةةا َكةةةِع َأْو  َوَلةةةْيَء  

 

ْوِمةةةةا َفةةةةَراِ  َمةةةةا َرَعةةةةْ ا    َكَيةةةةِع َمْ ز 

   ْ ِِ ةة    َْ ةةرَّ ةة  اٍْسةةتِْ َ اِم إِْن ج 
 َوَمةةا فِ

 

ةةةةةةْا    ِِ َْ َ ةةةةةةا َوَأْولَِ ةةةةةةا اْلَ ةةةةةةا إِْن   َألِ  

 َوَلةةْيَء َ ْتِمةةا فِةة  ِسةةَ   َمةةا اْنَخَ َعةةا  

 

ْ لِةةةَِّ اْقتَِعةةةاَُّ َمةةةا اْقَتَعةةة   َِ  ىبِاْسةةة ض َك

ةةةةْل َمةةةةا    َوَوْصةةةةَل ِيب اْلَ ةةةةاُِّ َأِجةةةةْز بِك 

 

َْْحرِْ ةةةةةةةَِّ بِنَةةةةةةةاُّض َلِزَمةةةةةةةا   ةةةةةةةْرَي     

َْْحرِْ ةةةةةةِِّ بِنَةةةةةةا   َ ا بَِرْيةةةةةةرِ   َوَوْصةةةةةةل 

 

ةةةةَداِم اْست ْحِسةةةةنَا   ةةةة  اْلم 
َِّ فِ  أِ ْ ةةةةَ  َشةةةة

بََّمةةةةا َأْعَ ةةةةى َلْ ةةةةو  اْلَ ْصةةةةِل َمةةةةا    ور 

 

نَْت ِِمةةةةةةا    لِْلَ ْقةةةةةةِا َنْرةةةةةةِرا َوَفَشةةةةةةا م 

على الوقف هباء السكت، أي زيادة هاٍء ساكنٍة يف  تكلم يف هذه األبيات  

آخر الكلمة الموقوف عليها عند الوقف، نحو الوقف على كتابي، تقول: )كتابيه( 

 أو الوقف على قول ما هي، تقول: ما هيه، كما ورد يف القرآن الكريم.

قف، وهي تزاد وهاء السكت من خصائص الوقف، يعني ال تأيت إال عند الو

لوظيفة لفائدة، تزاد لبيان ما يف آخر الكلمة من حركٍة أو حرف، لتبين آخر حركة، 
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أو آخر حرٍف يف الكلمة، فهي على ذلك عكس همزة الوصل التي تزاد يف أول  

الكلمة من أجل النطق بالساكن، وهاء السكت تزاد يف آخر الكلمة عند الوقف 

 لماذا؟ 

)ما هي( كيف تبقي الفتحة على الياء يف )ما هي( يف  إلبقاء الحركة يف الوقف،

السؤال؟ تأيت هباء السكت تقول: )ما هيه( فأبقيت الحركة، وهاء السكت ال تلحق 

حركة إعراب، ولذا هي تلحق المازين الذي على حرٍف واحد، نحو: )كتابيه( وياء 

تاب المتكلم على حرٍف واحد، وكذلك )سلطانيه(، وتقول يف لوقف على )الك

 لي( يجوز أن تأيت هباء السكت فتقول: )كتاب ليه(.

وعند السؤال تقول: )لمه( ومن ذلك قول بعض العامة اليوم )إيوه( للجواب، 

فــ )إيوه( يف الجواب أصله: )إي واهلل( إي حرف جواب، كقوله: )إي وربي( أي 

يت أجل وربي، فاألصل )إي واهلل( ثم ُحِذف المقسم به وهو لفظ الجاللة وبق

 الواو وحدها، فزيدت هاء السكت عند الوقف، فصارت )إي( )إيوه(.

وتلحق هاء السكت أيًضا المبني المختوم بحرف علة، المبني الذي يف آخره 

حرف علة، نحو: )هو( الضمير يجوز أن تقف عليه فتقول )هوه( وكذلك )هي( 

 (ڍ ڌ ڌ ڎ)تقول: )هيه(، ومن ذلك ما ورد يف القرآن الكريم: 
، َفما إِن   ِال  َله  َمن ) ◙، قال حسان [10رعْ:الِا] َرعَرَ  فينا الر الم  َْ إِيا ما 

َ َ  (؛ أي )من هو(.  

نَّْه وقال عبد اهلل بن قيس الرقيات: ) ْمنَنِ  َوَأل  م    َباِح َ ل  َكَر الَعَ اِيل  فِ  الصَّ

هْ  : إِنَّ ْلع   ِ ، َف ََ ْلَن: َشْيبع َقْد َعاَلَي َوَقْد َكبِْر  ِ ، ٍبد من شيب فدعةةن وٍ ْ لن َوَ 

 (.مالمكنه

األصل: )يلمنني وألومهن( ثم زاد الهاء فقال: )وألومهنه(، وكذلك يف البيتين 
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 اآلخرين.

ومن ذلك، قول بعض العامة كجواب: )إيه( يف األصل حرف الجواب: )إي( 

بمعنى أجل، فلك أن تقف عليه فتقول )إي( ولك أن تأيتَّ هباء السكت فتقول 

 يه(.)إ

وتلحق هاء السكت أيًضا المبني بناًء أصلًيا ال عارًضا، نحو )كيف أصبحت(  

تقف لك أن تقول كيف، أو )كيفه(، أين تسكن، تقف فتقول: أين أو )أين(، وكل 

 هذه المواضع التي ذكرناها من قبل وهي ثالثة مواضع، تدخل يف قول ابن مالك: 

ةةةةْل َمةةةة  ا َوَوْصةةةةَل ِيب اْلَ ةةةةاُِّ َأِجةةةةْز بِك 

 

َْْحرِْ ةةةةةةةَِّ بِنَةةةةةةةاُّض َلِزَمةةةةةةةا   ةةةةةةةْرَي     

نعم كلها مبنيات بناًء الزًما، وتلحق هاء السكت أيًضا الفعل، الذي ُحِذف من  

آخره حرف العلة، هناك الفعل الناقص المختوم بحرف علة، ثم إن حرف العلة قد 

 ُيحذف لجزٍم أو لبناٍء.

ر أعطي زيًدا مااًل، فإذا وقفت لجزٍم نحو: لم يعطي زيد شيًئا، بناء كما يف األم

على هذا الفعل المعتل اآلخر الذي ُحِذف منه حرف العلة جاز أن تقف بال هاء 

سكت، وتقول: زيٌد لم ُيعط، وتقول: )يا زيد أعط(، ويجوز أن تأيت هباء السكت، 

وتقول: )زيٌد لم يعطه( وأعطه، ال تريد هاء الضمير، وإنما تريد هاء السكت، 

لم يعطي مااًل ألحد، ثم أردت أن تقف، تقول: )زيد لم يعط(، أو )زيٌد تقول: زيٌد 

لم يعطه(، إذا أردت أن تبين الكسر الموجود على الطاء تقول يعطه، تريد هاء 

 السكت، ال تريد الضمير.

ومثل ذلك: لو قلت: )لم أغزو هذه السنة( ثم وقفت تقول: )لم أغز(، أو )لم 

 ل يف الوقف: )لم أرم( أو )لم أرمه(.أغزه(، ولم أرمي بالسهم، فتقو

وتقول: لم أخشى زيًدا، فتقف فتقول: )لم أخش(، أو )لم أخشه( وهكذا، 
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 وهذا هو قول ابن مالك:  

َعةل  ةْكِع َعَلةى اْلِ ْعةِل اْلم   َوِقْا بَِ ا اْلسَّ

 

ِ  آِخةةةةرض َكةةةةَأْعِط َمةةةةْن َسةةةةَأْل    ِْ  بَِحةةةة

على أن ؛ [259البِرة:] (ى ىائ): قالوا ومن ذلك قوله  

األصل يتسنى بألف ثم دخل الجازم لم، فُحِذف األلف، فتقول عند الوقف: )لم 

: -تعالى-يتسن( أو تأيت هباء الوقف: )لم يتسنه( قالوا: ومن ذلك قوله 

؛ لك يف الوقف يف اللغة أن تقول يف الوقف [90ا نعام:] (ۇئ ۆئۆئ)

ده( على أن الهاء على )اقتدي بزيد( تقول: )اقتد( أو تأيت هباء السكت: )اقت

 للسكت، وليست ضميًرا.

وتلحق هاء السكت أيًضا الفعل الباقي على حرٍف واحد، الذي ُحِذفت حروفه 

ولم يبقى منه إال حرٌف واحد، كقولك: )ِق نفسك النار(، أو )ِع الدرس(، أو )ِف 

 بالعهد(، فتقف فتقول: )قه، أو عه، أو فِه(.

  وتلحق هاء السكت أيًضا الفعل الباقي
َّ

على حرفين أصلٍي وزائد، لو بقي

الفعل بعد الحذف على حرفين أحدهما أصلي واآلخر زائد، نحو: )لم يِف زيٌد 

 بعهده(، يِف هذا مضارع )وىف(، واو وفاء وألف.

يف المضارع نقول: )يِف( فحذفنا الواو، إًذا الواو وهي أول الكلمة يعني فاء 

جازم )لم يف( فحذفت الياء وهي ياء الكلمة ُحذفت يف المضارع يِف، ثم دخل ال

 الفعل حينئٍذ )يف( على حرفين، لكن أحدهما زائد واآلخر 
َّ

الم الكلمة، فبقي

 أصلي.

وكذلك: )لم يِع ما أقول( فتقف على ذلك فتقول: )لم يفه( أو )لم يعه( هباء 

 السكت.

وتدخل هاء السكت أيًضا على )ما( االستفهامية إذا ُجرت وحذف ألفها، 
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 أن ألف االستفهام إذا ُجرت وجب حذف ألفها، سواٌء كان الذي جرها وسيأيت

 ، ) فيم قلت ذلك(، )عم تبحث(.[1النبأ:] (ٱ ٻ)حرف جر نحو: 

 فتقف فتقول: )عم( أو هباء السكت )عمه(، )فيم( أو هباء السكت: )فيمه(.

اء أو كان الجار اسًما مضاًفا، كقولك: )قراءة مه( أو )اقتضاء مه(، تريد اقتض

ماذا، وقراءة ماذا؟ األصل قراءة ما، ثم حذفت األلف ألهنا وقعت مضاًفا إليها، 

 وأتيت هباء السكت فقلت: )قراءة مه(، سيأيت تفصيٌل لذلك عند شرح البيت.

 فعرفنا أن هاء السكت تدخل يف مواضع كثيرة.

 ما حكم زيادة هاء السكت؟ الوجوب أم الجواز؟ السؤال  نا:

يادة هاء السكت عند الوقف جائزة، إال يف ثالثة مواضع ز :ال  اب عن يلِّ

 فت ب  اُّ السكع يف ْالْْ م ااع: فتجب، 

الفعل الباقي على حرف، كــ )ِق نفسك(، إذا أردت أن تقف  :الم اع ا ول

 على هذا الفعل الباقي على حرٍف واحد، يجب أن تأيت هباء السكت، فتقول: )قه(.

الفعل الباقي على حرفين   اُّ السكع: الم اع الراين من م ااع وج ب

أحدهما أصلي واآلخر زائد: كـــ لم يفي زيٌد بعهده، إذا أردت أن تقف يجب أن 

 تقول: لم )يفه(.

 :   ِ ل ابن مالِّويف هذين الموضعين 

 َوَلةةةْيَء َ ْتِمةةةا فِةةة  ِسةةةَ   َمةةةا َكةةةِع َأْو 

 

ْوِمةةةةا َفةةةةَراِ  َمةةةةا َرَعةةةةْ ا    َكَيةةةةِع َمْ ز 

خول هاء السكت حتًما أي واجًبا إال فيما كان يف قولك: )ِع( أي يقول: ليس د 

 الفعل الباقي على حرف، أو )يِع( أي الفعل الباقي على حرفين أصلٍي وزائد.

)ما(  :والم اع الرالَ من م ااع د ا ة  اُّ السكع وج ِبا يف ال قا
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إذا أضيفت  االستفهامية إذا أضيفت إلى اسٍم وُحِذف ألفها، مع )ما( االستفهامية 

 إلى اسٍم وُحِذف ألفها.

كقولك: قراءة )مه( لو وصلت تقول: )قراءة ما يا زيد تريد(، فإذا وقفت تقول: 

 )قراءة مه(، صارت )ما( مضاًفا إليها، أضيف ما قبلها إليها، فصارت مضاًفا إليها.

مثل قراءة )مه( أفصلها بما تشاء، )قراءة ما يا زيد تريد(، )قراءة ما تريد( 

فصله، ولك أن تقول أيًضا: )ما جيء ما جئت(، األصل )جئت مجيء( ماذا؟ أ

)جئت مجيء ما(، ثم إن االستفهام كما هو معروف له الصدارة، فيجب أن يتقدم 

هو وما أضيف إليه، فقلت: )مجيئ ما جئت( يعني جئت أي مجيء؟ جئت مجيء 

 ماذا؟ جئت ما جئت، مجيًئا ما جئت، يعني جئت مجيء ماذا؟ 

 (.83:23@) لب: ا

ت بحرٍف أو إضافة  الشيخ: كيف؟ نعم حذف ألف )ما( االستفهامية إذا ُجرَّ

 ...واجب، وسيأيت شرح ذلك، أما

 (.83:39@)  الب:

بال ألف إذا ُحِذفت ألفها وجوًبا ُتحذف يف الرسم لما قلنا قبل قليل،  الشيخ:

 ألهنا ال تنطق ال وصاًل وال وقًفا فُتحذف، الميم فقط.

هنا حينئٍذ تتصل بما قبلها، ألن الكلمة على حرف واحد ال تستقل بنفسها، إال إ

 (ٱ ٻ)لو قلت مثاًل )فيم قلت ذلك؟( تكتب: فاء وياء وميم متصالت، مثل 
 ، عين وميم، )عم( متصالت ببعضهما.[1النبأ:]

 (.84:25@)  الب:

 كيف؟ ال تتصل بالحرف أما باالسم ال تتصل، )قراءة ما( وحدها، الشيخ:
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 )قراءة ما تريد(.

 (.84:49@)  الب:

 تحذف األلف ألن حذفها واجب. الشيخ:

قلنا الموضع الثالث لزيادة هاء الوصل وجوًبا مع )ما( االستفهامية إذا أضيفت 

 : وُحِذف ألفها، ويف ذلك يقول ابن مالك 

 َوَلةةْيَء َ ْتِمةةا فِةة  ِسةةَ   َمةةا اْنَخَ َعةةا 

 

ْ لِةةةَِّ اْقتَِعةةةاَُّ    َِ  َمةةةا اْقَتَعةةةى بِاْسةةة ض َك

إًذا فزيادة هاء السكت عند الوقف تكون وجوه يف ثالثة مواضع على ما قرره  

أما الموضع األول والثالث، فمتفٌق عليهما، وأما الموضع الثاين  ابن مالك 

وهو زيادة هاء السكت وجوًبا مع الفعل الباقي على حرفين أصلٍي وزائد، 

 ليست واجبة.فالصحيح أن زيادة هاء السكت جائزة و

أن القراء أجمعوا على الوقوف على نحو )لم أك(، )ومن  والدليل على يلِّ:

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )، [20مر  :] (ۀ ہ ہ): -تعالى–تق( يف قوله 

؛ بال هاء سكت، يقفون بال هاء سكت، فدل ذلك على أنه جائٌز [9غافر:] (ڤڤ

 ال واجب.

 (.86:36@)  الب:

 الفعل على  الشيخ:
َّ

حرٍف واحد، كــ )ِق نفسك( والموضع األول إذا بقي

 الثاين: )ما( االستفهامية إذا ُجرت باسٍم وُحذف ألفها.

 (.87:00@)  الب:

ال إذا جرت بحرف فدخوا هاء السكت جائز، كل ذلك سيأيت، األول  الشيخ:

ننتهي من الشرح ألن األسئلة قد تأيت إجابتها، هذا كله ما انتهينا من الكالم على 
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 ى اآلن.هاء السكت إل 

 :  وأما ق ل ابن مالِّ

  ْ ِِ ةة    َْ ةةرَّ ةة  اٍْسةةتِْ َ اِم إِْن ج 
 َوَمةةا فِ

 

ةةةةةةْا    ِِ َْ َ ةةةةةةا َوَأْولَِ ةةةةةةا اْلَ ةةةةةةا إِْن   َألِ  

يقول إن ما االستفهامية يجب حذف ألفها إذا صارت يف محل جر، سواٌء  

، األصل )عن ما(، ونحو: )مم [1النبأ:] (ٱ ٻ)سبقت بحرف جر نحو: 

 ن ما( أو )عالم تتحمل الضيم( أي )على ما(.تخاف( أي )م

وُحذفت ألف )ما( االستفهامية وجوًبا ألهنا يف محل جر، بحرف جر، أو 

ُجرت بإضافة اسٍم إليها، نحو: )قراءة ما تقرأ(؛ أو قراءة ما أقرأ، إذا قيل لك إقرأ، 

ة حدر، أم أقرأ فتقول: قراءة ما أقرأ، يعني قراءة ماذا أقرأ، أقرأ قراءة ماذا؟ أقرأ قراء

 قراءة ترتيل، أم أقرأ غير ذلك، فرتيد: )أقرأ قراءة ما(.

ثم ُقِدم االستفهام مع ما أضيف إليه ألن له الصدارة فتقول قراءة ما أقرأ، ثم 

حذفت األلف وجوًبا، فقلت: قراءة ما أقرأ، وتقول: )ملعب ما تريد( إذا أقيل لك: 

يد ملعب ماذا؟ ملعب تراب، ملعب زرع، )أريد ملعًبا(؛ أي تريد )ملعب ما( أي تر

 ماذا؟ ونحو ذلك: مجيء ما جئت، أي جئت مجيء ماذا؟ 

(؛ أي اقتضى اقتضاء ماذا؟ اْقَتَعى َما اْقتَِعاَُّ ومن ذلك مثال ابن مالك: )

 اقتضى اقتضاء يسر أم عسر، أم تعجيل أم مطل؟ فهو استفهام ألن ما استفهامية.

؛ بال هاء، فقالوا: [1النبأ:] (ٱ ٻ)له: وقد وقف القراء على )عم( يف قو

)عم( سوى البزي عن ابن كثير وهو من السبعة، ويعقوب وهو من العشرة بخلٍف 

 عنهما.

فوقفا عليها هباء السكت، )عّمه(؛ إًذا حذف األلف من )ما( االستفهامية 

 المجرورة واجب، سواء جرت بحرٍف أو باسٍم، باسٍم أي باإلضافة.
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على ما قاَم  شتمن  : )◙ ضرورة الشعر كقول حسان وقد تبقى األلف يف

، كخنز رض ْمرَغ يف رما ِ   (؛ فقال )على ما( أثبت األلف فهذه الضرورة.ل ي ع

وهنا مسألة يف هاء السكت، ما حكم الوقف على هاء السكت، يعني إذا زدت 

 هاء السكت فهل يجب أن تقف حينئٍذ عليها أم يجوز أن تصل الكالم.

هاء السكت من خصائص الوقف، وال تأيت إال يف الوقف، هذا  هذا اإلشكال

األصل فيها، إنما تزاد هاء السكت يف الوقف فقط وهي من خصائص الوقف، 

وكان الواجب حينئٍذ أن يوقف عليها بالسكون أال يوصل الكالم بعدها، لكن جاء 

 يف المسموع وصل الكالم بعدها.

 (ڍ ڌ ڌ ڎ): -تعالى-ه وأكثر ذلك أن تبقى ساكنة، ومن ذلك قول
 ؛ الوقف هنا ليس بواجٍب عند القراء.[11الِارعْ:] (ڈ ڈ)، [10الِارعْ:]

 لك أن تقف ولك أن تصل، وكذلك يف هاءات السكت كلها يف القرآن،

 (ۇئ ۆئۆئ ۈئ)، [47الدخان:] (چ)، [29الحاقْ:] (ىئ)
؛ فالوقف هنا ليس بواجب عند [259البِرة:] (ى ىائ ائ)؛ [90ا نعام:]

اء لك أن تقف ولك أن تصل، مع أن الهاء هنا هاء السكت، فكان القياس أن القر

يوقف عليها، لكن جلبت الواو ثم ُوِصل الكالم وسيأيت يف البيت األخير أن هذا 

 يسمى الوصل بنية الوقف، نويت أن تقف ثم وصلت، فحدث أو اجتمع ذلك.

ْن َقْلب ه  َواقد ُتضم هاء السكت يف الشعر، الستقامة الوزن، نحو: ) َ  مم  َ ر  َقْلبا

(؛ وقلباه الهاء هنا للسكت وليست ضميًرا، ومع ذلك وصل الكالم، وضم َشبِ   

 الهاء، فهذا من ضرائر الشعر، فهذا ما يتعلق هباء السكت.

 هل فيها من سؤال؟ 
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 (.94:42@)  الب: 

إذا نحن قلنا إن هاء السكت تجب يف )ما( االستفهامية إذا ُجرت باسٍم،  الشيخ:

 جرت بإضافة، أما إذا جرت بحرف جر، فهاء السكت معها جائزة ليست واجبة.

 (.95:30@)  الب:

 إلًها، إال البزي ويعقوب، على أن هاء السكت جائزة ليست واجبة. الشيخ:

 : هذا الباب بقوله، ال بل قبل ذلك قال  ثم ختم ابن مالك 

َْْحرِْ ةةةةةةِِّ بِنَةةةةةةا   َ ا بَِرْيةةةةةةرِ   َوَوْصةةةةةةل 

 

ةةةةَداِم اْست ْحِسةةةةنَاأ ِ    ةةةة  اْلم 
َِّ فِ  ْ ةةةةَ  َشةةةة

ما زال الكالم على هاء السكت، يقول يف هذا البيت، سبق أن هاء السكت ال  

تلحق حركة إعراب، وال تلحق حركة بناٍء تشبه حركة اإلعراب، بل ال تلحق إال 

يف حركة البناء الالزم المستديم، حركة البناء األصلي الدائم المستديم، وهذا قوله 

( يعني هاء السكت مع المبني على حركة بناًء مستديًما يستحسن المدام استحسنا)

 اإلتيان هباء السكت.

حركة البناء العرض، البناء إما بناء دائم  والمرا  بحركْ البناُّ غير الدا مْ:

أصلي، أو بناء عارض، فالبناء الدائم الذي ال يفارق الكلمة، الكلمة مبنية دائًما، 

ائر وأسماء اإلشارة، واألسماء الموصولة، وأسماء االستفهام سوى مثل الضم

 )أي( واألسماء الشرط سوى )أي( إلى آخره.

هذه بناؤها بناء دائًما ما يمكن أن تأيت معربًة قط، وأما المبني بناًء عارًضا فهي 

 التي تبنى يف أحوال، وتعرب يف أحوال، مثل الظروف.

د تبنى على الضم إذا قطعت عن اإلضافة، مثل األصل فيها أهنا معربة، لكنها ق

)من قبل ومن بعد، ومن تحت، ومن فوق، ومن علو، ومن أسفل( وكذلك يف 

النداء، قد يبنى المنادى إذا كان مفرًدا معرًفا مثل يا محمد يا رجل، وكذلك اسم 
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ات، )ال( النافية للجنس قد ُيبنى إذا كان مفرًدا، مثل: )ال رجَل يف البيت( هذه مبني

 ولكن بنائها عارض.

  ِ ل ابن مالِّ: 

َْْحرِْ ةةةةةةِِّ بِنَةةةةةةا  َ ا بَِرْيةةةةةةرِ   َوَوْصةةةةةةل 

 

ةةةةَداِم اْست ْحِسةةةةنَا   ةةةة  اْلم 
َِّ فِ  أِ ْ ةةةةَ  َشةةةة

يعني ال تلحق المبني على حركة بناًء عارًضا، إال شذوًذا، جاء ذلك يف قول  

دث عن الشاعر: )يا رب يوم لي ال أضلله أرمض من تحتو واضحي من علو(؛ يتح

شدة الحرارة، )أرمض من تحتو( أي من تحت، )واضحي من علو( يعني من 

 أعالي.

)فألصل وأضحي من علو(؛ مبني على الضم، ظرف ُقطِع عن اإلضافة، ثم أيتَّ 

هباء السكت فقال: من علو، فألحق هاء السكت بالمبني بناًء عارًضا وهذا شاذ، 

 بناًء دائًما. ألن األصل أن هاء السكت ال تلحق إال المبني

 بعد يلِّ أر د أن ْتأمل  ِ ن البيتين، قال في ما ابن مالِّ: 

ةةةةْل َمةةةةا   َوَوْصةةةةَل ِيب اْلَ ةةةةاُِّ َأِجةةةةْز بِك 

 

َْْحرِْ ةةةةةةةَِّ بِنَةةةةةةةاُّض َلِزَمةةةةةةةا   ةةةةةةةْرَي     

َْْحرِْ ةةةةةةِِّ بِنَةةةةةةا   َ ا بَِرْيةةةةةةرِ   َوَوْصةةةةةةل 

 

ةةةةَداِم اْست ْحِسةةةةنَا   ةةةة  اْلم 
َِّ فِ  أِ ْ ةةةةَ  َشةةةة

ين يف المعنى، معناهما متقارب أو واحد، يقولك إن هاء ستجدوهنما متقارب 

السكت تلحق المبني بناًء مستديًما، ولذلك سقط البيت األول منهما يف كثير من 

حذفه يف أثناء إصالحه  نسخ األلفية، وثبت يف بعضها، فكأن ابن مالك 

 وتغييره لأللفية.

ونقول خالصة  بعد كل ذلك يف هاء السكت نلخص الكالم على هاء السكت،

  أن ا ْلحق ْالْْ أشياُّ:هاء السكت 

الفعل الناقص المحذوف اآلخر، وهي معه جائزة، إال أن بقي بعد  :ا ول
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 الحذف حرف واحد، كـــ )ِق( فهي معه واجبة. 

مع ما االستفهامية المجرورة، فإن جرت  :الم اع الراين ل اُّ السكع

 هي معه واجبة.بالحرف فهي معه جائزة، وإن جرت باإلضافة، ف

كل اسٍم مبنٍي على حركة بناًء دائًما، نحو هو، وهي معه  :الم اع الرالَ

 جائزة.

 هذه خالصة هاء السكت.

 هذا الباب، فقال:  إًذا ننتقل بعد ذلك إلى ما ختم به ابن مالك 

بََّمةةةةا َأْعَ ةةةةى َلْ ةةةةو  اْلَ ْصةةةةِل َمةةةةا   ور 

 

نَْت ِِمةةةةةةا    لِْلَ ْقةةةةةةِا َنْرةةةةةةِرا َوَفَشةةةةةةا م 

يقول: قد ُيعطى الوصل حكم الوقف، فتصل الكالم مع معاملة آخر الكلمة  

معاملتها يف الوقف، تصل الكالم لكن تعامل خر الكلمة كما تعاملها يف الوقف، 

فأنت وصلت بنية الوقف، إما بالتسكين وإما بالروم، أو باإلشمام أو بالتضعيف أو 

ال تكون إال يف الوقف،  بالنقل، وكذلك اجتالب هاء السكت ألن هاء السكت

 وهذا كثيٌر يف النظم أي يف الشعر.

ولكنه يف النثر قليل، فمن مجيئه يف النثر ما سبق من وصل الكالم مع هاء 

 (ڈ ڈ) ،[10الِارعْ:] (ڍ ڌ ڌ ڎ): -تعالى-السكت، كقوله 
؛ قالوا إنه وصل الكالم بنية الوقف ألن هاء السكت ما جلبت إال عند [11الِارعْ:]

الوقف، وكذلك األمثلة والشواهد األخرى التي ذكرناها من هاء السكت من نية 

 القرآن الكريم.

: -تعالى-قال: ومن ذلك أيًضا من الوصل بنية الوقف قراءٌة لقوله 

؛ بإسكان سبأ، وجئتك من سبأ بنبإٍ، وقيل إهنا [22النمل:] (ی ی ی ی)

 من الوصل بنية الوقف.
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وممايت، بإسكان الياء، ووصل بنية : ومحياي ومن ذلك قراءة نافع 

ْد َخِشيع  َأْن َأَر  ِجَدب ا يف الوقف، وما جاء من ذلك يف الشعر، قول الراجز: ) َِ َل

(؛ يعني عاِمنَا يا َبْعَد ما اْخَصب ا، كأنه السيل إيا استحبا أو كالحر ق وافق الِصبا

ه، فقال القصب، القصب بمعروف قصب السكر، إذا كان جاًفا فالنار تسرع في

 القصب.

ثم شدد الباء، شدد الباء عند الوقف أو بعد الباء شيء؟ بعد الباء ألف البدل إما 

ألف البدل عن التنوين أو بدل أو ألف اإلشباع، بل هي ألف اإلشباع ألن الكلمة 

معرفة بــ أل، فالكلمة هنايتها ليست الباء حينئٍذ لو قال: وافق القصب لقلنا وقف 

ندا جاء بعد كلمة شيء، وهو ألف اإلشباع لم تكن الباء آخر بالتضعيف، لكن ع

 الكلمة.

فكيف أشبع هنا والباء ليس آخر الكلمة الموقوف عليها؟ قالوا: إنه وصل بنية 

الوقف، يعني نوى أن يقف على الباء فيقول: فالقصب، أو وافق القصب، ثم وصل 

الحكاية من قول الشاعر:  اإلشباع، فقال القصبا، ونحٌو من ذلك ما سبق لنا يف باب

(؛ فسبق يف باب الحكاية )أْ ا نارب فِلع من ن أنت  فِال ا ال ن قلع عم ا ظالما

أن الحكاية من ال تكون إال بالسكون، يجب أن تقف عليها ألنه استفهام، يحذف 

الشيء فتقول: )من( أو تقول )منان( إن كانوا اثنين، أو تقول منون، تسأل ما تصل، 

بت الحكاية، وتعود إلى أسلوب االستفهام المعتاد، تقول: من هم؟ لو وصلت ذه

 أو من؟

فهذا الشاعر حكى، قال: )منون( فكان يجب أن يقف بالسكون لكنه وصل، 

فقال: )منون( فوصل بنية الوقف، يعني نوى أن يقف يقول: )منون( ثم وصل 

 وأبقى الكالم على ما هو عليه يف الوقف، فوصل بنية الوقف.

اية الباب لكن أحب أن أختم بمسألة قد تكون مفيدة وسبق ذكرها، وهو هذا هن
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؛ فخرجناها قبل قليل على أن [259البِرة:] (ى ىائ): يف قوله  

 : [259البِرة:] (ى ىائ)الهاء هاء سكت، واآلية فيها ثالثة أقوال يف 

أن أصل الفعل يتسنى، من السنة، واحدة السنوات، فالم الكلمة  الِ ل ا ول:

 او بداللة السنوات سنة محذوفة الواو محذوفة الالم.و

ما الالم التي ُحذفت من سنة، هي الواو ألهنا عادت السنوات، فعندما جاء 

الفعل يتسنى، هذه األلف التي هي الواو، ستسنو، ثم قلبت الواو إلى ألف صارت 

 يتسنى.

 ى)فلما دخل الجازم ُحِذف األلف، وجلبت هاء السكت للوقف، فقيل: 

؛ هذا قول مربد وغيره وعلى ذلك تكون الهاء يف اآلية هاء [259البِرة:] (ىائ

 سكت.

أن أصل الفعل يتسنى من السنه واحده يف السنهات، فالم  الِ ل الراين يف اآل ْ:

الكلمة هاء، ألن كلمة السنه المها محذوفة، سين نون ثم الالم محذوفة، والهاء 

 للتأنيث.

الالم المحذوفة الواو، بداللة السنوات، وبعض  واألكثر عند العرب أن هذه

 العرب يجعل الالم المحذوفة هاًء، ويجمع السنه على سنهات.

وإذا كانت الالم المحذوفة هاًء ثم أخذت الفعل منه، قلت يتسنه، زيد يتسنه يف 

كذا، فلما دخل الجازم سكن آخر الفعل وهو الهاء، فقال: لم يتسنه، إًذا فعل 

 جزمه سكون الهاء.مجزوم وعالمة 

 فعلى ذلك الهاء ال تكون هاء سكت بل تكون حرف أصلي يف الكلمة.

أن أصل الفعل يتسننن، بثالث نونان من الحمأ المسنون، يعني  الِ ل الرالَ:
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كلمة مسنون، فاجتمع ثالثة نونات فقلبت النون الثالثة ألًفا، فقيل يتسنه، وهذا 

ات، نحو يتظننن، تقول العرب يتظنى، يحدث يف األفعال المختومة بثالثة نون

بمعنى يتظننن، فصار الفعل يتسنه ثم دخل الجازم فحذفت األلف للجزم وأيتَّ هباء 

 السكت فقيل لم يتسنه، فالهاء هاء سكت.

؛ تكون الهاء هاء سكت على [259البِرة:] (ى ىائ): -تعالى-إًذا قوله 

ح هذه األقوال هو القول قولين: وتكون هاًء أصلية ليست للسكت على قول، أرج

 األول أن الفعل يتسنى ثم القول الثاين أن األصل يتسنه، وأما الثالث ففيه بعد.

؛ معناه لم يتغير بمرور السنوات، هذا آخر [259البِرة:] (ى ىائ)وقوله: 

الكالم على هذا الباب باب الوقف وهو كما سبق يف أوله آخر باب من أبواب 

ذلك ابتداًء من اإلمالة فالتصريف إلى آخر األلفية هي  النحو، وجميع األبواب بعد

 أبواٌب تصريفيٌة أي صرفية خالصة.

يف األسبوع القادم سنتكلم على باب اإلمالة،  -إن شاء اهلل-ويف الدرس القادم 

بيٍت من األلفية، يبقى منها  900نكون قد انتهينا من  -إن شاء اهلل–فإذا انتهينا منها 

 يف الفصل القادم، يف الفصل الدراسي القادم. -اء اهلل تعالىإن ش–مائة ننهيها 

 واهلل أعلم.

 هل لكم من سؤال يا إخوان؟

 (.114:41@)  الب:

 األصل يف الكالم على هاء السكت. الشيخ:

 (.114:56@)  الب:

قلنا الوجوب ثالث حاالت عند ابن مالك، لكن ضعفنا حالة من هذه  الشيخ:
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 على ح 
َّ

رٍف أصلٍي وزائد، فإًذا يبقى حاالت الوجوب حالتين الحاالت، إذا بقي

 فقط.

نحن بعد ما تكلمنا على هاء السكت بالتفصيل، لخصنا الكالم على هاء 

السكت قلنا أن خالصة الكالم على هاء السكت أهنا تدخل على الفعل الناقص 

 الفعل على حرٍف واحد كــ )ِق( فدخولها 
َّ

المحذوف اآلخر جواًزا إال إن بقي

 اجب.و

أهنا تدخل على )ما( االستفهامية، المجرورة، فإن جرت  الم اع الراين:

 بحرف فدخولها جائز، وإن جرت باإلضافة فدخولها واجب.

الموضع الثالث: أن تدخل على كل اسٍم مبنٍي على حركة بناًء دائًما، مثل هو 

 )هوه(، هذه الخالصة.

 (.116:12@)  الب:

سنون، الحمأ المسنون قد يكون فيه مناسبة يف نعم كونه من الحمأ الم الشيخ:

المعنى، وهذه المناسبة أيًضا موجودة يف القولين اآلخرين، ألهنما من السنة، 

والمعنى أنه لم يتغير بمرور السنوات، لم يتغير مسٌن، بمرور السنوات من السنة، 

 فالمعنى موجود يف كل األقوال، إال أن القول األول والثاين قياسيان.

أن األصل يتسنن ثم قلبت النون ألًفا نعم هذا وارد، قلنا مثل  :لِ ل الرالَوا

يتظننن يتظنى، لكنه قلب، ودائًما الحمل على الكثير القياسي أفضل من الحمل 

على القليل فضاًل عن الضعيف أي ال ُيحمد على القليل أو على الضعيف إال إذا 

تتجه إلى األوجه القليلة، فإذا لم يستقبل لم تجد وجًها قوًيا كثيًرا منقاًسا، حينئٍذ 

 األمر لك على األوجه القليلة تلجأ إلى األوجه الضعيفة.

 (.117:54@)  الب:
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 سنوات طويلة، ومع ذلك أكله  الشيخ:
َّ

بمعنى لم يتغير بمرور السنين، ألنه بقي

 وشربه لم يتغير.

 (.118:15@)  الب:

 الفعل على حرفين أصليين  الشيخ:
َّ

فحينئٍذ ال يأخذ هذا الحكم، وإنما إذا بقي

إذا كان مثل هنا، وقلت فيه لم )ينه( صار على ثالثة أحرف ياء ونون وهاء، وُحِذف 

 منه آخره المعتل، فيكون كحكم الفعل الناقص المحذوف اآلخر.

يعني مثل لم يعِط، فدخول الهاء جائزة، لكن لو قلت مثل: قف من وقف قف، 

 على حرفين أصلي
َّ

ين، فال تدخل هاء السكت عليه، ألن هاء السكت ال هذا بقي

تدخل على ساكن، قلنا هاء السكت إنما تدخل لبين الحركة أو الحرف، وقف 

 ساكنة، فما تدخل عليه.

 (.119:52@)  الب:

هذا آخره ألف، واأللف ُحِذفت للجزم، إًذا فعل ناقص محذوف  الشيخ:

فاءه وقف، هذا ُحِذف اآلخر، بخالف قف فآخره ليس محذوًفا، المحذوف 

 الثاين والثالث، وآخره ساكن، وهاء السكت ال تدخل على 
َّ

الحرف األول وبقي

 ساكن.

وإن قلت كيف دخلت على ياء المتكلم يف كتابي، فنقول: )كتابيه(، قلنا ياء 

 المتكلم يجوز فيها اإلسكان ويجوز فيها الفتح.

والفتح هو األصل، فإذا  تقول: هذا كتابي يا محمد، وهذا )كتابيه( يا محمد،

 أردت أن تبين الفتح تدخل هاء السكت يف كتابيه، نعم.

السؤال يف الدرس فقط يا أخي النحو بعد الدرس، ألن الدرس مسجل اآلن 

 فبعد الدرس.
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 (.121:10@)  الب: 

تريد أن تقول هل ُيقاس أو ال يقاس؟ هل هو قياسي أو هو خاص  الشيخ:

 للتخريج؟

 (.121:27@)  الب:

الوصل بنية الوقف بعض صوره جائزة، وبعض صوره سماعية، فمن  لشيخ:ا

صوره الجائزة: وصل الكالم مع هاء السكت، لورودها يف القرآن الكريم، من 

 صورها الجائزة.

لورودها يف الكالم الفصيح بكثرة، وأعاله القرآن الكريم، ومن صوره الجائزة: 

ترتجل الكالم ارتجااًل الخطيب أو  الوصل بنية الوقف يف الكالم المرتجل عندما

المتكلم هو الذي قد ينوي الوصل ثم يقف، أو قد ينوي الوقف ثم يصل، ألنه 

يرتجل الكالم ارتجااًل فتجدونه يف الكالم كثيًرا ويريد مثاًل أن يقول: جاء محمد ثم 

يف آخر جملته يشعر أن محمًدا هذا ليس واضًحا قد يلتبس األمر بمحمد آخر، 

 أن يأيت بصفٍة له توضحه.فيريد 

فيقول جاء محمد الكريم، فيصل بنية الوقف، أراد أن يقف ثم وصل 

واالرتجال له أحكامه، ولهذا يجوز له أن يمد مده تسمى مده التذكر، لو أراد أن 

يقول مثاًل سافر محمد، قال: )سافر( ثم نسي هل هو محمد أو علي، يقول: 

 يف كتب النحو.)سافراااا محمد( هذه المده موجودة 

لو عدتم إلى المغني مثاًل يف األلفات، ألف التذكر مثل: سافراااا محمد تتذكر، 

 يف النحو ذلك.

 (.1424:09@)  الب:

 األلف مدية حتى ينقطع نفسك. الشيخ:
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 (.124:17 @)  الب:

هذه من األشياء التي تقاس أما األشياء التي ال تقاس كمخالفة  الشيخ:

ثاًل جاء محمد بسرعة، تقول أردت أن أصل بنية الوقف، اإلعراب، كأن تقول م

أقول ال يا حبيبي هذا إعراب، البد أن تأيت باإلعراب، جاء محمٌد بسرعة، فإذا أرت 

 أن تقف قف، أردت أن تصل صل، إال إذا كنت مرتجاًل.

المرتجل هذا أحكامه، لكنك كتبت الجملة أو يف شعر مثاًل منسق أو يف رسالة 

مقالة ثم تقول رأيت محمد أنا أردت أن أقف بنية الوصل أقول: ال هذا  علمية أو يف

 ما يكون بقياس.

 (.125:12@)  الب:

لكثرته أما و)جئتك من سبأ بنبأ(؛ فهذا قليل ما يقاس عليه، يعني كم  الشيخ:

الشواهد التي جاءت فيها على القياس باإلعراب آالف ماليين الشواهد، وكم 

لتسكين لمخالفة اإلعراب نوادر، كيف ستقيس على هذه الشواهد التي جاءت با

النوادر وترتك ماليين الشواهد! هنا ما يصح االستشهاد ما يصح القياس، لكن هاء 

 السكت يف كل مواضع القرآن جاء فيها الوصل.

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 د املائةالدرس الثالثون بع
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

ائة وألف من االثنين الثالث عشر من شهر رجب، من سنة خمٍس وثالثين وأربعم

 .هجرة المصطفي 

ونحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل 

عليه رحمة –وتوفيقه الدرس الثالثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-اهلل

 وصلنا إلى 

 باب اإلمالة 

أن ننهيه يف  يف هذا الفصل، والمأمول -إن شاء اهلل تعالى–وهذا هو آخر باٍب 

هذه الليلة لكي ال يبقى منه شيٌء بعد اإلجازة، نستعين باهلل ونبدأ هذا الدرس 

 بقراءة أبيات ابن مالك إذا عقد هذا الباب يف خمسة عشر بيًتا، قال فيها: 
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  ْ  َاإِلَماَل

ْبةةَدَل ِمةةْن َ ةةا فِةة  َ ةةَرْ  900  .َا َلِةةَا اْلم 

 

ا اْلَ اِقةةةع  ِمنْةةةه  اْلَيةةة   َِ  ا َخَلةةةْا َأِمةةةْل َكةةة

ْويض َولَِمةةةةةةا 901   ِ ةةةةةة ْوَن َمِزْ ةةةةةةدض َأْو ش    . 

 

َِ َمةةةةا اْلَ ةةةةا َعةةةةِدَما   ِلْيةةةةِه َ ةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةة َْ 

ا َبةةةةَدل  َعةةةةْيِن اْلِ ْعةةةةِل إِْن 902  َِ  .َو َكةةةة

 

ْل إَِلةةى فِْلةةع  َكَماِاةة  َخةةْا َوِ نْ     َ ةةؤ 

ةةالِ  اْلَيةةاُّ َواْلَ ْصةةل  اْغت ِ ةةْر 903  َْ اَي  َِ  .َكةة

 

 َأْو َمةةةةةْع َ ةةةةةا َكَ ْيَبَ ةةةةةا َأِ رْ  بَِحةةةةةْر ض   

اَي َمةةةةا َ ِلْيةةةةِه َكْسةةةةرع َأْو َ ِلةةةة  904  َِ  .َكةةةة

 

ْ نض َقةةةةْد َولِةةةة    ةةةةك  ةةةةالَِ  َكْسةةةةرض َأْو س  َْ 

َعةد  905   .َكْسِرا َوَفْصةل  اْلَ ةا َكةالَ َفْصةلض   

 

ِمْلةةةةه  َلةةةةْ    َصةةةةد      َفةةةةِدْرَ َماَي َمةةةةْن   

ةةةا  م  906   ْ َ ةةةَرا .َوَ ةةةْر   اٍِْسةةةتِْعالَ َ ك 

 

َْكةةةةا  را   ا  َِ  ِمةةةةْن َكْسةةةةرض اْو َ ةةةةا َوَكةةةة

تَِّصةةةْل 907  ةةةا  َبْعةةةد  م   .إِْن َكةةةاَن َمةةةا َ ك 

 

ِصةةةةْل     َأْو َبْعةةةةَد َ ةةةةْر ض َأْو بَِحةةةةْرَفْيِن ف 

ةةةةْدَم َمةةةةا َلةةةةْ  َ نَْكِسةةةةْر 908  ا إَِيا ق  َِ  .َكةةةة

 

ةةرِ اْلَكْسةةرِ َكةةاْلِمْ َ اَ  ِمةةرْ    ْْ ِن ا  َأْو َ ْسةةك 

ْسةةةةةةَتْعلض َوَرا َ نَْكةةةةةةا   .َوَكةةةةةةا  909   م 

 

ةةةةةةةة     بَِكْسةةةةةةةةرِ َرا َكَراِرِمةةةةةةةةا ٍَ َأْج  

ِمةةةةةْل لَِسةةةةةَببض َلةةةةةْ  َ تَِّصةةةةةْل 910   ْ  .َوٍَ 

 

 َواْلَكةةةةا  َقةةةةْد   ْ ِجب ةةةةه  َمةةةةا َ نَْ ِصةةةةْل   

ةةةةةةبض بِةةةةةةاَل 911   .َوَقةةةةةةْد َأَمةةةةةةال  ا لَِتنَاس 

 

ةةةةةةةةةاَل    َْ  َ ا ض ِسةةةةةةةةةَ اَ ا َكِعَمةةةةةةةةةاَ ا َو

ِمةةةةْل 912   ْ نَةةةةا .َوٍَ  ََْمك   َمةةةةا َلةةةةْ  َ نَةةةةْل 

 

ْوَن َسةةةةةةةةَما ض َغْيَرَ ةةةةةةةةا َوَغْيرَنةةةةةةةةا      

ََ َقْبةةَل َكْسةةرِ َراُّض فِةة  َ ةةَرْ  913   .َواْلَ ةةْت

 

َلةةةْا    ْكةةةَا اْلك   ْ  أِمةةةْل َكليَْ َسةةةرِ ِمةةةْل 

َِ يف 914  ِليةةةِه َ ةةةا التأنيةةة َْ ا الةةةِب  َِ  .َكةةة

 

 َوْقةةةةةاض إيا مةةةةةا كةةةةةان غيةةةةةَر َألِةةةةةِا   

 يف هذا الباب باب اإلمالة. ك فهذه أبيات ابن مال 

من أحكام األصوات اللغوية، من األحكام الصوتية اللغوية،  اإلمالْ:

واألحكام الصوتية اللغوية كلها تدخل عند المتقدمين يف علم الصرف التصريف، 

 
ّ

وقد صار علم األصوات اليوم علًما مستقاًل قائًما بنفسه عن علم الصرف، وبقي

الكلمة، ومع ذلك فكتب الصرف التي تسير على ترتيب الصرف مختًصا ببنية 

 المتقدمين تدخل هذه األحكام الصوتية أيًضا فيها.
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علٌم فيه مباحث ومسائل كثيرٌة جًدا اليوم، قد توسعوا فيه  :وعل  ا ص اَ 

وأبدعوا فيه أيما إبداع، والذي يهمنا من ذلك هو اإلمالة فقط، ونريد أن نشرح باب 

 لعناصر.اإلمالة يف هذه ا

 تعريف اإلمالة، ما تعريف اإلمالة. :ا ول

 ما أنواع اإلمالة، وهما نوعان. :الراين

 فائدة اإلمالة. :الرالَ

 حكم اإلمالة، ما حكمها؟ الجواز أو الوجوب. الرابع:

 محل اإلمالة، أيمن تقع قفي أي الكلمات. :الخامء

 ب.أهلها من العرب من الذين كانوا يميلون من العر :السا  

 أسباهبا، ما األسباب التي تجيز اإلمالة. السابع:

موانع األسباب، هناك أمور إذا جاءت تمنع السبب من اإلمالة، حتى لو  الرامن:

 كان السبب موجوًدا إال أن هذا المانع يمنع من اإلمالة.

مانع الموانع هناك أمر إذا كان يف الكلمة فإنه يمنع المانع من أن يمنع  :التاسع

 من اإلمالة. السبب

 نبدأ بالعنصر ا ول و   ْعر ا اإلمالْ، ما المرا  باإلمالْ.

 الميل واالنحراف. اإلمالْ يف اللرْ:

هو أن تذهب بالفتح إلى الكسرة، وأن تذهب باأللف  :ويف اص الح أ ل اللرْ

 إلى الياء.

ين يعني أن تنطق األلف نطًقا متوسًطا بين األلف وبين الياء يف حالٍة متوسطة ب
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األلف وبين الياء، ويقرب ذلك أن نطق اللف باإلمالة يكون كنطق أول حروف 

اللغة اإلنجليزية، وهو إيه، فاأللف العربية الخالصة َأ، فإذا أملتها قلت إيه، هذه 

األلف الممالة وهي حرٌف فصيح استعملته قبائل فصيحة، وُقرأ به يف القرآن 

 .-إن شاء اهلل تعالى–كل ذلك الكريم يف القراءات السبعية كما سيأيت 

وإن كانت األمثلة ستأيت بالتفصيل: الفتى فتقولها باأللف  من أمرلْ يلِّ

الخالصة الفتى، وباإلمالة، الفتي، وكذلك الهدى تقولها باأللف الخالصة الهدى، 

وباأللف الممالة الهدي، الدال إن كانت مفتوحة فتًحا خالًصا وبعدها ألف خالصة 

هور العرب، لو تصورنا أن الدال مكسورة واأللف نقلبها إلى ياٍء الهدى، هذا جم

خالصة، فإننا سنقول يف النطق الهدي، فال يقال، وأما اإلمالة فهي حالة متوسطة 

بينهما فتكون الفتحة بين الفتحة والكسرة، واأللف بين األلف والياء فتقول: 

 الهدي.

يًضا يجوز أن تمال فتميلها وكذلك نحو رحمة، فإن الفتحة قبل تاء التأنيث أ

إلى الكسرة فتنطق الكلمة بالفتحة الخالصة فتقول رحمة، وبالفتحة الممالة رحِمة، 

 وبالكسرة رحمِة، كذلك قيمة، تقولها بالفتحة قيَمة، وبالفتحة الممالة قيِمة.

واإلمالة موجودة اليوم بكثرة يف العاميات، ما اإلمالة الكربى وهي إمالة األلف 

جودة وخاصة يف عاميات المغاربة، تجد أهنم يميلون األلف، واإلمالة فهي مو

الصغرى، إمالة الفتحة فقط موجودة يف أغلب العاميات يف المشرق والمغرب، 

وعندنا مثاًل يف العامية ينطقون كلمة زيد فيقولون: ِزيد، الزاي ليست مفتوحة فتحة 

هي مفتوحة فتحة ممالة بين خالصة، َزيد، وال مكسورة كسرة خالصة ِزيد، وإنما 

 الفتحة والكسرة ِزيد، هذه اإلمالة.

وكذلك َبيت، وبِيت، وَسيف وِسيف، وكذلك تجدهم أيًضا يميلون كثيًرا قبل 

تاء التأنيث فيقولون يف مدرسة مدرِسه، ويف فاطِمة فاْطمة يسكنون الطاء وهذا 
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َم وال ِم، كذلك  خطأ، لكن الذي يهمنا اإلمالة قبل تاء التأنيث، وفاطمة ليست 

 خاِشعة، خاْشعة، طبًعا تسكين الشين خطأ.

فاإلمالة هي لغٌة فصيحة لبعض قبائل العرب، هذا العنصر األول وهو التعريف 

 باإلمالة.

 العنصر الراين: عن أن ا  اإلمالْ.

  سنِكر من ا ِْسيمين:اإلمالة ُتقسم عدة تقسيمات، 

 تقسيمها إلى كربى وصغرى. :التِسي  ا ول

 تقسيمها إلى لفظية ومعنوية. :والتِسي  الراين

أما التقسيم األول وهو تقسيم اإلمالة إلى إمالة كربى وصغرى، فالمراد 

باإلمالة الكربى ما كان يف اإلمالة يف األلف والفتحة قبلها، تميل األلف إلى الياء، 

 وتميل الفتحة قبلها إلى الكسرة، كما يف نحو الفتى الفتي.

ة الصغرى فهي إمالة الفتحة إلى الكسرة فقط دون األلف، يعني ال وأما اإلمال

يكون بعد الفتحة ألف، كالفتحة الواقعة قبل تاء التأنيث يف نحو رحَمة، فتميلها 

 فتقول: رحِمة.

تقسيم اإلمالة إلى لفظيٍة ومعنوية، وهذا له عالقة باألسباب  :والتِسي  الراين

ن لفظية أي ظاهر يف اللفظ وإما أن تكون التي ستأيت ألن األسباب إما أن تكو

معنوية يعني مقدرة، اللفظية الظاهرة كأن يكون سبب اإلمالة الياء، التي وقعت 

 األلف يف نحو بيان أو بعد األلف يف نحو بايع.

 فالسبب هنا الياء، وهي ظاهرة ملفوظ هبا أم ال؟ نعم يسموهنا إمالة لفظية.

 أو المقدرة، ما كان السبب فيه مقدًرا. اإلمالة المعنوية :والن   الراين
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الفتى فاأللف إنما أميل ألن أصله الياء، وسبب اإلمالة الياء أيًضا،  :مرال يلِّ

ولكنها ياٌء ظاهرة ملفوظ هبا أم مقدرة منوية؟ هنا مقدرة منوية ألن أل األلف ياء، 

 وبالنظر إلى هذا األصل المقدر المنوي أملنا.

 لة.فهذه أهم تقسيمات اإلما

 العنصر الرالَ فا دْ ا.

ما فائدة اإلمالة؟ فائدة اإلمالة كأغلب اللغات، أو ما تسمى اليوم باللهجات 

التي تخرج عن قياس جمهور العرب هو طلب التخفيف الصويت، طلب التناسق 

والتناسب الصويت، بحيث تكون الكلمة على نسٍق واحد، فهذا يكون أسهل على 

 اللسان.

طق بالفتحة وباأللف َأ َأ يذهب إلى العلو أم إلى السفل؟ وبيان ذلك أن الن

يذهب إلى العلو، يستعلي هبا ألنه حرف استعالء، ولكن يعني يذهب الفم إلى 

 األعلى، بينما النطق بالياء والكسرة يكون بانحدار: إي.

فهناك بعض تنافر، ليس تنافًرا كاماًل أو شديًدا واضًحا لكن بينهما بعض تنافر، 

أللف والفتحة علو، والياء والكسرة ُسفل وانحدار فإذا جعلت الجميع على ألن ا

 طريقة واحدة أو متقاربة كان ذلك أسهل وأخف.

وسيأيت أن سبب اإلمالة الياء أو الكسرة، الياء أو الكسرة إذا جامعت األلف أو 

 الفتحة فإهنا تجيز إمالتها.

ة صارت بذلك أقرب إلى الياء فإذا أميلت األلف إلى الياء أو الفتحة إلى الكسر

 وإلى الكسرة، فهذه فائدة اإلمالة.

 العنصر الرابع:  ك  اإلمالْ.
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قبل حكم اإلمالة ذكرنا بأنواع اإلمالة، اذكر شيًئا من هذه التقسيمات، هذه  

 التقسيم المهم الكربى والصغرى، وتنقسم إلى لفظية ومعنوية.

ت الشروط فإهنا جائزة وليست الجواز بشروطها، أي إذا توافر  ك  اإلمالْ:

واجبة، ليس شيًئا مما يمال إال ويف العرب بل يف جمهور العرب من ينطقه بال 

 إمالة، وليست هبا شيٌء واجًبا.

 العنصر الخامء: محل اإلمالْ.

اإلمالة تكون يف أي الكلمات؟ اإلمالة كما الحظتم تصرف يف اللفظ تصرف 

والتصرف كما تعرفون يف علم  يعني أنك عدلت بالشيء عن وجهه، تصرف

الصرف أو كما سيأيت التنبيه إليه أيًضا التصرف إنما يكون يف شيئين: كل أحكام 

 الصرف إنما يكون يف شيئين يف األسماء المعربة، ويف األفعال.

الصرف تصرف يعني كل ما يتعلق بالصرف من تصغير وجمع وتثنية ووزن، 

إلى األسماء المعربة واألفعال، إًذا إلى آخره، كل حكام الصرف إنما تتوجه 

 فالصرف ومن ذلك اإلمالة ال يدخل األسماء المبنية وال يدخل الحروف.

هذا األصل يف الصرف ومنه اإلمالة، اإلمالة من الصرف بال خالف يعني لم 

يدخلها أحد يف النحو كبعض األبواب السابقة التي ذكرنا أهنا فيها اختالف بين 

جعلها يف النحو، وبعضهم يجعلها يف الصرف، أما اإلمالة فمن النحويين، بعضهم ي

 الصرف.

 و ِا    ق ل ابن مالِّ يف أبياْه الت  قرأنا ا عندما قال:

نَةةةةةا ََْمك  ِمةةةةةْل َمةةةةةا َلةةةةةْ  َ نَةةةةةْل   ْ  َوٍَ 

 

ْوَن َسةةةةةةةةَما ض َغْيَرَ ةةةةةةةةا َوَغْيرَنةةةةةةةةا      

ر متمكنة يعني يقول ال تمل الكلمات غير المعربة ما لم ينل تمكنًا كلمات غي 

الكلمات الغير معربة، إال ما جاءت إمالته يف السماع وهو ضمير )هاء(، وضمير 
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)نا(، فإهنما يمالن كغيرهما، يعني إذا توافرت فيه الشروط فيمال كغيرهما وهذا 

مما جاء فيه السماع كما جاء السماع أيًضا بإمالة كلمة )متى( وكلمة )أنا( من 

 ة كلمة )بلى( من أحرف الجواب )وال( من أحرف النفي.األسماء المبنية، وبإمال

فهناك كلمات قليلة من المبنيات، والحروف جاءت إمالتها يف السماع فيقتصر 

على السماع ويقاس عليه، بخالف إمالة األسماء المعربة واألفعال فإن إمالتها 

 جائزٌة قياًسا، إذا توافرت الشروط أو األسباب.

 من العرب.العنصر السا  : أ ل ا 

من الذين كانوا يميلون من العرب؟ الجواب هم أهل نجٍد، ومن حولها، أهل 

نجٍد ومن حولها كبني تميم، وبني أسد، وبني قيس وعامة قبائل نجد وما حولها 

وهم الذين يميلون، وأما الحجازيون فإهنم ال يميلون، إال يف مواضع قليلة، إًذا 

 لغة أهل الحجاز. فاإلمالة من لغة أهل نجد، وليست من

وأما القراء فقد قرأ بعض القراء السبعة اإلمالة على تفصيٍل بينهم، وممن قرأ 

باإلمالة أبو عمرٍو البصري، واألخوان وهما حمزة والكسائي الكوفيان، وأما 

قال:  حفٌص عن عاصم، فإنه لم ُيِمل إال يف موضٍع واحد، يف قوله 

هذا الموضع  ؛ فأمال يف[41   :] (ک ک ک ک گ گ گ)

 فقط.

وسبق أن حفًصا لم يقرأ بالروم يف الدرس الماضي يف الوقف، كما أنه لم يقرأ 

باإلشمام إال يف موضٍع واحد، وهنا لم يقرأ باإلمالة إال يف موضٍع واحد، ويقال مثل 

ذلك يف قراءة حفص هو من أسباب أو من أهم أسباب انتشار قراءة حفٍص يف 

 ة ما فيها من هذه اللغويات التي تخالف جمهور العرب.األزمنة المتأخرة وهي قل

وقراءة حفص لم تكن منتشرة من قبل، يف القرون المتقدمة كان المنتشر قراءة 
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أبي عمرو يف العراق وابن عامر يف الشام، قراءة نافع يف الحجاز والمغرب، قراءة  

 ا حولها.أبي عمرو أيًضا كان لها انتشار يف أفريقيا، وخاصة يف السودان وم

ويف السنوات المتأخرة انتشرت قراءة حفص، وخاصة بعد طباعة ما يسمى 

مصحف الملك، أي الملك فاروق، وهو أول من طبع المصحف طباعة جيدة، 

ومراجعة ومضبوطة، وبكميات كبيرة، وكانت طبعته على قراءة حفص، وكل ذلك 

 مما نشر هذه القراءة إلى اليوم.

 ة أخرى غير قراءة حفص.وقد يأيت زمان تنتشر قراء

 (.27:30@)  الب: 

 الملك فاروق ملك مصر. الشيخ:

 (.27:39@)  الب:

عن النبي  نعم كل القراءات المتواترة أخذها الصحابة  الشيخ:

. 

 (.28:00@)  الب:

قرأ هبذه القراءات وكل صحابي أخذ منه  نعم النبي  الشيخ:

يذه ومن تالميذه إلى تالميذهم حتى قراءة ثم نقلها بعد ذلك إلى األمة إلى تالم

 انتشرت بعد ذلك يف األمة.

ونحن دراستنا يف النحو ليس يف القراءات، حتى المتخصص يف القراءات 

 غائب اليوم.

 العنصر السابع: و   أسباب اإلمالْ.

وهذا صلب الباب، أسباب اإلمالة، اإلمالة الصغرى وهي إمالة الفتحة فقط، 
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 باب، وسيأيت ذكرها يف آخر الباب.لها سببان أو ثالثة أس

وأما اإلمالة الكربى، وهي إمالة األلف والفتحة مًعا، فلها أسباٌب ثمانية ستأيت 

بالتفصيل، إال أهنا جميًعا تعود إلى الياء والكسرة، تعود إلى وجود الياء والكسرة 

 بجوار األلف، تعود إلى وجود الياء سواٌء كانت متقدمة على األلف أم متأخرة

 بعدها، وسواء كانت ملفوظة أم مقدرة.

ملفوظة أي ظاهرة يف اللفظ، كالياء التي يف بيان، والتي يف بايع، ومقدرة كالياء 

التي يف قولنا الفتى، فإن األلف أصله الياء، وألصالة الياء أملنا األلف التي انقلبت 

ن يكون عن الياء، وكذلك وجود الكسرة، سواء الكسرة كانت قبل األلف والبد أ

 حينئٍذ بينها وبين األلف فاصل.

أو بعد األلف كعاٍل فإهنا تمال فتقول، عيٍِل، وسواء كانت ظاهرة كما هنا، أو 

كانت مقدرة، مقدرة يف نحو باع، وإنك تميله وتقول: بيع، لماذا؟ ما سبب اإلمالة؟ 

ى تاء قالوا: ألن األلف قبلها كسرة، هذه الكسرة إنما تظهر عندما ُتسند الفعل إل

 المتكلم، فتقول: بعت، فتظهر هذه الكسرة، فرتاعي العرب ذلك فتميل.

إًذا فاألسباب باإلجمال هي الياء والكسرة، ظاهرتان أو مقدرتان، متقدمتان أو 

متأخرتان، وسنلحظ باألسباب أنبهكم إلى ذلك ثم أذكره بعد أن ننتهي من ذكر 

أللف كبيان، أو ظاهرة بعده كآية، األسباب، سنلحظ أن الياء قد تكون ظاهرة، قبل ا

وقد تكون مقدرة، وذلك حين تنقلب األلف إليها كالفتى، والفتيان، وكذلك 

 الكسرة.

وسنلحظ أيًضا أن الياء والكسرة إذا جاءت قبل األلف كانتا قوى يف اإلمالة، 

منهما إذا جاءتا بعد األلف، الياء والكسرة إذا جاءت قبل األلف فإهنما أقوى يف 

مالة، سنجد أهنما يميالن األلف متصلين أو منفصلين، وأحياًنا يميالن األلف اإل
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 ولو كان بينهما حرفان، أي انفصال بحرفين. 

ومع ذلك يميل األلف، أما إذا جاءت الياء والكسرة بعد األلف فهي تميل 

أيًضا ولكنها أضعف ال تميل إال إذا كانت متصلة، فننتبه إلى ذلك ونعيد ذلك 

 تهي من األسباب.عندما نن

أما أسباب اإلمالة تفصيلية، فهي ثمانية، السبب األول من أسباب اإلمالة كون 

األلف مبدلًة عن ياٍء متطرفة، يعني أن تكون األلف يف طرف الكلمة يف آخر الكلمة، 

وهي يف األصل منقلبة عن ياء، سواء كان ذلك يف اسٍم كالهدى والفتى، أو كان 

 رتى.ذلك يف فعٍل كهدى واش

فاأللف المتطرفة هنا أصلها ياء، ما الدليل على أن ألف الهدى أصلها الياء؟ 

قولك يف التثنية، الهديان، والفتيان، وكذلك يف الجمع الهديات، والفتيات، وما 

الدليل على أن األلف يف هدى واشرتى الفعلين أصلها الياء؟ قولك عند إسناده 

 شرتيت.لتاء المتكلم أو تاء الفاعل هديت، وا

وْرنيْ ا سماُّ ويف ذلك يقول اإلمام الشاطبي القارئ يف حرز األماين: )

(، يتبين أصل األلف يف األسماء ْكش  ا وإن ر  َ إليِّ ال عل صارَ من ال

بالتثنية ونحوها، ويتبين أصل األلف يف الفعل بإسناده إلى ضمير متحرك، كتاء 

 المتكلم.

: ال، ال  ابالنحوي األصولي؟ والشاطبي هذا القارئ هل هو الشاطبي 

ه كلمة أندلسية بمعنى الحديد أو قوي أو  الشاطبي القارئ هذا أبو القاسم بن فيرُّ

ه ياء مكسورة ثم ياء مدية، ثم راء مشددة مضمومة، ثم هاء ساكنة،  نحو ذلك، فيرُّ

وه بن خلف األندلسي الشاطبي الرعيني الضرير، هذا يف القرن  أبو القاسم بن فيرُّ

 سادس صاحب حرز األماين للقصيدة المشهورة يف القراءات.ال
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وأما الشاطبي األصولي النحوي فهو أبو إسحق، صاحب الموافقات الكتاب 

المشهور، وصاحب االعتصام، وصاحب شرح ألفية ابن مالك، ]المقاصد الشافية 

 يف شرح خالصة الكافية[؛ وهذا تويف يف القرن الثامن.

 يف قوله:  ا السبب هو الذي ذكره ابن مالك األصولي هو النحوي، وهذ

ْبةةةَدَل ِمةةةْن َ ةةةا فِةةة  َ ةةةَرْ    َا َلِةةةَا اْلم 

 

ا اْلَ اِقةةةع  ِمنْةةةه  اْلَيةةةا َخَلةةةْا    َِ  َأِمةةةْل َكةةة

هذا واضح، السبب الثاين من أسباب اإلمالة: كون الياء تخلف األلف يف بعض  

ذا السبب أوسع من التصاريف على أي حاٍل ولو لم تكن الياء هي أصل األلف، ه

السبب السابق، هذا السبب هو كون األلف تنقلب إلى ياء، يف أي تصرف من 

 تصرفات الكلمة، حتى ولو لم يكن الياء هو أصل األلف.

ونحن كثيًرا فيما سبق كنا نقول مثاًل يف التثنية، كيف نثني المقصور، المقصور 

ونقلبها إلى ياء، بغض  المختوم بألف، كيف نثني المقصور أحياًنا نحذف األلف

النظر عن أصلها، وكذلك يف الجمع، وكذلك يف التصغير، وكذلك يف حاالت كثيرة 

 المقصور تنقلب ألفه ياًء يف حاالت كثيرة.

فمن أمثلة ذلك أي انقالب األلف إلى ياء: ملهى، كيف نثنيها؟ ملهيان، 

 تكسير.ونجمعها: ملهيات، باأللف والتاء ملهيات، أما مالهي صحيح لكن 

وما أصل األلف يف ملهى؟ من لهى يلهو أصل األلف واو، ومع ذلك فإن 

 األلف هنا تنقلب إلى الياء يف شيء من تصرفاهتا فتمال يعني يجوز أن تمال.

تقول: ملَهى، أو ملِهي، وكذلك يف نحو حبلى، حبَلى تثنى على حبليان، 

يف حبلى زائدة، يعني  وتجمع على حبليات، فتنقلب األلف ياًء مع أن األلف التي

ليس أصلها الواو وال الياء، هذه زائدة للتأنيث إال أهنا تنقلب يف بعض التصاريف 

إلى ياء فتمال، فتقول يف حبلى حبلِي، وكذلك نحو أرطى، وعلقى، وقد ذكرناهما 
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كثيًرا من قبل، واأللف فيهما زائدة، لماذا؟ لإللحاق، ألنك تقول أرطًى وعلقًى  

 فتنون.

نت زائدة للتأنيث لم تنون لمنعت من الصرف، فنقول زائدة لإللحاق، فلو كا

ألن األلف زائدة، ليس أصلها الواو وال الياء، إال أنك تسميها على أرطيان، 

 وتجمعها على أرطيات، فيجوز أن تمال.

وكذلك نحو غزا ودعا، فعالن، وأصل األلف فيها واو، تقول: غزا يغزو،  

أللف قد تنقلب إلى ياء يف بعض التصرفات، كما لو بنيته ودعا يدعو، إال أن هذه ا

، إًذا فانقلبت األلف إلى ياء يف بعض التصرفات.
َّ

 للمجهول، فتقول: غوزيَّ وُدعي

فلهذا نقول إن السبب الثاين يشمل السبب األول، شمل السبب األول وزيادة، 

يشمله، ويف  لكن ننص على السبب األول ألنه أول األسباب مع أن السبب الثاين

 : هذا يقول ابن مالك 

ا َِ  َخَلْا  اْلَيا ِمنْه   اْلَ اِقع   َك

 يذكر أسباب اإلمالة.

ا َِ  َخَلْا    اْلَيا   ِمنْه     اْلَ اِقع     َك

ْويض َولَِمةةةةةةةةا   ِ ةةةةةةةة ْوَن َمِزْ ةةةةةةةةدض َأْو ش     

 

َِ َمةةةا اْلَ ةةةةا َعةةةةِدَما   ِلْيةةةِه َ ةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةة َْ 

 الشطر األول واضح:  

ا َِ  َخَلْا  اْلَيا ِمنْه   َ اِقع  الْ  َك

هذا واضح، والبيت الثاين، األخ يصحح بيت حرز األماين نحن قلنا يف الشطر 

الثاين: )رددت إليك الفعل صارت منهال( هكذا نقلته، واألخ يقول: الصواب: 

 )رددت إليك الفعل صادفت منهال(، فنراجع ونتأكد.
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 (.44:48@)  الب:

تلف فيها النسخ، ألن الكلمة إذا أردت لفظها، مثل تليه يليه دائًما تخ الشيخ:

 هاء التأنيث األلف، الواو، الياء، يجوز أن تذكر ويجوز أن تؤنث.

 ق له: 

ْويض َولَِمةةةةةةةةا   ِ ةةةةةةةة ْوَن َمِزْ ةةةةةةةةدض َأْو ش     

 

َِ َمةةةا اْلَ ةةةةا َعةةةةِدَما   ِلْيةةةِه َ ةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةة َْ 

ا حرًفا زائًدا، تنقلب يعني ُيشرتط أال يكون انقالب األلف ياًء بسبب مازجته 

 ياء لكن بغير هذا السبب، ليس السبب يف قلبها ياًء أهنا مازجت حرًفا زائًدا.

 العصا، ألفها ال تمال ألن أصلها واو، عصوات. مرال يلِّ:

يقال: عصوان وعصوات، فال تنقلب األلف ياًء ولكنها يف التصغير تنقلب ياًء 

ك، ألن انقالب األلف ياًء هنا كان فتصغر العصا، فتقول: عصية، فال يعتد بذل

بسبب ممزاجتها لياء التصغير الزائدة، واألصل يف عصية: عصيوة، نعرف أن 

 التصغير بضم األول وفتح الثاين وزيادة ياء التصغير الساكنة.

عصا، نضم األول ونفتح الثاين ونزيد ياء التصغير الساكنة، واأللف تعود إلى 

الجمع والضمير، هذه كلها ترد األشياء إلى أصولها، واو، ألن التصغير والتثنية و

فكان القياس أن يقال: عصيوة، والقاعدة الصرفية المشهورة التي ذكرناها كثيًرا، 

تقول: إذا اجتمعت الواو والياء عدوتان، واألولى ساكنة قلبت الواو ياًء ثم أدغمت 

 يف الياء األخرى.

تأخرت الواو اجتمعت الواو والياء إذا اجتمعت الواو والياء تقدمت الواو أو 

واألولى ساكنة، فإنك تقلب الواو إلى ياء، سواء كانت ساكنة أو ال، سواء كانت 

 متقدمة أو متأخرة، تقلب الواو إلى ياء، ثم نحذف اإلدغام.

وهذا الذي حدث يف عصيوة، قلبنا الواو ياًء عصية، ثم حذفنا اإلدغام عصية، 
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اء إنما حدث بسبب ممازجتها لهذا الحرف الزائد ياء فانقالب األلف يف عصا إلى ي 

 التصغير الزائدة، فهذا ال يجيز اإلمالة.

 وق له: 

ْونَ  ْويض  َأوْ  َمِزْ دض      ِ  ش 

يعني ُيشرتط أيًضا أال يكون انقالب األلف ياًء بسبب لغة شاذة، قلنا األلف إذا 

 .انقلبت ياء على أي حال تجوز فيها اإلمالة دون مزيد أو شذوذ

 شذوذ أي أن قلب األلف ياء إنما كان بسبب لغٍة شاذة.

مثال ذلك العصا أيًضا، فأنت إذا أضفتها إلى ياء المتكلم، فإنك تقول هذه 

عصاي، على لغة جمهور العرب، وأما ُهزيٌل فقط، فهم يقلبون األلف ياًء 

 ويدغموهنا يف ياء المتكلم، فيقولون: هذه عصية، وذكرنا ذلك من قبل يف باب

 اإلضافة، ويف هوى هوية، إلى آخره.

إًذا فاأللف يف عصية، انقلبت ياًء ألن انقلبت ياًء بسبب هذه اللغة الشاذة فال 

 يجيز ذلك إمالتها، ثم قال ابن مالك:

ِلْيهِ  َْ َِ  َ ا َولَِما   َعِدَما اْلَ ا َما اْلتَّْأنِْي

الذي فيه تأنيث يف  يعني أن تاء التأنيث ال ُتخرج األلف قبلها عن كوهنا متطرفة،

هذا الحكم مثل الذي عدم تاء التأنيث، تقول الذي فيه التأنيث يف هذا الحكم مثل 

الذي عدم تاء التأنيث، نحو فتاة، ونواة، فتاة نقول األلف متطرفة ولو كانت التاء 

 هي األخيرة، ألن تاء التأنيث هنا ال تؤثر، يعني يميالن أو ال يميالن؟ يميالن.

 اإلمالة، هذا السبب الثاين، وكالهما كما ترون يعود إلى الياء. تجوز فيهما

كون األلف عين فعٍل يصير عند إسناده إلى  السبب الرالَ من أسباب اإلمالْ:



 

 
e 

g h 

f  273 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

تاء المتكلم إلى فِلت بكسر الفاء، كون األلف عين فعل يعني الحرف األصل الثاين 

 م، كون األلف عين فعل.كما يف باع وخاف، األول فاء والثاين عين، والثالث ال

هذا الفعل إذا أسندته إلى تاء المتكلم فإنه يؤول يعود إلى ماذا؟ إلى وزن فِلت، 

كيف فِلت؟ أي أن األلف الواقعة عينًا ُتحذف وينكسر ما قبلها، وهو الفاء، فتقول 

 يف باع بعت، بحذف األلف وينكسر ما قبلها.

لماذا جازت اإلمالة يف باع؟ ألن اإلمالة يف بعت أو يف باع؟ اإلمالة يف باع، 

الفعل يؤول إلى فِلت، الفعل الذي يؤول إلى فِلت تجوز فيه اإلمالة، وتقول يف باع 

 بيع، ويف كال؟ كِلت، ويف هاب؟ هبت، ويف خاف؟ ِخفت، ويف كاد ِكدت.

كل ذلك تجوز إمالته، بخالف نحو قال، وطال، وصام، فإهنا تؤول إلى فِلت 

 ُفلت، تقول قال ُقلت، وطال ُطلت، فهذه ال تجوز إمالتها.أو ُفلت؟ تؤول إلى 

ننبه يف البداية إلى أن صحة البيت يف حرز األماين هو كما نبه إليه األخ )رددت 

إليك الفعل صادفت منهاًل(؛ كذا الذي يف حرز األماين كما أنه الذي يستقيم به 

 ي حرز األماين.الوزن، أما صارت منهاًل فإنه يكسر الوزن كما أنه ليس الذ

 (.55:07@)  الب:

الفعل مات يموت فيه لغتان اللغة المشهور مات يموت، فإذا أسندهتا  الشيخ:

 إلى تاء المتكلم، قلت: ُمت، فهذا ال يمال ألنه يؤول إلى ُفلت.

وفيه لغة أخرى بالمعنى نفس المعنى واحد، وهي أهنا تؤول إلى فِلت، فيقال 

ة تمال، وكال القراءتين وردت يف قراءات القرآن مِت، فهذه تمال على هذه اللغ

 الكريم.

ذكرنا السبب الثالث: وهو أن األلف تكون عين فعٍل يؤول عند إسناده إلى تاء 

  :  ِ ل ابن مالِّالمتكلم إلى فِلت، ويف هذا 
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ا َبةةةةةةَدل  َعةةةةةةْيِن اْلِ ْعةةةةةةِل إِْن   َِ  َو َكةةةةةة

 

ْل إَِلةةى فِْلةةع  َكَماِاةة  َخةةْا َوِ نْ     َ ةةؤ 

يت واضح ومثاله خف ودن، يقول ماضي خف وهو خاف، يؤول إلى الب 

 خفت، وماضي دن وهو دان يؤول إلى دنت، وهما يمالن.

 السبب الرابع: من أسباب اإلمالْ وق   ا لا قبل الياُّ.

يعني أن تأيت الياء بعد األلف نحو: بايعته، وسايرته، وآية، كل ذلك تجوز إمالته 

لوقوع األلف قبل الياء، هذا السبب لم يذكره ابن مالك لوقوع الياء بعد األلف أو 

  يف األلفية، ولكنه ذكره يف التسهيل، ما المراد بالتسهيل؟ هو أعظم كتب

وهو تسهيل الفوائد، وتكميل المقاصد، وهو الذي تفرغ يف آخر  ابن مالك 

 حياته له.

تونه، أن يشرح م حتى قيل إنه لم يشرح األلفية مع أنه من عادته أنه 

حتى أصل األلفية الكافية الشافية شرحها أيًضا والشرح محقق ومطبوع، لكن 

األلفية يقال ما شرحها مع أهنا من أواخر أعماله، قالوا: ألنه رجع مباشرة بعد 

نظمها إلى دمشق، وصار مديًرا للمدرسة العادلية قيًما لقسم القراءات العربية 

من أعظم كتب النحو، وفيها عظمة ابن وتفرغ لتأليف كتابه التسهيل الذي هو 

مالك، وفيها آراءه العلمية، وجمع وحشد يف هذا الكتاب كثيًرا من األقوال النحوية 

والتعليالت، وهو أوسع بكثير جًدا من األلفية، وذكر هذا السبب يف التسهيل ولم 

 يذكره يف األلفية.

 السبب الخامء من أسباب اإلمالْ.

لف بعد الياء يعني أن الياء تأيت قبل األلف سواٌء عكس السابق وهو وقوع األ

كانت متصلًة به نحو بيان، وليان، وعميان، وكيال، وبياع، فكل ذلك يمال، تقول 

 كييل، وبييع، ونحو ذلك.
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أو كانت الياء منفصلة عن األلف بحرف أي بينهما حرف، نحو شيبان من 

مع ذلك أمالت الياء األلف مع الشيب، شيبان األلف قبلها الباء، وقبل الباء ياء و

وجود هذا الفاصل، ونحو ذلك قولك: علت يداه، تجوز فيه اإلمالة، عملت يديِه، 

ألن األلف قبلها دال، والدال قبلها ياء فالياء أمالت األلف مع وجود هذا الفاصل، 

 أو كانت الياء منفصلة عن األلف بحرفين.

بد من شروط يخفف هذا أولهما: غير مضموم، وثانيهما: هاء، حرفان ال

الطويل، الحرف األول: ليس مضموًما، والثاين: هاء، نحو رأيت بيتها، تجوز إمالة 

 األلف رأيت بيتِها، مع أن األلف مسبوقة هبا والهاء مسبوقة بتاء، والتاء مسبوقة بياء.

إال أن الهاء حرف مهتوت وضعيف ال يكاد يفصل، فكأنه يف الحقيقة لم يفصل 

بالتاء، والتاء ُيشرتط أال تكون مضمومة أي مفتوحة أو مكسورة، إن  بينهما إال

كانت مكسورة، فالكسرة أيًضا ستسبب اإلمالة، وإن كانت مفتوحة فالفتحة خفيفة، 

أما الضمة قوية تفصل، أي ال تجوز اإلمالة يف نحو: هذا بيُتها، لوجود الفاصل 

 بالضم.

بيننا، ألن الفاصل حرفين ليس ثانيهما  وال تجوز اإلمالة يف نحو بيننا، هذه الياء

  : ق ل ابن مالِّهاء، وهذا هو 

ةةةالِ  اْلَيةةةاُّ َواْلَ ْصةةةل  اْغت ِ ةةةْر  َْ اَي  َِ  َكةةة

 

 بَِحةةةةةْر ض َأْو َمةةةةةْع َ ةةةةةا َكَ ْيَبَ ةةةةةا َأِ رْ   

يقول: الفصل ُيغتفر بحرف مطلًقا وطبًعا هذا الحرف البد أن يكون مفتوًحا أو  

األلف إذا ُسبِقت بياء تمال، وإذا فصل بين األلف  مضموًما أو مكسوًرا؟ نقول

والياء حرف فهذا الحرف البد أن يكون مفتوًحا ألن األلف ال يقع قبلها إال فتحة، 

فلهذا لم يشرتط شيء هنا، ألنه مر لم يكن قبلها إال فتحة، فتحة خالصة أو ممالة، 

 لكن فتحة.
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، ويغفر الفصل بينهما يف هذا البيت أن األلف التالي للياء يمال فذكر  

 (؛ فأمال األلف يف جيبها.َأِ رْ  َجْيَبَ ابحرف و بحرفين ثانيهما هاء، ومثل بقوله: )

والجيب ما المراد بالجيب؟ الجيب يف اللغة ما هو؟ فتحة القميص، هذه 

الفتحة التي ُيدخل منها الرأس يف القميص تسمى الجيب وليس الجيب هو 

اآلن المخباة، المخبأة التي على اليمين أو على اليسار المخبأة التي تسميها الناس 

 أو األعلى التي توضع فيها األشياء.

أما الجيب فهو فتحة الرأس من القميص، يقول من أدخل يده يف جيبه، فتح 

الجيب هنا وأدخلها قديًما ما كان يف أزرار، موجود بعض المناطق الجيب مفتوح 

 .إلى هنا فيدخل يده بسهولة يف جيبه

 (.66:25@)  الب:

 يف مخبأة داخلية أي المخبأة داخل الجيب. الشيخ:

 السبب السا  : من أسباب اإلمالْ.

السبب السادس وقوع األلف قبل الكسرة، يعني أن تقع كسرة بعد األلف نحو 

عالِم وسالم، وكاتِب فهذا مما تجوز إمالته، فتقول: ِعالم، وِسالم، وِكاتب، وهذا 

 : هو قول ابن مالك 

ايَ  َِ  َكْسرع  َ ِلْيهِ  َما َك

 أي تجوز إمالته.

 السبب السابع من أسباب اإلمالْ: وق   ا لا بعد كسرة.

أي أن تقع األلف بعد كسرة، أن تأيت كسرة قبل األلف، سواٌء أكانت منفصلة 

بحرف نحو كتاب وسالح، ما ذكرنا متصلة، لم نقل سواء كانت متصلة ألنه ال 
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تقدمة على األلف أن تكون متصلة، ما قبل األلف البد أن يتصور يف الكسرة الم

يكون مفتوًحا فنقول سواء كانت الكسرة قبل األلف منفصلة بحرف ككتاب 

 وسالح، فهذا يمال، ونقول: ِكتاب وِسالح.

أو كانت منفصلة بحرفين، أولهما ليس مضموًما، والثاين: هاء كما قلنا قبل 

مسبوقة هباء هذا حرف، وقبل الهاء ميم قليل، نحو أريد أن أكرمها، األلف 

 مفتوحة، وقبل الميم راء مكسورة.

إًذا ُفِصل بين األلف والكسرة بحرفين، األول مفتوح والثاين هاء فتجوز فيه 

 اإلمالة، أريد أن أكرمها، بخالف قولك هو يكرُمها، فهذا ال يمال لوجود الضمة.

اكٍن فمتحرك، أو كان أو كانت الكسرة كانت منفصلة عن األلف بحرفين س

الفاصل بيمن األلف والكسرة حرفان، األول ساكن والثاين البد أن يكون متحرك 

مفتوًحا، نحو شمالن، وهي الناقة الخفيفة، شمالن؛ ُفِصل بين الكسرة واأللف 

بميم ساكنة والم، أو سرداح وهي الناقة العظيمة، أو كان الفاصل بين األلف 

 ما سبق. والكسرة مجموع ما سبق، كل

يعني حرف ساكن، وهاء وحرف متحرك، ثالثة أحرف، حرف متحرك وهاء 

 أن 
َّ

وساكن، لن الهاء كما قلنا كهاء فصل، فإذا حذفنا من هذا المجموع الهاء بقي

 الفاصل سكن وحرف متحرك.

مثال ذلك درهماك األلف ُسبِقت بالميم، والميم ُسبِقت بالهاء، والهاء ُسبِقت 

بِق بكسر، فالفاصل ثالثة أحدها الهاء والهاء كهاء فصل، بساكن والساكن ُس 

و ِا    ق ل ابن أصبحت درهماك كشمالن، يجوز أن تميل فتقول: ِدرهماك، 

 نكمل بعد الصالة.. مالِّ 

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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﷽ 
 

م على نبينا محمد وعلى آله والحمد هلل رب العالمين والصالة والسال 

 وأصحابه أجمعين.

 -أما بعد: 

كنا توقفنا عند السبب السابع من أسباب اإلمالة، وهو أن تأيت األلف بعد 

 : كسرة، وهذا هو قول ابن مالك 

الِ َ  َأوْ  َْ ْ نض  َأوْ  َكْسرض  َ ِل   ك   َولِ  َقْد  س 

َعةةد    َكْسةةِرا َوَفْصةةل  اْلَ ةةا َكةةالَ َفْصةةلض   

 

ِمْلةةةةه  َلةةةةْ    َصةةةةد  َفةةةةِدرْ     َ َماَي َمةةةةْن   

فاأللف التي تلي تالي الكسر نحو كتاب، األلف لم تلي الكسر، وإنما وليت  

تالي الكسر، أي ُفِصل بينهم بحرف، واأللف التي يلي سكوًنا قد ولي كسًرا، نحو 

 الالم والالم ولَيت ساكن، وهذا الذي يعني األلف التي تلي 
َّ

شمالن، األلف ولي

 كسًرا.سكو
َّ

 ًنا وهذا لسكون قد ولي

 وأما قوله:

 اْلَ ا َكاَل َفْصلض   َعد   َوَفْصل  

فيعني أن الهاء ال يعد هبا يف الفصل، نحو درهماك، فالهاء إذا أسقطت صار 

الفاصل يف الحقيقة حرفان أولهما ساكن، فتصير الكلمة كالموضع السابق أي كـــ 

 ماك، هذا هو السبب السابع.شمالن، فتجوز فيها اإلمالة فتقول: دره
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 (.74:27@)  الب:

هذا السابع، األول أن تكون األلف منقلبة عن ياء، والثاين: أن تنقلب  الشيخ:

األلف إلى ياء على أي حاٍل من األحوال، الثالث: أن يؤول الفعل إلى فِلت، 

 الرابع: أن تأيت الياء بعد األلف، الخامس عكسه، أن تأيت الياء قبل األلف.

 أن تأيت األلف قبل الكسر، السابع: عكسه أن تأيت األلف بعد الكسر. لسا  :ا

 إًذا فهي سبعة أسباب.

 الرامن:    إرا ة التناسب.

اإلمالة إلرادة التناسب، وذلك حين ال يوجد سبٌب لإلمالة، سوى إرادة  

 التناسب بين الكلمات، من ذلك قول العرب الذي رواه سيبويه عن العرب: 

مادا، يريدون رأيت عماًدا، فعماًدا األلف األولى هناك سبب إلمالتها رأيت عِ 

وهو كوهنا مسبوقة بكسر ِعماد، فاأللف األولى هناك سبب إلمالتها، واأللف 

الثانية المنقلبة عن التنوين ِعمادا ليس هناك سبب إلمالتها ال ياء وال كسر، ومع 

 لى، فقالوا: رأيت ِعمادا.ذلك أمالت العرب هنا لتناسب األلف الممالة األو

قرأت كتاًبا، ثم تقف: قرأت كتابا، ثم تميل األولى ألن  ومن يلِّ أن ِْ ل:

و ِا    ق ل قبلها كسرة، وتميل الثانية لتناسب األولى فقط، فتقول: قرأت كتِيابِا، 

 : ابن مالِّ 

ةةةةةةةبض بِةةةةةةةاَل   َوَقةةةةةةةْد َأَمةةةةةةةال  ا لَِتنَاس 

 

ةةةةةةةةةاَل    َْ  َ ا ض ِسةةةةةةةةةَ اَ ا َكِعَمةةةةةةةةةاَ ا َو

قوله: ِعمادا أي يف قول العرب الذي حكاه سيبويه رأيت ِعمادا، وقوله وتال  

؛ يف سورة الشمس، فالفعل [2الشمء:] (ٻ ٻ پ): يعني قوله 

هنا هو تلى، وهو من تلى يتلو، أي أن األلف يف الفعل أصلها واٌو أو ياء؟ واو، وإن 

 كان حقها أن تمال م ال تمال؟ حقها أال تمال.
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ك فقد أمالها بعد القراء، قالوا: ليناسب ذلك رؤوس اآلي األخرى، ومع ذل 

؛ فاأللف يف جالها، تمال [3الشمء:] (پ پ ڀ): -تعالى-كما يف قوله 

ها، فأمال 
ِ

قياًسا، ألن جلى يجلي، فتعود إلى الياء، فتمال قياًسا والنهار إذا جال

ها.
ِ

ها، ليناسب والنهار إذا جال
ِ

 والقمر إذا تال

يف أوضح  ابن مالك يف البيت كما رأيتم، وقد رد ابن هشام هذا مثال 

، قال ابن هشام: ألن الفعل تلى تعود ألفه 
ِ

المسالك تمثيل ابن مالٍك هذا، أعني تال

 بالشمس مثاًل فمعنى ذلك 
َّ

، القمر ُتلي
َّ

إلى الياء، يف نحو البناء للمجهول فنقول ُتلي

يصح أن يقال إن اإلمالة هنا غير قياسية وإنما أن إمالته قياسية أم ال؟ قياسية، إًذا ال 

أميل فقط للمناسبة، ومع ذلك فقد أجاب بعض العلماء عن ابن مالك فقالوا: إن 

اإلمالة يف نحو ذلك قياسية يف اللغة، يف اللغة نعم قياسية كما سبق، إال إن القراء ال 

 يميلون ما أصله الواو.

من قبل، ال يميلون يف قراءة القرآن ما  قراء القرآن قد ذكرنا من يقرأ باإلمالة

أصله الواو، إال ما جاور ما يمال، الذي أصله الواو ال يمال، لكن إذا جاور كلمة 

أخرى تمال فإهنم يميلوهنا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أهنم يميلوهنا ألهنا يف أصل 

ذا الذي اللغة تمال أم أهنم يميلوهنا ألهنا جاورت هذا الذي يمال؟ ألهنا جاورت ه

 يمال، وهذا الذي قصده ابن مالك.

وقد ضعَّف بعضهم هذا الرد بأن هذا الرد يتعلق بقراءة القرآن والبحث اآلن يف 

النحو، يف اللغة، يف تقرير لغة العرب ما الذي يجوز أو الذي ال يجوز، فلو أنه يتكلم 

منظومة ألفية،  مثاًل يف قراءة القرآن صح ذلك، ابن مالك طبًعا عالم بالقراءات، وله

 (ڄ): -تعالى-المية، يف القراءات، ولعلها تخرج قريًبا، ونحو ذلك قوله 
، [3العحى:] (ڃ ڃ چ چ چ)؛ [2العحى:] (ڄ ڄ ڃ)، [1العحى:]
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فالفعل قلى إمالته قياسية أم ال؟ قياسية قليت، فأصل األلف الياء فيمال قياًسا وما 

ضحى يضحو الضحوة، األصل  قلِى، وما الضحى فاأللف فيها أصلها الواو من

 الواو فقياسها أن تمال أو ال تمال؟ ال تمال ومع ذلك فقد أمالها بعض القراء هنا.

فلماذا أميلت هنا؟ قالوا: للتناسب، وإال فليس فيها سبٌب لإلمالة، وأما إمالة 

 سجى.

 (.84:04@)  الب:

 بعدها لتناسب رؤوس اآلي عموًما بعدها لتتناسب الكلمات يف الشيخ:

 النهايات.

؛ فإمالتها كإمالة تال، يعني الناس [2العحى:] (ڄ ڄ ڃ)وأما سجى 

 فتعود إلى الياء، 
َّ

تقول سجوت فأصلها الواو، لكنها يمكن أن تبنى للمجهول ُسجي

فإمالتها يف اللغة قياسية، وإمالتها عند القراء ليست قياسية وإنما تمال فقط 

 للتناسب.

عنصر أسباب اإلمالة يتعلق بأسباب اإلمالة  كل ما سبق يف هذا العنصر وهو

الثمانية، وقد الحظتم أهنا تعود إلى الياء ظاهرًة ومقدرة، متقدمًة على األلف أو 

 متأخرة، أو تعود إلى الكسرة ظاهرًة أو مقدرة، متقدمة على األلف أو متأخرة.

كما الحظتم أن السبب المتقدم أقوى من السبب المتأخر، السبب المتقدم 

جيز اإلمالة حتى مع الفصل بحرف أو حرفين أو ثالثة أحدها الهاء، بخالف ي

التأخر، فال يميل إال مع االتصال، وهذا ما يتعلق بأسباب اإلمالة وهو العنصر 

 السابع، ننتقل إلى العنصر الثامن من يذكره؟

 العنصر الرامن: م انع ا سباب. 

نعت هذه األسباب من موانع األسباب هي أشياء إذا وجدت يف الكلمة م
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اإلمالة، يعني لو وجد السبب والمانع فالكلمة تمال أو ال تمال؟ ال تمال حتى مع  

وجود السبب بسبب وجود المانع، الموانع أيًضا ثمانية، ثمانية أحرف، وهي الراء 

وأحرف االستعالء السبعة، الراء وأحرف االستعالء السبعة المجموعة يف قولك: 

 والصاد والضاد والغين والطاء، والقاف والظاء. )خص ضغط قظ( الخاء

فهذه األحرف إذا كانت يف الكلمة أي قبل األلف أو بعد األلف فإهنا تمنع 

األلف من اإلمالة ولو وجد يف الكلمة سبب اإلمالة، ولهذه الموانع شروط، ولهذه 

  :فإن ا ْمنع اإلمالْ بشر ينالموانع التي تمنع من اإلمالة شروط، ما الراء 

 أال تنكسر. ا ول:

 أن تتصل باأللف قبله أو بعده. والراين:

وإذا اتصلت باأللف قبله أو بعده، ولم تكن مكسورة فإهنا تمنع اإلمالة نحو 

فراش ال تجوز إمالته، فراش األلف مسبوقة بكسر، والفاصل عرفنا أنه ال يضر، 

، وبعد األلف ومع ذلك ال تمال لوجود الراء، وكذلك راشد، الراء قبل األلف

راِشد كسرة، الكسرة ال تميل، وكذلك قولك حار أو دار ال تميل، وقولك هذا 

حماٌر ورأيت حماًرا، أيًضا ال تميل لوجود هذه الراء، وهي متصلة كما رأيتم قبلها 

 وبعدها وليست مكسورة.

فإن انكسرت أو انفصلت عن األلف قبله أو بعده، فال تمنع اإلمالة نحو 

يجوز أن تميل فتقول: ِشارب، ويف رباب ربِاب، فهذه الراء إنما  شارب ورباب،

 تمنع اإلمالة بشرطين.

وأما أحرف االستعالء السبعة فإن تقدمت على األلف فشرطها أال تنكسر، إن 

تقدمت على األلف تمنع اإلمالة بشرط أال تنكسر سواء اتصلت باأللف نحو 

 مال.صالح وضامن وطالب، وظالم وخالد وقاسم، ال ت
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أو انفصلت بحرٍف نحو غنائم وطالئب وقواسم ال تمال لوجود حرف 

االستعالء قبل األلف، فانكسرت هل تمنع اإلمالة؟ ال تمنع تمال الكلمة مع 

وجودها منكسرة، نحو طاِلب وِغالب، وكذا لو ُسكِن حرف االستعالء وقبله 

 كسر.

سور، فال يمنع لو أتى حرف االستعالء ساكن وقبله كسر يكون يف حكم المك

اإلمالة، نحو إصالح، األلف مسبوقة بالم والالم مسبوقة بحرف استعالء الصاد، 

إال أن الصاد ذه مكسورة؟ ال بل يف حكم المكسورة ألهنا ساكنة بعد كسر إًذا ال 

 تمنع االستعالء.

تقول: إصالح بألف خالصة، أو إِصالح باإلمالة، وكذا مطاوع، ومقالة، تجوز 

لة، إًذا حروف االستعالء متى تمنع؟ إذا تقدمت بشرط أال تنكسر، إذا فيهما اإلما

تأخرت متى تمنع اإلمالة إذا تأخرت؟ إذا تأخرت فإهنا تمنع اإلمالة، سواء اتصلت 

نحو ساخر وخاطب وحاضن، وانتبه إهنا مكسورة، ألن ما اشرتطنا الكسر تمنع 

أو انفصلت بحرف، مثل  ولو كانت مكسورة غير متأخرة، سواًء اتصلت كــ ساخر،

 نافق، وناعق وبالغ.

أو انفصلت بحرفين نحو: مواثيق، ومناشيط، إًذا فحروف االستعالء تمنع 

اإلمالة متأخرًة مطلًقا، سواء اتصلت أو انفصلت بحرف أو حرفين، فإذا علمت 

ذلك فاعلم أن هذه الموانع التي ذكرناها وهي الراء وأحرف االستعالء السبعة إنما 

األسباب الظاهرة، ما المراد باألسباب الظاهرة؟ الياء الظاهرة متقدمة أو تمنع 

متأخرة، والكسرة الظاهر متقدمة أو متأخرة، بخالف األسباب ماذا سميناها؟ 

 المعنوية والمقدرة.

أي الياء التي تنقلب األلف إليها أو المكسرة التي تقدم قبل األلف يف فِلٌت، 

هذه الموانع مطلًقا، فلهذا مثاًل يف نحو الهدى أو الفتى األسباب المقدرة ال تمنعها 
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أو هدى أو اشرتى، تمال، حتى مع وجود الراء أو حروف االستعالء كما يف نحو:  

كربى، كربى تمال مع وجود الراء، وهذا أي ما ذكرناه من موانع اإلمالة الراء 

 له: يف قو وأحرف االستعالء بالتفصيل السابق هو ما ذكره ابن مالك 

ْ َ ةةةةَرا  ةةةةا  م   َوَ ةةةةْر   اٍِْسةةةةتِْعالَ َ ك 

 

َْكةةةةا  را   ا  َِ  ِمةةةةْن َكْسةةةةرض اْو َ ةةةةا َوَكةةةة

تَِّصةةةةْل   ةةةةا  َبْعةةةةد  م   إِْن َكةةةةاَن َمةةةةا َ ك 

 

ِصةةةةْل     َأْو َبْعةةةةَد َ ةةةةْر ض َأْو بَِحةةةةْرَفْيِن ف 

ةةةةةْدَم َمةةةةةا َلةةةةةْ  َ نَْكِسةةةةةْر   ا إَِيا ق  َِ  َكةةةةة

 

ةةرِ اْلَكْسةةرِ َكةة   ْْ ِن ا  اْلِمْ َ اَ  ِمةةرْ َأْو َ ْسةةك 

 يقول:  

ْ َ ةةةةَرا  ةةةةا  م   َوَ ةةةةْر   اٍِْسةةةةتِْعالَ َ ك 

 

 ِمةةةةةةةةةةةةةةْن َكْسةةةةةةةةةةةةةةرض اْو َ ةةةةةةةةةةةةةةا  

أي حرف االستعالء يكف السبب الظاهر من الياء والكسر دون السبب  

 المقدر.

اقال: ) َِ (؛ أي الراء يف ذلك كحرف االستعالء إما تكف السبب را َْكا   َوَك

 الظاهر.

ا   َما َكانَ  إِنْ   َ ك 

 الذي يكف يعني الحرف الكاف، الراء وحروف االستعالء.

ا   َما َكانَ  إِنْ   َبْعد   َ ك 

 أي بعد األلف، إن كانت بعد األلف.

ا   َما َكانَ  إِنْ  تَِّصْل  َبْعد   َ ك   م 

 هذا الشرط يشمل الراء وحروف االستعالء، إذا كانت متصلة تمنع.

ِصْل  َأْو بَِحْرَفْينِ  َ ْر ض  َبْعَد  َأوْ   ف 

هذا خاٌص بحروف االستعالء، هي التي تمنع مع الفصل أما الراء ال تمنع مع 
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 االتصال، ثم قال: 

ا َِ ْدمَ  إَِيا َك  ق 

 أي إذا وقع قبل األلف.

 َ نَْكِسرْ  َل ْ  َما

الراء المكسورة وحرف االستعالء المكسور إذا وقع قبل األلف ال يمنع 

 اإلمالة.

ت بعد األلف ال تمنع اإلمالة، بخالف حرف وكذا الراء المكسورة إذ وقع

 االستعالء بعد األلف فإنه يمنع اإلمالة كساخر، ثم قال: 

رِ اْلَكْسرِ َكاْلِمْ َ اَ  ِمرْ  ْْ ِن ا  َأْو َ ْسك 

يقولك إذا سكن حرف االستعالء وقبله كسر، فيكون حينئٍذ يف حكم المكسور 

 فال يمنع اإلمالة كإصالح ومطواع.

(؛ يعني مر المطواع، فاأللف يف اْلِمْ َ اَ  ِمرْ مالك يف البيت: )وهذا مثال ابن 

المطواع قبلها واو، والواو قبها حرف استعالء ساكن قبله كسرة فصار يف حكم 

 المكسور فلم يمنع اإلمالة، هذا ما يتعلق هبذه المسألة.

 (.99:38@)  الب:

ر المطواع، ثم كالمطواع مر، الكاف هنا دخلت على الجملة، يعني كم الشيخ:

 قدم المفعول به، أي الكاف داخلة على الممثل به كله.

المانع أقوى من السبب، أيهما أقوى سبب اإلمالة أو المانع   نا مسألْ ِْ ل:

من اإلمالة؟ يقول: المانع أقوى من السبب، فلذا ال يؤثر السبب إال إذا كان يف 

ة نفسها قبل األلف أو بعد األلف، الكلمة نفسها، إذا كانت الياء أو الكسرة يف الكلم
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 مثل: كاتب. 

لكن إذا كانت الياء أو الكسرة يف كلمة واأللف يف كلمة أخرى، فإن السبب 

حينئٍذ ال يجيز اإلمالة، نحو: للرجل ماٌل، مال: األلف يف مال أصلها واو أو ياء؟ 

ة، فإذا واو لقولك أموال، إًذا حقها أال تمال، فاأللف يف مال ليس فيها سبب إمال

قلت للرجل ماٌل فجاءت الكسرة قبل األلف مع فاصل واحد والفاصل الواحد ال 

يضر، ومع ذلك لم يعمل السبب لم يؤثر السبب ألن السبب ضعيف ال يؤثر إال إذا 

كان يف الكلمة نفسها، بخالف المانع، فهو قوبي فهو يؤثر سواًء كان يف الكلمة 

 نفسها أو كان يف كلمة أخرى.

اب قاسم، كلمة كتاب األلف تجوز إمالتها ألهنا مسبوقة بكسرة، نحو: كت

كتِاب، ثم قلت قاسم فجاء حرف االستعالء يف الكلمة التالية فمنع اإلمالة، فقلت 

 كتاب قاسم بال إمالة.

يف الكتاب تجوز، لكن يف كتاب قاسم ال تجوز لوجود حرف االستعالء 

يف كلمة أخرى؟ يف كلمة أخرى إال القاف، وحرف االستعالء يف الكلمة نفسها أو 

أن المانع قوي يعمل يف الكلمة نفسها، ويف كلمة مستقلة منفصلة، هما كلمتان لكن 

 قوة المانع جعلته يؤثر يف الكلمة الثانية الكلمة األخرى.

 و ِا    ق ل ابن مالِّ: 

ِمةةةةةةْل لَِسةةةةةةَببض َلةةةةةةْ  َ تَِّصةةةةةةْل   ْ  َوٍَ 

 

 َ نَْ ِصةةةةْل َواْلَكةةةةا  َقةةةةْد   ْ ِجب ةةةةه  َمةةةةا   

يقول: سبب اإلمالة ال يؤثر إال وهو متصٌل بالكلمة نفسها، والكف يعني  

المنع، يؤثر ولو كان منفصاًل أي يف كلمة أخرى، ما سبق هي األسباب وموانعها، 

 وبقي أن نذكر مانع الموانع.

  ِا العنصر التاسع مانع الم انع.
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مة نفسها سبب ومانع مانع الموانع هو شيء لو وجد يف الكلمة ويف الكل

للسبب فإن الكلمة تمال، السبب يجيز اإلمالة، والمانع يمنع اإلمالة، ومانع المانع 

 يمنع المانع من المنع، فتبقى اإلمالة، كل ذلك ضبط لما سمع عن العرب.

ومانع الموانع شيء واحد وهو الراء المكسورة، نجد أن القبائل التي تميل 

ء مفتوحة أو مضمومة أو فيها حروف االستعالء ومع تميل الكلمات التي فيها را

ذلك يميلوهنا ألن فيها راء مكسورة، كقوله: وعلى أبصارهم، األلف قبلها صاد، 

 حرف استعالء وبعدها كسر، سبب إمالة، سبب الكسر والمانع الصاد.

لكن ُوجد ما يمنع المانع من المنع وهو الراء المكسورة، فلهذا جاء عن بعض 

؛ [40الت بْ:] (ۓ ۓ ڭ ڭ)مالة: )وعلى أبصارهم( وكذلك: القراء إ

 الغين حرف استعالء مانع، والراء المكسورة منعته من المنع فجازت اإلمالة.

؛ األلف بعدها كسرة [18الم   ين:] (ڳ ڱ ڱ)ومن ذلك قوله: 

فتجوز إمالتها، لكن قبلها راء أبرار قبلها راء والراء مانع لكن جاءت قبلها الراء 

 (ڳ ڱ ڱ)كسورة فمنعت المانع من المنع فلهذا أمال بعض القراء الم
؛ القرار كاألبرار وهذا هو [39غافر:] (ۉ ې)؛ وكذلك [18الم   ين:]

 : قول ابن مالك 

ْسةةةةةةةةَتْعلض َوَرا َ نَْكةةةةةةةةا    َوَكةةةةةةةةا  م 

 

ةةةةةةةة     بَِكْسةةةةةةةةرِ َرا َكَراِرِمةةةةةةةةا ٍَ َأْج  

الراء، كف حروف كف مستعٍل أي كف حرف االستعالء، ورا: أي كف  

 االستعالء وكف الراء ينكف بماذا؟ بكسر الراء أي بالراء المكسورة.

مثل غارًما، غارم الغين مانع والراء المكسورة، تمنع المانع فتجوز اإلمالة، هذا 

ما يتعلق باإلمالة الكربى، إمالة األلف والفتحة، أسباهبا ثمانية تعود إلى وجود الياء 

انية أحرف، الراء وحرف االستعالء، ومانع المانع الراء والكسرة، وموانعها ثم
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 المكسورة. 

ليبقى لنا بعد ذلك الكالم على اإلمالة الصغرى، وهي إمالة الفتحة وحدها، 

 فالفتحة تمال وحدها وتسمى كما سبق اإلمالة الصغرى يف موضعين: 

لف طبًعا الفتحة بكل اإلمالة الصغرى تمال، ألن اإلمالة الكربى إمالة لأل

وللفتحة قبلها إذا فالفتحة ممالة، كالمنا اآلن عن إمالة الفتحة وحدها فقط، فإمالة 

 يف م اعين: الفتحة وحدها تكون 

إذا وقعت الفتحة قبل راء، إذا وقعت الفتحة قبل راٍء بشرطين،  الم اع ا ول:

كون الراء مكسورة، وكون الفتحة على غير ياء، كون الفتحة مكسورة لكي تجيز 

مالة الفتحة، وكون الفتحة على غير ياء ألن الفتحة كيف ستميلها للياء هي ياء، إ

سواٌء كانا متصلين يعني الفتحة والراء سواء كانا متصلين نحو من المطر بشرٍر، من 

الكرب، فقولك: من المطر: الراء وقعت متطرفة وهي مكسورة وقبلها فتحة الطاء 

ما تقول طاء تقول ِط من المطِر وصاًل ووقًفا  فيجوز لك يف فتحة الطاء اإلمالة بدل

 سواًءا وصلت أو وقفت تميل.

أو كان منفصلين أي الراء والفتحة، سواء كان منفصلين بساكن غير الياء نحو: 

من عمٍر الراء مكسورة وقبلها ساكن، وقبل الساكن مفتوح، إًذا فصل بين المفتوح، 

ن المفتوحة لك يف فتحة العين أن تميلها بين الفتحة وبين الراء بساكن، فلك يف العي

 فتقول بدل عا ِع من ِعمٍر وصاًل ووقًفا.

بخالف نحو: أعوذ باهلل من الغير ومن قبح السير، فالفتحة هنا ال تمال، مع أن  

بعدها راًء مكسورة، لماذا؟ ألن الفتحة على ياء، والفتحة على الياء ال تمال، 

ُفِصل بينهم بساكن وهو الياء، أيًضا ما وبخالف قولك: من غيرك، فتحة وراء 

 يمال، هذا الموضع ما يمال، من غيرك: ال يمال.
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 :  و ِا الم اع قال فيه ابن مالِّ

ََ َقْبةةةَل َكْسةةةرِ َراُّض فِةةة  َ ةةةَرْ    َواْلَ ةةةْت

 

َلةةةْا    ْكةةةَا اْلك   ْ  اِمةةةْل َكليَْ َسةةةرِ ِمةةةْل 

لسين تجوز إمالتها، لأليسِر مختوم براء مكسورة، قبلها سين مفتوحة، فتحة ا 

 فتقول: ِس لأليِسر، هذا لموضع األول إلمالة الفتحة فقط.

الموضع الثاين إلمالة الفتحة: إذا وقعت الفتحة قبل تاء التأنيث عند الوقف، 

نحو: رحمة ونعمة وفاطمة، فعند الوقف ال الوصل يوز لك أن تميل، فتقول يف 

 ة، وهذا هو قول ابن مالك: رحمة رحِمة، ويف نعمة نعِمة، ويف فاطمة فاطمِ 

َِ يف  ِليةةةةِه َ ةةةةا التأنيةةةة َْ ا الةةةةِب  َِ  َكةةةة

 

 َوْقةةةةةاض إيا مةةةةةا كةةةةةان غيةةةةةَر َألِةةةةةِا   

يقول: تمال الفتحة إذا وليتها تاء التأنيث عند الفتح، نحو رحمة والغاشية،  

وقوله إذا كما كان غير ألف استثناء لأللف لو كانت قبل وليس لها سبب إمالة، 

 ختومة بتاء تأنيث لكن قبلها ألف ال فتحة.نحو قناة، هذه م

األلف هذه ما لها سبب آخر لإلمالة؟ ال ألن أصلها الواو، قنوات، بخالف فتاة 

هذه فتيات، يجوز أن تمال لسبب آخر وهو كون األلف أصلها الياء، لكن قناة ليس 

تاء فيها سبب، لو قلت كوهنا قبل تاء التأنيث أال يجيز هذا إمالتها؟ نقول: ال، 

 التأنيث تمال الفتحة قبل األلف.

 فهذا هو قول ابن مالك ما كان غير ألف، نعم.

 (.115:31@)  الب:

لفظة صالة هب ل تمال عند هؤالء أو ال تمال؟ ال تمال لماذا؟ لوجود  الشيخ:

 حرف االستعالء.

وزكاة؟ تمال، لماذا تمال؟ لوجود السبب ما السبب؟ السبب ياء أو كسرة، قبل 

 ظاهرة أو مقدرة، كيف نجمع الزكاة؟ زكوات.أو بعد 
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 (.116:24@)  الب: 

يف الفعل ماشي نقول زكى فالن يزكو، لكن تنقلب إلى ياء يف المبني  الشيخ:

 الفعل يمال قياًسا لكن يف اسم زكاة الذي يظهر يف المذهب ليس 
َّ

للمجهول ُزكي

 فيها سبب إال أن تجاور ممااًل فتمال للتناسب.

 سبب لإلمالة. وإال ليس فيها

 (.117:00@)  الب:

ماذا يقول ابن مالك، يقول تمال الفتحة قبل تاء التأنيث إذا لم تكن ألًفا  الشيخ:

فهنا تاء التأنيث قبلها ألف، نقول األلف قبل تاء التأنيث ما تمال إال إذا كان لها سبًبا 

 آخر، ويف زكاة، زكاة مثل قناة، واوي وليس فيها سبب.

ونثني عليه أننا قد انتهينا من أربعة عشر وتسعمائة بيت   لذلك نحمد اهلل

من األلفية ويبقى لنا من األلفية أقل من مائة بيت والمأمول أن ننتهي منها يف 

 الفصل الدراسي القادم بمشيئة اهلل وعونه.

 يف أول الفصل الدراسي القادم. -إن شاء اهلل–وإلى لقاٍء 

 بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على ن

 

¹ 



 

 
e 

g h 

f  291 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 

 

 الدرس احلادي والثالثون بعد املائة
﷽ 

 

د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

االثنين العشرين فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف ليلة 

شهر ذي القعدة، من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائة وألف يف جامع الراجحي يف 

حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس الحادي والثالثين 

 .-عليه رحمة اهلل–بعد المائة من دروس شرح األلفية البن مالك 

 باب التصريف

يف  -إن شاء اهلل تعالى–لتصريف الذي سنبتدأ به قد توقفنا من قبل عند باب ا 

يف ثالثة وعشرين بيًتا، نبتدأ  هذه الليلة، وباب التصريف عقده ابن مالك 

 : الدرس بقراءة هذه األبيات، وفيها يقول 

 التَّْصرِْ ا  

ةْر  َبةرِب915 ه  ِمْن اْلصَّ  .َ ْر ع َوِشْب  

 

َما بَِتْصةةةةةرِْ اض َ ةةةةةرِب    َوَمةةةةةا ِسةةةةةَ ا  

ْ الَِْةة    ةةَر 916   .َوَلةةْيَء َأْ َنةةى ِمةةْن 

 

ْيةةةةرا   َْْصةةةةرِْ اض ِسةةةةَ   َمةةةةا غ   َقابِةةةةَل 

 917  َ ََْ ةةرَّ نَْتَ ةةى اْسةة ض َخْمةةءع اْن   .َوم 

 

ةةةةةَزْ  فِْيةةةةةِه َفَمةةةةةا َسةةةةةبِعا َعةةةةةَدا    َوإِْن   

 



 

 
e 

g h 

f  292 
 شرح ألفية ابن مالك

ةة   918  َْ َوا   .َوَغْيةةَر آِخةةرِ اْلر الَِْةة  اْفةةَت

 

انِيةةةةةهِ   َْ ْسةةةةةكِْيَن  َْ ةةةةة    َواْكِسةةةةةْر َوِدْ   ع  َْ 

ةةةل  919  ِِ ةةةلع أ ْ ِمةةةَل َواْلَعْكةةةء  َ  ع 
 .َوفِ

 

ِعةةةةْل    َْْخِصةةةةْيَل فِْعةةةةلض بِ   ْصةةةةِدِ ْ   َِ  لِ

َْ َوا  َّ َواْكِسةرِ اْلرَّةانَِ  ِمةْن 920   .َواْفَت

 

ةةةةةِمنْ    ْ الَِْةةةةة  َوِدْ  َنْحةةةةةَ  ا   فِْعةةةةةلض 

ةةةةةةةْرَ ا 921  َ  َأْرَبةةةةةةةعع إِْن ج  نَْتَ ةةةةةةةا  .َوم 

 

ةةةةةَزْ  فِْيةةةةةِه     َفَمةةةةةا ِسةةةةةت ا َعةةةةةَداَوإِْن   

َبةةةةا ض َفْعَلةةةةل  922   ر 
َ ةةةةرَّ ض  .ٍَْسةةةة ض م 

 

ةةةةةةةةةةل     ْعل   َوفِْعِلةةةةةةةةةةلع َوفِْعَلةةةةةةةةةةلع َوف 

ْعَلةةةةلع َوإِْن َعةةةةالَ 923   .َوَمةةةةْع فَِعةةةةَل ف 

 

ةةةةةةةلض َ ةةةةةةةَ   َفْعَلِلةةةةةةةالَ     َفَمةةةةةةةْع َفَعل 

َعْلةةةةةلض َوفِْعَلةةةةةل  َوَمةةةةةا 924  ا ف  َِ  .َكةةةةة

 

ِِْل    ْ ةةةةةد َأْو اْلةةةةةنَّ  اْنَتَمةةةةةىَغةةةةةاَ َر لِْلزَّ

ب925  ِِ  .َواْلَحْر   إِْن َ ْلَزم َفَأْصلع َوالَّة

 

ب   ِِ ةةةةا اْ ت ةةةة َْ ةةةةد  ِمْرةةةةل  
ا ِ  ٍَ َ ْلةةةةَزم  اْلزَّ

ةْ َل فِة  926   .بِِعْمِن فِْعةِل َقابِةِل ا َص 

 

ةةةةةةةةدع بَِلْ  ِةةةةةةةةِه اْكت ِ ةةةةةةةة   
 َوْدنض َوَدا ِ

ةة 927  ِِ  .َوَاةةاِعِا الَّةةالِم إَِيا َأْصةةلع َب

 

ْسةةةةةةت ِق  َكةةةةةةَراُِّ َجْعَ ةةةةةةرض     َوَقةةةةةةاِ  ف 

ةةد  ِاةةْعَا َأْصةةلِ 928 
ا ِ  .َوإِْن َ ةةِّ  اْلزَّ

 

 َفاْجَعةةةْل لةةةه فِةةة  اْلةةةَ ْدِن َمةةةا لِيَْصةةةلِ   

ْوِ  ِسْمِسِ  929  ر  ْ  بَِتَأِصْيِل     .َواْ ك 

 

ْلةةةةةا  فِةةةةة  َكَلْمِلةةةةة ِ     َواْلخ 
َِ  َوَنْحةةةةةِ 

 .َفةةةةةَألِاع َأَكَرةةةةةَر ِمةةةةةْن َأْصةةةةةَلْيِن 930 

 

ةةةةةةةدع بِ   
 َرْيةةةةةةةرِ َمةةةةةةةْينِ َصةةةةةةةاَ َب َدا ِ

َعةةا 931  َِ ا َواْلةةَ او  إِْن َلةةْ  َ  َِ  .َواْلَيةةا َكةة

 

ةةةةةؤض َوَوْعَ َعةةةةةا   ةةةةة    ؤ  
َمةةةةةا فِ  َكَمةةةةةا   

ا 932  َِ ا َ ْمةةةةزع َوِمةةةةْي ع َسةةةةَب َِ  .ِو َكةةةة

 

ةةةةةةةةةةةا   َِ َِّ َح َْ َ ا  ْأِصةةةةةةةةةةةْيل  َْ  ِْ ةةةةةةةةةة َْ  َْالَ

اَي َ ْمةةةزع آِخةةةرع َبْعةةةَد َألِةةةْا 933  َِ  .َكةةة

 

   َ ةةةةةا َرِ َ  َأْكَرةةةةةَر ِمةةةةةْن َ ةةةةةْرَفْيِن َل ْ   

 .َواْلن ْ ن  فِ  اآلِخةر َكةاْلَ ْمز َوفِة 934 

 

ِ ةةةةةة    ِْ ك   َنْحةةةةةة  َغَعةةةةةةنَْ رض َأَصةةةةةةاَل

َعةاَرَعْه 935   َواْلم 
َِ ة  اْلتَّْأنِْية

 .َواْلتَّاُّ  فِ

 

َ اَوَعةةةةةةهْ     َوَنْحةةةةةةِ  اٍْسةةةةةةتِْ َعاِل َواْلم 

 936 َْ ةةةَر َْ  .َواْلَ ةةةاُّ  َوْقِ ةةةا َكِلَمةةةْه َوَلةةةْ  

 

َْ َوالَّةةةةةال   ْشةةةةةَتِ َر ةةةةة  اإِلَشةةةةةاَرِة اْلم 
 م  فِ

َبةةةْع 937  َْ  .َواْمنَةةةْع ِدَ ةةةاَ ِة بِةةةالَ َقْيةةةدض 

 

ْع َكَح َِلةةةةةةْع    ةةةةةة َبةةةةةةيَّْن    َّ َْ  إِْن َلةةةةةةْ  

 لنا من األلفية ثالثة أبواب،  هذا ما قاله  
َّ

يف باب التصريف والذي بقي

ن اهلل بإذ–هذا الباب باب التصريف، وباب اإلعالل، وباب اإلدغام، ونختم 
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 .-إن شاء اهلل تعالى–األلفية، ورجائنا أن نختمها يف هذا الفصل  -تعالى

هذا يدخل يف التصريف ألنه فصٌل، يسأل عن الفصول التي ذكرها ابن مالك 

بين هذه األبواب، الفصول تتبع األبواب التي قبلها، هذا الباب الذي قرناه قبل 

 قليل، سماه ابن مالك باب التصريف.

 يه مخس مسائل: وذكر ف 

 : موضوع الصرف يعني الشيء الذي يبحث فيه الصرف.المسألْ ا ولى

 : تقسيم االسم والفعل إلى مجرٍد ومزيد وأوزان المجرد.ا مر الراين

 تعريف الحرف األصلي والزائد. والمسألْ الرالرْ:

 : كيفية الوزن.والمسألْ الرابعْ

 دة.: مواضع زيادة حروف الزياوالمسألْ الخامسْ

وقبل أن نتكلم يف شرح هذه األبيات، البد أن نذكر مقدمًة يف علم التصريف أو 

الصرف، ألن ابن مالك سمى هذا الباب التصريف، وذكر فيه أهم مقدمات علم 

 التصريف.

ويقال الصرف وكالهما اسٌم لعلٍم واحد، فالمتقدمون كانوا  التصر ا:

صرف، كابن الحاجب وابن مالك يسمونه التصريف، ثم سماه بعض المتأخرين بال

 فُاشتهر االسمان التصريف والصرف لهذا العلم.

التصريف أو الصرف إذا أردنا أن نعرفه من الناحية العملية، يعني التطبيقية 

 يعني أثره، يمكن أن نقول:

هو تحويل األصل الواحد إلى أمثلٍة مختلفة لمعاين مقصودة ال  التصر ا: 

 تحصل إال هبا.
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لى أصل من األصول فتحوله إلى أمثلٍة وأوزنٍة وصيٍغ أخرى لكي تدل أن تأيت إ 

كل صيغة على معنًى مقصود، كاسم الفاعل واسم المفعول، واسم التفضيل، 

والتثنية والجمع، إلى آخره، فهذا هو أثره ونتيجته العملية، تعريف التصريف 

 عملًيا.

ضابًطا لهذا العلم ألمكن أن أما تعريف التصريف علمًيا، لو أردنا تعريًفا علمًيا 

 نقول: 

علٌم يدرس بنية الكلمة، التي ليس بإعراٍب وال بناء، إًذا  :الصر  أو التصر ا

فالتصريف أو الصرف يبحث يف بنية الكلمة أي صيغة الكلمة، ما فيها من وزٍن 

وتقديٍم وتأخيٍر بين حروفها، وصحٍة واعتالٍل لحروفها، وزيادٍة وأصالة، الحروف 

 ة أو زائدة، ونحو ذلك.أصلي

 فل ِا   اَ بعع   ال رَ بين النح  والصر  فيِ ل: 

يدرس الحرف األخير من الكلمة؛ ألن الحرف األخير من الكلمة هو  :النح 

 الذي يقع عليه اإلعراب أو البناء.

 وباق  الكلمْ للصر . 

حمًدا يعني لو قلنا مثاًل كلمة محمد، النحو يقول ويخربك هل تقول محمٌد أو م

أو محمٍد؛ عمله يف الحرف األخير، يقول الكلمة هذه معربة أي آخرها يتغير 

 باإلعراب فمرة بالرفع، ومرة بالنصب ومرة بالجر.

فيخربك هل هذه الكلمة ُمحمد أو محِمد، أو َمحَمد، يعني تدرس  :أما الصر 

 بنية الكلمة صيغة الكلمة كيف تكون.

إذ بدأ  بشرح أبيات ابن مالك  ، نبدأثم نشرح ما ذكره ابن مالك 

 كالمه ببيان موضوع الصرف.
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ذكر موضوع الصرف، عندما نقول موضوع الصرف، موضوع العلم يعني 

الشيء الذي يبحث فيه هذا العلم، يعني التفسير مثاًل التفسير موضوع كالم اهلل 

 مثاًل، لو قلنا الميكانيكا موضوعها السيارات، وهكذا كل علٍم له موضوع.

الصرف ما موضوعه؟ يعني ما األشياء التي يبحث فيها ويدرسها؟ قال يف و

 ذلك ابن مالك: 

ةةةْر  َبةةةرِب ه  ِمةةةْن اْلصَّ  َ ةةةْر ع َوِشةةةْب  

 

َما بَِتْصةةةةةرِْ اض َ ةةةةةرِب    َوَمةةةةةا ِسةةةةةَ ا  

يقول الصرف يتعلق باألسماء المعربة وباألفعال، الصرف يدرس ويبحث  

 قط.ويتعلق باألسماء المعربة وباألفعال ف

أما الحروف فليس لها تصريف، يعني ال توزن، ال يقال وزنه كذا، وال تثنى، 

وال ُتجمع، وال ُتصغر، وهكذا، ليس لها تصريف، وإنما الذي يدخله التصريف من 

 الوزن والتصغير والتثنية والجمع، إلى غير ذلك من أحكام الصرف شيئين: 

ألفعال المتصرفة، وبقي أن األسماء المتمكنة أي المعربة، واألفعال يعني ا

  در  عند الت صيل شي ين:  نقول الصرف

األسماء المعربة العربية، البد أن نقيد األسماء بذلك، األسماء المعربة  ا ول:

 العربية، األسماء المعربة ماذا ُتخرج؟ المبنية.

الضمائر، أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة، أسماء الشرط،  :المبنياَ 

 م، هذه ليس لها تصريف.االستفها

األسماء المعربة العربية، ماذا تخرج األسماء العربية؟ األعجمية، األعجمية 

ليس لها تصريف يف األصل، ألن تصريفها يف لغتها، نعم إذا دخلت الكلمة 

األعجمية إلى العربية، ستخضع ألحكام العربية، يعني من حيث االشتقاق بعد 

 ها ذلك إال بعد أن تعرب وتدخل إلى اللغة العربية.ذلك والتثنية، والجمع ال يدرك
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أما يف األصل فهي كلمٌة أعجمية يعني ال نعرف أصولها، ال نعرف حروفها  

األصلية والزائدة، ال بمعرفة لغتها، لكن إذا دخلت إلى اللغة العربية عربت حينئٍذ 

 تخضع ألحكام العربية.

زيون ليس له تصريف، لكن عندما التلفزيون، ُعِرب إلى تلفاز، التلف :مرال يلِّ

ُعِرب إلى تلفاز، خضع ألحكام العربية، فجاز لك بعد ذلك أن تشتق منه وتقول 

 مثاًل متلفز، هذا برنامج متلفز، أنا أتلفز هذا الشيء، ونحو ذلك.

 الذي يبحث فيه الصرف األسماء المعربة العربية. :إِيا فالش ُّ ا ول

ة، عندما نقول األفعال المتصرفة ماذا ُنخرج؟ األفعال المتصرف :والش ُّ الراين

 األفعال الجامدة، مثل: )ليس، ونعم وبئس، وعسى عندكم تكون فعاًل، وهكذا(.

 إِيا الخالصْ أن الِب  دخل يف عل  الصر  شي ين: 

 .ْا سماُّ العربيْ المعرب 

 .ْوا فعال المتصرف 

 :والِب ٍ  دخل يف التصر ا

 .الحرو  كل ا 

 نيْ.وا سماُّ المب 

 .ْوا سماُّ ا ع مي 

 .وا فعال ال امدة 

 : وق ل ابن مالِّ 

ةةةْر  َبةةةرِب  ه  ِمةةةْن اْلصَّ  َ ةةةْر ع َوِشةةةْب  

 

َما بَِتْصةةةةةرِْ اض َ ةةةةةرِب    َوَمةةةةةا ِسةةةةةَ ا  

يعني أن الحروف بريئة من الصرف ليس لها تصريف، وشبهها ماذا يعني بشبه  
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إال إذا أشبه الحرف، لما  الحرف؟ يعني باألسماء المبنية، ألن االسم ال ُيبنى

 : على ق ل ابن مالِّشرحناه من قبل يف أول باب المعرب والمبني 

ْعةةةةةةَربع َوَمْبنِةةةةةة    َواٍْسةةةةةة   ِمنْةةةةةةه  م 

 

ةةةةةةْدنِ    ْوِ  م  ةةةةةةر   ِمةةةةةةَن اْلح 
 لَِشةةةةةةَبهض

 : وق له  

َما َوَما  َ ِرب بَِتْصرِْ اض  ِسَ ا  

 يف.ما سوى ذلك فإنه يدخل يف التصريف ويخضع ألحكام التصر

( ما أصله؟ بريء على وزن فعيل، ثم خففت الهمزة بربوقول ابن مالك )

 بالحذف، وهذا جائز، وقوله: 

َما َوَما  َ ِرب بَِتْصرِْ اض  ِسَ ا  

يكون أصله حرٌي على وزن فعيل ثم  ( ما أصله؟ يصح فيه الوجهان: أن رب)

خفف بحذف إحدى الياءين، ويصح أن تكون الكلمة على وزن فعل، حٍر على 

وزن فعل، فليس فيها حذف، ألن العرب تقول: هو حرٌي بكذا، وحٍر بكذا، 

 وحرصا بكذا، بمعنى حقيٌق وجدير.

 حرٌي. وأش ر ا:

صريف الكلمة، مسألًة مهمة جًدا تتعلق بت بعد ذلك يذكر ابن مالك 

وستؤثر فيما سيأيت عند الكالم عند كيفية الوزن، وهو انقسام الكلمة إلى مجرد 

 ومزيد.

الكلمة سواء كانت اسًما أو فعاًل مما يخضع للتصريف، يعني االسم العربي 

المعرب والفعل المتصرف، الكلمة من حيث التجرد والزيادة تنقسم إلى مجرٍد 

، فدعونا منذ البداية نلخص هذه المسألة، ثم نشرح ومزيد، سيفصل الكالم يف ذلك
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 .أبيات ابن مالك على التفصيل الذي ذكره  

فنبدأ باالسم، االسم يكون مجرًدا ومزيًدا، فاالسم مجرد يكون ثالثًيا، كقمر، 

ويكون رباعًيا، كجعفر، ويكون خماسًيا، االسم المجرد ويكون خماسًيا كـــ 

 فرزدق وسفرجل.

لمجرد له ثالثة أنواع، المجرد الثالثي، والمجرد الرباعي، إًذا فاالسم ا

 والمجرد الخماسي، هذا االسم المجرد.

وهو الذي زيد فيه حرف أو أكثر، فإنه يكون رباعًيا  وأما اٍس  المز د:

 كمسجد، أو خماسًيا كمنطلِق، أو سداسًيا كمستخِرج، أو سباعًيا كـــ استخراج.

باعًيا أو خماسًيا أو سداسًيا أو سباعًيا، ثم ننتقل االسم المزيد إما أن يكون ر

 إلى الفعل، الفعل كذلك ينقسم إلى مجرٍد ومزيد.

يكون ثالثًيا، كــ ذهب، ويكون رباعًيا، كـــ بعثر فقط، وال يأيت  فال عل الم ر :

 خماسًيا كاالسم، إما ثالثًيا أو رباعًيا.

، يأيت رباعًيا كـــ أخرج زدنا وهو الذي زيد فيه حرٌف أو أكثر وال عل المز د:

الهمزة، ويأيت خماسًيا: كـــ تخرج زدنا التاء وإحدى الراءين، ويأيت سداسًيا: كــــ 

 استخرج فقطن رباعي وخماسي وسداسي.

ٍ  ت   ا إخ ان أن اٍس  يف  َِ الِسمْ أعلى من ال عل بدرجْ، ٍ  ت  

 يلِّ؟ 

 : ثالثي، رباعي، خماسي.اٍس  الم ر 

 : ثالثي رباعي فقط.ال عل الم ر وأما 

 : رباعي، خماسي، وسداسي وسباعي.واٍس  المز د
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 : رباعي، خماسي، سداسي فقط.وال عل المز د

من هذه الخالصة السريعة فهمنا أن االسم يزيد على الفعل بدرجة، وأدركنا أن 

المجرد سواء من االسم أو من الفعل أقل ما يكون على كم حرف؟ على ثالثة 

ف، يعني ما يف مجرد أحادي وال ثنائي، يعني أن األسماء المعربة العربية أحر

واألفعال المتصرفة أقل ما تكون عليه ثالثة أحرف، ما يف فعل وال اسم معرب يأيت 

 على حرف أو حرفين.

هو دائًما الكالم على الماضي ألنه األصل، والمضارع واألمر مأخوذان منه، 

ون عليه االسم مهما زاد وطال االسم أكثر ما يكون عليه وفهمنا أيًضا أن أكثر ما يك

كم حرف؟ سبعة مهما زاد االسم بالزيادة، بالحروف الزائدة، فأقصى ما يبلغ سبعة 

 أحرف.

والفعل أقصى ما يصل إليه بالزيادة ستة أحرف، فهذه األمور كلها عرفناه من 

 هذه الخالصة.

ل ذلك وفصله، فقال ، وقد ذكر كاآلن نعود إلى أبيات ابن مالك 

 : 

ْ الَِْةةةةة    ةةةةةَر   َوَلةةةةةْيَء َأْ َنةةةةةى ِمةةةةةْن 

 

ْيةةةةرا   َْْصةةةةرِْ اض ِسةةةةَ   َمةةةةا غ   َقابِةةةةَل 

يقول قابل التصريف، الكلمات التي تقبل التصريف، وقد عرفنا ما هي؟  

األسماء العربية واألفعال المتصرفة، يقول: )قابل التصريف( الكلمات التي تقبل 

كون عليه ثالثة أحرف، معنى ذلك أن األسماء المعربة التصريف أدنى ما ت

 واألفعال المتصرفة أدنى وأقل ما تكون عليه ثالثة أحرف.

 مثل: قال وقواًل أو سمع سمًعا، وهكذا.

وال تكون أبًدا على حرف أو على حرفين، فإن وجدت منها شيًئا على حرٍف 
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ت فعاًل متصرًفا على أو على حرفين إن وجدت اسًما معرًبا على حرفين، أو وجد 

 حرف أو على حرفين، فاعلم أنه قد ُحِذف منه حرف أو حرفان.

أنه قد ُحِذف منه شيء من حروفه األصل أهنا ثالثة، ثم ُحذف منها شيء لعلة 

 تصريفية أو إعرابية.

يد، وأخ ودم، وأب، هذه األسماء من حيث العدد ثنائية، لكنها من  مرال يلِّ:

 هنا قد ُحِذف منها حرف، بداللة التصرف واالشتقاق.حيث الحقيقة ثالثية، أل

يد أصلها يدٌي، ألنه يعود إليه يف النسب، تقول: )يدوٌي( وكذلك دم أصلها 

)دموي( وكذلك األب واألخ )أبٌو وأخٌو( فلذلك لو قلت لك ثِن األب: أبوان، 

 عادت الواو المحذوفة.

ن حيث العدد ثنائية، قل، وبع، ونم، هذه أفعال متصرفة، وهي م ومرل يلِّ:

 ولكنها يف الحقيقة ثالثية، ُحِذف منها حرف فقل من قال يقول، إًذا فالعين واو.

وأما قل فإن العين التقت ساكنًة بالالم التي سكنت من أجل األمر، عندما 

التقى ساكنان، ُحِذف الساكن األول على القاعدة، وكذلك يف باع يبيع بع، وكذلك 

ذلك أيًضا )ِق نفسك النار( أو )ف بالعهد( ِق هذا فعل أمر  يف نام ينام نم، ومن

على فعلس واحد، من وقى يقي، واألصل أنه ثالث أحرف من وقى، يقي، 

 فاألصول واو وقاف وياء.

فحذف الحرف األول وُحِذف الحرف األخير لعلتين تصريفية، وبنائية، ومن 

دون )أيمُن اهلل(، قسم جمع ذلك أيًضا قول العرب: )ُم اهلل( ألفعل كذا وكذا، يري

 يمين، يقول: )أيمن اهلل( ثم يختصرون فيقولون: )ُم اهلل(.

)ُم( هذا اسم ولكنه أصله يتكون من ثالثة أحرف وُحذفت لكثر االستعمال، 

إًذا فالقاعدة أن قابل التصريف ال يقل عن ثالثة أحرف، فإن وجدت شيًئا منها على 
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 حروفها قد ُحِذف.أقل من ثالثة أحرف، فاعلم أن بعض 

 : ْ  قال ابن مالِّ 

َ ا  َ ةةةةرَّ َْ نَْتَ ةةةةى اْسةةةة ض َخْمةةةةءع اْن   َوم 

 

ةةةةةَزْ  فِْيةةةةةِه َفَمةةةةةا َسةةةةةبِعا َعةةةةةَدا    َوإِْن   

  اٍس  كما سبق قسمان:يقول:  

o .مز دع فيه 

o .وم ر ع عن الز ا ة 

فاالسم المجرد عن الزيادة تعريفه: االسم المجرد عن الزيادة ما كانت كل 

 كـــ سفرجل.حروفه أ
ٌ

 كفلس، أو رباعي كجعفر، أو خماسي
ٌ

 صلية، وهو إما ثالثي

 فعرفنا بذلك أن االسم المجرد أقصى ما يبلغ خمسة أحرف، وهذا قوله:

نَْتَ ى َ ا انْ  َخْمءع  اْس ض  َوم  َ رَّ َْ 

االسم المجرد أقصى ما يصل إليه خمسة أحرف، وأما االسم المزيد فهو ما 

وكم حرف ُيزاد فيه االسم المزيد؟ حرف أو أكثر، قد يزاد زيد فيه حرٌف أو أكثر، 

فيه حرف كمسجد، وقد يزاد فيه حرفان كمساجد، أو منتِصر، أو منطلِق، وقد يزاد 

فيه ثالثة أحرف كـــ مستخِرج، وقد يزاد فيه أربعة أحرف كـــ استخراج، األصول 

 خرج فقط، ومات سوى ذلك حروف زائدة.

 لمزيد أقصى ما يبلغ سبعة أحرف وهذا قوله:فعلمنا بذلك أن االسم ا

 َعَدا َسبِعا َفَما فِْيهِ    َز ْ  َوإِنْ 

بطريقٍة عجيبة، وقدرٍة فائقة يف النظم واالختصار،  ثم ذكر ابن مالك 

ذكر أوزان االسم الثالثي المجرد، االسم الثالثي المجرد له أوزان كثيرة، ومع 

 وحصرها يف بيٍت واحد. -اء اهللما ش-ذلك حصرها يف بيٍت واحد، هي عشرة 
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 فِال: 

ةةةة    َْ َوا   َوَغْيةةةةَر آِخةةةةرِ اْلر الَِْةةةة  اْفةةةةَت

 

ةةةة      ع  َْ انِيةةةةِه  َْ ْسةةةةكِْيَن  َْ  َواْكِسةةةةْر َوِدْ  

(؛ الثالثي كم حرف؟ وَغيَر آِخرِ الر الِْ يعني تعم جميع األوزان، يقول: ) 

 ثالث دعه ما لنا عالقة به.(؛ الحرف األخير الوَغيَر آِخرِ الر الِْ ثالثة، يقول: )

 (؛ أي الحرف األول والثاين.وَغيَر آِخرِ الر الِْ )

َْ  اْلر الَِْ  آِخرِ  َوَغْيرَ   َوا    َواْكِسرْ  اْفَت

يعني الحرف األول يف ثالثة أوجه: الفتح والضم والكسر، والحرف الثاين فيه 

 ثالثة أوجه الفتح والضم والكسر، ثم قال: 

انِيهِ  َْْسكِْينَ  َوِد ْ  ع     َْ َْ 

الثاين يف الفتح والضم والكسر، وزد معها التسكين، فالحرف األول كم من 

وجه؟ ثالثة، والحرف الثاين كم فيه من وجه؟ أربعة، أربعة ضرب ثالثة؟ اثني عشر 

 وجًها، هذه هي األوجه المتصورة عقاًل يف االسم الثالثي.

والراين ن عله مرة م ت ِ ا ْ  نبتدأ بِكر م ت ح ا ول ن عل ا ول م ت ِ ا، 

 معم ِما ْ  مكس ِرا ْ  ساكنِا:

 : َفَعٌل، كقمر وجبل وبطل، ونحو ذلك.فال دن ا ول 

 : َفُعٌل كـــ عضد.ال دن الراين

: فتح األول وكسر الثاين، َفِعٌل، كحذر وكبد، وكتف، وحٍر، حري ال دن الرالَ

 هذه فعل، ثم تعل إعالل المنقوص حٍر.

: فتح األول وسكون الثاين: َفْعٌل، كسهل وصعب، وشمس ابعوال دن الر

 ونحو ذلك.
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ثم ننتقل بعد ذلك إلى مضموم األول فنبدأ بمضموم األول مفتوح الثاين،  

 ُفَعٌل، كــ ُصرد اسم طير، وغرف جمع غرفة، وُحطم، كثير التحطيم.

تب، : بضم األول وضم الثاين: ُفُعٌل، مثاله ُعنق، وجنب، وكال دن السا  

وُحُمر، حمر جمع ماذا؟ حمر إذا كانت ُفعل تكون جمع حمار، ودرسنا ذلك يف 

 جموع التكسير.

على حسب هذا الرتتيب: بضم األول وكسر الثاين: ُفِعٌل وهذا  ال دن السابع:

سنرتك الكلم عليه بعد قليل، ألن ابن مالك سينص عليه فيه مشكلة، سيتكلم عليه 

 .-إن شاء اهلل–

: بضم األول وسكون الثاين ُفْعٌل مثل ُقفل، وحلو، وُحْمر جمع نال دن الرام

 ماذا؟ جمع أحمر وحمراء.

اآلن انتهينا من مضموم األول اآلن ننتقل إلى مكسور األول،  ال دن التاسع:

 مكسور األول مفتوح الثاين مثل: فَِعٌل كـــ عنب، وسمن.

لثاين، فُِعٌل، وهذا : على هذا الرتتيب مكسور األول مضموم اوال دن العاشر

 أيًضا فيه مشكلة سيأيت الكالم عليه.

مكسور األول، مكسور الثاين: فِِعٌل مثل إبل وإبط، لغة يف  ال دن الحا ب عشر:

 إبط، وهذا نادر، لكنه موجود يف العربية.

 : بكسر األول وسكون الثاين، فِْعٌل كعلم، وسلم.ال دن الراين عشر

سم الثالثي المجرد، وقد جاء كما رأيتم من فهذا البيت عم وشمل أوزان اال

كل األوجه المحتملة لهذا الثالثي سوى وزنين اجتمع فيهما الضم والكسر، إما أن 

الضم األول والكسر الثاين، ُفِعل، أو بالعكس فُِعل، هذان الوزنان بسبب الثقل 

 الواضح فيهما حصل فيهما إشكال، وهجران للعرب لهما.
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 : ع فِال يف يلِّ وخص   ابن مالِّ ببي 

ةةةةةةل   ِِ ةةةةةةلع أ ْ ِمةةةةةةَل َواْلَعْكةةةةةةء  َ  ع 
 َوفِ

 

ِعةةةةْل    َْْخِصةةةةْيَل فِْعةةةةلض بِ   ْصةةةةِدِ ْ   َِ  لِ

يعني أن القسمة العقلية كما رأيتم ردت إلى اثني عشر وزًنا، عشرو منها  

 مستعملة، تسعة مستعملة استعمااًل كثيًرا، والعاشر فِعل كإبل نادر لكنه موجود.

ان اجتمع فيهما الضم والكسر، خصهما بكالم فقال: أحدهما والوزنان اللذ

 مهمل أي لم ُيستعمل، والثاين قليل، وكان ينبغي أن يقول نادر.

أما المهمل: فهو فُِعل، يقول هذا مهمل لم يرد عليه اسٌم ثالثي يف اللغة 

 العربية.

: -تعالى-استشكلوا على ذلك ورود قراءة شاذة ألبي السمال، يف قوله 

؛ فقرأها ابن السمال: والسماء ذاِت الِحُبك؛ [7الِار اَ:] (ٻ ٻٱ )

افصل الكلمة األخيرة وحدها: ِحُبك فُِعل، فصارت ِحُبك على وزن فُِعل، 

والصواب يف هذه القراءة إن صحت وثبتت ألن القراءة الشاذة، البد من التثبت من 

كسًرا أصلًيا،  صحة سندها أواًل إن ثبتت فالكسر الذي أصاب أول الكلمة ليس

الكلمة ليست يف األصل مكسورة األول ِحُبك، وإنما هي ُحُبك، ولكن ُكِسر أولها 

لمناسبة الكسرة التي قبلها يف قوله: )ذاِت الِحُبك( وحركات المناسبة تأيت عند 

 بعض العرب وخاصة األعراب منهم.

ناسبة كقراءة األعراب الَحَمِد هلل هي الُحمد هلل، فبعض األعراب كسر لم

الكسرة بعدها، فهذه حركات مناسبة ليست حركات أصلية، فعلى ذلك ال تخرم 

هذه القراءة قولنا إن فُِعل مهملة لم تأيت عليه كلمٌة هي على هذا الوزن يف األصل، 

 والُحُبك، بمعنى طرائق النجوم يف السماء.

ماء ( يعني ُفِعل يف األسوالعكء  ِلوأما الوزن القليل فهو عكسه، قال: )

 الثالثية عند ابن مالك قليل يعني نادر.
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قالوا: والذي جاء من األسماء الثالثية على ُفِعل، ثالثة أسماء، وهي )ُدِوئل، 

وُرئِم، ووِعل(، أما ُدوئِل فهو اسم دويبة صغيرة سميت عليها القبيلة المشهورة من 

ن معناها، من أراد كنانة التي ُينسب إليها أبو األسود الدؤلي، وُرئِم ال تسألونني ع

 معناها فليراجع الكتب، ووِعل: لغٌة يف الوعل عنز الجبل.

والجمهور على أن هذه الكلمات ليست على وزن وُفِعل أصالًة، هم يقولون 

نحن نتكلم يف األصول، ال نتكلم على ما قد يطرأ على الكلمة، فيقولون: هذه 

فعال ثالثية مبنية للمجهول، الكلمات: )ُدِوئل، وُرئِم، ووِعل(، هذه يف األصل أ

كما تقول: ُضِرب وشِرب، أفعال ثالثية مبنية للمجهول، ثم نقلت إلى االسمية، 

 وسميت هبا هذه الدابة.

وسبق عندما تكلمنا يف باب العلم ويف أكثر من باب أننا نبهنا على أن العلم 

أن تسمي  يعني تسمية األشياء ُيمكن أن تنقل إليها من جميع أبواب اللغة، يمكن

باالسم الجامد، واالسم المشتق، والمصدر، وباألفعال على خالف أنواعها، 

ماضي، ومضارع، وأمر، فعل متعدي والزم، وفعل مبني للمعلوم، فعل مبني 

 للمجهول.

ويمكن أن تسمي بالجملة، جملة اسمية أو فعلية، أو تسمي بشبه جملة، باب 

من هذا، فــ ُدوئِل مبني للمجهول سميت التسمية يف اللغة واسع جًدا، قالوا: هذا 

هذه الدابة به، فلهذا لو أردنا أن نمثل اآلن على بعض هذه األوزان، أو األوزان 

التي ستأيت يف المجرد الرباعي والمجرد الخماسي، دائًما ال تمثل بأعالم، ال تمثيل 

 باألعالم يف الصرف، ألن األعالم أغلبها منقول، والمرتجل فيها قليل.

العلم المنقول ال يدل على أن هذا هو أصله يف التسمية، وإنما قد يكون و

منقواًل من باب آخر من اللغة، ولهذا قالوا: الرباعي المجرد الذي على وزن فعلل، 

مثاله: قالوا: جعفر، ماذا أرادوا بجعفٍر هنا، تعود إلى كتب الصرف ما معنى جعفر؟ 
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 نقول جعفر هو النهر الصغير. 

المعنى باللغة، وبه سمي الرجل، داللة على الكرم، فجعفر ال  هذا هو أصل

يراد به العلم اسم اإلنسان، إنما يراد به اسم األجناس اسم هنر، فالخالصة أن 

االسم الثالثي المجرد أدت القسمة العقلية إلى إيجاد اثني عشر وزًنا له، فتسعة 

إنه نادر، واألظهر أنه مهمل مستعملة بكثرة، وفِعل نادر، وُفِعل أثبته بعضهم وقال 

 وما جاء عليه فهو منقول.

والوزن األخير فُِعل، وهذا مهمل، فخالصة الخالصة أن االسم الثالثي 

المجرد كم له من وزن؟ له عشرة أوزان، ثم بعد ذلك انتقل ابن مالك بعد أن ذكر 

ثالثي أوزان االسم المجرد انتقل إلى ذكر أوزان الفعل المجرد، الفعل المجرد ال

 وهي أربعة، فذكرها أيًضا وحصرها يف بيٍت واحد، فقال: 

ةةة َّ َواْكِسةةةرِ اْلرَّةةةانَِ  ِمةةةْن  َْ َوا   َواْفةةةَت

 

ةةةةةِمنْ    ْ الَِْةةةةة  َوِدْ  َنْحةةةةةَ  ا   فِْعةةةةةلض 

 قال:  

ةةة َّ َواْكِسةةةرِ اْلرَّةةةانَِ  ِمةةةنْ  َْ َوا   َواْفةةةَت

 

ةةةةةِمنْ    ْ الَِْةةةةة  َوِدْ  َنْحةةةةةَ  ا   فِْعةةةةةلض 

الثالثي المجرد له أربعة أوزان، وذلك ألن أوله : إن الفعل يقول  

 مفتوح، الحرف األول مفتوح، والحرف األخير ال عالقة له بالصرف.

األخير ما لنا عالقة به، واألول دائًما مفتوح، والثاين: لك فيه الفتح والكسر 

 والضم، ثالثة ضرب واحد النتيجة ثالثة.

 غلب، كـــ ذهب وخرج ودخل.َفَعَل، وهذا هو األكثر واأل ال دن ا ول:

 بفتح األول وكسر الثاين َفِعَل، كشرب وفرح. ال دن الراين:

 بفتح األول وضم الثاين: َفُعَل مثل َعُظم وشرف. :ال دن الرالَ
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﷽ 
 

هذه األوزان الثالثة للفعل الثالثي المجرد نص  بعد أن ذكر ابن مالك 

ي وزن فعل كضمن وضرب (؛ يعنود  نح  امنعلى الوزن الرابع فقال: )

وشرب، وهذا الوزن األخير خاٌص بالفعل المبني للمهول، وأما األوزان الثالثة 

 األولى، فخاصٌة بالفعل المبني للمعلوم.

إًذا فابن مالك كم ذكر من وزٍن للفعل الثالثي المجرد؟ أربعة أوزان، ثالثة 

 يين يف المسألة.للمبني للمعلوم، وواحد للمبني للمجهول، وهذا هو قول الكوف

وأما البصريون فإهنم يرون أن الفعل الثالثي المجرد، له ثالثة أوزان فقط، 

وهي أوزان الفعل المبني للمجهول، َفَعل، وَفُعل، وفِعل، نعم األوزان الثالثة 

 المذكورة للفعل المبنية للمعلوم.

يعني أما صيغة المبني للمجهول: ُفِعل فإهنم يروهنا فرًعا عن هذه الصيغ، 

يقولون صيغة المبني للمجهول فرٌع عن صيغ المبني للمعلوم، وليست صيغًة 

أصلية، والدليل على ذلك أهنا تأيت من فعل وتقول يف ضرب ُضِرب، وتأيت من 

فعل، وتأيت من َفُعل، دل ذلك على أنه ليست صيغًة أصلية خاصًة هبذه األفعال، 

من المبني للمعلوم، إلى المبني وإنما هي صيغة فرعية تنشأ عن قلب هذه الصيغ 

 .-واهلل أعلم–للمجهول، وقولهم هو األظهر 

بعد أن ذكر الفعل الثالثي المجرد، ذكر الفعل الرباعي  ثم قال 
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 المجرد، والفعل المزيد فقال:  

ةةةةةةةةةةْرَ ا  َ  َأْرَبةةةةةةةةةةعع إِْن ج  نَْتَ ةةةةةةةةةةا  َوم 

 

ْيةةةةةِه َفَمةةةةةا ِسةةةةةت ص َعةةةةةَدا  
ةةةةةَزْ  فِ  َوإِْن   

جرد أقل ما يكون عليه ثالثة أحرف كما سبق، وأكثر ما يكون يقول الفعل الم 

 عليه أربعة أحرف.

الفعل الرباعي المجرد كم له من وزن؟ وزن أو زنان؟ هو له فعلل، وزنه فعلل 

 كــ بعثر، وطمئن، وزلزل، إلى آخره.

ُبعثِر ُفعلل، إًذا على الخالف السابق، إذا أخذنا بقول الكوفيين، نقول: إن له 

، فعلل، وُفعلل، وإن أخذنا بقول البصريين والجمهور، قلنا له وزن واحد وزنين

فقط، فعلل، أو ُفعلِل ففرٌع عن فعلل، وأما الفعل المزيد فإنه ال يزيد بالحروف 

 الزائدة عن ستة أحرف، كما سبق شرحه، وهذا قوله: وإن يزد فيه فما سًتا عدا سل.

األصل يف األفعال والمضارع ُيؤخذ الكالم دائًما على الفعل الماضي ألنه هو 

منه واألمر يؤخذ منه، نحن نتكلم عن الفعل الماضي، هذه أوزانه، ثم يف الصرف 

هناك موضوع عن كيفية صوغ المضارع من الماضي، وموضوٌع آخر عن كيفية 

صوغ األمر من المضارع، ألهنم يرون أن األمر من المضارع، والمضارع من 

 ا على أن الفعل الماضي هو أصل األفعال.الماضي، إال أهنم اتفقو

بعد ذلك أوزان االسم الرباعي المجرد، ألننا ذكرنا  ثم ذكر ابن مالك 

أن االسم المجرد إما ثالثي وذكر أن له عشرة أوزان، واآلن يذكر أوزان االسم 

 الرباعي المجرد فقال: 

َبةةةةةةةا ض َفْعَلةةةةةةةل    ر 
َ ةةةةةةةرَّ ض  ٍَْسةةةةةةة ض م 

 

ةةةةةةةةةةل  َوفِْعِلةةةةةةةةةةلع َوفِْعَلةةةةةةةةةة   ْعل   لع َوف 

ْعَللع  فَِعَل  َوَمعْ    ف 

َفْعَلُل، بفتح األول  ال دن ا ولفذكر ستة أوزان لالسم الرباعي المجرد، 
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 وسكون الثاين وفتح الثالث، فعلٌل وهو األكثر فيه، نحو جعفر.

فِْعلٌِل بكسر األول والثالث وسكون الثاين، نحو زبرج، وهذا  وال دن الراين: 

ينة تسمى زبرج، كالحلي وما إلى ذلك ومن ذلك سمسم، هو على اسٌم للزينة أي ز

 وزن فِْعلٌِل.

فِْعَلٌل بكسر األول وسكون الثاين وفتح الثالث، مثاله درهم،  ال دن الرالَ:

 وهجرع، يقال: رجٌل هجرٌع إذا كان طويل أعرج.

ُفْعُلُل بضمتين بينهما سكون، مثال ذلك ُبرثن وهو مخلب  وال دن الرابع:

 د، وجرهم وهو اسم قبيلة عربية مشهورة.األس

فَِعْل بكسر األول وفتح الثاين وسكون الثالث، مثاله: هجرب،  وال دن الخامء:

 هجرب من أسماء األسد وقمطٌر وهو وعاء الكتب.

 :ُفْعَلٌل بضم األول وسكون الثاين وفتح الثالث، قالوا مثاله وال دن السا  :

 ضر، أو ذكر الجراد.جهدب، تعرفون الجهدب الجراد األخ

 (.63:22@)  الب:

 جهدب عندكم جهدب، ما أعرفه. الشيخ:

المهم: فذكر ابن مالك لالسم الرباعي المجرد ستة أوزان، الخمسة األولى 

متفٌق عليها، والوزن السادس وهو فعلل مختلٌف فيه، أثبته الكوفيين واألخفش من 

لبصريين ال يثبتونه، ألهنم يرون البصريين، وتابعهم ابن مالك كما رأيتم، وجمهور ا

 أنه ليس وزًنا أصلًيا وإنما هو فرٌع عن فعلل.

لماذا جعلوه فرًعا عن ُفعلل؟ يقولون: كل الكلمات وهي قليلة، كل الكلمات 

التي جاءت على فعلل، وهي رباعية سمع فيها أيًضا ُفعلل، فجهدب ُسِمع فيها 

لى ُفعَلل، طلًبا للتخفيف أو غير جهدب، فهذا يدل على أصلها ُفعُلل، ثم غيرت إ
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 ذلك، ويدل على ذلك أكثر أن هناك كلمات كثيرة على فعُلل، لم يقال فيها ُفعَلل. 

يعني ُفعَلل كلمات قليلة ومع ذلك كلها قيل أيًضا فيها ُفعُلل، وهناك كلمات 

، أخرى على ُفعُلل ولم يقال فيها ُفعَلل، فلهذا تابع الجماهير يف ذلك قول البصريين

قالوا: إن أوزان االسم الرباعي المجرد خمسة، وخرجوا منها السادس ُفعَلل، قالوا 

إنه وزن فرعي، وليس وزًنا أصلًيا، يعني مثاًل لو قلنا كلمة ُعنُق، ما وزن عنق؟ وزن 

 عنف ُفُعل.

 من أحكام الصرف أن كل اسم على وزن ُفُعل يجو أن يخفف على ُفْعل

نق على وزن فعل؟ لو قالها مثاًل شاعر، لو قالها فتقول ُعنق، فهل تقول إن ع 

قائل ُعنْق نقول على وزن ُفُعل، لكن خففت على ُفْعل من باب التخفيف إًذا 

انتقلت من أصلها إلى فرع، فنحن ما ننظر إلى هذه الفروع التي تأيت من باب 

 التخفيف، أو تأيت لسبب آخر.

ويقال لك كل ثالثي عينه حرف  لو قلنا كلمة بحر وهنر على وزن َفَعل، مراِل:

حلق يجوز لك فيه الفتح تخفيًفا، فتقول َبَحر وَنَهر، فنقول إن وزنه َفَعل، نقول ال 

إن وزنه َفْعٌل وأما بحر وَنَهر فهذا نطق فرعي عن النطق األصلي ونحن إنما نتعامل 

 مع األصول، واألصول تعرف بالكثرة.

ل إنه هو األصل، بعد أن ذكر ابن نراجع ونجد أن األكثر جاء على ذلك، نقو

أوزان االسم الثالثي المجرد عشرة، ثم ذكر أوزان االسم الرباعي  مالك 

 المجرد وقال إهنا ستة، انتقل اآلن ليذكر لنا أوزان االسم الخماسي المجرد.

 : ويف يلِّ  ِ ل 

ةةةةةةةةةةةةلض   َوإِْن َعةةةةةةةةةةةةالَ َفَمةةةةةةةةةةةةْع َفَعل 

 

 َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ   َفْعَلِلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالَ   

َعْلةةةةةةةةلض وَ   ا ف  َِ  فِْعَلةةةةةةةةل  َوَمةةةةةةةةا َكةةةةةةةة

 

ِِْل اْنَتَمةةةةةى   ْ ةةةةةد َأْو اْلةةةةةنَّ  َغةةةةةاَ َر لِْلزَّ
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فأشار بقوله وإن عال، هو ذكر أوزان االسم الرباعي المجرد، عندما انتهى قال: 

وإن عال، يعني إن عال االسم إلى أقصى ما يصل إليه من الحروف يف التجرد، 

فذكر لنا كم وزن؟ خمسة أو وعرفنا من قبل، أهنا خمسة فأوزانه هذه المذكورة، 

 ستة؟ أربعة، ذكر أربعة أوزان.

هو وزن َفَعّلٌل بفتح األول وفتح الثاين وسكون الثالث، وفتح  :ال دن ا ول

 الرابع، نحو سفرجٌل وفرزدٌق.

السفرجل اسم شيٌء يؤكل، والفرزدق يطلق على العجينة إذا جمعت تسمى 

 فرزدًقا.

ألول وسكون الثاين وفتح الثالث وكسر الرابع َفْعَللِل بفتح ا وال دن الراين:

وهذا قليل، من أمثلته جحمرش، يقولون امرأة جحمرٌش وهي المرأة العجوز جًدا 

 إذا كربت يف السن كثيًرا قالوا لها ذلك.

ُفَعلٍِّل بضم األول وفتح الثاين وسكون الثالث وكسر الرابع،  :وال دن الرابع

قزعمل، وهو الشيء القليل، يقولون ليس معه وال ُفَعلٍِّل وهو أيًضا قليل مثاله 

 قزعملة، أي ليس معه شيء.

فِْعَللٌّ بفتح األول وسكون الثاين وفتح الثالث وسكون الرابع  :وال دن ا خير

 فِْعَللٌّ مثاله: قرطعٌب.

 ، فِْعَللٌّ نعم فِْعَللٌّ بكسر األول وسكون الثاين وفتح الثالث وسكون الرابع فِْعَللٌّ

ٌب وأيًضا بمعنى الشيء القليل وإن قال قائل لماذا تأتون هبذا األمثلة الغريبة كقرطع

 لهذه األوزان؟ 

ما سيأيت ذكره وهو أن األغلب يف اللغة العربية هو الثالثي،  :ال  اب عن يلِّ

فلهذا كما سمعتم أتينا بأمثلة واضحة ومشهورة، وأما الرباعي المجرد، فهو قليل 
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وأما الخماسي المجرد فهو نادر وبعض أوزانه أندر من لكنه موجود ومستعمل،  

 بعض، فلهذا لم يأيت عليه إال هذه الكلمات النادرة.

أوزان االسم الثالثي وأوزان االسم الرباعي  بعد أن ذكر ابن مالك 

وأوزان االسم الخماسي المجرد، وذكر أوزان الفعل الثالثي المجرد، وذكر الفعل 

 ك بقوله: الرباعي المجرد، ختم ذل

 َوفِْعَلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  َوَمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 

ِِْل اْنَتَمةةةةةى   ْ ةةةةةد َأْو اْلةةةةةنَّ  َغةةةةةاَ َر لِْلزَّ

يقول: فإن وجدت اسًما معرًبا أو فعاًل متصرًفا بعد ذلك ليس على شيٍء من  

هذه األوزان التي ذكرهتا فاعلم أن فيه زيادة وهذا الذي بالزيد، زاد يزيد زيًدا أو فيه 

ذلك من قبل، أما النقص كما مثلنا من قبل بكلمة نقص أي حذف، وقد أشرنا إلى 

 يد، ودم وفم وقم، وأما الزيادة فنحو استخراج واقتدار ونحو ذلك.

لكي نختم الدرس، نقول نستخلص من كل ما ذكرناه من قبل، وما  :الخالصْ

 شرحناه من كالم ابن مالك أن االسم ينقسم إلى مجرٍد ومزيد.

؟ عشرة أوزان، له عشرة اثنان مهمالن، له وأن االسم المجرد كم له من وزن

 عشرة أوزان، واالسم الرباعي المجرد له ستة أوزان.

 واالسم الخماسي المجرد: له أربعة أوزان.

وأن االسم المزيد يأيت رباعًيا وخماسًيا وسداسًيا وسباعًيا وأن الفعل كذلك 

زن أربعة أوزان ينقسم إلى مجرٍد ومزيد، فالفعل المجرد يكون ثالثًيا وله كم و

 ويأيت رباعًيا، وأما الفعل المزيد فيأيت رباعًيا وخماسًيا وسداسًيا.

هنا نقف ألن ابن مالك بعد ذلك سيبدأ بالكالم على كيفية الوزن، وهذا الذي 

 يف المحاضرة القادمة. -إن شاء اهلل–سنبدأ به 

 عين.واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجم
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 الدرس الثاني والثالثون بعد املائة
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

من شهر ذي الحجة، من سنة خمٍس وثالثين وأربعمائة  االثنين السادس والعشرين

 .وألف من هجرة المصطفي 

نحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل 

عليه –وتوفيقه الدرس الثاين والثالثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 . -رحمة اهلل

ح باب التصريف وذكرنا أن هذا الباب عقد وكنا قد توقفنا يف آخر درس يف شر

يف ثالثة وعشرين بيًتا شرحنا منها يف الدرس الماضي عشرة  ابن مالك 

 ما تيسر من هذه األبيات. -إن شاء اهلل تعالى–أبيات، ونشرح يف هذا الدرس 

ما يدخل يف التصريف أي يقبل التصريف وما  فبعد أن ذكر ابن مالك 

رد من األسماء، ومن األفعال، وبيَّن أنواعه، ثم بعد ذلك ال يدخل ثم بيَّن المج

تكلم على ما يبلغه االسم والفعل يف الزيادة، ينتقل بعد ذلك إلى كالم على تعريف 
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الحرف األصلي والحرف الزائد، ثم يتكلم على كيفية الوزن، ويف آخر الباب يذكر  

 مواضع الزيادة.

 لزائد: يف تعريف الحرف األصلي والحرف ا فيقول 

ب  ِِ  َواْلَحةةةةْر   إِْن َ ْلةةةةَزم َفَأْصةةةةلع َوالَّةةةة

 

ب  ِِ ةةةةا اْ ت ةةةة َْ ةةةةد  ِمْرةةةةل  
ا ِ  ٍَ َ ْلةةةةَزم  اْلزَّ

الحرف الزائد هو الذي يلزم جميع تصاريف الكلمة، مهما  :  ِ ل 

صرفت الكلمة على أوجهها المختلفة من فعٍل ماضي ومضارع وأمر، ومن مصدر 

لمشتقات كاسم المكان، والزمان واآللة، واسم فاعل واسم مفعول وبقية ا

 فالحرف األصلي يجب أن يبقى يف جميع التصرفات ال يسقط يف شيٍء منها.

وأما الحرف الزائد فهو الذي يسقط يف شيٍء من هذه التصرفات، الحرف الذي 

يسقط يف شيء من هذه التصرفات، ولو يف تصرف واحد، فإنه يكون حرًفا زائًدا 

 و حرٌف مزيد.يقال حرٌف زائد أ

لو أخذنا مثاًل الكتابة، الكتابة نجد أن الحروف األصلية فيها أو  :مرال يلِّ

األحرف األصلية فيها هي الكاف والتاء، والباء، يسموهنا يف الصرف أو التصريف 

األرف األصلية، وتسمى يف المعاجم أو عند علماء اللغة باألصل أو الجذر أو 

 المادة.

اف والتاء والباء، مهما صرفتها تجد هذه األحرف فيها، فاألصل عندنا هنا الك

فتقول كتب ويكتب واكتب، وتقول كتاب وكتابة، ومكتب ومكتبة، وكاتب 

 ومكتوب، وكتيبة، وكتائب، وكتاب، إلى آخره.

ثم تجد بعض األحرف تأيت يف بعض التصرفات دون بعض، كاأللف يف كاتب، 

م والواو زائدتان، وكذلك األلف يف ال نجدها يف كتب، وإذا قلت مكتوب، فالمي

كتاب، وإذا قلت كتيبة فالزائد فيها التاء والياء، وإذا قلت كتائب، فالزائد األلف 
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 والهمزة، وإذا قلت مكتب، فالزائد الميم، ومكتبة: الميم والتاء وهكذا.

إًذا فالحروف األصلية هي التي تثبت يف جميع التصرفات، والحروف الزائدة 

قط يف شيٍء من هذه التصرفات، وابن مالك مثَّل لنا بتاء الفعل هي التي تس

 )احتذي(؛ قال: احتذى يحتذي احتذاًء.

ولو تأملنا يف األصول لوجدناها من الفعل حذا يحذو األصول هي الحاء 

والذال والواو، ما سوى ذلك زائد، فإذا قلت: )يحتذي( فالهمزة زائدة والتاء 

زة والتاء، وأما الياء يف )يحتذي( واأللف يف زائدة، )احتذى، يحتذي(، الهم

)احتذى(، وكذلك األلف يف )حذا( فكلها منقلبة عن الواو األصل يف حذا يحذو، 

يف طريقة  -إن شاء اهلل–كلها منقلبة عن األصل وهو الواو وستأيت إشارٌة إلى ذلك 

 الوزن.

االشتقاق من ويقودنا هذا إلى اإلشارة بسرعة إلى الكالم على االشتقاق، فإن 

أهم أو أهم خصائص اللغة العربية عندما يذكر الدارسون لغات العالمية يذكرون 

خصائص كل لغة، فأهم خاصية يف اللغة العربية، أهنا لغة اشتقاقية، ومعنى ذلك أن 

 بعضها ُيؤخذ من بعٍض بطريق االشتقاق.

نأيت االشتقاق مأخوٌذ من الشق، يعني أن الكلمات ُيشق بعضها من بعض، ف

إلى األصل أو نقول الجذر أو المادة وهي َكَتب ثم نشق من هذا األصل كلمات 

كثيرة، لكن هذا االشتقاق يكون بطرق مطردة قياسية، كل طريٍق قياسي يؤدي إلى 

 معنى.

 على فعل، ككتب. فالماا :

 له أربعة صيغ حسب أحرف المضارعة. :والمعار 

 : له صيغته.وا مر
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عل إذا أردت أن تأخذ من الكتابة اسًما تطلقه على من فعل فإذا أردت اسم الفا  

الكتابة فتقول: كاتب على فاعل، ومن وقعت عليه الكتابة تسميه على وزن مفعول 

 مكتوب.

والمكان الِب ِْع فيه الكتابْ م عل، مكتب، و كِا،  ِا  سمى اٍشتِاَ، 

 واٍشتِاَ له أ ميْ كبيرة يف اللرْ،  م رض عدة، من ا: 

ه يبقي المعنى اإلجمالي يف كل هذه التصرفات، معنى الكتابة يبقى يف كل أن

هذه التصرفات مهما كثرت، ومهما أخذنا اشتقاقات جديدة لم تكن معروفة 

للكلمة من قبل، وأيًضا هذه فائدة أخرى لالشتقاق، وهي أهنا أهم طريقة لنمو 

 اللغة، وثراءها.

إن هناك جهاًزا جديًدا خرج وسميناه فلو أتينا مثاًل برجٍل جاهلي وقلنا له 

هاتف، كلمة هاتف لو بحثنا عنها يف المعاجم ال نجدها، ألن الهاتف وإطالقه على 

هذا الجهاز الجديد أصاًل جديد لم تكن تعرفه العرب، لكن العربي عندما يسمع 

 هباتف يعرف مباشرة أنه شيء يهتف، ال يعرف التفاصيل لكن 
َّ

أن جهاًزا ما سمي

المعنى اإلجمالين وهذا أمٌر مهم، بخالف اللغات األخرى التي تعتمد على يعرف 

 االرتجال.

االرتجال يعني أن تجمع حروًفا تنسق بين حروف حتى تخرج بكلمة تعجبك، 

 فتطلقها على هذا االكتشاف أو االقرتاع، أو على شركتك أو محلك، أو نحو ذلك.

يف اللغة، ال يعرفها وال يعرف فاالرتجال أن تأيت بكلمة جديدة ليس لها أصل 

 معناها إال من وضعها.

اآلخرون ال يعرفون عنها شيًئا ال كثيًرا وال قلياًل ال معنى إجمالي وال معنى 

تفصيلًيا، بخالف اللغات التي تعتمد على االشتقاق، فنحن إذا أخذنا الكلمة 
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ذا يحفظ الجديدة بطريٍق قياسي عن طريق االشتقاق يبقى المعنى اإلجمالي، وه

المعنى ألصحاب اللغة، فال يقعون يف إحراٍج كبير، وال يبتعدون كثيًرا عن لغتهم 

 عندما تكثر هذه الكلمات الجديدة.

وهذا الذي يجعل اللغة قادرة على مواكبة الجديد، فاللغة العربية لم تتغير منذ 

ر العصر الجاهلي، وإنما تزيد وتنمو، وتثرى، وتستطيع أن تواكب جميع العصو

والحاجات بسبب اضطراد االشتقاق فيها، ومع ذلك يبقى أهلها مرتبطين هبا وهبذه 

األشياء الجديدة وال يجدون فيها عنًتا، بخالف كثيٍر من اللغات األخرى، التي ال 

 تعتمد على االشتقاق فيضطرون إلى كثرة االرتجال.

أصحاب  فكثرة االرتجال تؤدي إلى وجود الكلمات الجديدة التي ال يعرفها

اللغة مهما كان اإلنسان متخصًصا يف اللغة، وكثرت هذه الكلمات المرتجلة عليه، 

 سيجهلها، فإذا كانت خمًسا ثم عشًرا ثم مائة ثم ألًفا ثم خمسين ألًفا.

تصور لغة يقولون فيها أكثر من خمسين ألف كلمة مرتجلة جديدة كيف تنكون 

نجليزية، أكثر اللغات األوربية هذه اللغة؟ وهذا الذي حدث اآلن يف اللغة اإل

 والهندية ليس فيها اشتقاق، اشتقاق مضطرد، فلهذا يكثر عندهم االرتجال.

يسمونه عندهم اصطالحات، يقولون هذا اصطالح ربما تأيت إلى مرتجم كبير 

يف لغة من هذه اللغات تسأله عن معنى كلمة يقول: ما أعرفها، كيف يعني ما 

طلح، أي لعلها كلمة مرتجلة وضعت ما يعرفها من تعرفها؟! يقول: لعلها مص

وضعها، فالبد أن تعود إلى معجم مثاًل أو إلى كتاب جديد يخربك عن معناها، ما 

تستطيع أن تعرف معناها من لفظها، وال قريًبا من معناها، وال معناها اإلجمالي، 

 حتى تعود إلى االصطالح الذي وضعه واضعها لهذه الكلمة.

تغير هذه اللغات، فلهذا يذكر بعض الدارسين أن اللغة فلهذا بدأت ت
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اإلنجليزية بعد خمسين سنة من اآلن قد تتغير، وتنقلب إلى لغة أخرى، بمعنى أن  

الناطقين باإلنجليزية بعد خمسين سنة ال يعرفون ما كتب هبا قبل خمين سنة، 

أن يدركوا وبالعكس، فالمتكلمون باإلنجليزية اآلن بعد خمسين سنة ال يستطيعون 

 كثيًرا مما ُكتِب هبا، بسبب هذه الكلمات المرتجلة الكثيرة.

أما اللغة العربية فهي لغة ثرية سواًء بأصولها بالمواد بالجذور أو باالشتقاق 

الذي من خالله تأخذ من هذه األصول ما تحتاج إليه من كلمات، فاللغة 

 أصل. اإلنجليزية ال تتعدى أصولها وجذورها خمسة آالف جذر أو

بينما اللغة العربية تتجاوز فيها الجذور أكثر من ثالثين ألًفا بعضها مشهور 

وبعضها غير مشهور، فإذا كانت عندك مواد كثيرة جًدا أصول وعندك طرق قياسية 

ألخذ هذه الكلمات، تستطيع أن تأخذ من هذه الكلمات ما تشاء، فلهذا تجد أن 

يتمنعون كثيًرا عن استقبال كلمات أعجميًة  القائمين على العربية كانوا وال يزالون

 تدخل إلى إعراهبا بغير حاجة ألن يف العربية كفاية.

أي تستطيع أن تأخذ من العربية وأن تشتق كلمات تقوم بالحاجة، بخالف 

اللغات األخرى فإهنا ال تستغني عن ذلك، تجد كل لغة تأخذ من اللغة األخرى 

تباط الحضاري والتأثر فقط، وإنما من باب كلمات كثيرة جًدا، ال من باب االر

الحاجة الملحة، يعني ما تستطيع أن تخرج كلمات جديدة، وتواجه عن الحاجة 

العصرية، بخالف اللغة العربية فهي قادرة على ذلك ومع ذلك فهي تقبل كلمات 

 :  سمى ن ام التعر ب بشروطأعجمية من اللغة األخرى وتدخلها بنظاٍم معين، 

الحاجة، أن يكون هناك حاجة ملحة لهذه الكلمة، ليست كل  ول:الشرط ا 

كلمة تقبل، أو تقبل الكلمات هكذا من دون حاجة، ألن كثرة هذه الكلمات 

وقبولها ستجعل العربية كغيرها من اللغات األخرى التي تحتوي على كلمات 

 جديدة ال يعرفها أهلها، وهذا له أثر كبير جًدا.
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ر واحد، إلى أثر مثاًل الكلمات األعجمية عندما تكثر، يعني انظر فقط إلى أث 

تجد اآلن كثير من الناس ال يستطيع أن يتعامل مع األجهزة الجديدة، ألهنا تعتمد 

على كلمات أعجمية كثيرة، ال تستطيع أن تتعامل معها، لكن لو ترجمت هذه 

لهذا نقول يجب الكلمات وهذه الربامج الستفاد الناس منها أكثر، ألهنا بالعربية، و

أال ُيتوسع كثيًرا يف قبول هذه الكلمات إال للحاجة كالمصطلحات العلمية الدقيقة، 

 المصلحات الطبية، المصطلحات الهندسية الدقيقة، يف داخل العلوم.

لكن كلمات العامة التي يستعملها عامة الناس، وتنتشر بينهم تكون كحاجة 

أن تعرب وال تدخل كما هي، هذه الماحة عامة هذه ينبغي أن ترتجم أو على األقل 

 سريعة عن االشتقاق وإال فإن الكالم عن االشتقاق كالم كثير.

عرفنا أن الحرف األصلي: هو الذي يبقى يف جميع التصرفات، وأن الحرف 

 الزائد هو الذي يسقط يف شيء من هذه التصرفات، ولو يف تصرٍف واحد.

ًبا ال دائًما هو الفعل الماضي، وأيًضا الذي يبين الحروف األصلية غال  ِ ل ن:

% بالمئة ما هناك 80أغلب اللغة العربية ثالثية األصول، يعني ربما نقول أكثر من 

 % من اللغة العربية أصولها ثالثية.80إحصائية دقيقة لكن أكثر من 

بعد ذلك هناك كلمات قليلة أصولها رباعية أي الحروف األصلية فيها أربعة، 

اك كلمات نادرة أصولها خماسية أي الحروف األصلية فيها خمسة، وبعد ذلك هن

وكما عرفنا يف الدرس الماضي فإن أقل األصول ثالثة، وأكثرها خمسة، أكثر 

األصول ثالثة سواء من األسماء أو األفعال، وأكثر األصول يف األفعال أربعة، ويف 

 األسماء خمسة.

تك الكلمة حاول يف البداية أن تعيدها وأغلب اللغة العربية ثالثية فلهذا إذا جاء

إلى ثالثة أصول، إذا استطعت أن تفعل فهذا يؤيد أن أغلب اللغة ثالثي، فإن لم 
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تستطع يعني بقيت أربعة حروف ال تسقط، فنقول إهنا أصلية، فإن بقيت خمسة  

 حروف ال تسقط، فنقول إهنا خماسية.

صرفات الكلمة فهو نقول أي حرف يسقط من تصرف من ت والمرا  بالسِ ط:

حرٌف زائد، لكن ما المراد بالسقوط؟ المراد بالسقوط هنا السقوط لغير علٍة 

تصريفية أو إعرابية، يعني الذي يسقط ألنه ال حاجة إليه يف صيغة الكلمة أو بنية 

 الكلمة.

لكن الحرف الذي هو من صيغة الكلمة يف بنية الكلمة حرف موجود يف الكلمة 

ألسباب إما بسبب تصريفي أو بسبب إعرابي، فإن الحرف لكن سقط بسبب من ا

الموجود ولكن سقط لسبب تصريفي أو إعرابي يف حكم الموجود ألنه موجود، 

وإنما الكالم على الحرف الذي ليس موجوًدا أصاًل، فإذا قلنا مثاًل كتب هل فيها 

لف زائدة ألف؟ ما فيها ألف ثم سقطت، كتب ما فيها ألف أصاًل، فإذا قلنا كاتب األ

 األلف هنا زائدة.

لكن لو قلنا مثاًل )دعا يدعو( الفعل: يدعو مختوم بالواو، أخر حرف آخر من 

حروفه الواو، فإذا جزمت بـــ )لم( ماذا تقول؟ لم يدع، مجزوم وعالمة جزمه 

حذف الواو، هل نقول إن الواو حرف زائد ألنه سقط؟ نقول ال ألن الواو حرف 

كان موجوًدا يدعو، وإنما ُحِذف لعلة إعرابية، وكذلك الواو موجود، لوال الجازم ل

يف وعد، وعد فاء الكلمة أي الحرف األصلي األول واو، )وعد(؛ فإذا أتيت 

 بالمضارع من وعد تقول: يعُد الياء حرف مضارعة زائد.

غير موجود يف وعد، والعين والدال موجودان يف وعد، وأين الواو يف وعد؟ 

لم تسقط ألهنا معدومة أصاًل غير موجودة، بنية الكلمة صيغة  سقطت يف يعد، لكن

الكلمة غير محتاجة إليها، هي موجودة يف الكلمة يف صيغة الكلمة، وإنما سقطت 

لعلة تصريفية، قالوا: ألهنا وقعت بين فتٍح وكسر، فاألصل يوعد، كما لو قلت مثاًل 
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إًذا فالحرف ضرب مضارعه يضرب، يفعل، كذلك وعد يقول: يفعل، يوعد، 

 موجود يف صيغة الكلمة.

لكن سقط لعلة تصريفية، ألن الواو إذا وقعت بين فتٍح وكسر ُتحذف، يقولون 

 وقعت بين عدوتيها.

.. إلى آخره، فالمراد بالسقوط أي أن الحرف غير موجود يف .كذلك وىف ويفي

معدوم صيغة الكلمة، صيغة الكلمة بنية الكلمة ال يحتاج إلى هذا الحرف، الحرف 

غير موجود، لكن إذا كان الحرف موجوًدا يف صيغة الكلمة المضارع على يفعل، ما 

 يأيت المضارع على يفل أو على يعل، مضارع يفِعل أو يفَعل أو يفُعل.

ثم سقط منه حرف هو حرف موجود لكنه سقط لعلٍة تصريفية، فهذا السقوط 

 األسباب. ال يدل على أن الحرف زائد، بل هو أصلي وسقط لسبب من

 (.28:40@)  الب:

 الوزن هنا على األصل وهو يفِعل يوعد. الشيخ:

وكذلك لو قلنا مثاًل قال، هذتا ثالثي، يقول، ثم يأيت األمر من قال يقول على 

قل؛ حرفان، إًذا البد أن هناك حرًفا سقط، ألن األصول ال تقل عن ثالثة، فالواو 

اكنين، ألهنا ساكنة والالم سكنت سقطت يف قل لعلة تصريفية، وهو اجتماع الس

لألمر، فالتقى ساكنان ُفحذف الساكن األول فقلوا: قل، فسقوط الواو هنا ال يدل 

على أنه زائد يف يقول، نقول الواو زائدة يف يقول ألهنا سقطت يف قل، نقول ال 

السقوط هنا ليس سقوًطا من بنية الكلمة، وإنما سقوط بسبب تصريفه وهو التقاء 

 ين.الساكن

 (.30:00@)  الب:

 سيأيت الكالم على الميزان، الميزان سيأيت له كالم تفصيلي بعد قليل. الشيخ:
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 كيفية وزن الكلمات، فقال:  ثم بيَّن ابن مالك  

ةةةةْ َل فِةةةة    بِِعةةةةْمِن فِْعةةةةِل َقابِةةةةِل ا َص 

 

ةةةةةةةةدع بَِلْ  ِةةةةةةةةِه اْكت ِ ةةةةةةةة   
 َوْدنض َوَدا ِ

ةةةةة  ِِ    َوَاةةةةةاِعِا الَّةةةةةالِم إَِيا َأْصةةةةةلع َب

 

ْسةةةةةةت ِق     َكةةةةةةَراُِّ َجْعَ ةةةةةةرض َوَقةةةةةةاِ  ف 

ةةةةةد  ِاةةةةةْعَا َأْصةةةةةِل  
ا ِ  َوإِْن َ ةةةةةِّ  اْلزَّ

 

 َفاْجَعةةةْل لةةةه فِةةة  اْلةةةَ ْدِن َمةةةا لِيَْصةةةلِ   

 على ما يسمى بالميزان الصريف ويسميه بعضهم التمثيل. تكلم  

 الميزان الصريف هو كلمٌة تتكون من الفاء والعين والالم على :الميزان الصريف

صورة الموزون، اتفقا أهل التصريف منذ بدأ هذا العلم على أن الوزن يكون بالفاء 

والعين والالم، ولم يقع بينهم يف ذلك خالف، فيأتون بالفاء والعين والالم، 

ويجعلوهنا على صورة الموزون، يعني من حيث الحركات والسكنات، ومن حيث 

 التقديم والتأخير.

للكلمة، تأيت بالكلمة التي تقبل التصريف وتأخذ  فالميزان الصريف كأنه صورة

لها صورة، هذا الميزان الصريف ألنه صورٌة للكلمة ألنه معيار لفظي يتكون من 

الفاء والعين والالم على صورة الموزون فهو يوح أشياء كثيرة يف الكلمة، الميزان 

روف الصريف يبين الحروف األصلية من الزائدة، ويبين هل حدث يف هذه الح

 تقديٌم وتأخير تقدم بعضها على بعض.

هل ُحِذف حرف من الحروف األصلية لعلٍة تصريفية أو إعرابية، وغير ذلك، 

فوائده كثيرة ألنه صورة، ومهما دققنا يف الصورة ستجد فوائد كثيرة جًدا إًذا 

فالخالصة أن الميزان الصريف هو معيار لفظي يتكون من الفاء والعين والالم على 

 الموزون. صورة

والميزان الصريف يعتمد على التمييز بين الحروف األصلية والزائدة، البد أن 

تميز بين الحروف األصلية والحروف الزائدة، ألن الحروف األصلية لها طريقة 



 

 
e 

g h 

f  323 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

وزن، والحروف الزائدة لها طريقة وزن تختلف، وقد عرفنا قبل قليل كيف نميز 

وسيأيت تفصيٌل لذكر مواضع الحروف بين الحروف األصلية والحروف الزائدة 

 الزائدة يف آخر هذا الباب إال أن الفرق العام هو ما ذكرناه قبل قليل من أن:

 ما تبقى يف جميع التصرفات. :الحرو  ا صليْ 

 ما يسقط يف تصرف من هذه التصرفات. والحرو  الزا دة:

زائد، لسقوطه من فلهذا يا إخوان لو قلنا مثاًل الياء يف عظيمة زائد أم أصلي؟ 

َعُظم، لكن الياء يف مضيق زائد أم أصلي؟ نأيت بالمضارع ضاق يضيق، فالياء أصل، 

 الياء هي األلف يف ضاق، األصل ياء ثم انقلبت إلى ألف يف الماضي ضاق.

بعد قليل، إًذا فالياء يف مضيق أصل أم زائد؟  -إن شاء اهلل–وسنذكر ذلك 

مثاًل عظيمة ُتجمع على فعائل بالهمز  أصل، فلهذا يختلف الحكم، فيقولون

عظائم، وأما مضيق فألن الياء أصل تبقى، فتجمع على مضايق، من ضاق يضيق 

 فالياء أصل.

كذلك لو قلنا مثاًل صحيفة: الياء زائدة ألن هي من الصحف فتسقط الياء 

فتجمع على صحائف، لكن لو قلنا مكيدة، من كاد يكيد، إًذا فالياء أصل نقول 

، كذلك مثاًل كلمة شيخ الياء أصل أم زائد؟ أصل فلهذا قالت العرب مشايخ مكايد

 بالياء وال يقال مشائخ.

إًذا فالبد من التفريق بين الحرف األصلي والحرف الزائد، لو قلنا مثاًل انكسر، 

النون زائدة أم أصلية؟ زائدة ألنك تقول: كسر، إًذا فنقول: انكسر انفعل، لكن لو 

ون أصلية أو زائدة؟ أصلية ألنك تقول: نصر فالنون أصل، والتاء يف قلنا انتصر الن

 انتصر هي الزائدة افتعل.

وهكذا البد من التفريق بين الحروف األصلية والحروف الزائدة، فإذا فرقنا 
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بين الحروف األصلية والحروف الزائدة فنبدأ بالكالم على وزن الحروف  

نا من قبل يف الدرس الماضي أن األصلية، الحروف األصلية كيف توزن؟ عرف

الحروف األصلية إما أن تكون ثالثة وهذا األغلب وقد تكون أربعة وهذا قليل، 

 وقد تكون خمسة وهذا نادر.

فالحرف األصلي األول يقابل بالفاء، والحرف األصلي الثاين يقابل بالعين، 

رة والحرف األصلي الثالث والرابع والخامس يقابل بالمات، كلها على صو

 الموزون أي من حيث الحركات والسكنات.

وإذا قلت كتب تقول يف الميزان َفَعَل، فالكاف هو الحرف األصلي األول 

ُيقابل بالفاء فلهذا يسمونه فاء الكلمة، والتاء يف كتب ُيقابل بالعين، ألنه الحرف 

يسمونه األصلي الثاين ولهذا يسمونه عين الكلمة، والباء يف كتب يقابل بالالم فلهذا 

 الم الكلمة، وهذه المصطلحات تمر كثيًرا بكم يف كتب اللغة وغيرها.

 يقولون عين الكلمة كذا، فاء الكلمة كذا، الم الكلمة كذا.

يعنون بالفاء الحرف األصلي األول، ليس الحرف األول مطلًقا ال الحرف 

ة ما األصل األول، وعين الكلمة يريدون الحرف األصلي الثاين، قلت لطالٍب مر

 عين الكلمة؟ قال ما أعرف للكلمة عينًا وال أذًنا! 

: الحر  ا صل  الرالَ أمافالحروف األصلية توزن بالفاء والعين والالم، 

 فإنه يقابل بالالم اتفاًقا.

فإهنما يقابالن بماذا؟ بالمين آخرين  :وأما الحر  ا صل  الرابع والخامء

ذلك الكوفيون، فوزنوهما بلفظهما  هذا مذهب الجمهور وعليه العمل، وخالف يف

يف الميزان، وهذه وهذا الخالف من خالفاهتم الضعيفة التي ال تكاد تذكر يف كتب 

 الصرف.
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 اإلنسان 
َّ

إذا قلنا مثاًل جعفر هذا اسٌم رباعي ومعناه النهر الصغير، وبه سمي

وفيين، جعفًرا داللة على الكرم، فوزنه عند الجمهور فعلل، جعفٌر فعلٌل، وعند الك

 ستقول: فعلٌر وهكذا يف غيره.

 دعونا نأخذ بعض األمثلة: 

 قلنا إن أغلب اللغة ثالثي فسنبدأ بالكلمات الثالثية: 

فعل، طبًعا الوزن الكتابي سهل، لو أردت أن تزن كتابًة تزن األول بالفاء  جبل:

لم والثاين بالعين والثالث بالالم علة نفس الحركات، لكن الطالب ينبغي أن يتع

الوزن الكتابي واللفظي والوزن اللفظي أهم، خاصة أنه بحاجة ماسة لكثرة الوزن، 

ألن كل كلمة البد أن يزهنا، والوزن مع كثرة االستعمال والتمرين يكاد ينقلب عند 

الطالب إلى شيٍء كأنه فطرة البد بسرعة، وتبقى بعض الكلمات المشكلة التي 

 بعض قواعدها بعد قليل.تحتاج إلى انتباه البد من التذكير ب

فلهذا احرصوا كثيًرا على كثرة الوزن اللفظي، والوزن اللفظي يعني يفيد يف أن 

ترفع الصوت وأن تبين حروف وحركات الحروف، فإذا كان يف الكلمة سكون، 

 فإن الوقف على السكون يوضح الوزن أكثر، وسنشير إلى ذلك يف أثناء الوزن.

بل اسم وتعرفون أن االسم إذا وقفت عليه فوزنه فعل، وج فإيا قلع جبل:

 تسكنه وإذا وصلت تعربه بإعرابه رفًعا أو نصًبا أو جًرا.

 فعل. وإيا قلع جبل ِْ ل:

:  فعٌل. فل  قلع جبلع

 فعاًل. جباِل:

:  فعٍل. جبلض
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وقد سبق يف أول الدرس الماضي عندما تكلمنا عن التصريف وتعريف  

درس ويهتم ويبحث يف بنية الكلمة يف التصريف والصرف أننا قلنا أن الصرف ي

صيغة الكلمة، والنحو يبحث يف آخر الكلمة إعراًبا وبناًء، هذه الكلمة معربة أم 

 مبنية؟ إن كانت مبنية مبنية على ماذا؟ وإن كانت معربة ما إعراهبا؟ 

 وهذا يتعلق باألخر، فهذا جبل نقول فعل، وأما جبٌل وجباًل وجبٍل، فهذا نحو.

 َفِعل. كبد:فإيا قلنا 

:  فِعٌل. كبدع

ولو أردت أن توضح الحروف يمكن تتمهل يف النطق َكبِد ليتضح أهنا فتح 

 وكسر، َكبِد َفِعل، وهكذا.

:  هذه فيها سكون تقول شيٌف َفْعٌل فإذا وقفنا سيف فعل. َسْياع

: َع م  ُفعٌل، رمح فعل. ر 

 ( هنٌد: فِعٌل، هند فعل.46:43نبحث عن ) من  زن  نِدا:

د:  ضم َفُعل، َعُضد، عضٌد فعٌل.فتح ف َعع 

هذه دابة صغيرة تسمى دوئل وهبا سمي القبيلة قبيلة أبي األسود  ل  قلنا  و ل:

 الدوئلي، دوئِل: ُفِعل، دوِئٌل ُفِعٌل.

 من يزن عمر؟ ُعَمر: ُفَعل، عمُر: فعُل. ل  قلنا عمر،

 انتبهوا إِبِل بكسرتين: إِبِل فِِعٌل، إبٌل فعٌل. من  زن إبل؟

 فَِعل، ِعربٌ فِعٌل. ِعَبر: 

 َفعَل. جمع:
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 فعل. ف  :

م:  َفُعل. َكر 

تِب:  ُفِعل. ك 

 هذه كلها كلمات ثالثية، أسماًء وأفعااًل.

انتهينا من ذكر بعض األمثلة على وزن لكلمات الثالثية أسماًء وأفعااًل، ونأخذ 

 شيًئا من األمثلة على وزن الكلمات الرباعية أسماًء وأفعااًل.

لك جعفر لو تأملت يف الكلمة ستجد أحرفها ال تسقط، ال يف جمٍع وال فمن ذ

تثنية، وليس لها فعل، فهي رباعية األصول ووزهنا جعفر، فعلل، جعفٌر فعلٌل، فإذ 

 قلت بلبل: فعلل.

وإذا قلت: زبرج: فِعلِل، والزبرج اسٌم للزينة كل ما يتزين به، ما يوضع مثاًل يف 

 حو ذلك.البيوت أو يف السيارة أو ن

 ما يسميه لناس اليوم؟ بعضهم يسميه زبرجة أو نحو ذلك هو الزبرجة.

 (.50:06@)  الب:

 عسجد كذلك فعلل، وِدرهم: فِعلل. الشيخ:

فإذا قلت قِطمر، وهو مثل الصندوق أو الدوالب يف البيت ُتحفظ فيه األشياء 

 من ثياب أو كتب أو نحو ذلك.

. فِعل، قمطرٌ  ِقم ر بكسرض ف تَ فسك ن:   فعلٌّ

، نتأمل يف هذه الكلمة هي المين، الم ثم تنوين.  قمطٌر فِعلٌّ

قِمطر، الم مشددة والمشدد عبارة عن سكون والم أخرى مضمومة ومنونة، 
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 .  فعلٌّ

ـَ  نتأمل فيها قِمطر القاف مكسورة تقابل بفاء مكسورة، فِـ والميم مفتوحة مـ

ة ستقابل بالٍم ثالثة ساكنة، فِعل تقابل بعين مفتوحة، فَِعــ والطاء يف قِمطر ساكن

والراء يف قمطر هذا حرف اإلعراب إن وقفنا عليه سكنا، وإن وصلنا أعربنا، ِقمطٌر 

 أو قِمطًرا أو قِمطٍر.

فإذا قلنا قِمطٌر صار عليه ضمة وتنوين، الراء تقابل بماذا؟ بالٍم أخرى، فِعٌل 

ء المعروفة أنه إذا اجتمع نلحظ يف الميزان أنه اجتمعت المان، ومن أحكام اإلمال

؛ إذا اجتمع  مثالن أي حرفان من جنٍس واحد أولهما ساكن، مثل: شدَّ أو عدَّ أو فرَّ

حرفان من جنس أولهما ساكن كيف يكتبان إمالئًيا، حرًفا واحًدا مشدًدا هما 

حرفان يف الحقيقة، والنطق فرر، مدد، حرفان لكن إمالئًيا يكتبان حرًفا واحًدا 

 ذه القاعدة اإلمالئية.مشدًدا، ه

فعلى ذلك كيف سنكتب وزن قِمطٌر فِعٌل، سنكتبه بفاء مكسورة وعين مفتوحة 

والم أو المين؟ الٍم واحدة مشددة وفوق الشدة ضمة وتنوين المرموز لها 

 بضمتين، إًذا فالالمان هنا يكتبان الًما واحدة مشددة، هذا إمالئًيا أما النطق واحًدا.

تبتها الًما مشددة أو النطق واحد فِعلٌّ لكن تنبه إلى الحكم كتبتها المين أو ك

اإلمالئي، فإذا قلنا بعثر، وهذا فعل ننظر فيه هل حروفه أصلية أم فيه حرف زائد؟ 

بعثر األوراق؟ هل األصل يف بعثر )بعث( هل )بعث( تتفق يف المعنى لو بالمعنى 

 اإلجمالي يف )بعثر( ال.

ثر( ثم الباء زائدة؟ ال هذا معنى وهذا معنى آخر بعثر هل )عثر( نقول أصلها )ع

ال يتفقان وال يف المعنى اإلجمال، إًذا )بعث( فعل، و)عثر( فعل، و)بعثر( فعل 

 آخر.
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أو )َبعر( أو )بثر( كل هذه أفعال أو كلمات مختلفة، ألهنا ال تتفق يف المعنى، 

يف المعنى يعني ليس أي فعل تجده مستعماًل تقول هذا أصل هذا حتى يتفقان 

الجمالي على األقل، فعرفنا أن حروف بعثر كلها أصلية رباعي مجرد فما وزن 

)بعثر(؟ فعلل، وكذلك )دحرج( فعلل، و)طمأن( فعلل، و)زلزل( فعلل، وسيأيت 

 الكالم يف )زلزل( عندما نشرح أبيات ابن مالك.

وقلنا  فهذه أمثلٌة على الرباعي المجرد، ننتقل بعد ذلك إلى الخماسي المجرد،

من قبل إن الخماسي المجرد كثير أم قليل أم نادر؟ نادر، وألنه نادر سنضطر إلى 

استعمال بعض الكلمات الغريبة ألهنا أفضل الموجود، وإال غريبة ال تستعمل، 

يعني من المهجور لكن لحاجتنا إليه اآلن فقد نذكر أمثلة على الخماسي وهو نادر 

 سماء الخماسية المجردة )سفرجل(.نذكرها لنحيط بجميع أوزانه من األ

وهو من المأكوالت أو فرزدق وهي عجينة الخبز، فإذا قلنا )سفرجل( فتحتين 

 وسكون، سفرجل الوزن سفرجل فعلل، سفرجٌل فعلٌل.

سفرجٌل فتحة فتحة فسكون فتحة فالم اإلعراب سفرجٌل، كيف توزن؟ السين 

)َفَعـ( والراء يف )سفر( تقابل بالٍم تقابل بفاٍء مفتوحة، والفاء تقابل بعين مفتوحة، 

أولى ساكنة، إًذا )َفَعْل( والجيم يف )َسَفْرَج( تقابل بالم ثانية مفتوحة: )َفَعْلَل( والم 

 سفرجل تقابل بالم ثالثة: َفَعْلل، سفرجل فعلل.

من الناحية اإلمالئية ننتبه إلى ما نبهنا إليه منذ قليل هل اجتمعت عندنا المان 

نة ألن سيجتمع عندنا حينئٍذ حرفان من جنس، أولهما ساكن، أوالهما ساك

)َسَفرجل( فعلل، اجتمعت المان أولهما ساكنة، الالم األولى والثانية؟ أو الثانية 

 والثالثة؟ األولى والثانية.

إًذا كيف نكتب الميزان؟ نكتب فاء مفتوحة، وعين مفتوحة، ثم نكتب الًما 
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ة: َسَفْرَج، تشعر بحركتها بعد السكون إًذا مشددة مفتوحة أو مكسورة أو مضموم 

 مفتوحة فعل، ثم الم أخيرة فعلٌل.

فإذا قلت جحمرش وهي المرأة الكبيرة التي ترهل لحمها، وقلنا هذه من 

الكلمات الغريبة لكنها أفضل الموجود على هذا الميزان جحمرش َفَعلِل، 

 جحمرٌش َفَعلٌِل.

ولون ليس معه وال قرطعبة، يعني أيًضا من الكلمات الخماسية قرطعٌب يق

 شيء، يعني ليس معه وال شيء قليل، قِرَطعٌب فِعَلٌل، وتنبه من الكتابة اإلمالئية.

ومن الكلمات الخماسية قزعمل وهي بمعنى الشيء القليل أيًضا، ُقزعِمل، 

يقول: ليس معه وال قزعملة، يعني ليس معه وال شيء قليل، ُقزعِمل الوزن ُقزعِمل 

 قزعِمٌل فعلٌِل. ُفعلِل،

فهذا وزًنا لألحرف األصلية، ستأيت النون سيأيت أهنا زائدة عندما نتكلم بعد 

قليل على زيادة النون، نقول من مواضعها أن تقع ثالثة قبلها حرفان، وبعدها 

 حرفان فتكون زائدة.

أن األول يقابل بفاء والثاين يقابل  الخالصْ يف كي يْ ودن الحرو  ا صليْ:

الثالث والرابع والخامس تقابل بالمات كلها على صورة الموزون من حيث بين، و

 الحركات والسكنات.

وذكرنا ما تيسر من أمثلة على الثالثي والرباعي والخماسي، هذه كيفية وزن 

 الكالم على كيفية وزن الحروف الزائدة أو يقال المزيدة، 
َّ

الحروف األصلية، وبقي

 ألصلية والحروف الزائدة.وميزنا قبل قليل بين الحروف ا

الحرف الزائد كيف ُيوزن؟ كيف نزن الحرف الزائد، ابن مالك ماذا قال يف 

  مايا قال: األلفية؟ نتذكر
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ةةةةْ َل فِةةةة    بِِعةةةةْمِن فِْعةةةةِل َقابِةةةةِل ا َص 

 

ةةةةةةةةدع بَِلْ  ِةةةةةةةةِه اْكت ِ ةةةةةةةة   
 َوْدنض َوَدا ِ

ةةةةةد  ِاةةةةةْعَا َأْصةةةةةِل  
ا ِ  َوإِْن َ ةةةةةِّ  اْلزَّ

 

   اْلةةةَ ْدِن َمةةةا لِيَْصةةةلِ َفاْجَعةةةْل لةةةه فِةةة  

 أن الحر  الزا د ن عان، الحرو  الزا دة ن عان:   شير ابن مالِّ  

 الناشئ من تكرار حرٍف أصلي. الن   ا ول: الحر  الزا د:

العربي كيف يزيد حروًفا زائدة على الحروف األصلية؟ كيف ُيدخلها؟ كيف 

 ُينشئِها؟

 بإ د   ر ِتين: 

أيت إلى حرٍف أصلي الفاء أو العين أو الالم، فيكرره، أن ي ال ر ِْ ا ولى:

 ُيضعفه، يشدده.

لو قلت علم، هذا ثالثي على وزن َفِعل، ثم يأيت العربي إلى الالم  مرال يلِّ: 

وهي عين الكلمة فيكرره بالتشديد، فيقول: علَّم، فصار على أربعة أحرف، ثالثي 

 رير حرٍف أصلي.لكن ِزيد فيه حرف، هذا الحرف كيف زيد؟ زيد بتك

ما الحرف الزائد يف )علَّم(؟ الالم األولى أو الثانية؟ خالف قوي بين أهل 

 التصريف، فلهذا يقال إحدى الالمين زائدة األولى أو الثانية على خالف.

م، إلى آخره، فهذه الزيادة الناشئة من  م، وَقِدم وقدَّ وكذلك لو قيل فهم، ثم َفهَّ

عل له يف الوزن ما لألصل يعني تكرر ما يقابلها ترار حرف أصلي كيف توزن؟ تج

 يف الميزان، َعلِم على وزن َفِعل، الالم تقابل العين.

ل وليس فعلل،  ل، فما وزن علَّم؟ فعَّ عندما كررنا الالم: َعلَّم نكرر العين َفعَّ

م على وزن فعلَّ وليس على وزن فعهل، نأيت  نأيت بنفس الالم بلفظها، أو نقول فهَّ

 التي زيدت، وإنما نكرر ما يقابله يف الميزان. بالهاء

 فهذه هي الطريقة األولى للزيادة أن تكون الزيادة بتكرير حرٍف أصلي.



 

 
e 

g h 

f  332 
 شرح ألفية ابن مالك

ع الزيادة هنا   ل، َركِع؟ َفعل، راكع: فاعل، اجمع راكع؟ ُركَّ ما وزن كثَّر؟ فعَّ

ل.  نشأت من تكرار حرف أصلي، من تكرار العين، ما وزن ُرّكع؟ ُفعَّ

ات القرآنية ُعتٌل، العين مضمومة والتاء مضمومة والالم مشددة عن من الكلم

حرفين، الزيادة هنا نشأت من تكرار حرف أصلي من تكرار الالم، ليس من تكرار 

 العين كاألمثلة السابقة، فما وزن ُعتٌل؟ ُفُعٌل.

ٌب التكرار هنا أو الزيادة حدثت من تكرير الالم، ما وزن  قالت العرب ِخدَّ

ٌب  ٌل، وقالوا: بلٌِّز؛ وهي أيًضا من صفات المرأة الكبير، الزيادة حدثت من ِخدَّ ؟ فِعِّ

ٌل.  تكرار الالم، ما وزن بِلٌِّز؟ فِعِّ

وقال العرب رجٌل صمحمٌح، قيل هو الطويل، وهو الطويل المعتدل، بعض 

الناس طويل لكن مائل، الطويل المعتدل المنتصب كرجٌل صمحمح، صمحمح 

لحاء، فميم أخرى مكررة من الميم السابقة، وحاء أخرى مكررة الصاد فالميم فا

 من الحاء السابقة.

الميم الثانية مكررة من الميم األولى، والميم األولى فاء أم عين أم الم؟ عين، 

والحاء الثانية صمحمٌح مكررة من الحاء األولى، والحاء األولى فاٌء أم عيٌن أم 

 الم؟ الم.

عل، الميم الثانية نكرر العين والحاء الثنية كيف نزن صمحمح؟ )صمح( ف

 نكرر الالم، فوزن صمحمح فعلعل.

آخر كلمة مرمريس، نعلها اآلن أو بعد الصالة، مرمريس هو األمر الممروس 

لو مارست شيًئا بعضه على بعض يقول صار مرمريًسا والعامة تقول اآلن متاريس 

 ونناقشها بعد الصالة. كأهنا مأخوذة من هذه الكلمة مرمريس، نتأمل فيها

 نكمل بعد الصالة

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

 -أما بعد: 

ل الصالة من الكالم سالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، ونكمل ما كنا بدأنه قب

 على كيفية الوزن.

وقلنا إن الذي يتحكم يف كيفية الوزن األمر الذي يعتمد عليه الوزن هو التمييز 

والتفريق بين الحروف األصلية، والحروف الزائدة، فلكٍل منهم طريقة وزن، ثم 

تكلمنا على كيفية وزن الحروف األصلية وأن األول يقابل بالفاء والثاين بالعين، 

والثالث والرابع والخامس: يقابل بالمات وكلها على صورة الموزون، ثم تكلمنا 

  ، وقلنا إن الحرو  الزا دة ن عان:بعد ذبلك على كيفية وزن الحروف الزائدة

 الحرف الزائد الناشئ من تكرار حرٍف أصلي. الن   ا ول:

م، ثم ذكرنا شيًئا من  األمثلة على ذلك تبين مثلنا لذلك بــ َعلم وعلَّم وَفِهم وفهَّ

منها أن األصل الذي يكرر قد كون العين وهذا هو األكثر كما يف َعلِم وعلَّم، وقد 

يكون الالم كما يف ُعُتل وهذا قليل، وقد يكون الفاء، وهذا هو األقل، ولم نضرب 

 مثااًل عليه.

وتوقف الكالم عند وزن كلمة مرمريس، وقلنا المرمريس هو األمر الذي 
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ضه ببعض واضح أن الحروف األصلية يف قوله مرمريس هي الميم والراء ُمرس بع 

 والسين من مرس، إًذا ما سوى الميم والراء والسين هي حروف زائدة.

فإذا قلنا مرمريس، لميم األولى أصلية تقابل بالفاء، والراء األولى أصلية وهي 

هذه مكررة، مكررة  عين الكلمة تقابل بالعين، )مر( )فع( والميم األخرى يف )مرَم(

من الفاء أم من العين، من الفاء إًذا نكرر الفاء مفتوحًة فنقول )فعف(، والراء 

األخرى المكسورة مكررة من العين فتكرر العين، )فعفِع(، والياء يف مرمريس 

 حرف زائد ولكنها لم تنشأ من تكرار حرف أصلي فتوضع بلفظها يف الميزان.

ل بالالم، فيكون موزن مرمريس فعفعيل، والسين هي الم الكلمة فتقاب

مرمريٌس فعفعيٌل، إًذا فالحرف الزائد الناشئ من تكرير حرٍف أصلي يكرر ما يقابله 

 يف الميزان.

من أنواع الحرف الزائد، هو الحرف الزائد ال من تكرير حرٍف  الن   الراين:

يادة لمعنى، أصلي، وإنما حرٌف تزيده العرب على الكلمة، وغالًبا تكون هذه الز

ودائًما تكون هذه الزيادة لتغيير الصيغة من صيغة إلى صيغة أخرى، هناك حروف 

 عمدت العرب إليها فزادهتا يف الكلمة.

لتدل على معنى جديد، هذه الحروف التي تزيدها العرب ال من تكرير حرٍف 

رة أصلي تتبعها العلماء، تتبعوها فوجدوا أهنا عشرة، ثم جمعوها يف عبارات كثي

أشهر هذه العبارات هي سألتمونيها عشرة أحرف السين والهمزة، والالم والتاء 

والميم والواو والنون والياء والهاء واأللف، وال يخفى عليكم أن األلف غير 

 الهمزة.

المراد باأللف األلف المدية وهي ال تكون يف أول الكلمة، وأما الهمزة فهي 

حة والضمة والكسرة وتقبل السكون، حرٌف صحيح، تقبل جميع الحركات الفت
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بخالف األلف المدية فإهنا ال تقبل شيًئا من الحركات، فلهذا نقول التي يف )سعى( 

ألف، والتي يف )كتاب( ألف، والتي يف )أكل أو سأل أو خطأ( همزة، والتي يف أول: 

 )أذهب( همزة، ألن األلف ال تكون يف أول الكلمة وإنما هذه همزة وصل.

..، .ألتمونيها( تسمى حروف الزيادة، والمراد الزيادة الناشئة منحروف: )س

التي نشأت من غير تكرير حرف أصلي، فكيف توزن حروف الزيادة هذه 

)سألتمونيها( هذه التي قال فيها ابن مالك، بلفظه اكتفي، يعني يوضع بلفظه يف 

 الميزان.

الزائدة يف فإذا كانت كتب على فعل فإن كاتب على فاعل، وضعنا األلف 

كاتب بلفظها يف الميزان فاعل، ومكتوب على مفعول، قابلنا األصول بالفاء والعين 

والالم، ثم وضعنا الميم بلفظها يف الميزان، ووضعنا الواو بلفظه يف الميزان، ألهنما 

 من حروف )سألتمونيها( وهكذا.

ِْ على أ ر  الز ا ة )سألتم ني ا(.  ونأخِ أمرل

اإلكرام؟ الحروف األصلية يف اإلكرام هي الكاف والراء ولو أخذنا مثاًل:  

ولميم تقول: َكُرم، إًذا ما سوى هذه األحرف زائدة، فإذا قلت أكرم، فالوزن أفعل، 

 ويكرم ُيفِعل، ومكِرم ُمفِعل، وُمكَرم ُمفَعل، وإكرام إفعال، وكريم فعيل وهكذا.

ل، فإذا قلت قاتل فاعل، لو أخذنا مثاًل القتل؟ األصول القاف والتاء والالم قت

 ومقاتِل مفاِعل، ومقاَتل مفاَعل، وِقتال فِعال، ومقاتلة مفاعلة وهكذا.

لو أخذنا مثاًل خرج؟ األصول الخاء والراء والجيم، َخَرج، فأخرج أفعل، 

ل هذه من الزيادة األولى، تخرج تفعل؛ فيها زيادتان التاء من حروف  ج فعَّ وَخرَّ

ئدة يف تخرج هذه من تكرير حرف أصلي، تخرج، لو قلنا سألتمونيها، والراء الزا

 استخرج: استفعل، لو قلنا تخارج تفاعل، وهكذا ما يؤخذ منها من مشتقات.
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انكسر؟ انفعل، وانتصر؟ انتصر النون أصلية من نصر، والتاء زائدة، إًذا انتصر  

هكذا يف افتعل، ُمنكِسر منفعل، ومنتصر مفتعل، انكسار انفعال، وانتصار افتعال و

 بقية المشتقات.

 أفعل، وشريف: فعيل، ومشروب: مفعول، وهكذا. ع شان: فعالن، وأ مر:

والحروف الزائدة كثيرة جًدا أقصد أمثلتها، أمثلتها كثيرٌة جًدا، وزيادهتا ليست 

على حٍد سواء، هذه حروف الزيادة )سألتمونيها( ليست على حد سواء، فأكثرها 

نها حروف العلة، حروف العلة األلف والواو والياء هي يف الزيادة أكثر ما يزاد م

 ألكثر يف الزيادة.

فاأللف كما يف وزن فاعل كل ما كان على وزن فاعل، فاأللف فيه زائدة، 

وزيادة الياء كالياء يف صيغة فعيل كريم وشريف وكبير، وكالياء يف أول المضارع 

 يكتب ويذهب، زائدة.

ثل شكور، وصبور، وعجوز، والواو يف صيغة كالواو يف صيغة فعول، م وال او:

 مفعول، مثل مشروب ومضروب.

بعد حروف العلة يف الزيادة تأيت الهمزة، فلهذا كثيًرا ما تقرتن الهمزة بحروف 

العلة، كالهمزة يف المضارع يف أذهب وأجلس، والهزة يف أفعل للتفضيل: أكرب 

د ذلك تأيت الميم والنون، وأصغر، والهمزة يف أفعل التعجب ما أحسنه وأجمله، بع

فالنون كالنون يف المضارع نذهب ونجلس، والميم كما يف اسم الفاعل من غير 

الثالثي كُمكِرم، والميم يف اسم المفعول من غير الثالثي: كُمكَرم، وكالميم يف اسم 

المفعول من الثالثي: كمشروب ومضروب، وكالميم يف اسم الزمان واسم 

 كالميم يف المصدر الميمي وهكذا.المكان: كمكتب مضرب، و

 من حروف 
َّ

ذكرنا اآلن حروف العلة الثالثة: الهمزة، فالميم فالنون، ماذا بقي
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 العلة؟ حرف الزياة التاء بعد ذلك تأيت التاء.

كالتاء يف المضارع، سواء للمخاطب تذهب، أو للمؤنث هنٌد تذهب، وكتاء 

تبقى من حروف الزيادة الالم التأنيث كما يف قائم وقائمة، وجالس وجالسة، و

والهاء والسين أكثرها السين، السين تأيت يف االستفعال، ومشتقاته، مثل استخرج 

 ويستخرج واستخراج.

الهاء والالم زيادهتما قليلة أو نادرة أو مختلٌف فيها، سيأيت التعليق عليها عندما 

ن نختم الكالم على لكن نريد أ -إن شاء اهلل تعالى–يذكرها ابن مالك حرًفا حرًفا 

كيفية الوزن قبل أن نعود إلى شرح أبيات ابن مالك نختم الكالم على كيفية الوزن، 

 بعد أن نلخص ما سبق.

إن الحروف األصلية تقابل بالفاء والعين والالم على صورة الموزون  فنِ ل:

ا وأما الحروف الزائدة فعلى نوعيها، ما كان ناشًئا من تكرير حرٍف أصلي فيكرر م

 يقابله يف الميزان، وما كان من حروف )سألتمونيها( يوضع بلفظه يف الميزان.

أن  :من  َِ الملح ظاَهناك ملحوظات تتعلق بالميزان الصريف بعد ذلك، 

 كل ما  تصل بالكلمْ الم دونْ مما ٍ   دن    اع بل  ه يف الميزان.

لكلمات التي أنننا ذكرنا يف الدرس الماضي أن موضوع الصرف ا بيان يلِّ:

تقبل التصريف األسماء العربية المعربة واألفعال المتصرفة، ما سوى ذلك ال يقبل 

 التصريف كالحروف، وكاألسماء المبنية كالضمائر ما تقبل التصريف وهكذا.

فإذا اتصل بالكلمة ما ال يقبل التصريف، لو قلت ما وزن ذهب؟ تقول: فعل، 

لجماعة ضمير اسم مبني ما يقبل البناء ما ذهبوا؟ اتصلت به واو الجماعة، واو ا

يقبل التصريف، لكن إذا اتصل بالكلمة الموزونة يوضع بلفظه يف الميزان، فنقول 

 وزن ذهبوا: فعلوا.
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ويذهبون: يفعلون، واذهبوا: افعلوا وهكذا يف )أل( التعريفية وهي حرف، أو  

 يف نون التوكيد.

لى ذلك، ما وزن فهم؟ فعل، أو يف تاء التأنيث، ونحو ذلك، من األمثلة ع

والفهم الفعل، سألت؟ فعلت، ورجل فعل، ورجالن فعالن، مع أن حرفا التثنية ما 

يوزنان وحدهما وإهنما اتصل بالموزون فذكرا بلفظهما يف الميزان، وحاضرة 

 فاعلة، ويذهب يفعل، لتذهب لتفعل، ليذهبن ليفعلن، وضاحكاٌت فاعالت.

، وبحٌر فعٌل، بيت فعل، وبيتنا فعلنا، لو ق
ٌ

لت مثاًل نجد فعل، ونجدٌي فعلي

 وبحرياٌت فعليات، وهكذا.

 أو  ومن الملح ظاَ أ ِعا:
ٌ

أنه إذا ُحِذف من الكلمة الموزونة حرٌف أصلي

حرفان أصليان فإنه ُيحذف من الميزان ما يقابلهما، إذا حذفت من الكلمة 

رابية، فإنك تحذف الموزونة حرف أصلين وعرفنا أن الحذف لعلة تصريفية أو إع

من الميزان ما يقبلهما لن الميزان كما عرفنا صورٌة للموزون، من األمثلة على ذلك 

 أخذ على وزن فعل.

واألمر من أخذ يأخذ خذ، بحذف الهمزة التي هي يف أخذ تقابل الفاء يعني فاء 

الكلمة الحرف األصلي األول، فنقول يف وزن خذ ُعل، فأنت عندما تقول ُخذ على 

ن ُعل أفهم أن الحرف األصلي األول محذوف، فهذا معنى أن الميزان صورة وز

 للموزون، وكذلك أكل فعل، وُكل ُعل، المحذوف الهمزة الفاء.

وكذلك وقف فعل، فإذا أتيت بالمضارع تقول: يقف فحذفت الواو التي هي 

 وقف فاء الكلمة إًذا تحذ الكلمة من يقف، فوزن يقف يعل، واألمر من وقف يقف

قف على وزن عل، واألمر من قام يقوم قم على وزن فل أو عل؟ على وزن ُفل ألن 

المحذوف عين الكلمة، واألمر من نام ينام نم على وزن نم بفتح النون َفل، واألمر 
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 من باع يبيع بِع على وزن فِل.

وفاء سنعرف أهنا على وزن فعل، والمضارع من وفاء يفي حذفنا الواو، التي 

مة كما يف وقف، إًذا وزن يفي يعل، واألمر من وىف يفي ِف بالعهد، هي فاء الكل

فمكسورة، والفاء المكسورة هل هي فاء الكلمة أم عين لكلمة أم الم الكلمة؟ عين 

 الكلمة، إًذا ما وزن ِف بالعهد؟ ِف على وزن ِع.

 (.92:20@)  الب:

 ِع حرف واحد ِف مكسورة ِف ِع. الشيخ:

ى األمر ِق على وزن ِع، سعى على وزن فعل، وكذلك األمر من وقى، وق

والمضارع يسعى يفعل، واألمر من سعى يسعى؟ أسع، حذفنا الم الكلمة فنحذفه 

يف الميزان، فوزن أسع أفع، نعم وكذلك األمر من دعا يدعو ادع على وزن افع 

واألمر من رمى يرمي ارم على وزن افع، وقضى على وزن فعل، ويقضي يفعل 

 واقض افع.

سم الفاعل من قضى يقضي: قاٍض ما وزن قاٍض؟ فاٍع، قاٍض فاٍع، قاض وا

 فاع.

ارتقى األصل فيه رقى، إًذا الحروف األصلية ارتقى ارتقاًء ارتقى من رقى، 

األصل الراء والقاف والياء، فإذا قلت ارتقى فالهمزة زائدة والتاء زائدة على وزن 

ع، واسم الفاعل من ارتقى يرتقي افتعل، يرتقي يفتعل، واألمر ارتق على وزن افت

 فهو مرتٍق، على وزن مفتع.

 وعد فعل، ويعد يعُل، شرحناها قبل قليل يف وقف يقف، يعُد يعُل، وعًدا فعاًل.

تقول العرب وعد يعد وعًدا وِعدًة، وعد وعدة، عدة ماذا حذفوا من وعد؟ 

 علة. الواو وعوضوها بالتاء، حذفوا الواو فاء الكلمة، إًذا ما وزن عدة؟
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وكذلك وزن وزًنا وزنة، سنة قالوا يف جمع السنة سنوات، إًذا الم الكلمة واو،  

سنوات فعالت، فإذا قالوا سنة، فماذا حذفوا؟ حذفوا الواو التي هي الفاء أم العين 

أم الالم؟ الالم، إًذا ما وزن السنة؟ فعة، سنٌة ما جمعها؟ سنوات على فعالت، فإذا 

يف سنوات التي تقابل الالم، إًذا نحذف الالم من الميزان  قالوا سنة حذفوا الواو،

 فنقول سنة فعة.

 وأمثلة ذلك كثيرة.

أنه إذا حدث يف الكلمة الموزونة قلٌب مكاين بتقديم  من الملح ظاَ أ ِعا:

حرٍف على حرف، فإنك تقدم يف الميزان ما يقابل ذلك، أنه إذا حدث يف الكلمة 

 حرٍف على حرف، فإنك تفعل يف الميزان كذلك.الموزونة قلٌب مكاين أي قدمت 

يعني تقدم الحرف الذي يقابل الحرف الذي تقدم، لكي يكون الميزان صورًة 

 للموزون.

من األمثلة على ذلك: يئس، ييأس، يئًسا، يئس على وزن فعل، ييأس يفعل، 

عنى يئًسا فعاًل، إًذا يأس فعل، يئس ياء ثم همزة، يئس، ثم قالت العرب أيس يف الم

نفسه، أيس قدمت الهمزة على الياء، الهمزة ما هي يف يئس؟ عين الكلمة، قدمنا 

 العين على الفاء فإذا كانت يئس فعل.

 (.102:58@)  الب:

يئس ماٍض، يئس فعل، قدمنا العين على الفاء يف أيس فنقول وزن أيس  الشيخ:

 عفل.

 (.103:24@)  الب:

وأدلته قالوا إن يئس أصل أيس، أيس يسمى قلب مكاين طبًعا له مبحثه  الشيخ:

هو المقلوب، من األدلة على ذلك أن يئس متصرف، يئس ييأس ويأًسا، لكن أيس 
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 بتقديم الهمزة ال يتصرف.

ال تقول يأيس ألن ما له مضارع ومصدر، فدل ذلك أنه مقلوب من يأس 

 المتصرف.

 (.104:16@)  الب:

 ال هبل له مضارع؟ أيس يأيس؟  الشيخ:

 (.104:28@)  الب:

 لكنه غير متصرف تصرًفا كاماًل مثل يئس. الشيخ:

 (.104:42@)  الب:

 األصل يئس نعم هو المتصرف. الشيخ:

 قالت العرب نأى بمعنى بعد نأى ينأى نأًيا، فعل يفعل فعاًل.

ثم قالت ناء عن المكان، فنأى فعل، فما القلب الذي حدث يف ناء؟ قدمنا الالم 

ديم الهمزة، ثم قالوا ناء قدمنا الالم على العين، الفاء يف على العين األصل نأى بتق

مكاهنا النون يف مكاهنا، القلب الذي حدث بين االم والعين، قدمت االم على العين 

 فقالوا ناء على وزن فلع.

ل، ثم قالت العرب حادي، الواحد  د فعَّ قالوا: وحد فعل، واحد فاعل، وحَّ

 والعشرون الحادي والعشرون.

واحد فاعل ألهنا مع الفعل المتصرف لكن الحادي مما القلب الذي هذه ال

حدث فيه؟ واحد حادي، ما الذي تقدم؟ واحد هذه الواو متقدمة صارت حادي، 

الحاء التي هي العين، واحد، الحاء هي العين، تقدمت الحاء حادي إذا تقدمت 

بلها؟ الالم حادي، العين، حادي الدال يف واحد الالم، إًذا الدال يف واحد ماذا يقا
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 فاعل أو عالف؟ عالف، إًذا وزن حادي عالف. 

 (.107:44@)  الب:

 نعم من حروف العلة ينقلب بعضها عن بعض. الشيخ:

 (.107:53@)  الب:

نعم سيأيت يف باب اإلعالل آخر باب، أن الواو إذا تطرفت وقبلها كسر  الشيخ:

 تقلب ياء.

 اللغة لكنه موجود وكله سماعي. من األمثلة على ذلك القلب ليس كثيًرا يف

 (.108:20@)  الب:

هم يقولون ذلك إذا تساوت الكلمتان، إذا تساوت الكلمتان قالوا هذا  الشيخ:

أصل وهذا أصل، لكن إذا كان أحدهما أميز من اآلخر بحيث كان أحدهما متصرًفا 

 ال
َّ

كالم على واآلخر غير متصرف، يعني لهم أدلة ذكروها وإذا لم تتحقق األدلة بقي

 أصله أن هذا أصل وهذا أصل.

 (.109:08@)  الب:

نعم يف المعاجم المعنى واحد، مثل واحد وحادي، واحد وعشرون  الشيخ:

حادي وعشرون المعنى واحد، ولكن هذا له استعمال وهذا له استعمال لكن 

 المعنى واحد، مثل أيس ويئس المعنى واحد.

لغات، أي أسباب كثيرة، لكن  ما أسباب ذلك؟ قد يكون يف أسباب اختالف

 بما أنه وارد عن العرب صحيح ويفسر على أنه قلٌب مكاين.

إذا كان أحد الكلمتين لها ميزة على األخرى فُيجعل صاحب الميزة أصل 

 لآلخر، أما إذا كانا متساويين من ناحية التصريف فكالهما أصل.
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نة فهي منقلبة عن آخر ملحوظة كل ألٍف يف كلمٍة موزو نأْ  إلى آخر ملح ظْ:

واٍو أو ياء متحركتين، كل ألف يف كلمة موزونة فهي منقلبة عن واو متحركة أو ياء 

 متحركة، وهذه القاعدة ربما ذكرناها أكثر من مرة.

فقلنا إن األلف ال تكون يف اسم معرب وال فعل متصرف، نفس القاعدة هذه، 

وزن هي األسماء المعربة ألن قلنا إن كل ألٍف يف كلمة موزونة والكلمة التي ت

واألفعال المتصرفة، فإذا رأيت ألًفا يف اسٍم معرٍب مثل باب أو يف فعل، متصرف 

 مثل سعى أو قام، فاعلم أتنها منقلبة عن واو أو ياء متحركتين إال إذا كانت زائدة.

فالزائدة انتهينا منها منذ قليل وعرفنا كيف توزن وكيف تعرف أهنا زائدة، 

ئدة أهنا تسقط يف شيء من التصرفات زيدت، كما يف كاتب فاعل، تعرف أهنا زا

كتاب فعال، لكن إذا لم تكن زائدة فهي منقلبة عن أصل ألهنا ال تكون إال أصاًل 

 األلف ال تكون أصاًل، فنحو قام.

 (.112:42@)  الب:

األلف ال تكون أصاًل يف كلمة موزونة ال يف فعل متصرف وال يف اسم  الشيخ:

 تكون أصاًل. معرب، ال

ماذا تكون؟ ال تكون أصاًل ماذا تكون؟ إن كانت زائدة من حروف سألتمونيها 

فال عالقة لنا هبا، توضع بلفظها يف الميزان، لكن إذا لم تكن زائدة فهل تكون أصاًل 

ال تكون منقلبة عن أصل، كما يف قام، هذا فعٌل ثالثي، وسبق لنا يف الدرس 

الثالثي له ثالثة أوزان فعل، مثل ضرب، وَفِعل مثل الماضي أننا قلنا أن الفعل 

 َفِرح، وَفُعل مثل كرم.

وهناك الفعل الثالثي المبني للمجهول على ُفِعل مثل ُكتِب فقط، الفعل 

الثالثي منحصر يف هذه األوزان، فما وزن قام؟ ما نقول فعل، ألن ما يف فعل على 
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ية التصرفات، تأيت ببقية وزن فعل، فاأللف هذه منقلبة عن الواو بداللة بق 

التصرفات، خاصًة المضارع والمصدر، تقول قام يقوم، إذا بينه المضارع انتهينا، 

 قام يقوم.

إًذا األلف أصلها الواو، أصلها الواو المتحركة، فما أصل قام، قَوم على وزن 

فعل، ويقوم أصله يفعل، ألن ذكرنا يف المضارع أنه يكون على يفَعل، ويفُعل، 

 ل هذا المضارع فقط.ويفعِ 

يفعل مثل يذهب، يفُعل مثل يكتب، يفِعل مثل يضرب، يقوم يف اللفظ ليس 

على شيء منها لكن أصله يقوم، األصل قوم يقوم مثل كتب يكتب، الذي حدث أن 

عين الكلمة حرف العلة، وحروف العلة علة، غالًبا تسبب مشكلة يف الكلمة، 

ا ألًفا لقاعدة ستأيت يف باب اإلعالل، وهي فالذي حدث أن قوًما انقلبت الواو فيه

 كل واو وياء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما ينقلبان ألًفا.

والواو يف قوم تحركت وانفتح ما قبلها فانقلبت ألًفا قام، يقوم يفعل كــ يكتب، 

 (، فسبب ذلك ثقاًل.116:18@وقعت الضمة على الواو، يقوم يعني وقعت )

قبلها يسمى إعالل بالنقل فصارت الكلمة يقوم،  فنقل الضمة إلى الساكن

 فذهب الثقل، كذلك قال يقول أصلها قول يقول.

فعل يفعل ما وزن قال؟ ما نقول فاعل، نقول: فَعل، وما وزن يقول؟ يفُعل، إًذا 

يقول يفُعل، ما وزن قواًل؟ فعاًل، صام يصوم، أصلها فعل يفعل، صوم يصوم، 

الياء يف صياًما هل هي أصل أم منقلبة عن الواو؟ منقلبة  صوًما فعاًل، وصياًما فعااًل،

عن الواو ألن األصل صام يصوم، األصل واو، لكن الواو هنا انكسر ما قبلها، 

 صيام أصله صوام.

صيام صوام، وسيأيت يف اإلعالل إذا انكسر ما قبلها تقلب ياًء صيام، فتقول هذا 
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زعمون هذه األشياء ويعرفون الذي يقول بعضهم النحويون أو الصرفيون كيف ي

 أصول الكلمات واألصل كذا وحدث فيها القلب.

هي فقط من المعرفة تعرف بعض القواعد والنتائج، هذه النتائج تؤدي إلى أو 

تعرف مقدمات، تعرف هذه المقدمات تؤدي إلى هذه النتائج فإذا عرفت األصل 

ع أن يعرف كل ما األصول دائًما تؤدي إلى المطلوب، ومن عرف األصول استطا

يحدث يف الكلمة من قلب وإعالل وحذف ونحو ذلك، وبقياس الكلمات بعضها 

 على بعض تتضح هذه األمور.

لو قلنا مثاًل سعى، سعى فيها ألف، إًذا منقلبة عن واو أو عن ياء، سعى يسعى، 

ألف ما اتشح األصل تأيت بتصرف آخر حتى يتبين األصل، كالمصدر سعى يسعى 

، إًذا األصل الياء. سعًيا اتضح
َّ

 األصل ياء، أو تقول يسعيان، أو سعي

، ما الذي حدث الياء تحركت وانفتح ما قبلها 
َّ

إًذا ما أصل سعي؟ سعي

وانقلبت ألًفا على القاعدة السابقة سعى، يسعى، يفعل، سعًيا فعاًل ما فيها إشكال، 

ل: كل ألٍف ال تكون وكذلك باع يبيع، وزهنا فعل يفعل، بيع يبيع، إًذا القاعدة تقو

أصاًل يف كلمة موزونة إما أن تكون زائدة إذا سقطت يف التصرفات وال عالقة لنا 

 هبا، أو تكون منقلبة عن واو متحركة أو ياء متحركة.

هذا ما يمكن أن يذكر يف كيفية الوزن ونرتك بقية الكالم على أبيات ابن مالك 

 هناك من سؤال.إن كان  -إن شاء اهلل تعالى–يف لدرس القادم 

 (.121:12@)  الب:

 نعم همزة الوصل تعد من مواضع زيادة الهمزة، ألهنا همزة. الشيخ:

 (.121:25@)  الب:

 نعم قلنا إن الهمزة سواء كانت همزة قطع أو همزة وصل هي همزة. الشيخ:
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 (.121:33@)  الب: 

مثاًل نعم كذلك الواو والياء سواء كانت ساكنة أو متحركة هي كذلك،  الشيخ:

 الواو يف شكور زائدة، والواو يف جهور زائدة وإن كانت مفتوحة.

 (.122:07@)  الب:

هذا سيأيت يف كالم ابن مالك لكن ما شرحنا ابن مالك، ماذا قال ابن  الشيخ:

 مالك تريد أن تسجل هذه يف رأسك.

 عندما يقول ابن مالك: 

 َواْلن ةةةْ ن  فِةةة  اآلِخةةةر َكةةةاْلَ ْمز َوفِةةة  

 

 َغَعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنَْ رض َنْحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    

 يعني زائدة يف نحو غضنفر، وهذا الفرق. 

 (.122:38@)  الب:

َكُرم األصل الكاف والراء والميم، تصريفات قد تأيت مثاًل فعل الزم،  الشيخ:

َكُرم يكرم، كرًما، قد تزيد فيها الهمزة، فيكون فعاًل متعدًيا مثل أكرم يكرم إكراًما، 

م تكري م يكرَّ  ًما، قد تأيت مثاًل كريم وهكذا.قد تزيد بالتضعيف كرَّ

التصاريف كل ما يؤخذ من الكلمة الماضي والمضارع واألمر والمصدر وبقية 

المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول، وصيغة المبالغة، والصفة المشبهة 

وأفعال التفضيل، وأفعال التعجب، واسم الزمان واسم المكان، واسم اآللة، سواء 

 الالزم، وهكذا. كان من المعتل أو من

 (.123:52@)  الب:

الحصر طبًعا محصورة كلها محصورة نعم، المشتقات محصورة  الشيخ:

وتدرس يف الصرف، المشتقات تعمل عمل الفعل أو ليست تعمل عمل الفعل، 
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فالعامل عمل الفعل هي األوصاف، تسمى األوصاف اسم الفاعل، اسم المفعول، 

 ل التفضيل.الصفة المشبهة، وصيغ المبالغة وفع

 (.124:20@)  الب:

نعم ُيشتق لها بالطريق القياسي كما سمينا الهاتف هباتف الهاتف  الشيخ:

أساًسا اسم فاعل، لكن كلمة هاتف ما كانت مخصصة هبذا الجهاز من قبل، فنحن 

 أخذنا من هتف اسم فاعل على صيفة فاعل واطلقناه على هذا الجهاز.

 (.124:44@)  الب:

مفعال صيغة مبالغة مثاًل لو كنا سميناه معتاف ما يف إشكال، لو مهتاف  الشيخ:

خرج جهاز آخر أيًضا يهتف أيًضا وأردنا أن نميزه عنه نسميه مهتاف أو هتاف أو 

 هتوف، أو هتيف، أو هاتف، وهكذا.

 (.125:14@)  الب:

نعم المشتقات منحصرة قلنا ذلك، أي المشتقات التي تأخذ من  الشيخ:

يؤخذ بطريق قياسي مطرد واألشياء التي تؤخذ بطريق قياسي مطرد األصل إما أن 

هذه منحصرة، أو تؤخذ بطريق سماعي عن العرب، السماعي غير منحصر، لكنه 

 يوقف فيه على السماع ما يطرد.

 (.125:45@)  الب:

الحاسوب على وزن فعول، هذه الصيغة واردة يف اللغة العربية وعليها  الشيخ:

، سواًء يف المشتقات أو غير المشتقات مثل فروع ومثل كلمات أمثلة كثيرة جًدا

 كثيرة، لكن اختلفوا هل تنقاس أو ال تنقاس.

فبعضهم قال ال تنقاس ألن الشواذ الواردة عليها قليلة، وبعضهم قال ال تنقاس 
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ولكن عند الحاجة يصاغ عليها وهذا الذي يأخذ به مجمع القاهرة وغيره ال بأس،  

جة إذا احتجنا فإن كلمة حاسوب أفضل من كلمة كمبيوتر، فنقول ال بأس عند الحا

بالحاسوب ال إشكال يف ذلك، بعضهم يقول حاسب هذا على القياس، وبعضهم 

 يقول حاسوب، ال بأس هبا.

لكن ما تسميه مثاًل يحسوب، هناك أسماء جاءت على يفعول مثاًل يستعور 

 يستعور، أو مثاًل عصفور يفتعول يحتسوب، ال يفتعول هذا سماع، يفتعول مثاًل 

 وزنه فعلول، فعلول هذا سماع، ما تقول فعلول حسبوب، ال هذه سماعية.

لكن مثاًل فاعل فعيل فعول، فعال، هذه تنقاس، يف أوزان اختلفوا فيها هل 

تنقاس أو ال تنقاس، واالختالف يعود إلى كثرة الشواهد، لكن يبقة كوهنا ال تنقاس 

 تقبل عند الحاجة إليها.

إذا احتجنا إليها ال بأس ال شك إن الحاجة إلى وزن غير قياسي يف اللغة أفضل 

 من الكلمة األعجمية.

مثل فاتورة اآلن بعضهم يقبلها، يقول فاتورة نجعلها من الفرت على وزن فعول 

فاتور، ثم نأنث فاتورة، الفاتورة هي القياس بالفرت، هذا الفرت هذا الشرب، فالفرت فيه 

س، والفاتورة فيها معنى قياس الحساب فنقبلها على أهنا فاتورة على أهنا معنى القيا

 فاعولة.

 ال أدري الفرت تحتاج إلى تأكد، نعم.

 (.128:43@)  الب:

نعم قد يحدث هذا األمر لكنه يبقى قلياًل يف اللغة، األصل يف اللغة أن  الشيخ:

مهما كانت تتأثر  المعنى اإلجمالي ينتقل يف المشتقات، هذا األصل لكن اللغة

بالبيئة، ربما الكلمة تطلق على شيء يعني لمناسبة بعيدة جًدا أو تنتقل إلى مجاورة 
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مثاًل، فبداية التثنية صحيحة، لكن مع تباعد الوقت وعدم معرفة السبب ُيجهل 

 هبذا األمر، فهذه يعني تبقى أشياء قليلة، فلهذا يبينها العلماء يف كتب 
َّ

لماذا سمي

 كتب أسماء الجبال أسماء األماكن هذه يفسروهنا، لكن يبقى أن األصل البلدان، يف

 هو بقاء المعنى اإلجمالي.

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثالث والثالثون بعد املائة
﷽ 

 
ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسال د َوَعَلى آلِِه وأصحابه اْلَحْمد  لِلَّ َحمَّ م على نبينا م 

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، ونحن يف ليلة االثنين الثالث من شهر 

المحرم، من سنة سٍت وثالثين وأربعمائة وألف من هجرة الحبيب المصطفي 

. 

د اهلل نعقد يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة بمدينة الرياض نعقد بحم

عليه –وتوفيقه الدرس الثالث والثالثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-رحمة اهلل

يف ثالثة  وما زلنا نتكلم يف شرح باب التصريف الذي عقده ابن مالك 

وعشرين بيًتا وكنا قد شرحنا من قبل منها أربعة عشرة بيًتا يف هذه الليلة سنكمل 

 من هذه األ
َّ

 .-بمشيئة اهلل تعالى-بيات، وهي تسعة أبيات شرح ما بقي

 : ويف  َِ ا بياَ  ِ ل ابن مالِّ 

ْوِ  ِسْمِسةةةةِ   ةةةةر  ةةةةْ  بَِتَأِصةةةةْيِل     َواْ ك 

 

ْلةةةةةةا  فِةةةةةة  َكَلْمِلةةةةةة ِ     َواْلخ 
َِ  َوَنْحةةةةةةِ 

 َفةةةةةةةةَألِاع َأَكَرةةةةةةةةَر ِمةةةةةةةةْن َأْصةةةةةةةةَلْيِن  

 

ةةةةةةةةدع بَِرْيةةةةةةةةرِ َمةةةةةةةةْينِ   
 َصةةةةةةةةاَ َب َدا ِ
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ا َواْلةةةةة َ  َِ َعةةةةةا َواْلَيةةةةةا َكةةةةة َِ  او  إِْن َلةةةةةْ  َ 

 

ةةةةةؤض َوَوْعَ َعةةةةةا   ةةةةة    ؤ  
َمةةةةةا فِ  َكَمةةةةةا   

ا   َِ ا َ ْمةةةةةةةةزع َوِمةةةةةةةةْي ع َسةةةةةةةةَب َِ  ِو َكةةةةةةةة

 

ةةةةةةةةةةةةا   َِ َِّ َح َْ َ ا  ْأِصةةةةةةةةةةةةْيل  َْ  ِْ ةةةةةةةةةةةة َْ  َْالَ

اَي َ ْمةةةةةةزع آِخةةةةةةرع َبْعةةةةةةَد َألِةةةةةةْا   َِ  َكةةةةةة

 

 َأْكَرةةةةةَر ِمةةةةةْن َ ةةةةةْرَفْيِن َلْ   َ ةةةةةا َرِ َ    

 َوفِةةةة  َواْلن ةةةةْ ن  فِةةةة  اآلِخةةةةر َكةةةةاْلَ ْمز  

 

ِ ةةةةةةة    ِْ ك   َنْحةةةةةةة  َغَعةةةةةةةنَْ رض َأَصةةةةةةةاَل

َعةةةةةاَرَعْه    َواْلم 
َِ ةةةةة  اْلتَّْأنِْيةةةةة

 َواْلتَّةةةةةاُّ  فِ

 

َ اَوَعةةةةةةةهْ     َوَنْحةةةةةةةِ  اٍْسةةةةةةةتِْ َعاِل َواْلم 

  َْ ةةةةةَر َْ  َواْلَ ةةةةةاُّ  َوْقَ ةةةةةص َكِلَمةةةةةْه َوَلةةةةةْ  

 

   َْ ْشةةةةةَتِ َر ةةةةة  اإِلَشةةةةةاَرِة اْلم 
 َوالَّةةةةةالم  فِ

َبةةةةةةْع  َواْمنَةةةةةةْع ِدَ ةةةةةةاَ ِة بِةةةةةةالَ   َْ  َقْيةةةةةةدض 

 

ْع َكَح َِلةةةةةةْع    ةةةةةة َبةةةةةةيَّْن    َّ َْ  إِْن َلةةةةةةْ  

فهذه آخر األبيات يف هذا الباب باب التصريف، كنا من قبل تكلمنا على ما  

يتعلق بالتصريف من أصالة الحروف وزيادهتا، وتكلمنا بعد ذلك على كيفية الوزن 

ريق بين الحروف األصلية وقلنا إن المعتمد عليه يف كيفية الوزن، هو التمييز والتف

والزائدة، فإن الحروف األصلية لها طريقة يف الوزن، وهي أهنا تقابل بالفاء والعين 

 والالم.

فالحرف األصلي األول يقابل بالفاء، لذلك يسمى فاء الكلمة، والحرف 

األصلي الثاين يقابل بالعين فلهذا يسمى عين الكلمة، والحرف األصلي الثالث 

وأما الحرو  مس تقابل بالمات، وكلها على صورة الموزون، والرابع والخا

 الزا دة ف   ن عان:

ألن زيادهتا إما أن تنشأ من تكرير حرف أصلي فهذه يكرر ما يقابلها يف  

الميزان، إذا كررت الفاء تكرر الفاء، وإن كررت العين تكرر العين وهكذا، فلهذا 

ل، وكسر فعل، و ل.قلنا إن علم فعل، وعلَّم فعَّ ر فعَّ  كسَّ

ما كانت زيادته ناشئة ال من تكرير حرٍف  :والن   الراين من الحرو  الزا دة

أصلي وإنما زيدت من حروف سألتمونيها العشرة التي تزيدها العرب يف الكلمة 

لمعنى من المعاين، فهذه تكون يف الوزن بلفظها، توضع بلفظها يف الميزان كما يف 
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ل، وكتاب فعال وهكذا، وكل هذا قد شرحناه كتاب نقول فاعل، ومكتوب مفعو 

 من قبل.

على بعض  بقيت هذه األبيات التي قرأناها سيتكلم فيها ابن مالك 

مسائل الزيادة واألصالة ثم يذكر المواضع المطردة لزيادة الحروف، فبدأ بقوله: 

يف  واحكم بتأصيل حروف سمسم، ونحوه، والخلف فيك لملم، تكلم 

يسمى بالرباعي المضعف وهو ما كان حرفاه األول والثاين من  هذا البيت على ما

جنس وحرفاه الثاين والرابع من جنس، نحو سمسم، األول والثالث سين، والثاين 

 والرابع ميم، ونحو بلبل، يف األسماء.

ويف األفعال نحو زلزل، وسوس، وكفكف، لملم، هذه الكلمات التي تتكون 

جرد أي أن حروفه األربعة كلها أصلية أم أن من حرفين مكررين، هل هي من الم

  ن عان:فيها حرًفا زائًدا بيَّن ذلك يف البيت وذكر أهنا 

الذي ال يصلح فيه سقوط حرف من الحرفين المكررين، ال يمكن أن  :ا ول

تسقط حرف من الحرفين المكررين ويبقى المعنى على ما هو عليه، نحو سمسم، 

أو )ُسم( تغير المعنى إًذا ال يمكن أن تحذف حرًفا لو قلت مثاًل يف سمسم )َسم( 

من هذه الكلمة، وكذلك بلبل، وكذلك وسوس لو قلت )وس( ليست بمعنى 

وسوس، وكذلك زلزل، لو قلت )زل( نعم فيه زل لكن معنى آخر، زل غير زلزل، 

 ال نريد المعنى يبقى.

لرباعي فهذا النوع يحكمون على حروفه كلها باألصالة، يقولون هذا من ا

المجرد، يعني كل حروفه أصلية إًذا ستقابل بفاٍء وعيٍن والمين، سمسم يكون على 

 وزن فعٍل، وبلبل فعلل، وسوس وزلزل على وزن فعلل، وهكذا.

والنوع الثاين من هذه األفعال هو الذي يصلح فيه سقوط أحد الحرفين 
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مثل لملم، المكررين، يعني يمكن أن تحذف من الكلمة حرفان ويبقى المعنى، 

تقول: )لم( لملمت الشي أو لم الشيء بمعنى متقارب، وكذلك كفكف وكف، 

 بمعنى متقارب، أو قصقص أو قص، وكبكب أو كب.

فهذه األفعال يمكن أن تحذف منها حرًفا، فهذا النوع اختلف فيه أهل 

 : على ْالْْ أق الالتصريف، 

، فــ )لم( هذا ثالثي، فقال البصريون هما مادتان، لملم مادة، ولم مادة أخرى

و)لملم( رباعي مجرد، وعلى ذلك يكون وزن لملم فعلل، مثل وسوس، قالوا هذا 

من التشابه وال يدل على أن لملم من )لم( وكذلك كفكف ليس من كف وإنما هما 

  ِا الِ ل ا ول للبصر ين.مادتان، كف ثالثي وكفكف رباعي وهكذا، 

ون هما من مادة واحدة، لكن ما الذي حدث قال الكوفي :الِ ل الراين للك فيين

عندهم، قالوا: إن كفكف هذه أربعة أحرف، أصلها كف، كف كم حرف؟ ثالثة 

أحرف، كف على وزن فعل، كما عرفنا من قبل، هي كفف، وألن الثاين والثالث 

 من جنس حدث بينهم إدغام فقيل كف.

كما قلت يف علم كف قالوا إن العرب نقلوا كف الثالثي وضعفوا العين فيه، 

ر، ضعفت العين، قالوا يف كفَّ كفف، قالوا زادوا  م، ويف كسر كسَّ علَّم ويف فهم فهَّ

ر، فقالوا كفف،  ر كسر زدت سينًا فقلت كسَّ فاًء بعد الفاء األولى، كما فعلت يف كسَّ

 فلما كثرت الفاءات قلبوا الفاء الثانية كاًفا قالوا كفكف.

لمَّ ثالثي ثم ضعفت العين فصار لمم فكثرت وكذلك يف لملم، األصل عندهم 

الميمات فقلبوا الميم الثانية الًما من جنس الفاء فقالوا: لملم، فكفَّ على وزن 

ل ألن هذا تكرار .فعلَّ وكفف على وزن ..، كفف هذا تكرار حرف أصلي، فعَّ

ل، ثم قلب ل إًذا كفف فعَّ ر فعَّ ل، كسَّ ت الفاء حرف أصلي مثل علَّم ما وزن علَّم فعَّ
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ل.   الثانية كاًفا كفكف هذا قل، لكن يبقى الوزن على حقيقته على فعَّ

ل، وسبق أن الوزن عند البصريين  إًذا ما وزن لملم وكفكف عند الكوفيين، فعَّ

فعلل ألنه رباعي مجرد، إًذا هو عند البصريين رباعي مجرد وعند البصريين رباعي 

 ف يف تضعيف العين.مجرد، وعند الكوفيين ثالثي مزيٌد بالتضعي

وهناك قول ثالٌث يف المسألة للزجاج، الزجاج قال: إن الكاف الثانية يف كفكف 

ل ثم قلبت الفاء  زائدة، ال من التضعيف يعني ليست كما قال الكوفيون هي فعَّ

الثانية كاًفا ال وإنما هي كفَّ ثالثي ثم زيدت الكاف زيادًة كما تزاد حروف 

 .سألتمونيها، فقالوا كفكف

فعلى قول الزجاج كيف يكون الوزن يف كفكف؟ فعكل، ألنه جعلها زائدة ال 

من تكرير حرف أصلي مثل سألتمونيها، قول الزجاج ضعيف، من يعرف وجه 

ضعفه؟ ألن الزيادة يف نحو هذه األفعال قد تأيت بحروف ليست من حروف 

ها يعني سألتمونيها كالكاف يف كفكف، يعني لملم الالم موجودة يف سألتموني

يمكن أن نمشيها لكن كفكف فيها الكاف والكاف ليس من حروف الزيادة فأقوى 

األقوال يف المسألة هو قول البصريين ثم قول الكوفيين، وأما قول الزجاج فهو 

 ضعيف.

أن يذكره يف هذا البيت، بعد هذا البيت، قلنا إن  فهذا ما أراد ابن مالك 

الذي عليه العمل فلهذا نقول وسوس وزلزل  أقوى األقوال هو قول البصريين وهو

 وفعلل، وكذلك لملم وكفكف نذكرها أملة على الرباعي المجرد.

بالكالم على أهم مواضع الزيادات  نعم، بعد ذلك يبدأ ابن مالك 

المطردة لحروف سألتمونيها، قلنا إن حروف سألتمونيها العشرة تزيدها العرب يف 

هتا مواضع، حصرها الصرفيون فذكر ابن مالك لنا الكالم لمعاين مختلفة، ولزياد
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 اآلن أهم مواضع هذه الزيادات المطردة.

سيبدأ بذكر الحروف العشرة واحًدا واحًدا بادًئا بأشهرها يف الزيادة، ثم أقلها 

 :شهرة، فقال 

 َفةةةةةةةةَألِاع َأَكَرةةةةةةةةَر ِمةةةةةةةةْن َأْصةةةةةةةةَلْيِن 

 

ةةةةةةةدع بَِرْيةةةةةةةرِ َمةةةةةةةْينِ   
 َصةةةةةةةاَ َب َدا ِ

ى زيادة األلف فقال إن األلف إذا صاحبت أكثر من أصلين فهي بدأ بالكالم عل 

 زائدة.

 َفةةةةةةةةَألِاع َأَكَرةةةةةةةةَر ِمةةةةةةةةْن َأْصةةةةةةةةَلْيِن 

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدع   
 َصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَ َب َدا ِ

أكثر من أصلين أي كم؟ أكثر من أصلين أي هي ثالثة أصولب أو أربعة أصول  

لك: أو خمسة أصول، ألن األصول كما عرفنا إما ثالثية أو رباعية أو خماسية، كقو

ضارب، أو كاتب، األلف يف كاتب صاحبت الكاف وهي أصل، والتاء وهي أصل، 

والباء وهي أصل، إًذا صاحبت ثالثة أصول نحكم عليها بأهنا زائدة، وكذلك يف 

كتاب، األلف صاحبت ثالثة أصول فهب زائدة، وكذلك يف عماد، وكذلك يف 

 كذلك يف غضبى.سلمى، السين والالم والميم أصول إًذا فاأللف زائدة، و

فإن صاحبت األلف أصلين فقط، فليست زائدة، هذا مفهوم كالم ابن مالك، 

قال: إن صاحبت أكثر من اثنين فهي زائدة، هذا المنطوق، مفهوم البيت، إن 

صاحبت اثنين، صاحبت أصلين فقط، فليست زائدة، بل هي إما أصل كما يف 

ناب أو الفعل قال أو باع أو الفعل الحرف إلى، وإما بدٌل من أصٍل كالتي يف باب أو 

 رمى ودعا.

وسبق أن ذكرنا يف أكثر من موضع أن أصالة األلف، األلف ال تكون أصاًل، إال 

يف حرٍف أو اسم مبني، الحرف األلف ال يكون أصاًل، إال يف حرٍف )كما، وال، 

 على، وإلى( أو اسٍم مبنٍي: )كمتى ومهما، وما االستفهامية( ونحو ذلك.
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ال تكون أصاًل يف اسٍم معرب وال يف فعل، أي ال تكون أصاًل فيما يقبل  لكنها 

 التصريف.

األلف ال تزاد أواًل هل يتصور يف األلف أن تزاد أواًل يف أول الكلمة ال يتصور، 

لماذا ال يتصور يا إخوان؟ ألن األلف ساكنة، والكلمة العربية ال تبدأ بساكن إًذا لم 

نًيا، مثل ماذا؟ ألف زيدت ثانًيا مثل كاتب، ضارب تزاد األلف أواًل زيدت ثا

وزيدت ثالًثا مثل كتاب، وزيدت رابًعا مثل سلمى، وزيدت خامًسا مثل قرقر، اسم 

موضع أو اسٍم للصوت الذي يصدر من البطن، وزيدت سادًسا مثل قبعثر، وهو 

قل بعد القوي من الرجال أو من الجمال، فهذا الكالم الذي على زيادة األلف ثم انت

 ذلك إلى الكالم على زيادة الواو والياء.

 هناك سؤال؟ 

 (.23:05@)  الب:

يقول هناك بعض الكلمات مثل استخرج استخراًجا بدأت بألف وأنت  الشيخ:

 قلت األلف ال تزاد أواًل، من يجيبه يا إخوان؟

 هذه همزة وليست ألًفا يا أخي، إذا قلنا األلف فهي األلف المدية التي يف كاتب

وكتاب، وأما الهمزة فهي حرٌف صحيح تقبل الحركات، َأ إِ ُأ وتقبل السمون مثل 

بْأس، وهي إما همزة قطع وإما همزة وصل، ويأيت الكالم على زيادة الهمزة، 

 .-إن شاء اهلل–وسيأيت الكالم بعد ذلك على همزة الوصل 

 هناك سؤال آخر؟

 (.24:17@)  الب:

نك ال يقبل ألن نبهنا أكثر من مرة هذه همزة أنا األخ ال أعرفه لكن م الشيخ:

 على باب لأللفية وننتهي، ثم تسأل هذه السؤال؟!
َّ

 ليست ألًفا، ما بقي
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  فِال:على زيادة الياء والواو،  ثم تكلم ابن مالك 

َعةةةةةا  َِ ا َواْلةةةةةَ او  إِْن َلةةةةةْ  َ  َِ  َواْلَيةةةةا َكةةةةة

 

ةةةةةؤض َوَوْعَ َعةةةةةا   ةةةة    ؤ  
َمةةةةةا فِ  َكَمةةةةا   

ء والواو كاأللف إن صحبت أكثر من أصلين فإنه يحكم : اليا  ِ ل 

بزياهتا لكنه استثنى هنا الثنائي المكرر، أو الرباعي المضعف كما يف يؤيؤ، فالواو 

والياء يف الثنائي المكرر أصل، ما سوى ذلك هما كاأللف، نحو صيرف، صيرف 

 الياء صاحبت الصاد والراء والفاء وهي أصول إًذا نحكم بزيادهتا.

كذلك يعمل وهي الناقة النشيطة يف العمل وكذلك كريم وشريف، وكذلك و

يذهب ويجلس، هذه يف الياء ويف الواو كما يف جوهر، الجيم والهاء والراء أصول، 

إًذا الواو زائدة، وكذلك عجوز، وكذلك شكور وصبور، وكذلك مكتوب 

 ومشروب، نحكم بزيادة الواو هنا ألهنا صحبت ثالثة أصول.

ت الواو والياء يف ثنائٍي مكرر وهو الرباعي المضعف، فهما أصليتان فإن كان

لما ذكرنا يف سمسم، نحو يؤيؤ، وهو طائر ذو مخلب يسمونه يؤيؤ، يتكون من 

ياءين وهمزتين، فالياءان هنا أصليتان، ومثل وعوع وهي مصدر الفعل وعوع إذا 

ت. ت، يقولون وعوع الذئب وعوعة، إذا صوَّ  صوَّ

أصال ألهنا يف ثنائي مكرر، هذا منطق البيت، ومفهوم البيت أن الياء فالواو هنا 

والواو إذا كانا مع حرفين أصليين فقط أو مع حرف فهما أصول، نحو بيت، وبيع، 

ويوم، سوط، فنحكم عليها جميًعا بأهنا أصلية، ألهنا لم تصاحب ثالثة أصول 

هب يف األفعال ومثل يرمع فأكثر، والياء زادهتا العرب أواًل مثل ماذا؟ يكتب ويذ

وهي حجارة تلمع يف األسماء وزادت الياء ثانًيا مثل صيرف، وزادهتا ثالًثا مثل 

عسير، وهو الغبار، وزادهتا رابًعا مثل حزرية؛ وهي قطعة غليظة من األرض وزادهتا 

 خامًسا يف قولهم سلحفية، وهي لغة يف الكلمة.
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من زيادهتا أواًل إال أنه لم يأيت ذلك يف  وأما الواو فلم تزد أواًل مع أنه ال مانع 

السماع، زادهتا العرب ثانًيا مثل جوهر، وثالًثا كصبور، ورابًعا كعصفور ومشروب، 

وخامًسا مثل قمحدوة، من يعرف القمحدوة؟ القمحدوة هو ما برز من مؤخر 

 الرأس يسمى قمحدوة.

ل، يؤيؤ؟ ما وزن صيرف؟ فيعل، ويعمل؟ يفعل، وكريم؟ فعيل، وعجوز؟ فعو

فعلل، ما وزن قمحدوة؟ هذه رباعية األصول القاف والميم والحاء والدال أصول 

 تقابل بالفاء ولعين والمين وأما الواو فزائدة وكذلك التاء: فعلوة.

على زيادة الهمزة والميم، وهذا الرتتيب مقصود، ألن أكثر ما  ثم تكلم 

 فقال يف زيادة الهمزة والميم: يزاد األلف ثم الياء والواو ثم الهمزة والميم، 

ا  َِ ا َ ْمةةةةةةةزع َوِمةةةةةةةْي ع َسةةةةةةةَب َِ  ِو َكةةةةةةة

 

ةةةةةةةةةةا   َِ َِّ َح َْ َ ا  ْأِصةةةةةةةةةةْيل  َْ  ِْ ةةةةةةةةةة َْ  َْالَ

: كذلك ُيحكم على الهمزة والميم بالزيادة إذا تقدمتا على ثالثة   ِ ل 

أحرٍف أصول أي إذا جاءت الهمزة يف أول الكلمة وبعدها ثالثة أحرف أصول فهي 

لميم، فالهمزة نحو أحمد، فالحاء والميم والدال أصول من حمدن زائدة، وكذلك ا

 إًذا فالهمزة زائدة.

وكذلك أسعد، وكذلك أكرب وأصغر، وأحسن وأجمل، وكذلك أفكل، وهو 

اسٌم للرعدة، يقال أصابتني رعدة، أو أصابني أفكل نحكم على الهمزة بأهنا زائدة 

ئدة حتى ولو لم نعرف اشتقاق ألن الفاء والكاف والالم أصول إًذا فالهمزة زا

الكلمة، وهذا من فوائد عرفة القياس، إذا عرفت القياس يف الباب يف المشتقات 

 الواضحات، تستطيع أن تقيس الكلمات الجامدة وغير الواضحة على ذلك.

وزيادة الميم، كما يف مكِرم وُمكَرم، فالكاف والراء والميم أصول إًذا الميم 

وُمخِرج وُمخَرج، ومتخِرج ومتخارج ومستخرج، وكذلك زائدة، وكذلك ُمقبِل، 
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 مخلب، وكذلك مسجد وهكذا، فإذا جاءت بعدها ثالثة أصول فهما زائدتان.

فإن جاء بعضهها أصالن، جاء بعد الهمزة والميم أصلتن فقط، فمهوم البيت 

 أننا نحكم بأصالتهما، كما يف أخذ وأكل وكما يف إبل، هذه يف الهمزة والميم كما يف

 مطر، ومهد، ثم قال ابن مالك استكمااًل للحديث عن زيادة الهمزة.

اَي َ ْمةةةةةزع آِخةةةةةرع َبْعةةةةةَد َألِةةةةةْا  َِ  َكةةةةة

 

 َأْكَرةةةةةَر ِمةةةةةْن َ ةةةةةْرَفْيِن َلْ   َ ةةةةةا َرِ َ    

 ؛ أي يف آخر الكلمة.كِاي  مز آخر 

 ؛ يعني همزة وقبلها ألف.بعد ألا 

 َرِ َ   َلْ   َ ا َ ْرَفْينِ  ِمنْ  َأْكَررَ 

ذه األلف كم قبله من حرف؟ أكثر من حرفين، أبي ثالثة أربعة خمسية، أي ه

فنحن نحكم على الهمزة حينئٍذ بأهنا زائدة، يقول: إذا وقعت الكلمة يف آخر الكلمة 

وقبلها ألف، وهذه األلف قبلها أكثر من حرفين قال أكثر من حرفين ما قال حرفين 

 سة.أصليين، قبلها أكثر من حرفين ثالثة أربعة خم

فنحكم مباشرة أن الهمزة زائدة، مثل حمراء، الهمزة قبلها ألف وقبل األلف 

الحاء والميم والراء، إًذا نحكم على الهمزة بأهنا زائدة، وكذلك علباء، وكذلك 

 زرقاء، وكذلك عاشوراء، وقاصعاء، وأربعاء، إن لم يتقدم األلف حرف أو حرفين.

قط أو حرف واحد، مفهوم البيت إننا همزة وقبلها ألف، واأللف قبلها حرفان ف

 سنحكم على الهمزة بأهنا حينئٍذ بأهنا أصلية، نحو كساٍء وبناء وسماء.

كساء الهمزة قبلها ألفن واأللف قبلها حرفان، إًذا ال نحكم على الهمزة بأهنا 

زائدة، وإنما نحكم عليها بأهنا أصل يعني أهنا منقلبة عن أصل عن واٍو أو عن ياء، 

كسا يكسو، إًذا الهمزة منقلبة عن واو، كساء من كسا يكسو، إًذا فالهمزة  كساء من

 يف كساء منقلبة عن واو.
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وسيأتينا يف باب اإلبدال أن أصلها كساو، وبناء من بنى يبني إًذا الهمزة منقلبة  

عن ياء وسيأتينا يف باب اإلبدال أن أصلها بناي، وكذلك يف ماء، وداء، الهمزة قبلها 

ف قبلها حرٌف واحد فقط، إًذا نحكم على الهمزة بأهنا أصل واأللف ألف واألل

أصل ألن األلف ال ُيحكم بزيادهتا إال إذا صاحبت ثالثة أصول فأكثر، إًذا ماء كل 

 الحروف أصلية، واأللف هنا قطًعا منقلبة عن واو أو ياء، وكذلك يف داء.

مة ويف آخر الكلمة، يف فعرفنا من ذلك أن الهمزة تزاد زيادة مطردة يف أول الكل

أول الكلمة إذا جاء بعدها ثالثة أصول فأكثر، ويف آخر الكلمة، إذا سبقت بألف 

 وهذه األلف قبلها ثالثة أحرف فأكثر.

 على د ا ة الن ن، فِال: ْ  ْكل  بعد يلِّ 

 َواْلن ةةةْ ن  فِةةة  اآلِخةةةر َكةةةاْلَ ْمز َوفِةةة 

 

ِ ةةةةةة    ِْ ك   َنْحةةةةةة  َغَعةةةةةةنَْ رض َأَصةةةةةةاَل

 لن ن م اعين ْ ر  في ما د ا ْ ا: فِكر ل 

(؛ يقول النون إذا وقعت يف اآلخر َكاْلَ ْمز َواْلن ْ ن  فِ  اآلِخر: )الم اع ا ول

وقبلها ألف واأللف قبله ثالث أحرف فأكثر فيحكم عليها بالزيادة كما قلنا يف 

 الهمزة، كما يف غضبان، وحمدان، وعمران، وسكران، وزعفران، وعثمان.

يسبق األلف ثالثة أحرف وإنما سبق األلف حرفان أو حرٌف واحد، فإن لم 

فمهوم البيت أننا نحكم على النون باألصالة مثل مكان، النون قبلها ألف واأللف 

قبلها حرفان فقط، إًذا النون أصلية أي أن مكان من مكن، واأللف زائدة ألهنا 

 صاحبت ثالثة أصول على قاعدهتا، وكذلك زمان، وبيان.

ن وصان، الفعالن دان وصان النون قبلها ألف، واأللف قبلها حرف نون ودا

واحد إًذا نحكم على النون باألصالة واأللف أيًضا نحكم عليها باألصالة وهي 

منقلبة عن واو أو عن ياء، هذا الموضع األول لزيادة النون، والموضع الثاين ذكره 
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 يف قوله: 

ِْ  َغَعنَْ رض  َنْح  َوفِ    ك  ِ  َأَصاَل

 األصالة إًذا فهو حرٌف زائد، يقول النون إذا 
َّ

يعني أن النون يف غضنفر كفي

وقعت ساكنًة وقبلها حرفان، وبعدها حرفان ُحكِم عليها بالزيادة المطرد نحو 

غضنفر وهو من أسماء األسد، النون ساكنة قبلها حرفان، وكذلك عقنقل، وهو 

 الكثيب العظيم وقد ورد يف معلقة أمرؤ القيس.

وكذلك حجنفل وهو عظيم الشفا الذي شفتيه عظيمة لكن من غير اإلنسان، 

وكذلك حنبطا وهو القصير، حبنطا النون ساكنة وقبلها حرفان وبعدها حرفان 

 نحكم عليها بالزيادة، وكذلك ورنتل، وهو من أسماء النسر، النون فيه زائدة.

، النون زائدة أو النون الساكنة المسبوقة بحرفين والمتلوة بحرفين كغضنفر

 أصلية؟ زائدة، هذا من مواضع أصالة كفي، كفيت األصالة إًذا فهي زائدة.

ما وزن حمراء؟ أعالء، وعلباء فعالء، عاشوراء فاعالء، إًذا الزيادة ألفان ألن 

األلف إذا صاحبت ثالث أصول حكم عليها بالزيادة، فاأللف األولى عاشوراء 

لهمزة زائدة ألهنا متطرفة وقبلها ألف وقبل األلف واأللف الثانية كالهما زائد، وا

أكثر من ثالثة حروف والواو يف عاشوراء زائدة ألن الواو كاأللف إذا صاحبت 

 ثالثة أصول حكم عليها بالزيادة وقاصعاء فاعالء، وأربعاء أفعالء.

كساء الهمزة زائدة أو أصل؟ أصل إًذا تقابل بالالم، ما وزن كساء؟ فِعال وبِناء 

 عال، ما وزن غضبان؟ فعالن، وزعفران فعلالن، زعفران فعلالن، مكان فعال.فِ 

ما وزن عقنقل؟ النون الزائدة أو أصل؟ زائدة القاف الثانية أيًضا زائدة، لكن  

زائدة ال من حروف سألتمونيها ليست كالنون، النون من حروف سألتمونيها لكن 

 عَق إًذا ما وزن عقنقل؟ فعنعل.القاف زائدة من تكرار الفاء أو العين؟ العين، 



 

 
e 

g h 

f  362 
 شرح ألفية ابن مالك

 حبنط؟ النون زائدة واأللف وزائدة أو أصل؟ زائدة ألهنا صاحبة ثالثة أصول. 

ما وزن حبنط؟ فعنل، ورنتل؟ رنتل قلنا من أسماء النسر، ورنتل الواو هل هي 

زائدة؟ الواو ال تزاد يف أول الكلمة، والتاء يف ورنتل ما تكلم عن زيادة التاء، سيأيت 

ذا ليس من زيادة التاء، إًذا الواو أصل والتاء أصل، أي رباعي هذا رباعي مزيد أن ه

 بالنون، ما الوزن؟ فعنلل.

 أحسنتم، عندكم سؤال؟ 

 (.46:18@)  الب:

نون الوقاية هل هي من أحرف الزيادة يا شباب؟ أنا ما سمعت جواًبا  الشيخ:

 من عنده جواب يرفع صوته.

 (.46:40@)  الب:

الوقاية هل هي من أحرف الزيادة؟ هي ليس من الفعل، لكن نون  الشيخ:

 السؤال يقول هل يمنع الحرف الزيادة؟

 (.46:57@)  الب:

أنا لو قلت مثاًل اآلن أكرمني أفعلني وزنه كما قلنا يف الدرس الماضي،  الشيخ:

إذا اتصل بالموزون شيًئا ال يوزن يوضع بلفظه يف الميزان، لكن السؤال هل نون 

 ة من أحرف الزيادة؟ أريد جواًبا آخر أو أريد أن تصلوا للجواب بأنفسكم.الوقاي

ذكرين بسؤالك، سنمر بمسألة مشاهبة، فإن أدركتموها وأجبتم فهذا طيب وإال 

 نصصت على الجواب.

 (.48:05@)  الب:

فعال ألن الميم مفتوحة، مكان فعال، األلف يف مكان زائدة، ألن قلنا  الشيخ:
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 ثالثة أصول حكم عليها بالزيادة. األلف إذا صاحبت

 (.48:33@)  الب:

ما اشرتطنا ترتيًبا، يف األلف ما اشرتطنا ترتيًبا قبلها بعدها، بعض  الشيخ:

 الحروف قبلها بعض الحروف بعدها ما اشرتطنا ترتيًبا.

 سنجيب عن السؤال بعد قليل.

 تاء فقال: على زيادة التاء أي المواضع التي تتطرد فيه زيادة ال ثم تكلم 

َعةةةةاَرَعْه   َواْلم 
َِ ةةةة  اْلتَّْأنِْيةةةة

 َواْلتَّةةةةاُّ  فِ

 

َ اَوَعةةةةةةهْ     َوَنْحةةةةةةِ  اٍْسةةةةةةتِْ َعاِل َواْلم 

لزيادة التاء أربعة مواضع األول للتأنيث يف نحو قائمة وصائمة، وجالسة،  

 فجالسة من جلس، فاأللف زائدة وتاء التأنيث زائدة.

 مت وصامت وجلست؟ هل يصح التمثيل هنا بنحو قا :السؤال

 (.49:48@)  الب:

أحسنت، هل يصح التمثيل بقولنا قامت وصامت على أن التاء هنا  الشيخ:

زائدة للتأنيث، على أن النتاء حرف زيادة من حروف سألتمونيها، زيد للتأنيث؟ ال 

 يصح، لماذا؟ 

 (.50:15@)  الب:

لتمونيها ليست من الفعل هذا متفق عليه لكن هل هي من حروف سأ الشيخ:

 من حروف الزيادة، زيدت يف الكلمة؟ 

 (.50:32@)  الب:

 ليست من الكلمة إًذا ما هي، تاء التأنيث الفاعل جلست هند. الشيخ:

 (.50:50@)  الب:
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تاء التأنيث حرف ونريد بالحرف هنا حرف المعنى يعني أهنا قسم من  الشيخ: 

لحرف؟ هنا الكلمة اسم أقسام الكلمة، الكلمة اسًما وفعل وحرف، ما المراد با

وفعل حرف؟ حروف المعني ال نريد حروف المباين، سألتمونيها من حروف 

المباين، كاأللف يف كاتب واأللف يف كتاب، والميم والواو يف مكتوب، أما التاء يف 

جلست هذه كلمة ثانية، كلمة أخرى، قلنا التمثيل بنحو قامت وصامت وجلست، 

لة، وإنما التمثيل الصحيح بنحو قائٌم وجالسٌة ألن ال يصلح ألن التاء كلمة مستق

التاء صارت من نفس الكلمة يعني دخلت زائدة يف جسم الكلمة فصارت من 

 حروف الزيادة.

ومثل ذلك يقال يف نون الوقاية، نون الوقاية لم تدخل يف حروف الفعل، وإنما 

إعراًبا  اتصلت بالفعل، وهي كلمة أخرى مستقلة، فلهذا يف اإلعراب نعرهبا

مستقاًل، فنقول أكرمني أكرم فعل ماضي، والنون حرف وقاية مبني على السكون 

ال محل له من اإلعراب وكذلك يف قامت، نقول التاء حرف تأنيث مبني على 

السكون ال محل له من اإلعراب ومع ذلك أنه كلمة أنه ال ُيعرب إال الكلمة، لكن 

رب مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وال تعرب لو قلنا أعرب قائمٌة هند قائمة، تقول خ

 التاء إعراًبا مستقاًل ألنه من ضمن الكلمة وهكذا.

 يكر لز ا ة التاُّ أربعْ م ااع: قلنا أن ابن مالِّ 

 للتأنيث نحو قائمة. :الم اع ا ول

للمضارعة، أي يف أول المضارع إذا كان للمخاطب، كقولك  والم اع الراين: 

أو للتأنيث كقولك هنٌد تقوم، وتجلس وتصوم أنت تجلس وتصوم وتصلي 

وتصلي، إًذا التاء يف أول المضارع إما أن تكون للمخاطب أنت تجلس أو يكون 

لتأنيث الغائبة، هنٌد تقوم، وعلى ذلك نسأل فنقول: التاء يف أنت تجلس لماذا؟ 

 للمضارعة فقط.
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 والتاء يف هنٌد تقوم؟ للمضارعة وللتأنيث.

دة التاء قال يف االستفعال، يعني االستفعال وفروعه، نحو لزيا الم اع الرالَ:

 استخرج يستخرج، ومستخرج واستخراج فالتاء يف كل ذلك زائدة.

قال والمطاوعة، المطاوعة هذا مصطلح تصريفي شرحناه من  :الم اع الرابع

قبل، وقلنا المراد به قبول أثر الفعل، فإذا قلت كسرت الباب هذا فعلك، فإذا قبل 

انكسر، كسرت الباب فانكسر، انكسر مطاوع، مطاوع لماذا؟ لكسر، كسرته قلت 

فانكسر، هذه المطاوعة، يف المطاوعة تأيت التاء زائدًة إذا كانت المطاوعة للفعل 

رته فتكسر، وحطمته فتحطم. ل، مثل علَّمته فتعلم وكسَّ  فعَّ

ا، فإن أو كان مطاوعًة لفعلل، مثل دحرجته فتدحرج، وبعثرته فتبعثر، وهكذ

من مواضع زيادة التاء كما عرفنا  سائل سائل منكم وقال: ذكر ابن مالك 

اآلن المضارعة، المضارع تزاد يف أوله التاء مثل أنت تقوم وهند تقوم، فلماذا لم 

يذكر هذا الموضع للياء وللنون وللهمزة فمن المعروف البد أن يبدأ بحرف من 

 نون والياء والتاء.حروف المضارعة وهي )أنيت(، الهمزة وال

وقد انتهى من الكالم على زيادة الهمزة والنون والياء ولم يذكر ذلك، 

 ...فالجواب

 (.56:38@) ال الب:

ألننا قلنا يف البداية أن ابن مالك أراد أن يذكر أهم مواضع الزيادة، ذكر  الشيخ:

ة على زياد أهم مواضع الزيادة، ولم يذكر جميع مواضع الزيادة، ثم تكلم 

 : الهاء، فقال 

 َْ ةةةةةَر َْ  َواْلَ ةةةةةاُّ  َوْقِ ةةةةةا َكِلَمةةةةةْه َوَلةةةةةْ  

 

   َْ ْشةةةةةَتِ َر ةةةةة  اإِلَشةةةةةاَرِة اْلم 
 َوالَّةةةةةالم  فِ

فذكر يف الشطر األول زيادة الهاء وذكر يف الشطر الثاين زيادة الالم، فذكر يف  
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لمة، الشطر األول ن الهاء تزاد وقًفا أي عند الوقف يريد هاء الوقف يف نحو ماذا؟ ك 

لو استفهمت بما وجررته بالم الجر لقلت لما ذهبت، إذا وقفت على االستفهام 

ماذا تقول؟ ما تقول )لم( تقول: )لما( وقد سبق يف الكالم على باب الوقف أن 

 ذكرنا المواضع التي تزاد فيها هاء الوقف، أو تأيت فيها هاء الوقف.

ء االستفهام المجرورة، فتأيت هاء السكت تأيت هاء السكت عند الوقف مع ما

 فعل 
َّ

كقولنا لما، أو فيما، وتأيت مع فعبل األمر الباقي على حرٍف واحد، إذا بقي

 األمر على حرٍف واحد، كالفعل من وىف ِف العهد أو وقى ِق نفسك النار.

فإذا وقفت على هذا الفعل وجب أن تأيت هباء السكت فتقول فه أو قه، وكذلك 

ره زيًدا يعني شاهد زيًدا فإذا ووقفت على فعل األمر  األمر من رأى يرى، تقول

قلت ره، وتدخل هاء السكت أيًضا على الفعل المجزوم الباقي على حرفين، 

 كالفعل المجزوم يف لم يفي بالعهد ولم يقي نفسه ولم ترى زيًدا.

إذا وقفت أتيت بالهاء وقلنا أن المسألة هذه فيها خالف بعض يوجب 

 فتقول لم تره، أو لم تر على قول بعض النحويين. وبعضهم يجيز الهاء،

وتدخل هاء السكت أيًضا على كل مبنٍي بناًء أصلًيا على حركة، كل كلمة مبنية 

بناًء أصلًيا طارًئا ويكون البناء على حركة ال سكون، نحو أسماء االستفهام المبنية 

أن تقول: إلى آخره، لو قلت كيف زيٌد ثم وقفت على اسم االستفهام جاز لك 

كيف أو تقول كيفه، وهذا جائز، إال الفعل الماضي فإنه ال تأيت معه هاء السكت 

 كما يف ضرب فتقف عليه بالباء ضرب.

ابن مالك هنا مثَّل للهاء الزائدة بماذا؟ هباء السكت مثل هاء السكت يف لمه، 

 وهاء السكت يف لم تره.

الالم الزائدة يف اسم اإلشارة، وذكر يف الشطر الثاين زيادة الالم، ومثَّل لها ب
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يعني نحو ذلك وتلك وهنالك، فالالم هنا ليست من اسم اإلشارة، وإنما داخٌل 

 هذين التمثيلين، للهاء والالم. على اسم اإلشارة، وقد ُأخذ على ابن مالك 

وهو مأخٌذ صحيح، فما وجه المأخذ يا إخوان؟ ما وجه المأخذ هنا الذي ُأخذ 

دما مثَّل للهاء الزائدة يف هاء السكت؟ أن هاء السكت ماذا قلت على ابن مالك، عن

كلمٌة مستقلة وليست حرًفا من حروف الزيادة، يعني ليست من حروف المباين 

التي تدخل يف الكلمة وإنما هي كلمٌة مستقلة، تعرب إعراًبا مستقاًل وتتصل بأخر 

كون ال محل له من الكلمة، فلهذا نعرهبا، نقول هاء السكت حرف مبني على الس

 اإلعراب.

وكذلك الالم يف أسماء اإلشارة ال يصح التمثيل هبا لحروف الزيادة ألهنا 

 .ككلمات مستقلة وتسمى بالم البعد، فهذا مما ُأخذ على ابن مالك 

التمثيل الصحيح لزيادة الهاء كالهاء التي يف أمهات، مع ماذا؟ أم، أم ليس فيها 

ألن الميم مشددة، وجمعها القياسي باأللف والتاء أن  الهاء وإنما الهمزة وميمان

 يقال أمات، وهذا قيل، ولكنه أقل من أمهات، فالهاء هنا زائدة بداللة أم.

أهراق يقولون أهراق الماء يريدون أراق الماء وهو استعمال  وكِلِّ ق ل  :

ادة الهاء كثير عند العرب زادوا الهاء يف هذا الفعل بالذات فقالوا أهراق الماء بزي

 بداللة قولهم أرق.

وأما التمثيل الصحيح لزيادة الالم وهي قليلة الزيادة، لكن وردت زيادهتا يف 

نحو قولهم طيسل، من الطيس، وهو العدد الكثير، طيٌس جاءين طيٌس من الناس 

أي عدٌد كثيٌر منهم ثم قالوا طيسل فصارت الالم هنا زائدة هبذه الداللة أي 

المواضع القياسية  -–: طيس، بعد أن ذكر ابن مالك بسقوطها من قولهم

 المطردة لزيادة حروف الزيادة )سألتمونيها( ختم كل ذلك بقاعدة عامة قال فيها: 
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َبةةةةةْع   َْ  َواْمنَةةةةةْع ِدَ ةةةةةاَ ِة بِةةةةةالَ َقْيةةةةةدض 

 

ْع َكَح َِلةةةةةةْع    ةةةةة َبةةةةةةيَّْن    َّ َْ  إِْن َلةةةةةْ  

فيه رويتان، الراوية األول: فهذه قاعدة عامة يف الباب وقوله تبين يف هذا البيت  

تبين يريد إن لم تتبين، ثم حذف إحدى التاءين وهو أحذٌف جائز باطراد، كقوله ناٌر 

تلظى أي تتلظى، والراوية األخرى إن لم ُتبيَّن بالبناء للمجهول، وحجٌة مرفوعة 

م بالوجين أما رفعها يف قوله إن لم تبيَّن أي تتبين حجٌة ففاعل وأما رفعها يف إن ل

 تبين حجٌة فنائب فاعل.

حروف الزيادة العشرة المجموعة يف سألتمونيها إذا جاءت :   ِ ل

خالية من القيود التي ذكرناها قبل قليل يف زيادهتا، فأحكم بأصالتها، أحكم أهنا 

حروٌف أصلية، إال أن قامت حجة على أهنا زائدة، حجة أي دليل وبينة، من األمثلة 

لق على نوع من أنواع الريح، حكمنا على الهمزة بأهنا على ذلك كلمة شمئل، تط

زائدة ألن العرب قالت شملت الريح شمواًل فأسقطت الهمزة، فدل ذلك على أهنا 

 زائدة.

حنظل، وهو نبت معروف، ثم قالت العرب حنظلت  ومن يلِّ أ ِعا ق ل  :

بل أبي اإلبل وهو المثال الذي أشار إليه ابن مالك يف قوله: حنظلت، حنظلت اإل

أذاها أكل الحنظل، فدل ذلك على أن النون زائدة أم أصل زائدة، ونرتك بقية شرح 

 هذا البيت واألمثلة إلى ما بعد الصالة.

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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﷽ 
 

لى آله والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وع 

 وأصحابه أجمعين.

 -أما بعد: 

 : كنا توقفنا عند آخر بيت يف باب التصريف وهو قول ابن مالك 

َبةةةةةْع  َْ  َواْمنَةةةةةْع ِدَ ةةةةةاَ ِة بِةةةةةالَ َقْيةةةةةدض 

 

ْع َكَح َِلةةةةةةْع    ةةةةة َبةةةةةةيَّْن    َّ َْ  إِْن َلةةةةةْ  

وقلنا أن المراد هبذا البيت حروف الزيادة العشرة المجموعة يف سألتمونيها إذا  

يف غير المواضع التي ذكرت من قبل يف مواضع زيادهتا إذا وقعت يف غير  وقعت

هذه المواضع فإنه ُيحكم عليها باألصالة، أي أهنا حروٌف أصلية، ما لم تدل حجة 

بينة ودليل على أهنا حرٌف زائد يف غير المواضع السابقة، ذكرنا مثااًل على ذلك، 

وطها يف قولهم شملت الريح شمواًل قول العرب: شمئل، فالهمزة زائدة بداللة سق

 إذا هبت شمااًل، فعلى ذلك ماذا يكون وزن قولهم شمئل؟ فعئل.

شمئل الهمزة هنا صاحبت كم أصل؟ ثالثة أصول، وهو ذكر أن األلف كذلك 

والواو كذلك، ثم ذكر أن الميم والهمزة إن سبق وبعدها ثالثة أصول سبق 

أهنم يف البيت اشرتطا يف الميم والهمزة أن وبعدهما ثالثة أصول فهما زائدتان، إال 

 يكونا سابقين متقدمين يريد يف أول الكلمة.

بخالف األلف والواو والياء فُيحكم بزيادهتا هذه الثالثة األلف والواو والياء 
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متى ما صاحبت ثالثة أصول سواٌء كانت يف آخر الكلمة أو حشو الكلمة أو أول  

 يف الياء، أما الهمزة والميم فال يحكم عليهم الكلمة، وأول الكلمة ال يكون إال

 بالزيادة إال أن جاء يف أول الكلمة وبعدهما ثالثة أصول فأكثر كأحمد ومسجد.

فلهذا لم تدخل كلمة شمئل يف ذلك ألن الهمزة ليست سابقة أي ليست 

متصدرة، وذكرنا أيًضا مثااًل آخر على حنظل وعرفنا أن النون زائدة بداللة قول 

ب حنظلت اإلبل إذا أذاها أكل الحنظل، فدل ذلك على أن وزن الحنظل هو العر

ماذا؟ حنظل فنعل، ألن النون زائدة، ويقولون من الملك ملكوت، فسقوط التاء يف 

ملكوت سقوطها من قولهم الملك دليٌل على أهنا زائدة فالتاء زائدة، والواو يف 

 ملكوت زائدة ألهنا صاحبة ثالثة أصول.

يم أصل والميم أصل ألهنا موجودة يف الملك، إًذا ما وزن ملكوت الم

ملكوت؟ فعلوت، ومن ذلك سنبل، والجمع سنابل، النون أصل أو زائدة؟ النون 

هنا ليست من مواضع زيادهتا القياسية، فنحكم عليها باألصالة لوال أن العرب 

نبل زائدة قالت أسبل الزرع إذا سنبل، وقولهم أسبل الزرع دل على أن النون يف س

 ألهنا سقطت، فوزن سنبل فنعل.

يقولون ابن فالن بن فالن، ثم يقولون ابنوم، وهي بمعنى ابن إال أهنا للمبالغة، 

 فدل ذلك على أن الميم زائدة ألهنا سقطت يف قولهم ابن وهكذا.

فهذا هو معنى قول البيت، من تأمل أبيات ابن مالك وجد أنه ذكر تسعًة من 

وأهمل واحًدا، قلنا إن ابن مالك ذكر يف هذه األبيات تسعة من حروف سألتمونيها، 

حروف سألتمونيها وأهمل واحًدا، ما هذا الحرف الذي أهمله من حروف 

 سألتمونيها؟ السين.

السين لم يذكر له مواضع يف مواضع الزيادة المطردة، ونقول الجمهور على أن 
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ستخرج يستخرج استخراًجا السين ال تزاد إال يف االستفعال، وفروعه، فتقول ا

فالسين زائدة، مع التاء والهمزة، ولذا قال بعضهم تعلياًل وتخريًجا البن مالك أن 

ابن مالك لم يذكر زيادة السين ألنه ذكر االستفعال مع التاء، فكأن يف ذلك إشارًة 

 إلى زيادة السين.

سيبويه هذا قول الجمهور أن السين ال تزاد إال يف االستفعال وفروعه، زاد 

موضًعا آخر لزيادة السين وهو يف قول العرب اسطاع من قولهم أطاع، يقولون 

أطاع فالٌن ربه واسطاع فالٌن ربه فيزيدون السين يف هذا الفعل سماًعا، وال شك أن 

قول قول سيبويه صحيح إال أن هذا الموضع ليس مطرًدا، وإنما مقتصر على 

السين فيقولون اسطاع الهمزة همزة قطع السماع على هذا الفعل، أطاع ثم يزيدون 

 مفتوحة ألهنا من أطاع ثم أسطاع بمعنى أطاع.

ويف ذلك يقول المكودي يف منظومته التي سماها البسط والتعريف يف علم 

التصريف قال: )والسين ال تزاد يف الكالم إال مع التاء كمستهام، وسيبويه قال يف 

ار ما ذكرناه، فهذا ما أمكن يف شرح هذا اسطاع بزيدها إذ أصله أطاع(؛ فهذا اختص

يف ثالثة وعشرين بيًتا شرحناها  الباب باب التصريف الذي عقده ابن مالك 

 بحمد اهلل يف ثالثة دروس.

بعد ذلك عقد فصاًل تابًعا لهذا الباب وهو يف همزة الوصل، قبل أن نبدأ هبذا 

 الفصل نسمع إن كانت هناك أسئلة، تفضل.

 (.77:14@) ال الب:

على ابن يف هذا الفصل يف زيادة الوصل،  -إن شاء اهلل–سيأيت الكالم  الشيخ:

 يف همزة الوصل، سيأيت أصلها ووزهنا.

 (.77:26@) ال الب:
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نعم هذا ذكرناه يف أول درس عندما شرحنا الحرف األصلي والزائد،  الشيخ: 

من  فالحرف األصلي هو الذي يبقى يف كل تصرفات الكلمة، ال يسقط يف شيءٍ 

تصرفات الكلمة، كالكاف والتاء والباء، يف كتب ويكتب واكتب وكاتب ومكتوب 

وكتاب ومكتب ومكتبة، وكتيبة وكتائب، بخالف الحرف الزائد وهو الذي يسقط 

يف أي تصرف من تصرفات الكلمة، لو سقط يف تصرف واحد من تصرفات الكلمة 

 ب.حكمنا عليه بأنه زائد، كاأللف يف كاتب، يسقط من كت

فنقول إن األلف يف كتب حرٌف زائد وكالميم والواو يف مكتوب، نحكم عليهما 

 بالزيادة ألهنما يسقطان يف كتب وهكذا.

نعم هذا األصل يف التفريق بين الزائد واألصلي، لكن الزيادة قلنا إهنا على 

نوعين إما تكرير حرف أصلي أو من حروف سألتمونيها، حروف سألتمونيا لها 

 دة يف الزيادة هي التي شرحناها.مواضع مطر

 (.79:06@) ال الب:

نعم شرحنا ذلك عندما شرحناه قلنا السقوط ُيشرتط فيه أال يكون  الشيخ:

 ساقًطا لبٍب تصريفي أو إعرابي، وشرحنا المراد بذلك.

 (.79:29@) ال الب:

الكلمات التي توزن تقبل التصريف وهي األسماء العربية المعربة  الشيخ:

ل المتصرفة قلنا أقل ما تكون ما عليه ثالثة شرحنا ذلك أقل ما تكون عليه واألفعا

ثالثة، وقد تكون أرهبعة، وقد تكون خمسة، وقد تكون ستة بالزيادة، وأقصى ما 

تبلغه بالزيادة سبعة أحرف، أي أقصى ما تبلغه الكلمة يف العربية بالزيادة سبعة 

أيًضا، قال ابن مالك إن  أحرف، كقولهم إحرنجام سبعة حرف وهذا شرحناه

 األصول أقلها ثالثة وأكثرها خمسة.
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 ثم ذكر الزيادة المطردة قد تبلغ بالكلمة إلى ستة.

 (.80:40@) ال الب:

ال هذه من االستطاعة ليست من الطاعة، استطاع هذه استفعل، لكن  الشيخ:

 التاء قد تسقط استطاع نعم.

 (.80:57@) ال الب:

ر من الحروف األصلية، قد يمكن كما يف إشهاب حروف الزيادة أكث الشيخ:

تقول يف المصدر إشهيباب، األصل الشين والهاء والباء، ثم زدنا عليه أربعة أحرف 

 فصار سبعة، نعم.

 (.81:35@) ال الب:

سبب تضعيف قول الزجاج الذي قال إن الكاف الثانية يف نحو كفكف  الشيخ:

الكاف ليست من حروف سألتمونيها، زائدة؟ قلنا ما الوجه يا إخوان يف ضعفه؟ 

العرب ال تزيد بال تكرير حرف أصلي إال حروف سألتمونيها، الكاف ليس من 

سألتمونيها، فلهذا اضطر الكوفيون إلى أن يأخذوا هذه اللفة الطويلة لكي يعللوا 

لقولهم إن الكاف زائدة يف كفكف، فقلوا إن األصل كف ثالثي، ثم حصلت الزيادة 

عني يعني بتكرير حرف أصلي فقالوا: كفف، والزيادة بتكرير حرف بالتضعيف، ي

أصلي هذا يكون يف كل الحروف إال األلف، صارت كفف ثم قلبت الفاء الثاين 

كاًفا صارا كفكف، فقولهم له وجه، مع أنه بعيد، أما قول الزجاج فضعيف، أما 

على وزن  القول األقوى يف المسألة هو قول البصريين أن كفكف رباعي مجرد،

 فعلل.

 (.83:05@) ال الب:

القسم الثاين الذي يمكن أن يسقط منه حرف ويبقى المعنى، مثل  الشيخ:
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كفكف، وكفَّ وصبصب وصب، وكبكب وكب، هذا الذي فيه الخالف،  

 (.83:37والخالف ذكرناه يف )

 (.83:41@) ال الب:

ل بمعنى يقال زلزل ويقال زل لكن المعنى واحد؟ زل بمعنى زل وزلز الشيخ:

زلزل بخالف كبكب وكب، معناهما واحد أو متقارب كذلك كفكف وكف، نعم، 

 إًذا سنقول إن سمسم من الُسم حينئٍذ البد من اتفاق المعنى.

 نستعين باهلل وندخل يف هذا الفصل.

 :قال ابن مالِّ 

 َفْصلع فِ  ِدَ اَ ِة َ ْمَزة اْلَ ْصلِ 

يات، ذكر فيها الكالم على همزة تكلم ابن مالك وعقد هذا الفصل يف خمسة أب

الوصل والمناسبة واضحة بين هذا الفصل والباب، فهو يف الباب تكلم على 

حروف الزيادة، ومن حروف الزيادة يف سألتمونيها الهمزة، وذكر كما سبق 

 موضعين لزيادة الهمزة.

الموضع يف أول الكلمة، بشرط أن يأيت معها ثالثة أصول والموضع الثاين يف 

الكلمة بشرط أن يكون قبلها ألف وقبل األلف ثالثة فأكثر، اآلن سيتكلم على  آخر

 موضٍع آخر من مواضع زيادة الهمزة وهي التي تسمى هبمزة الوصل.

 فلهذا قال: ال 

 َفْصٌل ِفي ِزَياَدِة َهْمَزة اْلَوْصِل

 : و ِ ل يف  َِ ا بياَ 

 .لِْلَ ْصةةةِل َ ْمةةةزع َسةةةابِقع ٍَ َ ْرب ةةةع  938

 

 إٍَِّ إَِيا اْبت ةةةةةةةةِد  بِةةةةةةةةِه َكاْسةةةةةةةةَتْربِت َ ا  
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 .َوْ َ  لِِ ْعةلض َمةاضض اْ َتةَ   َعَلةى 939

 

 َنْحةةةة   اْنَ َلةةةةةى  
ْض  َأْكَرةةةةَر ِمةةةةْن َأْرَبَعةةةة

ا940  َِ  .َوا َْمةةةرِ َواْلَمْصةةةَدِر ِمنْةةةه  َوَكةةة

 

ا   َِ  َأْمةةر  اْلر الَِْةة  َكةةاْخَم َواْمةةِ  َواْن ةة

ةِمْع  .َوفِ  اْس ض اْسةعض اْبةنض 941   اْبةن  ض س 

 

بِةةةةةعْ    َْ  
َض ْأنِْيةةةةة َْ نَةةةةةْين َواْمةةةةةرِ ُّ َو ْْ  َوا

ْبةةةَدل  942  ا َو   َِ ةةةن  َ ْمةةةز  َأْل َكةةة  .َوَأْ م 

 

ل     ةةةةة  اٍْسةةةةةتِْ َ اِم َأْو   َسةةةةة َّ
ا فِ  َمةةةةةد 

هذا الفصل كما قلنا خاٌص هبمزة الوصل، يقال همز الوصل وهمزة الوصل  

ل؟ قيل ألنه يتوصل هبا إلى النطق بمعنى واحد، ولماذا سميت هذه هبمزة الوص

 بالساكن، وقيل ألهنا تسقط يف وصل الكالم أي يف درج الكالم، وقيل غير ذلك.

فإذا أردت أن تأخذ األمر من يذهب ويذهب فعٌل مضارع والمضارع مبدوء 

بحرٍف من أحرف المضارعة وهي أنيت، فاألمر من المضارع يكون بحذف 

 تأخذ األمر من يذهب تحذف الياء.حروف المضارعة إًذا يذهب كيف 

فإذا حذفنا الياء صار أول حرٍف هو حرف الذال وهو حرٌف ساكن، وال ُيبدأ 

بسكن يف اللغة العربية قالوا: فجلبت العرب هذه الهمزة للتمكن من البدء بالساكن 

فقالوا: اذهب، لوال ذلك لم يكن إليها حاجة فلهذا ال تزاد همزة الوصل يف مثل 

 يكون ما بعدها ساكن.ذلك حتى 

يمكن أن تقول ال تزاد حتى يكون أول الفعل ساكنًا أول الفعل يف ذهب الذال، 

ثم يذهب فعل مضارع ثم حذفت حرف المضارعة الياء صار الذال أول حرف 

وهو ساكن، فأتينا بالهمزة، لكن إذا لم يكن أول األمر ساكنًا كقل، ال نحتاج إلى 

بال همزة وصل أو بع أو قم أو صم أو هب أو نم،  همزة الوصل حينئٍذ، نقول قل

إًذا همزة الوصل ال يأيت هبا إال إذا كان ما بعدها ساكن للتمكن من النطق هبذا 

 الساكن يف أول الكالم.

وهمزة الوصل هي همزٌة يف أول الكلمة تثبت يف االبتداء وتسقط يف الوصل، 
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 ولهذا قال ابن مالك:  

 ٍَ َ ْرب ةةةةةع   لِْلَ ْصةةةةةِل َ ْمةةةةةزع َسةةةةةابِقع 

 

 إٍَِّ إَِيا اْبت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِد  بِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهِ   

وقول ابن مالك: )همٌز سابٌق( ماذا يريد بقوله )سابٌق( يريد أن همزة الوصل ال  

تكون إال يف صدر الكلمة يف أول الكلمة بخالف همزة القطع فإهنا تكون يف أول 

 الكلمة ويف حشو الكلمة ويف آخر الكلمة كما سيأيت.

ْك ن يف  َِ الم ااع ا ربعْ اآلْيْ،  ناي أربعْ م ااع ٍ و مزة ال صل ٍ 

 ْك ن في ا  مزة ال صل: 

الفعل المضارع، ال تأيت همزة وصل مع فعٍل مضارع أًيا كان،  الم اع ا ول:

 كان ثالثًيا أم رباعًيا أم خماسًيا.

والعلة يف ذلك واضحة، ألن المضارع كما تعرفون ال بد أن يبدأ بحرف من 

لمضارعة وهي أنيت ليس منها همزة وصل، بل هي همزة قطع للمتكلم حروف ا

فتقول عن نفسك أنا أجلس ونون للمتكلمين نحن نجلس وياء للغائب هو يجلس 

وتاء للمخاطب أنت تجلس أو للغائبة هي تجلس، فلهذا ال يمكن أن تأيت همزة 

 الوصل مع مضارع.

روف سوى أل، إًذا كل التي ال تكون يف همزة الوصل الح :الم اع الراين

 الحروف ال يمكن أن تبدأ هبمزة وصل، سوى أل.

فإذا كان أول الحرف همزة فهي همزة قطع، كــ )إال وأال، وإنا وأنا وإن وأن، 

وإنما( كلها همزات قطع سوى أل التي يف نحو: )الرجل، البيت، القائم( وسيأيت 

 ذكرها يف مواضع همزة الوصل.

تكون فيه همزة الوصل هو الفعل الماضي الثالثي، الذي ال  :الم اع الرالَ

الفعل الماضي الثالثي ال تكون همزته همزة وصل، فإن ُبِدأ هبمزة فهمزته همزة 
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 قطع، كــ )أكل، وأخذ وأمر( ونحو ذلك.

الموضع الرابع من المواضع التي ال تكون يف همزة الوصل، هو الفعل 

رباعًيا مجرًدا أم كان ثالثًيا مزيًدا  الرباعي، كل فعٍل على أربعة أحرف سواء كان

بحرف، فإن همزته ال تكون همزة وصل، إما أنه ال يبدأ هبمزة أصاًل كــ )دحرج 

وبعثر(، فإن ُبدأ هبمزة فهمزته قطع، الرباعي همزته همزة قطع كـــ )أقبل وأكرم 

 وأخرج وأدخل(، ونحو ذلك.

صل، فأين تقع همزة الوصل، إًذا فهذه المواضع األربعة ال تأيت فيها همزة الو

يعني ما مواضع همزة الوصل؟ تتبعها العلماء وذكر ذلك ابن مالك فقال: وهو أي 

 همز الوصل.

 َوْ ةةةةَ  لِِ ْعةةةةلض َمةةةةاضض اْ َتةةةةَ   َعَلةةةةى 

 

 َنْحةةةة   اْنَ َلةةةةةى  
ْض  َأْكَرةةةةَر ِمةةةةْن َأْرَبَعةةةة

ا   َِ  َوا َْمةةةةةةرِ َواْلَمْصةةةةةةَدِر ِمنْةةةةةةه  َوَكةةةةةة

 

اَأْمةةر  اْلر الَِْةة     َِ  َكةةاْخَم َواْمةةِ  َواْن ةة

ةةةِمْع    اْبةةةنض اْبةةةن  ض س 
 َوفِةةة  اْسةةة ض اْسةةةعض

 

بِةةةةةعْ    َْ  
َض ْأنِْيةةةةة َْ نَةةةةةْين َواْمةةةةةرِ ُّ َو ْْ  َوا

فذكر يف هذه األبيات مواضع همزة الوصل، وهي خمسة مواضع، همزة  

 الوصل تكون يف خمسة مواضع: 

ق اِطلِق انطالًقا، ماضًيا أو أمًرا أو مصدًرا نحو انطل الم اع ا ول الخماس :

اختار اخرت اختياًرا، اِحمر احمر احمراًرا اللفظ واحد بين الماضي واألمر، بسبب 

 تضعيف الم الكلمة.

وقفت عند هذه، انطلق ماضي، األمر منه: انطلق، والمصدر: انطالق، اختار 

واألمر منه اخرت، والمصدر اختيار، احمر احمر وجه فالن، واألمر منه احمر يا 

، اللفظ واحد، والمصدر احمراًرا، هذا الموضع األول خماسي، ماضًيا وأمًرا فالن

 ومصدًرا.
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 (.95:43@) ال الب: 

احمر كم حروفها؟ آخر كالم؟ الهمزة والحاء والميم والراء مشددة،  الشيخ:

 والمشدد عبارة عن حرفين.

ج، السداسي، ماضًيا وأمًرا ومصدًرا مثل استخر الم اع الراين ل مزة ال صل:

واألمر استخرج والمصدر استخراًجا مثل اطمئن واألمر اطمئِن، والمصدر: 

 اطمئناًنا.

مثل إحمار، بمعنى احمر، لكن مبالغة، إحمار البشر، يعني اشتدت حمرته 

واألمر من إحمار: إحمار، والمصد: إحميراًرا بياء، أو احرنجم هذا سداسي 

وضعان الخماسي والسداسي، واألمر احرنِجم والمصدر: إحرنجاًما، هذان الم

 ماضًيا وأمًرا ومصدًرا هذان الموضعان يشملهما قول ابن مالك: 

 َوْ ةةةةَ  لِِ ْعةةةةلض َمةةةةاضض اْ َتةةةةَ   َعَلةةةةى 

 

 َنْحةةةة   اْنَ َلةةةةى  
ْض  َأْكَرةةةةَر ِمةةةةْن َأْرَبَعةةةة

 ِمنْه   َواْلَمْصَدرِ  َوا َْمرِ  

وهو لفعٍل  إًذا أكثر من أربعة ماذا يعني؟ الخماسي والسداسي قال الماضي

 ماٍض واألمر والمصدر.

األمر من الفعل الثالثي،  الم اع الرالَ من م ااع  مزة ال صل أمر الرالْ :

نحو: اذهب، من ذهب، واجلس من جلس واكتب من كتب، وُيشرتط فيه أن يكون 

ثانيه ساكنا لكي تزاد همزة الوصل، فإن كان ثانيه متحرًكا لم ُيحتاج إلى همزة 

انا يف كل وقل، وبع وهب، وهذا هو قول ابن مالك: الوصل كما ذكر َِ  َأْمر   )َوَك

ا َواْم ِ  َكاْخَم : ثم مثَّل على ذلك بقوله: )اْلر الَِْ ( َِ  (؛َواْن 

ألن األصل  :الم اع الرابع من م ااع  مزة ال صل عشرة أسماُّض مسم عْ

لسداسي يف األسماء أن همزاهتا همزات قطع إال هذه العشرة ومصدر الخماسي وا
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وذكرناها قبل قليل، فهذه األسماء العشرة المسموعة سمعت همزاهتا همزات 

وصٍل وهي: )اسٌم واسٌت وابٌن وابنم، وابنٌة وامرؤ امرأة واثنان واثنتان وأيمن(؛ 

 أيمن التي يف القسم.

 نمر بسرعْ على  َِ ا سماُّ العشرة.

وجمعه أسماء كحمٍل  اسم ما أصله قالوا إن أصله ِسمٌو كِحمل، :ا ول: اس ع 

 وأحمال، سمٍو وأسماء، هذا عند البصريين.

وعند الكوفيين أصله: وسٌم، ُحذفت المه وهي الواو يف سمٍو حذفت الالم 

 وعوض منها همزة الوصل، همزة الوصل ما الذي جلبها يف ابن.

 قالوا: ُحِذفت الواو وهي الالم، وُعِوض عنها هبمزة الوصل.

وهي العجز من الرجل والمرأة، والعجز هي مقعدة  :الكلمْ الرانيْ: اسعع  

اإلنسان التي يقعد عليها، وقد ُيطلق االست على حلقة الدبر من الرجل والمرأة، 

وأما إطالق هذه الكلمة على فرج المرأة فهو على خالف كالم العرب، العرب ال 

يطلق ذلك  تطلق هذه الكلمة على فرج المرأة، وإنما تريد هبا مقعدة اإلنسان، وقد

 على حلقة الدبر.

وكلمة االست أصلها ستٌه، وهي مستعملة وجمعها استاه، سته واستاه، مثل 

جمٌل وأجماٌل ويف هذه الكلمة لغة، أشهرها سٌه، يعني ما الذي ُحِذف من ستٌه 

)إنَّما العين  ِوكاُّ  األصل ستٌه، قالوا سٌه يعني بحذف التاء ويف الحديث المشهور: 

هِ   ني إذا نامت العين انحل وكاء السه.(؛ يعالسَّ

 واللغة الثانية سٌت: بحذف الهاء.

واللغة الثالثة اسٌت: بحذف الهاء ويعوض عنها همزة وصل يف أول كلمة وهي 

أشهر هذه اللغات، ومن استعمالها الحديث المشهور الذي رواه مسلم وغيره: 
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  ِْ ياَم ِِ ْل غاِ رض لِ اُّع ِعنَْد اْستِِه َ  َم ال (؛ ومن ذلك ما جاء يف حديث عمرو بن سلمة )لِك 

  المشهور قال:
ِ
 إلى رسوِل اهلل

ِّ
ك  فسِمعوه يقوُل  ،ملسو هيلع هللا ىلص جاء نَفٌر مِن الحي م  : ) ؤ 

رآِنا ك  ق  هم يف ُبردٍة موصولٍة وكان أكَرر  موين َبْيَن أيديهم وأنا ُغالٌم فُكنُْت أُؤمُّ ( فقدَّ

 قالوا ألبي أال ُتغطِّي عنّا اْسَته.فيها فتق فُكنُْت إذا سَجْدُت خَرَجِت اْستي، ف

ويقال كثيًرا خاصًة يف الحروب والمدافعات ودفعه فوقع على استه، أي وقع 

 على مقعدته.

فالن ابن فالن، كلمة  :واٍس  الرالَ من ا سماُّ المسم عْ ب مزة وصل: ابن

ذفت ابن أصلها بنٌو، ومعه أبناء، مثل جمٌل وأجمال، ما الذي حدث يف الكلمة؟ ُح 

 المها، وهو الواو، وُعِوض عنها هبمزة الوصل.

 ما وزن بنٌو فعٌل ما وزن ابن؟ فعٌل، بنٌو وابٌن على وزن فعل.

 وهي كلمة ابن بزيادة الميم للمبالغة. :والكلمْ التاليْ: ابن 

ْع    وهي كلمة ابن مؤنثة بتاء التأنيث. :والكلمْ التاليْ ابن

وهذه الكلمة ال حذف فيها، امرؤ ألن  بمعنى رجل، والكلمْ التاليْ: امرص: 

 الهمزة بعدها ثالثة أحرف.

 فلهذا ال حاجة الدعاء أن يف الكلمة حذف، أو تعويض.

 امرأة: وهو مؤنث امرؤ. :والكلمْ التاليْ أو اٍس  التال 

هذه اثنان همزة الوصل زائدة، واأللف يف  :واٍسمان التاليان: اْنان، واْنتان

هذا للتثنية كم يبقى من حرف؟ حرفان، ما يف كلمة تقبل  اثنان، األلف والنون

التصيف وتكون على حرفين، معنى ذلك أن هناك حرًفا ثالًثا محذوًفا، فلهذا قالوا 

أصل اثنان ثنيان، فالالم ياءه محذوفة، وأصل اثنتان ثانيتان، يعني ثنيان مثل 
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 جمالن، ثانيتان مثل شجرتان.

اء وسكنت الثاء وُعِوض منها همزة الوصل، فحذفت الالم من الكلمة وهي الت

 وقالت العرب: اثنان واثنتان.

والدليل على ذلك أهنم يقولون يف النسب إلى اثنان واثنتان ثانوي فدل ذلك 

 على أن الثاء مفتوحة.

ايمن المستعمل يف القسم، يقال: ايمن اهلل ألخرمنك،  اٍس  ا خير:    ا من:

رد مشتٌق من اليمن وهو الربكة، وهمزته همزة وهذه الكلمة ايمن هو اسٌم مف

وصل، هذا مذهب البصريين، البصريون يرون أن كلمة ايمن التي يف القسم اسٌم 

 مفرد مأخوذة من اليمن وهمزته همزة وصل.

وأما الكوفيون، فقالوا: إن أيمن هذه المستعملة يف القسم جمع يمين، فهمزته 

ال يريد من أيمن أفعل، يمين وأيمن همزته  حينئٍذ همزة قطع، ما جمع يمين؟ أيمن،

همزة قطع إال أن العرب خففت همزة القطع إال همزة الوصل لكثرة االستعمال، 

فهمزته وصل على كل حال، لكن الخالف هل هو كلمة مفردة من األصل، 

 وهمزته همزة وصل؟ أم أنه جمع يمين ثم خففت الهمزة لكثرة االستعمال.

 :  و ِا    ق ل ابن مالِّ

ةةةِمعْ   اْبةةةنض اْبةةةن  ض س 
 َوفِةةة  اْسةةة ض اْسةةةعض

 

ةةن    بِةةْع َوَاْ م  َْ  
َض ْأنِْيةة َْ نَةةْين َواْمةةرِ ُّ َو ْْ  َوا

كم ذكر من اسٍم هنا؟ ذكر سبعة أسماء بالنص، اسم واست، وابن، وابنم،  

 واثنين وامرئ، وايمن، سبعة.

بِعْ : )لكنه قال يف آخر البيع َْ  
َض ْأنِْي َْ وامرأة، مؤنثات ابن (؛ يريد ابنة واثنتين َو

 واثنين وامرئ فصارت عشرة، هذا الموضع الرابع من مواضع همزة الوصل.

الموضع األول خماسي، والثاين السداسي، والثالث أمر الثالثي، والرابع 
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 عشرة أسماء مسموعة. 

: من الحروف همزته همزة وصل، الم اع الخامء و   ا خير: الحر : أل

ا َ وهذا هو قول ابن مالك: ) َِ  (؛ أي أن همزته همزة وصل.ْمز  َأْل َك

فهذه مواضع همزات الوصل وما سواها من الهمزات المتصدرة همزات 

 قطع، هذا بالحصر العلمي.

وهناك قاعدة، هي أقرب ما تكون إلى التعليم، للتفريق بين همزة الوصل 

ثم  وهمزة القطع، وهو أن تدخل على الهمزة حرًفا من الحروف كالواو أو الفاء،

تنطق الكلمة، فإن نطقت الهمزة فهي قطع، نحو: أكرم اكرم، إكرام، كرام، أجلس 

واجلس، وإذا لم تنطق الهمزة فهي همزة وصل، نحو اذهب وأذهبن استخرج 

 وأستخرج، انطالق وإنطالق، الرجل وألرجل، وهكذا.

 فهذه قاعدة تعليمية.

من حصٍر لمواضع  أما القاعدة العلمية الحاصرة فهي ما ذكرناه قبل قليل

 همزات الوصل.

 ثم ختم ابن مالك هذه األبيات بقوله: 

ْبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَدل    َو  

 

ل     ةةةةة  اٍْسةةةةةتِْ َ اِم َأْو   َسةةةةة َّ
ا فِ  َمةةةةةد 

ويبدل؛ أي همز الوصل، همز الوصل يبدل مًدا يف االستفهام، أي مع  

على دخول همزة االستفهام على همزة  االستفهام أو ُسهل، تكلم هنا 

أدخلت همزة استفهام على همزة وصل فما الحكم حينئٍذ؟ ونقول يف  الوصل، لو

الجواب عن ذلك؟ إذا دخلت همزة االستفهام عبلى همزة الوصل المكسورة أو 

 المضمومة، فإن همزة الوصل ُتحذف وتبقى همزة االستفهام.

إذا دخلت همزة االستفهام على همزة الوصل المكسورة أو المضمومة فإن 
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حذف كقولك: استغفرت اهلل، هذا خرب، استفهم بالهمزة؟ تقول: هزة الوصل تُ 

أستغفرت اهلل؟ هبمزة استفهام مقطوعة، وتحذف همزة الوصل حتى يف الكتابة، 

 تكتب همزة مقطوعة ثم سين.

 (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ): -تعالى-أستغفرت اهلل؟ قال 
هم بالهمزة: ؛ وتقول اتخذت فالًنا أًخا، اتخذهتًخا، هذا إخبار استف[6المنافِ ن:]

 .[63ص:] (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ): -تعالى-أتخذته أًخا؟ قال 

-وتقول: اصطفى اهلل الرسل، فإذا استفهمت، تقول: أصطفى اهلل الرسل؟ قال 

؛ وتقول: اضطر زيُد لهذا [153الصافاَ:] (ی ی جئ حئ): -تعالى

األمر، والهمزة هنا مضمومة، فإذا استفهمت ماذا تقول؟ أضطر؛ هبمزة استهام 

وحة طبًعا األصل ُاضطر هذا يف اإلخبار، فإذا استفهمت قلت: اضطر زيٌد لهذا مفت

 فتحذف همزة الوصل المضمومة.

وأما إذا دخلت همزة االستفهام على همزة الوصل المفتوحة، فإن همزة 

الوصل حينئٍذ ال تحذف، لكي ال يلتبس االستفهام باإلبار، لكون اللفظ واحًدا، 

مثاًل الرجل قائٌم همزة الوصل هنا مفتوحة، الرجل  وهو اللفظ واحد، لو قلت

 قائٌم.

لو أدخلنا همزة االستفهام وحذفنا همزة الوصل، الرجل قائٌم كان اللفظ 

واحًدا فالتبس االستفهام باإلخبار، فلهذا ال تحذف همزة الوصل المفتوحة إذا 

ا يت: )ُسبقت هبمزة استفهام، إًذا ماذا يكون؟ هو ما ذكره ابن مالك يف الب ْبَدل  َمد  َو  

ل     اٍْستِْ َ اِم َأْو   َس َّ
في ا (؛ همزة الوصل المفتوحة إذا سبقت هبمزة االستفهام فِ

 وج ان: 

أن تبدل ألًفا وهذا هو األكثر، فتقول: أالرجل عندك؟ أالكتاب مفيٌد؟  ا ول:
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 وتكتب حينئٍذ بألف ممدودة مدة. 

ن بين: يعني بين األلف وبين الهمزة، أن تسهل همزة الوصل بي وال جه الراين: 

تنطق نطًقا خفًفا بين األلف وبين الهمزة، أي أعلى من األلف قلياًل لكن ما تصل 

 إلى تحقيق الهمزة، ويكون ذلك بالقصر، يعني ما يكون النطق بالمد.

ونطق همزة بين بين ال تؤخذ إال بالتلقي البد فيها من التلقي، مثال ذلك: لو 

دك، هذا إخبار، ثم ندخل الهمزة، إن أبدلت ألًفا قلت: ألرجل قلت الرجل عن

عندك؟ وإن سهلت بين بين قلت الرجل عندك؟ ال تأيت هبمزتين محققتين أألرجل 

عندك؟ وال تقلبها ألًفا خالًصا ألرجل عندك؟ وإنما بي بين بين الهمزة واأللف 

ثانية يكتبوهنا همزة تحتاج إلى دربة، فتقول ألرجل عندك، األولى تكتب هبمزة، وال

 وصل.

ب اب مما جاء على التسهيل بين بين قول عمر بن أبي ربيعة: ) الحق إن َ ار  الر 

، وقد قرئ هبذين الوجهين (، فقال الحقأو أنبع  بل أن  قلبِّ  ا ر ْباعدَ

َكَرْ نِ : )-تعالى-اإلبدال والتسهيل يف القراءة السبعية يف قوله  َِّ (، ويف قوله: آل

 (.اآلنَ )

  ": ف ِا    ق ل ابن مالِّ

ْبةةةةةةَدل   ا َو   َِ ةةةةةةن  َ ْمةةةةةةز  َأْل َكةةةةةة  َوَاْ م 

 

ل     ةةةةة  اٍْسةةةةةتِْ َ اِم َأْو   َسةةةةة َّ
ا فِ  َمةةةةةد 

فذكر أن اإلبدال ألًفا والتسهيل مع همزة الوصل المفتوحة، وهمزة الوصل  

المفتوحة أين تكون؟ يف موضعين، مع ال، ومع ايمن، وهما اللتان ذكرهما يف هذا 

ت، أي أخر هاتين الكلمتين يف هذا البيت من أجل هذا الحكم، ولذللك قال: البي

 )وايمن( والباب السابق قال: )ويف اسم اسٍت( ثم قال: وتأنيث تبع، ثم قال: 

ن   ا َأْل  َ ْمز   َوَاْ م  َِ ْبَدل   َك  َو  
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أي يبدل همز الوصل المفتوح يف نحو أيمن وأل، فهذا ما تيسر يف شرح أبيات 

 ونتبعه بملحوظتين، تتعلقان هبمزة الوصل. ابن مالك

همزة الوصل تسقط متى؟ عند الوصل والدرج، وأما عند  :الملح ظْ ا ولى

االبتداء هبا، فتنطق، فبأي بحركٍة تنطق عند االبتداء هبا؟ بالفتح أم بالضم، أم 

 بالكسر؟

لعامة يف نكتفي بالقاعدة العامة، وإال فإن يف المسألة تفصيالت كثيرة، القاعدة ا

النطق هبمزة الوصل أن همزة الوصل يجب فتحها مع أل، إذا كانت يف أل ففتحها 

واجب تقول: الرجل، المرأة، وال يجوز فيها الكسر وال الضم، وهمزة الوصل 

يجب أن تضم فيما ثالثه مضموٌم ضم أصلًيا، إذا كان الثالث مضموًما ضًما أصلًيا 

تب واقتل، وكذلك المبني للجهول انطلق فإن همزة الوصل ُتضم وجوًبا نحو أك

واستخرج ذكرنا وجوب الفتح مع أل، ووجوب الضم فيما ثالثه مضموًما ضًما 

 أصلًيا.

ما سوى ذلك أي ما سوى الموضعين السابقين ففيه الكسر إما واجًبا وإما 

جائًزا، إما واجًبا ال يجوز غيره إما جائًزا أي يجوز الكسر ويجوز غيره، إما الفتح 

وإما الضم على تفاصيل كثيرة، نحو انطلق واستخرج، بل انطلق استخرج، اذهب، 

اجلس، انطالق، استخراج، هذه ال يجوز فيها إال الكسر، ومثل ابن، واثنان، فهذه 

 يجوز فيها الكسر راجًحا وغير الكسر مرجوًحا على تفاصيل لم أرى الدخول فيها.

 إذا ابتدأنا هبا.فهذه القاعدة العامة يف حركة همزة الوصل 

إذا نقلت كلمًة مبدوءًة هبمزة وصل، نقلتها إلى العالمية،  :الملح ظْ ا خيرة

يعني جعلتها علًما يعني جعلتها اسًما خاًصا بمسمى، كأن تسمي بمصدٍر مبدوٍء 

هبمزة وصل أو بفعٍل مبدوٍء هبمزة وصل، أو تسمي بأل فما حكم أل حينئٍذ، فما 
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 حكم همزة الوصل؟  

إذا نقلت اسًما مبدوء هبمزة وصل إلى العالمية فإن همزته تبقى همزة  :بال  ا

وصل، كرجل سميته انطالق أو اقتدار، فتقولك جاء اقتداٌر، وأما إذا سميت بفعٍل 

أو حرٍف مبدوء هبمزة وصل، فإن همزة الوصل تنقلب إلى همزة قطع، كرجٍل 

انطلق، أو جاء اذهب أو جاء أٌل سميته بـــ اذهب، أو انطلق، أو بــ أل، فتقول: ذهب 

 وهكذا.

 ومن ذلك تسمية العرب لصحراء بـــ أصمت، صحراء أصمت هبمزة قطع.

وعلى ذلك نعلم أن األسماء المنقولة للعالمية وهي يف األصل مبدوءة هبمزات 

وصل تبقى همزاهتا همزات وصل، كابتسام، وحي االزدهار، ويوم االثنين، تبقى 

 همزاهتا همزات وصل.

ويذكر بعض اإلمالئيين، أن همزة يوم االثنين أو أن همزة ما سمي به من 

األسماء المبدوءة هبمزة وصل أهنا تنقلب إلى همزة قطع، هذا تذكره بعض كتب 

اإلمالء، ولكن هذا مخالف لما اتفق عليه النحويون، ونقلوه عن العرب، 

ه وصاًل إذا تنُِقل فالنحويون نصوا على أن االسم المبدوء هبمزة وصل تبقى همزت

 إلى العالمية، وقد أثبتوا ذلك سماًعا وقياًسا.

فمن السماع الذي نقلوه عن العرب يف ذلك قول سيبويه رها قول سيبويه، قال: 

مصل ذلك قول العرب: هذا يوم اثنين مبارًكا فيه، وأتيتك يوم اثنين مبارًكا فيه، 

 جعل اثنين اسًما له معرفة كما تجعله اسًما لرجل.

انتهى كالمه، ومن نصوص النحويين على أن هذا الحكم، قول سيبويه فإذا 

سميت بــ امرٍئ رجاًل أي سميت رجاًل بكلمة امرئ، تركته على حاله ألنك نقلته 

من اسٍم إلى اسم، ولو سميته انطالًقا لم تقطع األلف يعني لم تقلبها إلى همزة 
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 قطع، ألنك نقلت اسًما إلى اسم.

الصيميري يف كتابه التذكرة والتبصرة، وإن سميت بمصدر أو ويف ذلك يقول 

اسٍم مما فيه ألف الوصل نحو استغفار واقتدار وامرٍئ وما شابه ذلك لم تقطع ألف 

 الوصل.

ويف ذلك يقول ابن مالك يف ]الكافية الشافية[ التي هي أصل األلفية، قال: 

يقول أبقي الهمزة وصاًل، )واستبق همز ما قد نقال من غير فعٍل كاقرتاب واعتال( 

فهذا هو السماع وهذا هو نصهم، وأما القياس يف المسألة فقد ذكره النحويون 

ويلخصه كالم ابن مالك إذا يقول: ألن هذا االسم الذي نقل إلى العالمية منقول 

من اسميٍة إلى ماذا؟ إلى اسمية فلم يتطرق له تغيٌر أكثر من التعيين بعد 

والحرف فقد نقال من الفعلية والحرفية إلى االسمية، فلهذا (، أما الفعل 129:28)

 صح أن يتغير.

لم يخالف يف هذه المسألة إال أبو الحسين بن الطراوة وهو من علماء األندلس 

 المعروفين بكثرة الشذوذ ومخالفة النحويين، فأجاز يف مثل ذلك قطع الهمزة.

به، كاقتدار دون  وبعض النحويين يقولون إنما خالف يف المصدر المسمى

االسم المسمى به، كـــ امرٍئ واثنين، وقوله على كل حال مخالٌف لسماع العرب 

 وللقياس الصحيح.

فهذا ما تيسر يف شرح الكالم على همزة الوصل وبذبلك نكون قد انتهينا بحمد 

اهلل من الكالم على باب التصريف، ليبقى لنا بابان يف األلفية وهما باب اإلبدال 

 اإلدغام، نجعلهما يف الدرس القادم، أم نشرحهما؟ وباب 

 هناك سؤال يا إخوان؟

 (.130:50@) ال الب:
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 مبدوء هبمزة قطع ثم دخلت  الشيخ: 
ٌ

كذلك نعم لكن الفرق هنا أن أعجمي

عليه همزة استفهام، يعني من أنه من اجتماع همزيت قطع، واجتماع همزيت قطع 

ة بين بين، لكن يجوز فيها تحقيق الهمزتين، أيًضا فيه لغات، منها أنك تقلب الثاني

يف همزيت القطع يجوز أن تقول مثاًل أكرم زيًدا عمرو، لكن همزة الوصل ال، ال 

 يجوز فيها التحقيق.

 (.131:40@) ال الب:

ألن اإلبدال والتسهيل ال يكون إال يف الهمزة المفتوحة، ال يكون إال  الشيخ:

وصل المفتوحة ال تكون إال يف هذين يف همزة الوصل المفتوحة، وهمزة ال

 الموضعين مع أل وأيمن، ما سوى ذلك، إما أن تضم الهمزة وتكسر.

 (.132:02@) ال الب:

 الما تفتح، ُتكسر انطلق انطلق انطالًقا هذه مكسورة، نعم. الشيخ:

 (.132:16@) ال الب:

 تدخل بالكسر نعم. الشيخ:

 (.132:28@) ال الب:

 مالن، ثنتان.أصلها ثنتان كج الشيخ:

 (.132:39@) ال الب:

ال ثنتان ثم المؤنث ستضع تاء أخرى، األصل ثنيان بالياء، كــ جمالن،  الشيخ:

 ثم المؤنث بالتاء ثانيتان، كــ شجرتان.

 (.133:06@) ال الب:

الهمزة عن الياء المحذوفة التي هي الالم، كما أن الهمزة عوًضا عن  الشيخ:
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سٌم يف ابن ويف اسم، الهمزة بدل عن الالم المحذوفة يف  الالم المحذوفة يف بنٌو أو

 ...اسم ويف ابن ويف

 (.133:39@) ال الب:

عن الياء المحذوفة التي هي الالم، قلنا وزن ابن فعٌل، ألن الوزن يكون  الشيخ:

 لألصل.

ما وزن قال؟ فعل، لماذا قلت فعل؟ ألنك وزنت األصل قول، نعم أما  

إعالل، ما وزن يقول؟ يفعل، قال يقول فعل يفعل، مثل كتب  انقالب الواو ألًفا هذا

 يكتب، ثم حدث إعالل على الكلمة.

 (.134:18@) ال الب:

العوض هو حرف زائد تأيت به ، كيف أصلية العوض غير البدل أصلية؟ الشيخ:

فقط يعني عوض عن هذا المحذوف لكن ليس هو المحذوف انقلب إلى حرف 

 الهمزة يف كساء، هذه انقلبت عن الواو والهمزة يف آخر، هذا يسمى بدل، كما يف

بناء انقلبت عن الياء، أما العوض فهو حرف آخر ُيجلب وغالًبا يكون يف غير مكان 

 المحذوف.

 (.135:18@) ال الب:

هذا ماشي، وأمر الثالثي ماشي، هذا الصحيح، هذا الذي قلناه قلنا  الشيخ:

 نينا الرباعي.الخماسي والسداسي وأمر الثالثي، واستث

 (.136:15@) ال الب:

نحن هنا ذكرنا كل شيء، قلنا الخماسي الماضي واألمر والمصدر،  الشيخ:

ألن الذي ُيصور فيها وجود الهمزة، أما المضارع فقلنا ال يتصور فيه وجود همزة 
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 الوصل، فالخماسي والسداسي متى بما بدأ هبمزة فهي وصل. 

 إن بدأ هبمزة فهي وصل صحيح.واألمر ال يبدأ هبمزة دائًما لكن 

 (.136:45@) ال الب:

 كتابة ماذا همزة الوصل. الشيخ:

 (.136:52@) ال الب:

 تكتب وتنطق يف االبتداء دون الوصل. الشيخ:

 (.137:03@) ال الب:

تكتب همزة لكن بال قطعة، أي بال رأس فقط على هيئة األلف المدية  الشيخ:

وق، همزة الوصل دائًما تكتب هكذا، يعني األلف فقط، بدون همزة ال تحت وال ف

بعضهم ُيفرق بينها وبين همزة القطع يضع فوقها رأسها صاد، هذا تجده يف 

المصحف ويف بعض الكتب التي تشكل تشكياًل كاماًل، يقل رأس صاد مقتطعة من 

 وصل من كلمة وصل، يعني همزة وصل الصاد.

بتداء وتسقط يف النطق، همزة الوصل تكتب على كل حال، لكنها تنطق يف اال

 عندما نصل، طبًعا همزة الوصل تكتب.

 (.138:12@) ال الب:

كيف؟ ال قلنا الهمزة إما قطع وإما وصل، فهمزة القطع هي التي على  الشيخ:

يسموهنا قطعة، رأس عين وكذا، هذه الهمزة قد تكتب على ألف قد تكتب على 

 واو، قد تكتب على ياء، قد تكتب على السطر.

همزة القطع أن همزة الوصل فال تكون إال يف ابتداء الكالم، وتكون على  هذا

 هيئة األلف لكنها همزة ليست ألًفا.
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 (.139:05@)  الب:

 هم يسموهنا قطعة، لعلها مأخوذة من العين. الشيخ:

 (.139:22@) ال الب:

مأخوذة من كلمة قطع ما أدري، لكن الصرفيين دائًما يقابلون الهمزة  الشيخ:

لعين، إذا أرادوا أن يوظفوها يقولون مثاًل شيٌء كشيٌع ليبين لك الهمزة تقابلها با

 بالعين، لكن هل هذا رأس همزة القطع مأخوذة من كلمة قطع؟ ما أدري.

 (.140:01@) ال الب:

نجيب عن السؤال هذا أواًل ألننا أجبنا عنه كثيًرا يف عدة مناسبات،  الشيخ:

درون التقديرات، هو إما سماع عن العرب يف كلمة يعني الذي يجعل التصريفين يق

دل على مثل هذه المحذوفات، فإذا قلت مثاًل يف اسٍم جمعتها العرب على ماذا؟ 

على أسماء كيف تجمع اسم على أسماء؟ أسماء معروف أنه جمع للثالثي مثل 

علم أعالم، مثل حمل أحمال، فكيف جمعت على أسماء، الهمزة هذه من أين 

 اء؟ الهمزة من أين جاءت؟جاءت أسم

البد أن تبحث عن تعليل األمر، وإذا قلت أن أسماء كما هي وجمعت على  

أسماء ما صح، لكن لو قلت إن األصل سمٌو ثم ُجمعت على أسماء مثل حمل 

وأحمال صح أن الهمزة هنا هي الواو، والواو قاعدهتا معرفة أن متى ما تضررت 

ماو، كساء كساو، أسماء هي أسماو، ثم بعد ألف انقلبت همزة، مثل سماء س

 انقلبت همزة فصح.

هذا مثاًل، كلمة ابن مثاًل كذلك، ابن جمعها على أبناء، الهمزة هنا من أين 

 
ٌ

جاءت؟ إال أن نقول أصلها بنو، ثم إن العرب عندما نسبوا إلى ابن ما قال ابني

ا إليها، فالنظر يف وإنما قالوا بنوي، بنوي من أين أتوا هبا؟ من األصل بنٌو فنسبو
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السماع من كالم العرب والنظر يف اِطَِراد هذه القواعد هو الذي يجعلنا نصل  

 ونعرف األصول المجهولة.

وهكذا مثاًل فيما قلنا قال، قال أصلها قول، والدليل على ذلك وجود الواو يف 

ن القياس يقول: قلنا إهنا واو، لماذا لم نقل إهنا قول، لماذا قلنا قول يف الماضي؟ أل

يخربنا أن الفعل الماضي ال يكون إال فَعل وفِعل وفُعل ما يف ماضي على فعل يف 

 الصحيح.

فنحمل المعتل على الصحيح، فنقول قول والقاعدة المعروفة يف الصرف أن 

حرف العلة متى ما تحرك وانفتح ما قبله انقلب ألًفا، فأطردت القاعدة على ذلك 

 ارب القياس.وهكذا، وإما لسماع وإما لتض

 السؤال الثالث؟

 (.143:42@) ال الب:

سؤالك عن ماذا؟ اإلبدال والتسهيل، قلنا همزة االستفهام إذا دخلت  الشيخ:

على همزة الوصل المفتوحة، فحينئٍذ ال تحذف، وإنما تبدل ألًفا فتقول يف الكتاب 

 مفيد تدخل همزة االستفهام، ثم تقلب همزة الوصل إلى ألف يعني ألف مدية

فتقول: آلكتاب مفيد، أو أنك ال تقلب همزة الوصل إلى ألف مدية كاملة وإنما 

تقلبها إلى بين بين، يسموهنا همزة بين بين ليست همزة محققة كاملة وال ألف يعني 

 أعلى من األلف وأقل من الهمزة، فهذان الوجهان يف الهمزة المفتوحة.

 آخر سؤال؟

 (.145:00@) ال الب:

 نعم. على خطأ يف قراءايت. يستثبتوا الشيخ:

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الدرس الرابع والثالثون بعد املائة
﷽ 

 
د َوَعَلى آلِِه وأصحابه  َحمَّ ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة والسالم على نبينا م  اْلَحْمد  لِلَّ

 أجمعين.

  -أما بعد: 

هلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف ليلة االثنين السابع فسالم ا

عشر من شهر المحرم، من سنة سٍت وثالثين وأربعمائة وألف من هجرة 

 .المصطفي 

ونحن يف جامع الراجحي يف مدينة الرياض نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس 

عليه رحمة اهلل –بن مالك الرابع والثالثين بعد المائة من دروس شرح األلفية ال

 .-تعالى

سنبدأ بباٍب جديد من أبواب األلفية وهو الباب قبل  -إن شاء اهلل–الليلة 

األخير يف األلفية وهو باب اإلبدال، وما أدراك ما باب اإلبدال هو أهم باٍب يف علم 

التصريف، من أتقنه كان صفًيا، ومن لم يتقنه ال يعد صفًيا، فكل ما يذكر يف علم 

 لصرف، هو تمهيد لهذا الباب.ا

ألن هذا الباب هو الفائدة الكربى يف علم التصريف ينبئك بما حدث يف اللغة 

من تغير، وال يعرف الظاهر من ال يعرف الباطن وال يعرف المعلوم من ال يعرف 
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 المجهول. 

العالم هو الذي يعرف الظاهر والباطن، والمعلوم والمجهول، أما معرفة 

ومات فكٌل يعلمها، فلو أنك حفظت جدول الضرب عن ظهر الظواهر والمعل

غيب ال تعد رياضًيا، حتى تعرف كيفية إخراج المجاهيل يف علم الرياضيات، هذا 

هو العلم الحقيقي يف الرياضيات، يفيدك يف الهندسة ويف بقية العمليات الرياضية، 

 وكذلك يف التصريف.

ن تغير، أما معرفة وجه اللغة فائدته الكربى أن تعرف ماذا حدث يف اللغة م

الظاهر، الذي ُيسمع ويقال هذا كل أحد حتى العامة يعرفون أنه يقال قال، لكن 

 العالم هو الذي يعرف أن أصل قال قول.

فما الذي حدث وما الدليل على أصل )قال( قول، وما الذي حدث حتى 

خل يف باب وصل إلى قال، والقياس يف ذلك وما يستتبع ويرتتب عليه كل ذلك يد

، عقد ما يتعلق باإلبدال يف هذا الباب، ويف خمسة اإلبدال، ابن مالك 

فصول تتبعه، ولم يفعل ذلك ابن مالك إال يف هذا الباب إذ يعقد الباب النحوي يف 

 باب ثم يجعل بعده فصواًل تتبعه.

 فجعل بعد هذا الباب خمسة فصول تتبعه، وكلها يف هذا الباب 

 باب اإلبدال

هذا الباب وما يتبعه من فصول ثمانية وأربعون بيًتا من األلفية، أما  ومجموع

الباب الذي سنبدأ بقراءته فعقده ابن مالك يف واحد وعشرين بيًتا، نبدأ بقراءة ما 

 .-بإذن اهلل تعالى–سنشرحه يف هذه الليلة 

 : وفي ا  ِ ل ابن مالِّ 

 



 

 
e 

g h 

f  395 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 اإِلْبَدال  

ََ م  ْ 943   َِيةةةا .َأْ ةةر    اٍْبةةةَداِل َ ةةةَدْأ

 

 َفَأْبةةةةةةةِدِل اْلَ ْمةةةةةةةَزَة ِمةةةةةةةْن َواوض َوَ ةةةةةةةا  

ةةةةَر َألِةةةةاض ِدْ ةةةةَد َوفِةةةة  944  ْْ  .آِخةةةةِرا ا

 

 َفاِعةةةةةِل َمةةةةةا أ ِعةةةةةلَّ َعْينِةةةةةا َيا اْقت  ةةةةة   

الِِرةةةا فِةةة  اْلَ اِ ةةةِد 945  َْ  .َواْلَمةةةد  ِدْ ةةةَد 

 

َِالَ ِةةةةةدِ    ةةةةةَر  فِةةةةة  ِمْرةةةةةِل َكاْل  َ ْمةةةةةِزا   

ةةةةةانِ  َلي نَةةةةةْينِ 946  َْ اَي  َِ  اْكَتنََ ةةةةةا  .َكةةةةة

 

 َمةةةةةةةةدَّ َمَ اِعةةةةةةةةَل َكَ ْمةةةةةةةةعض َنْيَ ةةةةةةةةا  

َْ َور  َّ اْلَ ْمةةَز َ ةةا فِْيَمةةا أ ِعةةل  947   .َواْفةةَت

 

ِعةةةةةْل     ج 
 ٍَِمةةةةةا َوفِةةةةة  مرةةةةةِل ِ ةةةةةَراوةض

َل اْلةةةةةةَ اَوْ ِن ر    948   .َواِوا َوَ ْمةةةةةةِزا َأوَّ

 

ةةةةد     ةةةةَ  ا َش 
َوفِ ةةةة  َبةةةةْدُِّ َغْيةةةةرِ ِشةةةةْبِه و 

 فِ

ا اْبةةدِ 949  ةةانَِ  اْلَ ْمةةَزْ ِن ِمةةْن .َوَمةةد  َْ  ْل 

 

ْن َكةةةةة ِْْر َواْ ةةةةةةت ِمنْ     اْن َ ْسةةةةةةك 
ْض  كِْلَمةةةةة

ِلةةْب 950  َض ق  ةةَر َاةة   اْو َفةةْت ْْ َِ ا ْ ةةَت  .إِْن   

 

ِلةةةةةةةْب    َِ ةةةةةةةَر َكْسةةةةةةةرض َ نْ ْْ  َواِوا َوَ ةةةةةةةاُِّ إِ

ا َوَمةةا   َعةة   951  َِ ةةا َكةة ِِ ْ َل و اْلَكْسةةرِ م   .ي 

 

ةةةةْن لَ    ةةةة   َواِوا َأِصةةةةْر َمةةةةا َلةةةةْ  َ ك  َْ  ْ ِ ةةةةا َأ

ةةةةا َجةةةةا َوَأصم  952  ِِ ْ َل اَي َ ةةةةاُِّ م  َِ  .َفةةةة

 

انِيةةةةةةِه أمْ    َْ َ  َوْجَ ةةةةةةْيِن فِةةةةةة    َوَنْحةةةةةة  

ذكرنا قبل قليل أهمية هذا الباب باب اإلبدال وأنه أهم أبواب الصرف ومن  

يتقنه كون صرفًيا ومن ال يتقنه ال يعد من علماء الصرف، يقال اإلبدال، واإلعالل 

 ثالثة مصطلحات البد أن نعرف معانيها للتقارب بينها.والتعويض، 

اإلبدال واإلعالل والتعويض، أما اإلعالل فهو تغييٌر يحدث يف حروف 

)أوي(، أقصد الهمزة وأحرف العلة األف والواو والياء، أربعة أحرف نجمعها يف 

 قولك )أوي( فاإلعالل تغييٌر يحدث يف حروٍف )أوي( بجعل بعضها مكان بعض.

تغيير قول إلى قال، بقلب الواو يف )قول( ألًفا، ونحو تغيير )بايع( إلى  نحو

بائع، أي بقلب الياء همزًة، ونحو تغيير )ءأمن( إلى ءامن بتغيير الهمزة الثانية ألًفا، 

 هذا هو اإلعالل إًذا فاإلعالل يختص بأربعة أحرف، وهي )أوي(.

بجعل بعضها مكان وأا اإلبدال: تغييٌر يحدث يف حروف )أوي( وغيرها 

بعض، والتغيير الذي يحدث يف حروف )أوي( سبق، ويف غير هذه الحروف كتغيير 
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)اسطرب( اصطرب بقلب التاء طاًء وبتغيير )استهر( ازدهر بقلب التاء دااًل، كل هذه  

 ستأيت تفاصيلها فيما بعد.

إًذا فاإلبدال بتغيير يحدث يف حروف )أوي( ويف غيرها، من ذلك نعرف 

ة بين اإلعالل واإلبدال، ماذا بينهما يا إخوان عموٌم وخصوص مطلق، أو العالق

وجه مطلق بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل إعالل إبدال والعكس، هذا هو 

المشهور يف تعريف اإلعالل وتعريف اإلبدال، وقال بعض علماء الصرف اإلعالل 

 تغييٌر خاٌص بحروف أوي.

ي، فمعنى ذلك أن ال عالقة بينهما أي واإلبدال تغييٌر خاٌص بغير حروف أو

يتفقان يف كوهنما تغييرين لكن يختلفان يف الحروف، والمشهور كما قلنا هو 

 هذا الباب باب اإلبدال. التعريف األول ولذا سمى ابن مالك 

ونجده يف هذا الباب ذكر التغييرات التي تصيب )أوي( وسيذكر يف الفصول 

 ير حروف أوي.التابعة التغييرات التي تصيب غ

 مصطلٌح ثالث ما هو؟ التعويض هو 
َّ

هذا ما يتعلق باإلعالل واإلبدال، بقي

وضع حرٍف عوًضا عن حرف آخر، أن تجعل حرًفا عوًضا عن حرٍف آخر مطلًقا، 

يعني سواء أكان العوض يف مكان المعوض منه يف نفس المكان، نحو سنة، هذه 

 فون زائدة، فبقيت الكلمة على حرفين.حرفان وتاء التأنيث، وتاء التأنيث كما تعر

إًذا ال شك أن هناك حرًفا ثالًثا محذوًفا، فإذا عدنا إلى الجمع سنوات، عرفنا أن 

المحذوف هو الم الكلمة وهو الواو، سنوات، ُحِذفت الواو وهي الم الكلمة 

يف وُعِوض عنها بالتاء، والتاء جاءت مكان الالم، إًذا فالعوض وهو تاء التأنيث جاء 

 مكان المعوض عنه وهو الم الكلمة أم كان العوض يف غير مكان المعوض منه.

مثال ذلك: عدة، يقولون وعد يعد وعًدا وعدة، عدة أصلها ِوعٌد حذفت الواو  
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فانتقلت كسرهتا إلى العين وعِوض عن الواو المحذوفة بتاء التأنيث لكن عوض 

 يف غير مكاهنا فقيل عدٌة.عنها بتاء التأنيث يف مكاهنا أو يف مكاٍن آخر؟ 

وكذلك ابٌن أصلها بنٌو بداللة الجمع على أبناء، وإذا كان األصل بنٌو، ثم قلنا 

ابٌن معنى ذلك أن الواو يف بنٌو وهي الم الكلمة ُحِذفت، وعوض عنها هبمزة 

الوصل يف غير مكاهنا، كل ذلك يسمى تعويًضا، ويتبين من ذلك أن التعويض أعم 

 ثم أعمِّ اإلعالل. من اإلبدال، ومن

فبين التعويض واإلبدال عموم وخصوص مطلق، وكل إبداٍل تعويض 

والعكس، فعرفنا من ذلك أن أعم هذه المصطلحات التعويض، وبعدها اإلبدال 

وأخصها وأضيقها اإلعالل، فلذلك لو قيل لك مثاًل ابٌن ما هذه الهمزة يف ابٍن؟ ما 

ول عوض عن الواو المحذوفة، إذا أدرت تقول بدٌل من الالم المحذوفة، وإنما تق

 المصطلح العلمي.

وقد تجد من المتقدمين من يقول بدل، يريد المعنى اللغوي مطلق المعنى 

اللغوي وليس المعنى الصريف االصطالحي النحوي، لكن مثاًل يف كتب العلم، يف 

البحوث المتخصصة، البد من االلتزام بمثل هذه المصطلحات، هذا عوض تقول 

 ض أو تعويض، ألنه يف غير مكانه.عو

فإذا علمنا ذلك نبدأ بالدخول إلى موضوعنا وهو: اإلبدال، البد أن نقدم له 

  :أن اإلبدال ن عان، اإلبدال عم ِما ن عانبمقدمة نذكر فيها 

إبدال إدغاٍم، تغيير يحدث يف الحروف بسبب اإلدغام، وهذا اإلبدال  :ا ول

رف الذي ال يكون فيه إدغام؟ األلف سوى يحدث يف كل الحروف سوى ما الح

 األلف لمالزمته السكون فيدغم يف ألٍف أخرى.

نحو: من رهبم، فإذا وصلت تقول: من رهبم، معنى ذلك أنك أبدلت النون راًء 
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ن رهبم هذا إبدال ولكنه إبدال إدغام، وهذا يحدث يف كل الحروف وليس هو  

 -إن شاء اهلل–كر يف باب اإلدغام، وسيأيت اإلبدال الذي نريده يف هذا الباب وإنما ُيذ

 وهو آخر باب من أبواب األلفية.

من اإلبدال هو إبداٌل لغير إدغام، اإلبدال الذي يكون لسبٍب آخر  والن   الراين:

غير اإلدغام، وهذا اإلبدال ثالثة أقسام، اإلبدال الذي يكون بسبٍب غير اإلدغام 

 ثالثة أقسام: 

القياسي المطرد، إبدال قياسي مطرد، ما عنى قياسي اإلبدال  الِس  ا ول:

مطرد؟ يعني أن تركه يوقع يف الخطأ أو يف مخالفة األكثر األفصح، وهو الذي يتكلم 

عليه الصرفيون يف هذا الباب، وسيأيت، إًذا الذي يعنينا يف هذا الباب هو اإلبدال 

مخالفة األكثر  القياسي المطرد يعني الواجب الذي يوقع تركه يف الخطأ أو يف

 واألفصح.

اإلبدال القليل وهو ما جاء يف بعض لغيات العرب،  والن   الراين من اإلبدال:

يف بعض لغيات العرب جاء إبدال اختص هبذه اللغية هبذه القبيلة قبائل معينة، 

وليس مطرًدا يف اللغة، فهذا إبداٌل قليل، له أمثلة كعجعجة قضاعة، وهي إبدالهم 

جيًما، فيقولون يف علي علج، ومن ذلك قول شاعرهم: )خالع ويف  الياء المشددة

وأبو عليج المطعمان اللحم بالعشج(؛ يريد علي وعشي، فهذا إلبدال ال يطرد وال 

 يصح أن تقول به اآلن على لغة جمهور العرب.

ومن هذا اإلبدال القليل الخاص ببعض لغات العرب عنعنة ربيعة، وهي 

كقولهم: )ظننت عنك ذاهب( يريدون )ظننت أنك ذاهٌب(، إبدالهم الهمزة عينًا، 

ومن ذلك كشكشة تميم، وهي إبدال كاف المؤنث المتطرفة شينًا أو إبدالها حرًفا 

بين الشين والكاف، كقولهم يف السالم عليِك للمرأة )السالم عليش( أو )السالم 

 عليج(، وجاء يف قراءة شاذة: )قد جعل ربشي تحتشي شرًيا(.
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اإلبدال القليل الخاص ببعض لغيات العرب كسكسة ربيعة، وغيرهم  ومن هذا

كهوازن، وهي إبدالهم كاف المؤنث المتطرفة سينًا، أو إبدالهم إياها حرًفا بين 

السين والكاف، كقولهم يف السالم عليِك للمرأة: )السالم علس، أو السالم 

 عليتس( فهذه إبداالٌت خاصة هبذه اللغيات ال تطرد.

 (.22:39@)  الب:

 نعم ربيعة كانوا يف نجد. الشيخ:

 (.22:50@)  الب:

 ما يدل يف ذلك ماذا؟ القاف؟  الشيخ:

 (.22:56@)  الب:

المصريين هذه كلها لغيات أضعف من هذه ألن الحروف على  الشيخ:

مستويات يف العربية كما ذكر سيبويه يف الكتاب، فهناك الحروف المستحسنة وهي 

سعة والعشرون، وهناك الحروف الحسنة كالنون الساكنة، الحروف المعروفة الت

التي تأيت يف اإلخفاء مثاًل وكاأللف بين بين، والهمزة بين بين، وكاأللف الممالة، 

 وهذه جاءت يف القراءات ويف كالم العرب الفصيح.

وبعدها تأيت حروٌف رديئة من الحروف الرديئة قلب الجيم كيًما كقولهم يف 

ك قلب القاف كاًفا كقولهم يف القوم كوم، فهذه أحرف رديئة، جمل كمل، ومن ذل

وفيها الضاد الضعيفة، يعني حروف ذكروها بأهنا حروف رديئة جاءت عن بعض 

العرب غير الموثوق بفصاحتهم، ومع ذلك سجلها هؤالء اللغويون، لشدة 

ئة أمانتهم، لكن ال ينبغي إال األخذ بالحروف المستحسنة، والحسنة، وأما الردي

 فإهنا تذكر للدراسة ونحو ذلك.

لكن ما ينبغي أن ُتنشر ويتعامل معها على أهنا من الحروف الفصيحة 
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الصحيحة ونحو ذلك، هذا النوع الثاين من اإلبدال وهو اإلبدال القليل الخاص  

 ببعض اللغيات.

المسموع يف كلماٍت معينة أي ليس  الن   الرالَ من اإلبدال    اإلبدال الشاي:

ا مقيًسا وليس خاًصا بلغيات معينة، وإنما ُسِمع بكلمات معينة، جاء مثاًل يف مطردً 

شعر أو يف مثل كلمة معينة ُقلِب فيها حرف إلى حرٍف آخر، فيسمى هذا اإلبدال 

 إبدااًل شاًذا من ذلك قول العرب يف أصيالل أصيالن.

أصيالل تصغير أصيل، والقياس يف أصيالل، وجاؤء عن العرب قولهم 

يالن بمعنى أصيالل، قال الشاعر: )َوَقْفُت فيها ُأَصْيالنًا ُأَسائِلها َأْعَيْت َجوابًا أص

بع من َأَحِد(، لمن هذا البيت؟ للنابغة الذبياين، ومن ذلك قولهم:  َوَما يف الرَّ

إلطجع، يريد اضطجع، فأبدال الطاء األولى الًما جاء ذلك يف قول الراجز: )لما 

مال إلى أرطاة حّقف فالطّجع(، وكان القياس أن يقول  رأى أن الذعة وال شبع

 فاضطجع.

هي يف األصل ضاًدا ثم لك أن تقلبها طاًء فتدغم ماشي، أما قلبها إلى الالم هذا 

الشاذ، فنعم ينبغي أن نقول قلب الضاد وهي األصل، قلب األصل ضاًدا ألن 

 تركت هذه المرحلة هم يذكروهنا وأنا أقول تركتها.

بعد ذلك كله عرفنا أن الذي يتكلم عليه الصرفيون يف هذا الباب هو  قلنا إًذا

هذا الباب ببيان أحرف هذا  اإلبدال القياسي المطرد، فلهذا بدأ ابن مالك 

 فِال:اإلبدال، ذكر األحرف التي يقع فيها هذا اإلبدال القياسي المطرد 

ََ  اٍْبَدالِ  َأْ ر     ْ  َِيا َ َدْأ  م 

بحروف )أوي( إًذا فحروف اإلعالل )أوي( أما اإلبدال سبق اإلعالل خاٌص 

فأوسع، يشمل كل الحروف العربية؟ ال بالتتبع واالستقصاء وجد الصرفيون أن 
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 اإلبدال يف غير حروف أوي إنما يأيت يف حروٍف معينة.

جمعوها مع حروف أوي فصار المجموع تسعة أحرف، جمع ابن مالك يف 

ََ قوله: ) ْ  َِيا َ َدْأ هي الهاء والدال والهمزة والتاء والميم والواو والطاء (؛ وم 

 والياء واأللف، كما رأيتم حروف أوي مع بقية األحرف يكون المجموع تسعة.

ََ قوله: ) ْ  َِيا(؛ أي سكنت، )َ َدْأ (؛ اسم فاعل من وطئت الفراش إذا م 

 جعلته ممهًدا لينًا مستوًيا إال أنه سهل الهمزة فقال موطًيا.

دال يكون يف حروف)أوي( وسمى اإلعالل ويكون يف غير حروف إًذا اإلب

أوي، اإلبدال الذي يف غير حروف أوي سيذكره ابن مالك يف الفصول القادمة ليس 

 يف هذا الباب، سيذكره يف بعض الفصول الخمسة التي ستأيت.

وأما اإلبدال الذي يف حروف )أوي( فسيذكره ابن مالك يف هذا الباب الذي 

بيًتا، إًذا اإلبدال الذي يف حروف )أوي( سيذكره ابن مالك يف  21لنا يف عقده كما ق

 هذا الباب ويف بعض الفصول القادمة، ألنه ال شك أنه األكثر واألوسع.

إًذا عرفنا اآلن أن اإلبدال يكون يف حروف )أوي( وهو األكثر ويسمى 

 اإلعالل، اإلعالل، إًذا نريد أنن نحصر يف اإلعالل، اآلن نريد أن ننحصر يف

اإلعالل تغييٌر يقع يف حروف أوي، يف الهمزة واأللف والواو والياء فإذا وصلنا إلى 

 هذه المرحلة، ينبغي أن نعرف الدرس طبًعا اليوم دسم شوية.

يعني البد من مراجعته يا إخوان، بعد الدرس البد من مراجعته، ألن فيه 

مرة بعد مرة، لكن اآلن نريد أن معلومات ال يمكن أن تفهم بسرعة، البد من إعادته 

 نشرحها فقط شرًحا وعليكم أن تراجعوها فيما بعد.

 (.31:58@)  الب:

هدأت موطًئا يعني ما معنى عبارة هدأت موطًئا؟ هدأت معناها  الشيخ:



 

 
e 

g h 

f  402 
 شرح ألفية ابن مالك

سكنت، موطًئا معناها يعني مهدت المكان، هدأت حال كونك ممهًدا لهذا  

 المكان، هدأت موطًئا.

 إلى أننا سنتكلم على اإلعالل.إًذا وصلنا اآلن 

 (.32:30@)  الب:

 هدأت موطًيا لكنه سهل الهمزة. الشيخ:

 (.32:37@)  الب:

 من أوطى يعني، التسهيل األول واجب. الشيخ:

 (.32:56@)  الب:

جيد اإلعالل األول واجب والثاين جائز، ال نريد أن  -ما شاء اهلل- الشيخ:

رتبناه، ألن نعلم أن بعض الشباب اآلن ال  نتوسع يف هذه األور دعونا نسير بما

يدري ماذا أشرت إليه وأنا ال أريد أن أشرحه لكي ال أدخل يف أمور تشوش عليهم، 

 إذا وصلناها سنضرب المثال يف نحو ذلك.

إًذا وصلنا اآلن إلى ماذا؟ إلى أننا سنتكلم على اإلعالل والذي يقع يف حروف 

اإلبدال إنما يكون يف حروف )أوي( يعني  )أوي( طبًعا هو أكثر اإلبدال، أكثر

اإلعالل، فإذا وصلنا إلى ذلك اعلم أن اإلعالل الوقع يف أحرف )أوي( يكون على 

 ثالثة أنواع: 

 : له ْالْْ أن ا طبًعا اإلعالل ال يكون إال يف حرف )أوي( 

اإلعالل بالقلب، اإلعالل بالقلب ال ليس هذا القلب وإنما  :الن   ا ول

بالقلب، نعم نحو قلب )دعو إلى دعا( بقلب الواو ألًفا، وقلب )رضو اإلعالل 

( بقلب الواو ياًء، وكقلب )مايل إلى مائل( بقلب الياء همزة.
َّ

 وإلى رضي
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هذا كله من القلب وستأيت هذه األمثلة كلها عندما نتكلم على اإلعالل 

 بالتفصيل.

، يعني بنقل الحركة من هو اإلعالل بالنقل والتسكين :الن   الراين من اإلعالل

الحرف وتسكين هذا الحرف، حرف عليه حركة، ننقل هذه الحركة فإذا نقلنا 

الحركة عنه ماذا يكون؟ ساكنًا ألن السكون خلو الحرف من الحركات، نحو: 

م إلى يقوم.  تغيير يقوُّ

م كيف  م والعرب إنما تقول: يقوم، يقوُم هذا إعالل حدث ليقوُّ األصل يقوُّ

م مثل يكتُّب، الواو عليها ضمة حدث هذا ا م الواو عليها ضمة، يقوُّ إلعالل؟ يقوُّ

م نقلنا الضمة إلى المكان قبلها فسكنت، فقيل  نقلنا الضمة إلى الساكن قبلها يقوُّ

 يقوم.

إعالٌل بالنقل والتسكين، ومن ذلك تغيير يبِّيع إلى يبيع، يبيِّع مثل يجلس، 

إعالل، لكن يبيِّع ال هذه حرف  يجلس صحيحة حروف صحيحة، ما حدث فيها

علة وقعت عليها كسرة فاعتلت، اعتلت بماذا؟ بالنقل والتسكين، نقلنا الكسرة من 

 الياء يبيِّع إلى الساكن قبلها فسكنت الياء فقيل يبيع.

اإلعالل بالحذف نحو حذف الواو يف يعد، مضارع  :الن   الرالَ من اإلعالل

وعد، مثل ضرب، والمضارع تقول ضرب وعد، الماضي وعد، واو وعين ودال 

يضرُب، إًذا فالقياس واألصل وعد يوعد، إال أن العرب ال تقول يوعد وإنما 

 تحذف الواو فتقول يعد، اإلعالل هنا حدث بماذا؟ بالحذف، إعالٌل بالحذف.

وسيأيت الكالم عليه وسببه إلى آخره، ومن اإلعالل بالحذف: حذف الواو يف 

م، لم يقم، ما األصل يف : لم يقم، األصل القريب لم يقوم، واألصل األول لم يقوُّ

م، صار يف إعالل بالحذف والنقل والتسكين، يقوم، الواو  عرفنا أن األصل يقوُّ
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سكنت يقْوم ثم دخلها الجازم، الجازم سكن الحرف األخير الميم، والواو ساكنة  

 إعالٌل بالحذف. فحذفت الواو اللتقاء الساكنين، لم يقم، إعالٌل بالحذف، هذا

يف األلفية اإلعالل بالنقل والتسكين هذا النوع  وسوف يذكر ابن مالك 

 الثاين يف فصٍل قام، وسيذكر اإلعالل بالحذف يف فصٍل آخر.

 اإلعالل بالقلب سيذكره يف هذا الباب، إًذا هذا الباب سيكون خاًصا 
َّ

بقي

 ْالْْ أن ا عالل باإلعالل ليس باإلبدال فقط اإلعالل يف حروف )أوي( اإل

 بالحذف، والنقل، والقلب.

هذا الباب خاص باإلعالل بالقلب، هذا الباب خاٌص باإلعالل بالقلب، 

اإلعالل عرفنا أنه يكون يف أربعة أحرٍف فقط وهي )أوي( الصور المحتملة 

إلعاللها كم؟ الهمزة واأللف والواو والياء أوي حروف العلة والهمزة، أربعة 

 أحرف.

أن تذكر كل األوجه المحتملة عقاًل لهذه األربعة كم؟ ثنتا عشر  لو أردت

صورة، ألن األحرف أربعة، الهمزة واأللف والواو والياء، هذه أربعة اآلن، ُيحتمل 

 أن تنقلب إلى األلف أو الواو أو الياء ثالثة احتماالت.

ى واأللف ُيحتمل فيها هذه ثالثة أوجه فقط ليس أربعة ثالثة، إما تنقلب إل

همزة أو واو أو ياء، والوا ُيحتمل أن تنقلب إلى همزة أو ألف أو ياء، والياء ُيحتمل 

أن تنقلب إلى همزة أو ألف أو واو، إًذا أربعة يف ثالثة النتيجة ثنتا عشرة صورة، كل 

 ألهنا حادثة أي واقعة يف اللغة. هذه الصور سيذكرها ابن مالك 

ذكر أكثرها يف هذا الباب وسيذكر بعضها لكن لن يذكرها كلها يف هذا الباب سي

 يف الفصول التابعة لها.

سوف نشرح أبيات هذا الباب على ترتيب ابن  -إن شاء اهلل تعالى-ونحن 
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فإذا انتهينا من شرحها سنعود ونلخص مواضع القلب يف كل حرف،  مالك 

كن اآلن الهمزة ذكر لها كذا وكذا موضًعا األلف ذكر له كذا وكذا موضًعا وهكذا، ل

يف هذا الباب، قبل أن نبدأ بشرح  نريد أن نذكر أو أن نشرح أبيات ابن مالك 

 األبيات إن كان هناك من سؤل أو نشرع يف الشرح.

 (.42:58@)  الب:

هو المراد اإلدغام المحتمل ليس كل حرٍف يدغمان، وإنما يدغمان  الشيخ:

 ن.بشروط، إال أن اإلدغام قد يقع بين أي حرفين متماثلي

يعني مثاًل ال يمكن أن يقع اإلدغام بين ميم وميم، بين دال ودال بين قاف 

وقاف، بين كل األحرف قد يقع، إذا وقع حرفين مثلين األول ساكن فاإلدغام 

ممكن بينهما إال األلف فاأللف ال يمكن أن تأيت يف اللغة ألفان متجاورتين ألهنما 

 ساكنان وال يجتمع ساكنان، هذا المراد.

 (.44:00@) لب: ا

كل باب اإلعالل البد له من علة، ألنه تغيير، والتغيير خروٌج عن  الشيخ:

األصل، وكل خروج عن األصل البد له من سبب، طبًعا السبب األصلي لغة 

العرب، أن العرب تكلموا هكذا، لكن نحن نعلل بتعليالت إما صوتية مثاًل أو 

 تعليالت صرفية أو تعليالت محتملة وهكذا.

 (.44:42@) الب: 

لكيال تبقى الكلمة على حرفين، ألن المعرب ال يقع على أقل من ثالثة  الشيخ:

 أحرف.

 (.45:03@)  الب:
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هذا سبب قد يأيت على حرفين، قد يحذفون بال تعويض، مثل يد ودم،  الشيخ: 

هذا بال تعويض، وحذفوا بتعويض، فإذا عوضوا قلنا ألهنم يكرهون أن تبقى 

من ثالثة أحرف، فهي فقط مجرد تعليالت، بعض التعليالت  الكلمة على أقل

تعرفون أهنا على ثالثة أنواع، يف تعليالت أولية وهي قطعية كالتعليل بالتقاء 

الساكنين، ويف تعليالت ثانوية أي ظاهرة وقوية، ويف التعليالت يف أقرب إلى 

لخليل ابن التخيالت ونحو ذلك، ليس خفية وإنما هي مجرد تعليالت، كما قال ا

عندما ُسئِل عن هذه التعليالت قال: نحن كرجٍل دخل  أحمد الفراهيدي 

إلى بيت وقد صحت عنجه حكمة الباين أي دخلت إلى منزل إلى بيت وأنت تعرف 

أن هذا البيت صممه مهندس عارف بدقائق الهندسة أي فاهم، فتقول جعل الباب 

سبب وجعل الغرفة كبيرة لهذا هنا لهذا لسبب، وتقول جعل النافذة هنا لهذا ال

 السبب، وجعل الغرفة صغيرة لهذا السبب.

فإن وافق أعني ما قلنا المراد فهذا الذي طلبنا، وإن لم يوافق ما قلناه المراد فإن 

الحكم ال يتغير، نعم فطبًعا التعليالت ال شك أهنا تختلف، وال شك تعليالت 

 الفقهاء وكل العلوم، يف تعليالت قطعية.

ما تقول مثاًل أكِرِم الرجل لماذا حركت الميم وهي ساكنة يف أكرْم، أنت ل

اعتقاد ساكنة ال شك أن تعليل قطعي، نعم قطعي ألنه ما يمكن تسكن، ويف 

تعليالت قوية جًدا بحيث تكون شبه واضحة وشبه مضطردة لكنها ال تصل إلى 

قشني فيها، القطعيات، ويف تعليالت ضعيفة يعني فقط تقال وال تناقش، ال تنا

 مجرد تعليل، وهكذا.

 (.47:41@)  الب:

قلنا اإلعالل يف حروف )أوي( واإلبدال يف )أوي( وغيرها يف هدأت  الشيخ:

موطًئا والتعويض مطلق، والتعويض عن حرٍف محذوف بحرٍف آخر، سواًء يف 
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 )أوي( أو هدأت موطًيا، أو يف المكان نفسه أو يف مكان آخر.

 (.48:27@)  الب:

نعم ال شك اللغيات عند العرب يف هذه اللغة بالذات، نقول هذه لغة  الشيخ:

القوم، لكن عند جمهور العرب تكون مستقبحة، ال يستعملوهنا بقية العرب ال 

يستعملوهنا وإنما تستعملها قبيلة معينة، أو قبائل قليلة، لكن نحن اآلن الواجب 

تقيم لهم اللغة وال على العرب اآلن أن يأخذوا بلغة جمهور العرب، لكي تس

يأخذوا هبذه اللغيات إال يف مجالين: األول يف دراستها والثاين من كان من أهل هذه 

 اللغة، لو قال أنا من أهل هذه اللغة فله أن يتكلم هبا.

لكن عربي ليس من أهل هذه اللغة ثم يتكلم هبا، هذا ال ينبغ، أواًل ألنه خالف 

 لغة جمهور العرب.

 نه ليس من أهل هذه اللغة أيًضا.واألمر الثاين: أ

 (.49:55@)  الب:

 ال هي ُتدرس فقط، لكتن ما ُتنشر. الشيخ:

 (.50:03@)  الب:

مستقبحة إن كانت على المجال العام، يف مجال الكالم العام مستقبحة  الشيخ:

أما عند القبيلة التي تتكلم هبا هذه لغتها أصاًل كلغة آكلون الرباغيث، لغة آكلون 

يث ما يتكلم هبا جمهور العرب وإنما يتكلم هبا قبائل قليلة يف الجنوب، فهذه الرباغ

القبائل هذه لغٌة تتكلم هبا ما تستقبح عندها ولو جاء عنها شعر مثاًل ما نقول هذا 

خطأ أو قبيح هذا لغتهم، لكن لو أتى أٍت اآلن يتكلم هبا قلنا أخطأت، ألن الواجب 

 .عليك أن تتكلم بلغة جمهور العرب
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 إال لسبب إما لتعليم أو ألنك من أهل هذه اللغة. 

 (.51:11@)  الب:

هما ال يعربون باالستقباح هنا وإنما يعربون بالقلة يقولون هذه لغات  الشيخ:

قليلة، فال ُيحكم عليها بالقبح يف هذا السياق، وإنما يحكم عليها بالقبح لو جعلت 

 على مستوى اللغة الفصيحة على العامة.

 

¹ 
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﷽ 
 

كان عندك سؤال، قلنا اللغيات ال ُيحكم عليها بالقبح مطلًقا وإنما يحكمون 

عليها بالقلة، وإنما القبح يأيت لو ُجعلت كاللغات الفصيحة يف االنتشار 

 واالستعمال.

 (.52:18@)  الب:

هذا الذي ذكرت، أنا بالنسبة إلى لغة آكلوين الرباغيث ال يثبت أهنا  الشيخ:

و يف حديث، وإنما ما جاء من ذلك على اآليات يف اآليات فهو من وردت يف آية أ

 ؛[71الما دة:] (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ)إبدال الظاهر من المضمر، نحو: 

 فكثيٌر بدل من الواو، ألنه تقدم ذكر له.

؛ ال يقال أنه من لغة آكلون [71الما دة:] (ڀ ڀ ڀ ٺ)نقول: 

للضمير، وهؤالء تقدم ذكرهم ثم الرباغيث، ألن لغة آكلوين الرباغيث ال يتقدم ذكر 

؛الذين ذكر من قبل، ثم قال كثير منهم [71الما دة:] (ڀ ڀ ڀ)قال عنه 

فيكون بداًل وال إشكال يف إبدال الظاهر من الضمير، كأن تقول الطالب مثاًل 

اجتهدوا يف دروسهم، وقد اجتهدوا الطالب كلهم ال إشكال يف ذلك، وإنما 

تهد الطالب كلهم، دون أن يتقدم لهم ذكر فيكون اإلشكال يف ن تبدأ وتقول اج

 على هذه اللغة.

وكذلك الحديث )يتعقبون فيكم( هذا كما قال ابن حجر وغيره من تغيير 
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؛ فيكون هذا من »إن هلل مال كْ  تعاقب ن فيك «الرواة فقد جاء يف بعض األحاديث:  

 هذا.

 (.54:21@)  الب:

هبذا اللفظ ال يثبت، ولو ثبت ال  هذا الحديث ال يثبت، هذا الحديث الشيخ:

كان يتكلم بلغات العرب ال إشكال إن كان  إشكال يف أن النبي 

 يتكلم بلغاهتم.

 (.54:43@)  الب:

نعم أنتم أدخلتمونا يف مجاٍل آخر، نعم القرآن العظيم على التحقيق يف  الشيخ:

يأيت على  المسألة أنت أغلبه جاء على لغة قريش، وقد يأيت على لغات أخرى، قد

على لغة إلزام  ؛[63 ه:] (وئ وئ ۇئ)لغات أخرى، فلهذا تجد من ُيخرج 

المثنى األلف، لكن هم يقولون ال يتفق القراء على لغة قليلة، قد تأيت بعض 

الراءات على لغاٍت قليلة ال إشكال يف ذلك، ما دامت لغة صحيحة، ال إشكال يف 

ِرج عليها شيًئا من القرآن أن تكون يف ذلك، لكن ال يعني أن هذه اللغة القليلة لو ُخ 

 مستوى الفصيحة العامة جمهور العوام.

وهذا هو العدل أن تجعل القليل قلياًل وأن تجعل الكثير كثيًرا أال تخطأ القليل 

 وأال هتضم الكثير فتقول إنه كالقليل، وإنما تعطي كل ذي حٍق حقه.

بدأ يف شرح األبيات التي ذكرها نبدأ يف األبيات وبقي سؤال، إًذا نستعين باهلل ون

 يف أول هذا الباب باب اإلبدال. ابن مالك 

( وموطًيا فيها إبداٌل واحد،  دأَ م  ِيافبعد أن ذكر أحرف اإلبدال التسعة )

الهمزة األخيرة موطًئا أما الواو فهي أصل من وطأ، فليس فيها إبدال، بعد أن ذكر 

 شرحنا قبل قليل.( كما  دأَ م  ِياهذه الـحرف يف قوله )
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 بدأ بِكر م ااع اإلبدال واإلعالل فِال: 

 َوَ ا َواوض   ِمنْ   اْلَ ْمَزةَ   َفَأْبِدلِ 

ةةةةةةَر َألِةةةةةةاض ِدْ ةةةةةةَد َوفِةةةةةة  ْْ  آِخةةةةةةِرا ا

 

 َفاِعةةةةةِل َمةةةةةا أ ِعةةةةةلَّ َعْينِةةةةةا َيا اْقت  ةةةةة   

ذكر هنا موضعين لقلب الواو والياء همزة، الموضع األول: إذا تطرفتا بعد  

 إذا وقعت يف آخر كلمة وقبلها ألٌف زائدة، وهذا هو قوله:ألٍف زائدة، 

 َوَ ا َواوض  ِمنْ  اْلَ ْمَزةَ  َفَأْبِدلِ 

ْْرَ  آِخِرا  ِدْ َد  َألِاض  ا

 آخًرا يعني متطرفة، إثر ألف زيد؛ أي قبلها ألٌف زائدة.

الفعل سما يسمو، المه واو سما يسمون، هاتوا فعال من سما  مرال يلِّ:

اجعل الكلمة على وزن فعال، ماذا تقولون؟ سماٌء وكان  يسمو؟ ماذا تقولون،

األصل سماٌو ألن من سما يسمو واو، سماٌو الواو تطرفت إثر ألٍف زائدة فقلبت 

همزة قلًبا قياسًيا مطرًدا نقول: أعلت الواو بقلبها همزة ألهنا تطرفت بعد ألٍف 

 زائدة، وكذلك: بنى يبني الالم ياء.

قول بناٌء واألصل بناٌي هذا يسمى األصل المهجور اجعلوها على وزن فعال، ن

أو األصل المرتوك، أو األصل األول، العرب ال تقول بناٌي وال تقول سماٌو ال 

تقول ذلك، لكن هذا األصل الذي هجروه وتركوه، بسبب الثقل، ألن الواو إذا 

 تطرفت وكذلك الياء سببت ثقاًل يف النطق ألهنما حرفان ليس كاملين.

لبا إلى همزة اتضح أو بان، وصار حرفين كاملين، وكذلك كساٌء من كسا فإذا ق

يكسو، ودعاٌء من دعا يدعو، وكذلك نماء ورجاء، وصفاء، وكذلك اعتداء، مثلنا 

 بالثالثي وال يقف األمر عند الثالثي، كل ياء وواٍو تطرفتا إثر ألٍف زائدة.

ا لم تقلب الواو والياء اعتدى يعتدي ثم اعتداًء واألصل اعتدايا، أسأل: لماذ
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 همزًة يف قولنا )تباين(؟ هذه ياء وقبلها ألف زائدة؟  

 ألهنا ليست متطرفة، وكذلك تعاون.

راية؟ التاء تاء التأنيث ال تخرج ما قبلها عن الطرف، فلهذا قلبت يف عباءة، 

 فلماذا لم تقلب الياء يف راية همزة؟ 

البد أن تتطرف الياء والواو ألن األلف التي قبلها ليست زائدة، نحن قلنا 

وقبلها ألف زائدة، هذه راية، ثالثة أحرف راء وألف وياء، التاء ال شك أهنا زائدة، 

إًذا فاأللف هذه ليست زائدة وإنما هي منقلبة عن أصٍل لما عرفنا من أن األلف ال 

 تكون أصاًل يف اسم معرب وال فعٍل متصرف.

لقياس يف ذلك وهو أن األلف ال تكون راية أصلها الياء، هم ألنك إذا طردت ا

أصاًل يف اسٍم معرب عربي وال فعل متصرف وجب طرد ذلك أن نقوله حتى يف غير 

 المشتق كما قالوا مثاًل يف ساج مثاًل وكذلك يف راية، وكذلك يف آية.

 نعم ألن األلف هنا ليست زائدة، هذا الموضع األول لقلب الواو والياء همزة.

لذي ذكره لقلب الواو والياء همزة؟ إذا وقعتا علينًا لفاعٍل والموضع الثاين ا

وقد أعلت يف الفعل، إذا وقعت الواو والياء عينًا لصيغة فاعل، وقد أعلت يف 

 الفعل، وهذا هو قول ابن مالك: 

 اْقت    َيا َعْينِا أ ِعلَّ  َما َفاِعلِ  َوفِ 

مع أن قام يقوم، أصل  لو أردنا اسم الفاعل من قام، قام نقول قائم، مرال يلِّ:

األلف واو، قام يقوم، وكان األصل أن يقال يف اسم الفاعل من قام يقوم، قاِوٌم إال 

إن الواو وقعت عينًا لفاعل وفعله وهو قام أِعل أو بقيت الواو صحيحة؟ ُأِعل، إًذا 

نقول قائم باإلعالل وجوًبا، وكذلك صام يصوم صائم واألصل قاوم، وكذلك قال 

 واألصل قاول. يقول قائل

وكذلك باع من باع يبيع، األصل ياء واسم الفاعل من باع يبيع بائع واألصل 



 

 
e 

g h 

f  413 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

بايع، إال أن الياء وقعت عينًا لفاعل وقد أعلت بالفعل باع، فيجب وجوًبا أن تقلب 

همزة، وال يقال بايع، وكذلك يف صاد يصيد صائد، واألصل صايد، وكذلك هام 

 يهيم واألصل هايم.

ذلك فأخربين لما لم تعل الواو والياء، يف عاور، فالن عاور من فإذا عرفت 

عورت عينه إذا صار أعور، إذا صار أعور يقال عور فالن فهو عاوٍر لماذا لم تعل 

 الواو مع أهنا وقعت عينًا لفاعٍل؟ 

ما أعلت العين يف الفعل، العين يف الفعل هي عور الواو سلمت ما أعلت، أي 

قال قول، أعلت قال، هذه ثبتت عور ثبت يف فاعل، إذا ثبتت قلبت ألًفا ليست مثل 

 يف الفعل تثبت يف اسم الفاعل عور فهو عاور.

وقالوا: عاره يقول عار فالن فالًنا إذا جعله أعور، أصاب عينه فجعله أعور، 

قيل عار فالن فالًنا فهو عاور أو عائر؟ فهو عائٌر ألنه قال يعار فأعلوا، إذا ُأِعل 

اسم الفاعل منه، وإذا لم يعل الفعل لم يعل اسم الفاعل لكي يكون اسم  الفعل أعل

 الفاعل كالفعل يف اإلعالل.

ذكر موضعين لقلب الواو همزة،  بناًء على ذلك نرى أن ابن مالك 

 وذكر موضعين لقلب الياء همزة، ثم ثقال ابن مالك بعد ذلك: 

الِِرةةةةةا فِةةةةة  اْلَ اِ ةةةةةِد  َْ  َواْلَمةةةةةد  ِدْ ةةةةةَد 

 

َِالَ ِةةةةدِ  َ    ةةةةَر  فِةةةة  ِمْرةةةةِل َكاْل  ْمةةةةِزا   

هذا موضع لقلب األلف والواو والياء همزًة موضع من المواضع التي يقلب  

فيها األلف أو الواو أو الياء همزًة متى؟ يقول إذا وقعت مًدا زائًدا ثالًثا فإهنا إذا 

 جمعت على مفاعل ُتقلب همزة، إذا كانت األلف أو الواو أو الياء.

 عد الصالةنكمل ب

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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﷽  
 

والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أجمعين.

 -أما بعد: 

  و    تكل  يف باب اإلبدال: ، ْ  قال ابن مالِّ

الِِرةةةةةا فِةةةةة  اْل َ  َْ  اِ ةةةةةِد َواْلَمةةةةةد  ِدْ ةةةةةَد 

 

َِالَ ِةةةةدِ    ةةةةَر  فِةةةة  ِمْرةةةةِل َكاْل  َ ْمةةةةِزا   

ذكر يف هذا البيت موضًعا من مواضع قلب األلف والواو والياء همزة، وذلك  

إذا وقعت هذه األحرف مًدا زائًدا ثالًثا، مًدا أي حرف مد زائًدا أي حرف زائد ليس 

ماء إذا جمعت على أصلًيا، ثالًثا البد أن يكون يف الحرف الثالث، فإن هذه األس

مفاعل فتقع األلف والواو والياء حينئٍذ بعد األلف فتقلب همزة، مثال ذلك يف 

األلف قالدة، تجمعها على فعائل قالئد، قالدة قاف الم ألف دال، قالدة ثم تاء 

 التأنيث.

نجمعها على قالئد، القاف موجودة والالم موجودة والدال موجودة واأللف 

لف فعائل، أي ألف الجمع فعائل ألف الجمع، واأللف التي يف التي يف قالئد هذه أ

 قالدة أين ذهبت؟ وقعت بعد ألف مفاعل، فانقلبت همزة.

وكذلك سحابة ُتجمع على فعائل سحائب كما قلنا قبل قليل، ألف سحابة هي 

التي انقلبت همزة يف سحائب، وكذلك رسالة ورسائل، وكذلك عجوز يف الواو، 
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والجيم والزاي موجودة، واأللف يف عجائز هي ألف فعائل،  عجوز عجائز، العين

والواو يف عجوز، هي التي وقعت بعد ألف مفاعل فانقلبت همزًة وكذلك ركوب 

 وركائب، ومثاله يف الياء صحيفة، وصحائف، وكريمة وكرائم، وقبيلة وقبائل.

؛ فتجمع على قساور، الواو هنا [51المدْر:] (ٺ ٺ ٿ)وأما يف قسورة 

ة ثالثة، ومع ذلك لم تنقلب يف الجمع همزًة وإنما بقيت واًوا قسورة قساور، قسور

 لماذا؟ ألهنا ليست مًدا، هي ثالثة وزائدة، ولكنها ليست مًدا.

و)مفازة( ُتجمع على مفاوز، أيًضا لم نقلبها همزة، مفازة مأخوذة من ماذا؟ من 

أللف واًوا، مفازة، وزهنا فاز يفوز، فاألصل واو، فلهذا عندما جمعنا مفازة أعدنا ا

مفعلة، الميم زائدة، مفازة الفاء أصلية واأللف يف مفازة األلف هي الواو فاز يفوز، 

إًذا فاأللف أصلية أو زائدة؟ أصلية هي ثالثة ومد، لكنها ليست زائدة ولذلك بقيت 

 يف الجمع، مفازة مفاوز، ما يقال مفائز.

أصلها الواو فلما جمعنا عادت مفازة هذه ألف لكن ما أصلها؟ فاز يفوز؟ 

أللف إلى أصلها، مفاوز، هي واو واحدة، األلف عادت إلى أصلها واو، أما األلف 

 التي يف مفاوز هذه مفاعل ألف مفاعل.

ومكيدة الياء ثالثة ومدية، ما جمع مكيدة؟ مكايد لم نقلب الياء همزة، لماذا ال 

يد إًذا تبقى الياء، فقولهم مكائد تقلب الياء همزة؟ ألن الياء حرف أصلي من كاد يك

خطأ، ومضيق مضايق، من ضاق يضيق، أيًضا الياء أصلية فتقول مضايق، قولهم 

مضائق أيًضا خطأ، نحو ذلك وليس مثله شيخ ُيجمع على أشياخ وشيوخ وله 

جموع كثيرة منها مشايخ، وال يقال مشائخ، لماذا؟ ألن الياء أصلية شيٌخ الياء فيها 

 لب همزة، فيقال مشايخ.أصلية فال تق

فلهذا يقولون المشايخ ال يهمزون معنًا ولفًظا أي ال يقال مشائخ وال يهمزون 
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 من الهمز. 

ولهذا قال نحوه وليس مثله ومع ذلك فالتحقيق أن مشايخ ليس جمًعا لشيخ 

وإنما هي جمع لمشيخة، ومشيخة جمع شيخ أي جمع جمع، لكن يتجوزن فيقول 

 جمع شيخ.

إال أنه ُسِمع عن العرب كلمتان خرجت عن هذه القاعدة وهي هذه القاعدة 

مصيبة ومعيشة، مصيبة من أصاب يصيب، فحرف المد هنا أصلي أو زائد؟ أصلي 

وهو من الصوب فاألصل واو، فقولهم مصيبة أصلها مصوبة، ثم قلبت الواو ياًء 

 فصارت مصيبة، والجمع على القياس على قياس مصاوب.

ال أنه ُسِمع يف الفصيح والكثير مصائب، فصحننا تعيد األصل مصاوب إ

الكلمة ألهنا جاءت يف السماع الفصيح، وإال فهي خالف القياس، فمصيبة ُتجمع 

على مصاوب وهذا هو القياس إال أنه قال يف السماع على مصائب وهو كثيٌر يف 

لية السماع وشاٌذ يف القياس، وكذلك معيشة، معيشة من عاش يعيش، إًذا فالياء أص

 وإن كان ثالثه مد.

لكنها أصلية فقياسها أن تبقى يف الجمع أو أن تقلب همزة؟ تبقى فتقول 

معايش، وعلى هذا قرأ جمهور القراء معايش بالياء وسمع فيها معائش وهو قراءة 

سمعية، فلهذا يقال إن جمع معيشة معايش وهذا األكثر يف السماع وهو القياس 

 ومعائش وهو صح يف السماع.

 (.77:30@) لب: ا

 بالياء ال. الشيخ:

قد ذكر موضًعا يف قلب األلف همزة، قلنا  على ذلك يكون ابن مالك 

أن هذا الموضع قلب األلف والواو والياء همزة، يف التفصيل يكون قد ذكر موضًعا 
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لقلب األلف همزة، وموضًعا لقلب الواو همزة وموضًعا لقلب الياء همزة، ومن 

لقلب الواو همزة، وموضعين لقلب الياء همزة، النتيجة  قبل كان ذكر موضعين

النهائية أنه ذكر موضًعا لقلب األلف همزة، وثالثة مواضع لقلب الواو همزة 

 وثالثة مواضع لقلب الياء همزة.

 بعد ذلك:  ، ثم قال ابن مالك -إن شاء اهلل-سنحصيها فيما بعد 

ةةةةةةةانِ  َلي نَةةةةةةةْيِن اْكَتنََ ةةةةةةةا  َْ اَي  َِ  َكةةةةةةة

 

 َمَ اِعةةةةةةةَل َكَ ْمةةةةةةةعض َنْيَ ةةةةةةةا َمةةةةةةةدَّ   

(؛ يعني حرفان من أحرف العلة، ثاين لينين أي ْاين لينينكذاك أي مما ُيعل، ) 

الثاين منهما، متى؟ إذا اكتنفا مد مفاعل، أين المد يف مفاعل؟ األلف إذا اكتنفا 

األلف حرف علة أي قبله حرف علة وبعده حرف علة هذا معنى اكتنفا، يعني 

األلف حرف علة وبعد األلف حرف علة، أيهما الذي ُيبدل؟ األول أو مفاعل قبل 

 الثاين؟ 

ايَ ) َِ انِ  َك  (.َنْيَ ا َكَ ْمعض (؛ الثاين منهما هو الذي يعل، )َلي نَْينِ  َْ

ذكر ابن مالك يف هذا البيت موضًعا لقلب الواو والياء همزة، وهو: إذا وقع 

 ألف مفاعل بين حريف علة اكتنفا.

نهما؛ أي الذي بعد األلف ُيقلب همزًة وهنا أنبه إلى أمر نبهنا عليه من فالثاين م

قبل، وهو عندما نقول مفاعل، ماذا نقصد بمفاعل؟ صيغة منتهى الجموع ال نريد 

هذه الصيغة فقط مفاعل، وإنما نريد كل جمع من صيغ منتهى الجموع وهي 

اء مفاعل أو فواعل الجموع التي تتكون من ألف قبلها حرفان وبعدها حرفان، سو

 أو أفاعل أو فعالل إلى آخره، فإذا قلنا مفاعل نريد هذه كل الصيغ.

أول وجمعه أوائل، أول ما وزنه؟ أفعل وليس فاعل، نقول أفعل  مرال يلِّ:

وليس فاعل، ولو كان فاعل لما ُمنع من الصرف، لكن أفعل هذا ُيمنع من الصرف، 
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أن الهمزة يف أول أصل أو زائدة؟ زائدة، فإذا كان أول على وزن أفعل، فمعنى ذلك  

والفاء فاء الكلمة واو، وعين الكلمة واو، والم الكلمة الم، أولن هذا الصحيح أن 

أول مأخوذة من واوان واو واو والم، ثم صيغت على أفعل فصارت أل، فإذا كان 

من األمر كذلك ثم جمعناها على أفاِعل، األلف يف أفاعل وقعت بين الفاء والعين، 

الفاء يف أفعل؟ من الفاء يف أول؟ الواو، والعين يف أولو؟ الواو، إًذا أصل الفاعل 

أواول، أفاعل الذي حدث أن األلف اكتنفه واوان، فقلبت الثانية همزًة فقيل أوائل، 

ما وزن أوائل؟ أفاعل، وليس فعائِل، مع أن يف همزة، أوائل، لكن ليس جمعه 

همزة يف أوائل هي الواو، أواول ثم قلبت الواو فعائل، بل جمعه أفاعل، وهذه ال

 همزة، فهذا قوله: 

ةةةةةةةانِ  َلي نَةةةةةةةْيِن اْكَتنََ ةةةةةةةا  َْ اَي  َِ  َكةةةةةةة

 

 َمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدَّ َمَ اِعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَل   

سيد، مأخوذة من ساد يسود إًذا حرف العلة الذي عندنا الواو،  مرال يلِّ أ ِعا: 

لياء ساد يسود، ثم قالت العرب سيد، على وزن فيعل، سيد على وزن فيعل، ا

 زائدة، والعين من ساد يسود الواو، العين يف ساد يسود الواو.

أعد العين هنا إلى أصلها؟ أي اجعلها واًوا؟ فيعل سيود، هذا أصل الكلمة، 

 أصل سيد سيود، ألهنا من ساد يسود.

ما الذي حدث؟ الذي حدث إعالل سيأيت ذكره يف الفصول القادمة، نقول 

عا واألولى ساكنة قلبت الواو ياًء وأدغمتا، أي واو قاعدته: كل واو وياء إذا اجتم

وياء، سواء ياء وواو، إذا اجتمعت الواو والياء واألولى ساكنة فإن الواو تقلب ياء 

ويحدث بينهما إدغام، وهذا الذي حدث يف سيود، اجتمعت الواو والياء ساكنة 

 فقلبت الواو ياًء وأدغمتا فقالت العرب سيد، عرفنا ذلك يف سيد.

جمع سيد؟ ُيجمع على أسياد وسادة، وسادة يف الحقيقة جمع سائد، لكن سيد 

هذا رباعي ُيجمع على فياعل، سيائد، سيد وسيائد، األصل فيه فياعل، هذه العين، 
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اوالعين فيس ساد يسود الواو، فياعل، سياود، هذه األلف ألف فياعل قبلها ياء 

ا ألف فياعل، فقلبت الثانية وهي الواو سياود، وبعدها الواو إًذا سياود، إًذا اكتنفت

 همزة، فالعرب تقول يف جمع سيد سيائد.

االستعمال يختلف عن السماع والقياس، فإن االستعمال قد يكثر يف مفرد ثم 

يكثر يف جمع قد يكون جمع، وقد يكون جمع كلمة أخرى يف معناه، هذا يحدث يف 

، وهي قياسية ومسموعة لكن ما العربية، فلهذا قد تجد أحياًنا جموع غير مشهورة

 كثرت يف االستعمال، ككثرة هذا الجمع.

فمثاًل يف المفرد يقولون سيد، وندر من يقول سائد، مع أن المعنى واحد، ويف 

الجمع قالوا سادة، مع أن ساد يف القياس جمع سائد مثل قائد وقادة، أما سيد 

 ة سادة.فجمعه يف القياس سيائد وقالوا سيائد، لكن ليس يف كثر

كذلك لو قلنا بائعة هذه واضحة، بائعة على وزن فاعلة، سبق يف جموع 

التكسير أن فاعلة ُتجمع قياًسا على فواعل، مثل صالحة وصوالح، فبائعة ُتجمع 

على فواعل فيقال يف بائعة: بوائع، هذا طبًعا جمع تكسير، وجمعته باأللف والتاء 

 ما الكالم اآلن على جمع التكسير.صح، بائع بائعات هذا جمع مؤنث سالم، وإن

لو جمعت بائعة على فواعل كنت ستقول بوائعة، الجمع هنا بائعة على 

فواعل، صالحة صوالح، بائعة فواعل، يعني األلف وقع بعدها العين، فواعل، ما 

العين يف باع يبيع؟ العين يف باع يبيع الياء، ثم نأخذ اسم الفاعل من باع يبيع، بائع 

 ع كما عرفنا قبل قليل، فهذا فيه إعالل.واألصل باي

فإذا جمعناه على فواعل فقياسه بوايع، فتعل الياء بقلبها همزة فتقال بوائع، 

 وكذلك صائدة لو جمعت جمع تكسير على فواعل صوائد واألصل صوايد.

 ومرال ابن مالِّ الِب يكرَ: 
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ةةةةةةةانِ  َلي نَةةةةةةةْيِن اْكَتنََ ةةةةةةةا   َْ اَي  َِ  َكةةةةةةة

 

 َ ْمةةةةةةةعض َنْيَ ةةةةةةةاَمةةةةةةةدَّ َمَ اِعةةةةةةةَل كَ   

يريد جمع نيف، لو سمين رجل نيف، ثم جمعته لكان اسًما رباعًيا نيف  

رباعي، والرباعي قياسه أن ُيجمع على مفاعل، فتجمعه على فياعل، فتقول نيائف، 

 مع أن نيف بياءين، إما من ناف ينوف فاألصل واو، أو ناف ينيف فاألصل ياء.

أن تقول نيايف، أو نياوف، فاأللف هنا يف نيف إذا جمعته على فياعل، فقياسه 

فياعل اكتنفه الياء، أو الياء والواو، فنقلب حرف العلة الثاين همزة فنقول: نيائف، 

هذا الذي قصده ابن مالك، فإن قلت كنت منتبًها إلى اآلن معنا، وقلت ما الفرق 

 بين هذا الموضع والموضع السابق؟ تذكرون الموضع السابق.

ا مًدا زائًدا مثل صحيفة ثم جمعته على مفاعل، مثل صحائف لو كان ثالثً 

فعائل، فما بعد األلف ينقلب همزة، وهناك تجمعها على مفاعل وهنا على مفاعل، 

لكن الفرق أن هناك البد أن يكون يف المفرد ثالًثا زائًدا مدًيا، أما هنا فمطلق، ال 

 وليست مًدا.ُيشرتط فيه ذلك، مثل سيد الياء ثالثة لكنها متحركة، 

ومع ذلك أصلية وليست زائدة، ومع ذلك قلبت همزة، إًذا فالموضع األول 

مقيد بأن يكون حرفه العلة يف المفرد ثالًثا زائًدا مًدا، ويف هذا الموضع مطلق مهما 

اكتنف ألف مفاعل حرفا علة أًيا كان حرف العلة الثاين أصلي، أو زائد أو متحرك 

 أو ساكن، فإنه ينقلب همزة.

قد ذكر هنا موضًعا لقلب  نختم فنقول: وعلى ذلك يكون ابن مالك 

الواو همزة، وموضًعا لقلب الياء همزة وُيجمع إلى المواضع الثالثة السابقة، 

 فيكون قد ذكر إلى اآلن:

 موضًعا لقلب األلف همزة. 

 وأربعة مواضع لقلب الواو همزة.
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 وأربعة مواضع لقلب الياء همزة.

 ما سؤالك؟

 (.94:11@)  الب:

 جيد هي كسيد ألهنا من جاد يجود، إًذا جيد أصلها جيود، على فيعل. الشيخ:

 (.94:30@)  الب:

 تجمعها على جيائد. الشيخ:

 (.94:41@)  الب:

طبًعا ويصح أن تبقيها مفردة، نعم ألن جمع التكسير لك يف وصفه  الشيخ:

 جمع التكسير لغير العاقل.

قول هذه جبال شامخات، أو هذه جبال لك يف وصفه الجمع واإلفراد، ت

 شامخة.

 (.95:14@)  الب:

كما قلنا لك يريد صيغ منتهى الجموع، نعم سواء كانت فعائل أو  الشيخ:

 مفاعل أو غير ذلك.

 (.95:30@)  الب:

 مد مفاعل نعم. الشيخ:

 (.95:47@: ) الب 

صيغ  هذا اصطالح عند الصرفيين، نعم إذا قيل مفاعل فإهنا تعني كل الشيخ:

منهى الجموع، وهي كل جمٍع ثالثه ألف وقبله حرفان، وبعده حرفان أولهما 
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مكسور، فلهذا يف األمثلة التي ذكرناها اآلن كلمات ليست على مفاعل مثل أوائل،  

على أفاعل ليست مفاعل، مثل سيائد على ماذا؟ على فياعل مثل مثال ابن مالك 

 نيائف على فياعل. يقول: مد مفاعل كمد نيًفا، ونيف ُيجمع على

 فهذا اصطالح عند الصرفيين.

 (.96:50@)  الب:

 ليس بشرط، كيف؟  الشيخ:

 (.97:10@)  الب:

يكون يف األلف كرسالة ورسائل، هذا على وزن فعائل، قالئد فعائل،  الشيخ:

 صحيفة وصحائف على وزن فعائل.

مد الثالثي األمثلة مذكورة كلها على فعائل لكن ليست بشرط، إال أن الزائد ال

 ينقلب يف الجمع إلى فعائل، نعم.

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس اخلامس والثالثني بعد املائة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 وأصحابه أجمعين.

ا بعد  ...أمَّ

هلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف ليلة االثنين السادس فسالم ا

عشر من شهر صفر من سنة سٍت وثالثين وأربعمائٍة وألف من هجرة الحبيب 

نحن يف جامع الراجحي بحي الجزيرة يف مدينة  المصطفى 

الرياض نعقد بحمد اهلل وبتوفيقه الدرس الخامس والثالثين بعد المئة من دروس 

 .-عليه رحمة اهلل-شرح ]ألفية[ ابن مالٍك 

الكالم ما زال موصواًل منذ درسين أو منذ ليلتين وهذه الثالثة على ]باب 

عقده يف باٍب يتبعه خمسة  اإلبدال[، وقد ذكرنا من قبل أّن ابن مالك 

فصول، ومجموع أبياهتا كلها ثمانيٌة وأربعون بيًتا، وقد بدأنا بشرح الباب، الباب 

عقده ابن مالك وحده يف واحٍد وعشرين بيًتا، شرحنا منها من قبل أربعة الذي 

 أبيات، ونشرح منها الليلة إْن شاء اهلل ما تيسر.

 بعد ا بياَ الت  شر نا ا: وفي ا  ِ ل ابن مالِّ 

ةةةةةةةانِ  َلي نَةةةةةةةْيِن اْكَتنََ ةةةةةةةا  َْ اَي  َِ  َكةةةةةةة

 

 َمةةةةةةةدَّ َمَ اِعةةةةةةةَل َكَ ْمةةةةةةةعض َنْيَ ةةةةةةةا  
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َْ َور  َّ    اْلَ ْمةةةةَز َ ةةةةا فِْيَمةةةةا أ ِعةةةةل  َواْفةةةةَت

 

ِعةةةةْل     ج 
 ٍََمةةةةص َوفِةةةة  مرةةةةِل ِ ةةةةَراوةض

َل اْلةةةةةةةةةةَ اَوْ ِن ر       َواِوا َوَ ْمةةةةةةةةةةِزا َأوَّ

 

ةةةد     ةةةَ  ا َش 
َوفِ ةةة  َبةةةْدُِّ َغْيةةةرِ ِشةةةْبِه و 

 فِ

ةةةةانَِ  اْلَ ْمةةةةَزْ ِن ِمةةةةْن   َْ ا اْبةةةةِدْل   َوَمةةةةد 

 

ْن َكةةةةة ِْْر َواْ ةةةةةت ِمنْ     اْن َ ْسةةةةةك 
ْض  كِْلَمةةةةة

ِلةةةةْب إِ   َض ق  ةةةةَر َاةةةة   أْو َفةةةةْت ْْ َِ ا ْ ةةةةَت  ْن   

 

ِلةةةةةةْب    َِ ةةةةةةَر َكْسةةةةةةرض َ نْ ْْ  َواِوا َوَ ةةةةةةاُِّ إِ

ا َوَمةةةا   َعةةة     َِ ةةةا َكةةة ِِ ْ َل و اْلَكْسةةةرِ م   ي 

 

ةةة      َْ ةةةْن َلْ ِ ةةةا َأ  َواِوا َأِصةةةْر َمةةةا َلةةةْ  َ ك 

ةةةةةةةا َجةةةةةةةا َوَأصم    ِِ ْ َل اَي َ ةةةةةةةاُِّ م  َِ  َفةةةةةةة

 

انِ    َْ َ  َوْجَ ةةةةةةْيِن فِةةةةةة    يةةةةةةِه أمْ َوَنْحةةةةةة  

ةةةالَ 953  َْ  .َوَ ةةةاُِّ اْقِلةةةْب َألِ ةةةص َكْسةةةِرا 

 

َْْصةةةةةةِرْيرض بِةةةةةَ اوض َيا اْفَعةةةةةةالَ     َأْو َ ةةةةةاَُّ 

َِ َأْو 954  ةةا اْلتَّْأنِْيةة َْ ةة  آِخةةرض َأْو َقْبةةَل 
 .فِ

 

ْ  َفْعةةةةةةةالََن َيا َأْ ِعةةةةةةةا َرَأْوا   َْ  ِدَ ةةةةةةةاَ 

ْعَتْل َعْينِةا َواْلِ َعةْل 955   .فِ  َمْصَدِر اْلم 

 

َع َغالِِبةةةا َنْحةةة   اْلِحةةةَ ْل ِمنْةةة    ه  َصةةةِحْي

يف الدرس السابق قول ابن مالك  -يا إخوان-، شرحنا إلى آخر ما قاله  

 قبل ذلك: 

الِِرةةةةةا فِةةةةة  اْلَ اِ ةةةةةِد  َْ  َواْلَمةةةةةد  ِدْ ةةةةةَد 

 

َِالَ ِةةةةدِ    ةةةةَر  فِةةةة  ِمْرةةةةِل َكاْل  َ ْمةةةةِزا   

ا، فإهنا ُتقلب همزًة إذا إذا وقعت أحرف العلة مًدا زائًدا ثالثً  قلنا إنه أراد  

قالدة وقالئد، وسحابة وسحائب، ورسالة "جمعت على نحو: فعائل، نحو: 

، ويف الياء "عجوز وعجائز، وركوب وركائب"، هذا يف األلف، ويف الواو "ورسائل

، وشرحنا بعد ذلك قول ابن "صحيفٌة وصحائف، وكريمٌة وكرائم، وقبيلٌة وقبائل"

 مالك: 

ةةةةةةةانِ  لَ  َْ اَي  َِ  ي نَةةةةةةةْيِن اْكَتنََ ةةةةةةةا َكةةةةةةة

 

 َمةةةةةةةدَّ َمَ اِعةةةةةةةَل َكَ ْمةةةةةةةعض َنْيَ ةةةةةةةا  

وقلنا إنه أراد إذا وقع ألف مفاعل بين حريف علة، فإّن حرف العلة الثاين ُيقلب  

 همزة.

إًذا ألف مفاعل وقع بعد حريف علة، سواٌء كان حرفا العلة األول أصلًيا والثاين 

رفنا أّن أول وزنه أفعل، فهو من أصل زائًدا، ومثال ذلك جمع أول على أوائل، وع
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 وول، الفاء واو والعين واو والالم الم وول، صيغنه على أفعل فصار أول.

فلهذا منع من الصرف؛ ألنه على وزن أفعل، فإذا جمعناه على أفعال صار يف  

، فيكتنف حرف العلة ألف مفاعل، فُتقلب الواو "أواول"أفاعل  "أواول"القياس 

، أو كان حرف العلة األول زائًدا والثاين أصلًيا، ومثال "أوائل"فنقول: الثانية همزًة 

فالعين  "باع يبيع"، فعرفنا أّن بائعة وزهنا فاعلة من "بوائع"وجمعها  "بائعة"ذلك: 

 ياء باع يبيع، فبائعة أصلها بايعة، ثم قلبت الياء همزة إلى بائعة.

باع يبيع؟ الياء، إًذا فالقياس أْن فإذا جمعنا على فواعل العين فواعل ما العين يف 

، فاأللف وقع قبلها واو وبعدها ياء، فاكتنف حرفا العلة ألف "بوايع"نقول: 

، فهذا شرحناه يف "بوائع"مفاعل، وقلب حرف العلة الثاين وهو الياء همزة، فقيل: 

الدرس الماضي، لكن ال ُبدَّ من التذكير به؛ ألّن البيت التالي يتعَلق هباتين 

 سألتين وهو قول ابن مالك: الم

َْ َور  َّ اْلَ ْمةةةةَز َ ةةةةا فِْيَمةةةةا أ ِعةةةةل    َواْفةةةةَت

 

ِعةةةةةْل    ج 
 ٍَِمةةةةةا َوفِةةةةة  مرةةةةةِل ِ ةةةةةَراوةض

 َواِوا 

َْ َور  َّ يريد ) ِعْل َواِوا َواْفَت  ج 
(، فقد سبق اْلَ ْمَز َ ا فِْيَما أ ِعل  ٍَِما َوفِ  مرِل ِ َراوةض

كرسالة "همزة عند جمع المفرد على مفاعل أنه يجب قلب المدة الثالثة الزائدة 

 ."ورسائل، وصحيفة وصحائف، وعجوز وعجائز

 [.@09:39-09:37] ال الب:

 كيف؟ الشيخ:

 على فعائل. ال الب:

، وسبق أنه يجب قلب ثاين الحرفين "فعائل"على فعائل نعم على نحو  الشيخ:

أول "ما همزة، نحو: ثاين حريف العلة المكتنفين أللف مفاعل أْن ُيقلب الثاين منه
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، ويف هذا البيت ذّكر ابن مالك أّن هذا الحكم )وهو قلب "وأوائل، وبائعة وبوائع 

 ."رسل"حرف العلة إلى همزة( ال يشمل ما كان المه حرف علة، فرسالة المه الم 

المه فاء فقلبنا حرف العلة  "صحيفة"، "رسائل"فلهذا قلبنا حرف العلة همزة 

كذا، لكن إذا كان الم الكلمة حرف علة أيًضا، يعني ، وه"صحائف"إلى همزة 

الثالث حرف علة بحسب القاعدة السابقة يف فعي حرف علة، وكانت الالم أيًضا 

الحرف األصلي الثالث أيًضا حرف علة، فحكم معتل الالم وكذلك معتل الهمزة، 

ذَكر المعتل بالهمزة والمعتل بحرف العلة حكمهما هنا سواء، إال أّن ابن مالك 

 المعتل بحرف العلة، وسنذكر معه المعتل بالهمزة.

 فبيَّن حكمه يف قوله: 

َْ َور  َّ اْلَ ْمةةةةَز َ ةةةةا فِْيَمةةةةا أ ِعةةةةل    َواْفةةةةَت

 

ِعةةةةةْل     ج 
 ٍَِمةةةةةا َوفِةةةةة  مرةةةةةِل ِ ةةةةةَراوةض

 ًواَوا 

: معتل الالم يجب فيه مع ما سبق، الخطوات التي ذكرناها من يقول 

لك أْن تقلب كسرة الهمزة فتحة، وأْن تقلب الهمزة قبل ُتطبق، ويجب أيًضا بعد ذ

ياًء، يجب بعد كل ما نعمله من قبل أْن تقلب كسرة الهمزة فتحة، وأْن تقلب الهمزة 

 ياًء، وبالمثال سيتضح األمر.

على فعل  "قضى يقضي"قضية على فعيلة من  "قضية"جمع  مرال يلِّ:

حرف علة زائد حرف مد والثالث يفعل، فقضية وزهنا فعيلة، إًذا فثالث حرٍف فيها 

، ومع ذلك المه حرف علة "صحيفة"زائد، اتفق الشرط السابق األول كما يف 

عليه،  "صحيفٍة وصحائف"، فنطبق القياس السابق كما يف "قضى يقضي قضية"

 "فيكون جمعه يف القياس 
ُ

كصحائف قضائي كصحائف، يعني أّن  "قضية قضائي

، مادة فعيلة انقلبت همزة فقط هذا "صحائفصحيفة "مادة فعيلة انقلبت همزة 
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 ."صحيفة صحائف"مثل  "قضية قضائي"الذي حدث إلى اآلن 

ألّن الم الكلمة حرف علة يقول ابن مالك: يجب أْن تقلب  الحك  ال د د  نا:

 "كسرة الهمزة فتحة، وأْن تقلب الهمزة ياًء، إًذا 
ُ

نقلب كسرة الهمزة فتحة  "قضائي

 "لب الهمزة ياًء ، ثم نق"قضاءي"فتكون 
ُ

، فالذي حدث أّن الياء المتطرفة "قضايي

تحركت وانفتح ما قبلها، والقاعدة المعروفة وستأيت بالتفصيل أّن الواو والياء إذا 

تحركتا وانفتح ما قبلهما ينقلبان ألًفا، فنقلب الياء األخيرة ألًفا، فتكون الكلمة 

 ."قضايا"

ما فعلت العرب، العرب باتفاق تجمع إًذا فكل الذي عملناه أننا وصلنا إلى 

قضية على قضايا، لكن كيف جمعت قضية على قضايا؟ قضية على فعيلة، وسبق 

أّن ما كان على فعيلة يعني ما كان ثالثه حرف علٍة وهو مٌد ثالٌث زائد، فإنه ُيجمع 

، فجمعوا قضية "صحيفة وصحائف"على فعائل بقلب حرف العلة همزة مثل: 

هنا حدث اإلعالل  "قضائي"ت يف القياس قضية وقضائي، على فعائل، فصار

 لوجود حرف العلة؛ ألّن اإلعالل يرتبط بحرف العلة فالياء حرف علة.

فخففت العرب الثقل الناشئ من اجتماع الياء والكسرة، فقلبوا كسرة الهمزة 

، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألًفا فصارت "قضاءُي "فتحة فصارت 

، فاجتمع الهمزة وقبلها ألف وبعدها ألف فصارت كأهنا ثالثة ألفات "ضاءاق"

 ."قضايا"فقلبوا الهمزة ياًء فصارت 

، "هدايا"، وجمعها "هدى يهدي"فهي فعيلة من  "هدية"ومثل ذلك أيًضا 

، قلبوا كسرة "هدائي"وحدث فيها اإلعالل السابق فجمعوا هدية على فعائل 

، "هداء"ت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألًفا ، تحرك"هداءي"الهمزة فتحة 

، وكذلك "هدايا"اجتمعت الهمزة وألفان كأهنا ثالثة ألفات فقلبت الهمزة ياًء 

، وكذلك بلية فعيلة جمعت على "رعايا"جمعت على فعائل فصارت  "رعية"



 

 
e 

g h 

f  428 
 شرح ألفية ابن مالك

َْ َور  َّ اْلَ ْمَز َ ا ، فهذا هو قول ابن مالك: )"باليا"فعائل فصارت   فِْيَما أ ِعل  َواْفَت

 ًما(.ٍَ 

 إًذا معتل الالم يجب يف همزة فعائل أْن تفتح كسرهتا، ثم تقلب الكسرة ياًء.

، إًذا "زوى يزوي"فالزاوية وزهنا فاعلة من  "زاوية"جمع  ومرال يلِّ أ ِعا: 

فالالم ياء والعين واو زوى يزوي، فاعلة زاوية، فُتجمع قياًسا على فواعل، إًذا 

وهو  "زوى"و فواعل، وبعد األلف العين الحرف األصلي الثاين يف األلف قبلها وا

هذا جمعها يف القياس، فالذي حدث أّن  "زواوي"الواو، فجمعها يف القياس 

أْن ُيقلب الثاين همزة، وهذا الذي  -كما سبق-األلف اكتنفها حرفا علة، والقياس 

 ."زوائي"حدث، فقالوا يف زواوي: 

َْ َور  َّ اْلَ ْمَز َ ا فِْيَما أ ِعل  ٍَِماَوافْ ثم يقول ابن مالك: )  (، هذه معتلة الالم.َت

 إًذا اقلب الكسرة )كسرة الهمزة( فتحة، واقلب الهمزة ياًء.

 "إًذا فنقول: صار الجمع 
ُ

، تحركت الياء "زواءُئ "نقلب الكسرة همزة  "زوائي

الهمزة ياًء  ، اجتمع شبه ثالث ألفات فقلبت"زواء"وانفتح ما قبلها فقلبت ألًفا 

َْ َور  َّ اْلَ ْمَز َ ا فِْيَما أ ِعل  ٍَِما، فهذا هو قول ابن مالك: )"زوايا"  (.َواْفَت

هدية "المها حرف علة لكن واو أو ياء؟ قضى يقضي ياء، وكذلك  "قضية"

من زوي يزوي، هي معتلة الالم لكنها معتلة بالياء،  "زاوية"وكذلك  "ورعية وبلية

و معتلة الالم بالواو، فإْن كان الم الكلمة واًوا فيختلف الحكم، فإذا كان المها وا

ننظر لهذه الواو إْن سلمت يف المفرد يعني لم ُتعل، يعني لم ُتقلب ياًء، وإنَّما بقيت 

واًوا يف المفرد، وإذا سلمت يف المفرد يعني بقيت واًوا ولم ُتقلب إلى حرٍف آخر، 

فإّن الهمزة ُتقلب كسرهتا فتحة، وُترد واًوا  "هراوة"إْن سلمت الواو يف المفرد مثل 

ِعْل لتشابه هذه الواو التي بقيت يف المفرد، وهذا قول ابن مالك: )  ج 
َوفِ  مرِل ِ َراوةض
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َْ َور  َّ اْلَ ْمَز َ األنه قال: ) ًوا(؛َوا (، دائًما نرد الهمز ياء؟ ال، يف مثل هراوة ال َواْفَت

 نردها ياء وإنَّما نردها واو.

(؟ يريد معتل الالم بالواو مطلًقا؟ ال، يريد معتل الالم مرِل ِ َراوةض اذا يريد ب)م

 -كما ترون-بالواو التي سلمت يف المفرد، فهراوة على وزن فعالة، فاأللف حينئٍذ 

حرف مد وزائد وثالث، فصار كألف رسالة، فقياسه حينئٍذ أْن ُيجمع على فعائل 

-جمعه: هرائو، األلف انقلبت إلى همزة والالم  وُتقلب األلف فيه همزة، فُيقال يف

 واو فعائل هرائو. -كما رأيتم

، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها "هراءو"ثم نقلب كسرة الهمزة فتحة فتكون 

، فاجتمع شبه ثالث ألفات وهنا يأيت الخالف هل "هراءا"فانقلبت ألًفا، فصارت 

لواو سلمت يف المفرد؟ نقلبها واًوا، أم واًوا؛ ألّن ا -كما سبق-نقلب الهمزة ياًء 

 ."هراوى"على  "هراوة"وهكذا قالت العرب جمعت  "هراوى"فنقول: 

 ؟ قالوا: ألّن الواو سلمت يف المفرد."هراوى"على  "هراوة"لماذا جمعت 

 [.@27:25-27:24] ال الب:

هذا قد تكلمنا عليه يف جمع التكسير، قلنا يف جمع التكسير ما كان على  الشيخ:

عذارى وعذاري، وصحارى "نحو هذا الوزن جاء فيه الواو والياء مثل 

 ."وصحاري

اآلن عرفنا ماذا يريد ابن مالك نلخصه؛ ألننا سنبني عليه اآلن شيًئا آخر، ابن 

يف حرف مد ثالث زائد، فإنه إذا  "صحيفة ورسالة وعجوز"مالك قال: إّن نحو 

و اكتنف حرفان من حروف جمع على فعائل ُيقلب حرف العلة همزة، وكذلك ل

 العلة ألف مفاعل، فإّن الثاين منهما ُيقلب همزة.

ثم قال: نستثني من ذلك ما كان المه حرف علة، فنزيد ونقول: إّن همزة فعائل 
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فيه ُتقلب فتحة، كسرة فعائل ُتقلب فتحة، ثم إّن الياء بعدها سُتقلب ألًفا، والهمزة  

سلمت من اإلعالل، فإّن الهمزة ُتقلب واًوا، فما  ُتقلب ياًء إال إذا كان يف المفرد واو

ذكره ابن مالك يف البداية من أّن رسالة وصحيفة وعجوز ُتجمع على فعائل 

باإلعالل، وأّن حرف العلة الثاين من الحرفين المكتنفين بألف مفاعل ُتقلب همزة 

 هذا باتفاق.

هذه  "أوائل"يف  وزهنا فعائل هذا باتفاق، ولو قلنا مثاًل  "صحائف"يعني أّن 

أفاعل هذا باتفاق، ما ذكره بعد ذلك من قلب كسرة الهمزة فتحة وقلب الهمزة ياًء 

جمع قضية وزنه  "قضايا"أو واًوا هذا هو قول البصريين وعليه الجمهور، أي أّن 

جمع  "زوايا"إلى آخره، وكذلك  "هدايا"؟ فعائل، وكذلك "قضايا"ماذا وزن 

 فواعل، هذا قول البصريين وهو قول الجمهور. عندهم وزهنا "زوايا"زاوية 

خالف يف ذلك الكوفيون فقالوا: إّن ما اعتلت المه ال ُيجمع على فعائل، نعم 

يجمع على فعائل صحيح الالم كصحيفة وصحائف، وأول وأوائل، فإذا اعتلت 

المه فال ُيجمع على فعائل، يخرج من هذا الجمع، وإنَّما ُيجمع عندهم على فعالة، 

ذا كان األمر كذلك فإّن قضية على وزن فعيلة اجمعها على فعالة الفاء قاف فإ

والعين ضاد واأللف زائدة والالم قضي يقضي ياء واأللف زائدة، فيكون الجمع 

 بال إعالل. "قضايا"

هو على وزن فعالة بال إعالل، وعند  "قضايا"فعندهم أّن جمع قضية على 

 عالل السابق.على وزن فعائل باإل "قضايا"الجمهور 

 [.@32:25] ال الب:

 هو الخالف يف تأويل كالم العرب كٌل نحن ندور على كالم العرب. الشيخ:

على فعائل باإلعالل، وعند  -كما سبق-عند الجمهور  "هراوة"وكذلك 
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فعالة الفاء هاء والعين راء والالم واو  "هراوة"الكوفيين على فعالة بال إعالل؛ ألّن 

أسهل، ولكنه ال يطرد  -كما ترون-بال إعالل، وقول الكوفيين  "هراوة"على فعالة 

يف كل النظائر، وقول الجمهور وإْن كان قائًما على اإلعالل أضبط ومطرد يف جميع 

الباب بجميع أمثلته ونظائره مهما اختلفت، ونمثل ببعض األمثلة التي تطرد على 

 قول الجمهور وال تطرد على قول الكوفيين.

مطية على وزن فعيلة من مطا يمطو مطًوا إذا جد يف السير،  "يةمط"من ذلك: 

مطا يمطو مطًوا ياٌء أم واو؟ واو، واٌو سلمت أم أعلت يف  -كما ترون-فالالم 

فعيلة  "مطيوة"المفرد مطية؟ المفرد مطية ما يف واو يعني أعلت، فمطية أصلها 

قلنا أكثر من مرة وسيأيت ، والقاعدة الصفية المشهورة "مطيوة"الالم واو أعد الواو 

تفصيلها أّن الواو والياء إذا اجتمعا واألولى ساكنة قلبت أيهما الواو أو الياء؟ قلبت 

 الواو أًيا كانت متقدمة أو متأخرة، قلبت الواو ياًء وادغمت.

اجتمعت الياء الساكنة والواو المفتوحة، فقلبت  "مطيوة"وهذا الذي حدث 

فالالم هنا واو، فعلى كالم الجمهور ُتجمع على  "مطية"الواو ياًء، وحدث االدغام 

، ثم ُيقلب "مطاوي"فعائل كغيرها من فعيلة، فنجمع مطية على فعائل ففي األصل 

، ثم نأيت إلى الحكم الخاص بما المه حرف علة من "مطائي"حرف العلة همزة 

ك الياء ، ثم تتحر"مطاءُي "قلب الكسرة فتحة وقلب الهمزة ياء، فنقول يف مطائي: 

فيجتمع شبه ثالث ألفات، فنقلب الهمزة نقلب الهمزة  "مطاء"بعد فتح فتنقلب ياًء 

، لماذا ما قلبناها واًوا مع أّن األصل واو؟ ألّن "مطايا"ماذا واًوا أو ياًء؟ قلبناها ياًء 

 ، وهذا الذي تقوله العرب."مطايا"الواو أعلت يف المفرد 

طايا، وهذا الذي أدى إليه قول الجمهور، ؟ م"مطية"العرب ماذا تقول يف جمع 

قياس قول الجمهور كغيرها من الكلمات أهنا ستوصل مطية إلى مطايا، وأما قياس 

وال  "مطاوى"قول الكوفيين أّن الجمع على فعالة فسيكون جمع مطية حينئٍذ 



 

 
e 

g h 

f  432 
 شرح ألفية ابن مالك

، تقول: سنقلب الواو ياء هنا "مطاوى"حاجة لإلعالل، يعني ما يف سبب لإلعالل  

لماذا؟ ما يف إعالل إال بسبب، وإال إذا كنت تقلب بال سبب إًذا دعنا على  مطايا،

قول الجمهور، فهذا دل على أّن قول العرب جاٍر على قول الجمهور، فهذا مثال 

مما يجعل قول الجمهور مطرًدا وإْن كان قائم على اإلعالل، وقول الكوفيين غير 

 مطرد وإْن كان أسهل.

مما المه  "خطيئة"ل الجمهور دون الكوفيين نحو: مثاٌل آخر على اطراد قو

على وزن فعيلة، إًذا كصحيفة،  "خطيئة"همزة، وقلنا: إّن مهموز الالم كمعتل الالم 

فعند الجمهور ُيجمع كصحيفة يعني على فعائل، فنجمع خطيئة على فعائل فنقول: 

الياء يف  ، فعائل"خطاءء" "خطاءءُ "فعائل والالم يف خطيئة همزة، إًذا  "خطاء"

خطيئة الياء ستنقلب همزة، وهذا إعالل درسناه من قبل كما يف صحيفة صحائف 

 ياء صحيفة ينقلب همزة هذا انتهينا منه، والالم يف خطيئة خطيئة همزة.

 فعائُل. "خطاءءُ " "خطاءء"إًذا فعائل 

: إذا اجتمعت همزتان يف الطرف الِاعدة ِْ ل؟ "خطاءءُ "ما الذي حدث يف 

نية ياًء، أو القاعدة بأدق: إذا اجتمعت همزتان يف طرف قلبت الثانية من قلبت الثا

 حركة األولى.

، ثم نطبق المختص بمعتل الالم نقلب الكسرة همزة يف "خطائي"إًذا فسُيقال: 

، اجتمع شبه ثالث "خطاء"تحركت الياء وانفتح ما قبلها  "خطاءي" "خطائي"

 ."خطايا"لذي تقوله العرب يف جمع خطيئة ألفات فقلبنا الهمزة ياًء خطايا، وهذا ا

أما على قول الكوفيين أّن الجمع على فعالة مباشرًة، فقياس ذلك أْن نجمع 

 خطيئة على.

 [.@41:39-41:36] ال الب:
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، أْن نجمع خطيئة "خطاءى"ال، الالم همزة ليس واًوا، الالم همزة إًذا  الشيخ:

 ، والعرب ال تقول ذلك."خطاءى"على 

، فاجتمع شبه ْالث أل اَ، "خ اُّ ": لمايا ٍ نِ ل إن ا على فعالْ فإْن قيل

 ؟ "خ ا ا"فِلبنا ال مزة  اُِّ فصارَ 

أّن هذا رجوٌع لقول الجمهور، وقول الجمهور مطرٌد يف كل الباب،  فال  اب:

 فدل ذلك على أنه الصواب.

يين أسهل ونقول يف أقوال الكوفيين، أقوال الكوف -يا إخوان-فلهذا دائًما ننبه 

لكنها ليست بأدق، فلهذا يقف كثيٌر من النحويين عند بعض أقوالهم ويقول: إنه 

 قوٌل ليس علمًيا، وإنَّما هو قوٌل تعليمي أو للتسهيل أو للتعليم ونحو ذلك.

يعني عندما تناقش القائل هبذا القول يقول: لو ناقشت الكويف يف هذا القول  

أّن قول الجمهور هو المطرد وهو األدق علمًيا، لقال: أعلم أنه ليس مطرًدا، أعلم 

كانوا  -كما تعرفون-لكنني أءخذ به؛ ألنه أسهل وأوضح، وخاصًة أّن الكوفيين 

معلمين ألوالد األمراء يف ذلك العصر والوالة والوزراء، وما عنده استعداد أْن 

عالة يتعب أوالد األمراء والخلفاء والوزراء بخطاءى وخطاءء ومطاوى، فيقول: ف

 وينتهي األمر، فننتبه لمثل ذلك.

يعني َمن أراد أْن يأخذ بشيٍء من أقوال الكوفيين فال بأس، لكن يعلم أهنا 

 للتسهيل وللتعليم، لكن من الناحية العلمية ال شيء آخر.

 [.@44:17-44:16] ال الب:

يف مسائل عدة لكن ليس هذا مطرًدا يف كل قوٍل كويف، ال، يف بعض  الشيخ:

ل الكوفية نعم لها وجاهة ولها قوة ورجحت على أقوال البصريين، لكن األقوا

القول الذي قال به البصريون، ثم تابعهم على ذلك الجمهور جمهور البغداديين 
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والمصريين واألندلسيين والمغاربة وجمهور المتأخرين، ال ُبدَّ أْن تتوقف كثيًرا يف  

 أسهل وأوضح. مخالفته حتى ولو كنت ترى يف مقابله قواًل آخر

كما قلنا من قبل مثاًل يف بناء الفعل الماضي، فالجمهور يقول: إّن الفعل 

 على الفتح دائًما الظاهر ك
ٌ

دعا أو ذهبت أو "أو المقدر ك "ذهب"الماضي مبني

، "ذهَب "، وهناك قول يقول: إنه ُيبنى على حركة آخره، فعلى الفتح يف "ذهبوا

، فهذا القول تعليمي ليس قواًل "ذهبوا"يف  وعلى الضم "ذهبْت "وعلى السكون يف 

علمًيا، يعني ال تجده يف كتاٍب علمي، لكن تجده يف بعض الكتب التعليمية مثاًل 

 الكتب الصغيرة أو شروح ]اآلجرومية[ ونحو ذلك.

فلهذا قلما يخالف الكوفيون يف األصول خالفهم غالًبا يف مسائل فرعية، يعني 

األمور تقبل الخالف، قد يصلهم من الشواهد كالم  يف المسائل يف األحكام وهذه

العرب ما لم يصل البصريين، أو قد يحتجون بشيٍء من كالم العرب ال يحتج به 

البصريون، فهذه خالفات مقبولة، لكن عندما تأيت لألصول وللتنقير ولضبط 

المسائل فغالًبا ما عليه البصريون وتبعهم عليه الجمهور هو األدق من الناحية 

 العلمية.

 [.@46:42-46:39] ال الب:

أول نعم، أول إذا كان بمعنى التفضيل ممنوٌع من الصرف، وإذا زال  الشيخ:

عنه معنى التفضيل صار اسًما مطلًقا فانصرف، يعني إذا كان المعنى أنه قبل غيره 

أنت " "أنت أول َمن جاء"، "هذا هو األول"امتنع من الصرف، كأْن تقول مثاًل: 

يعني أنت الذي، لكن إذا كانت بمعنى أنه سابق بمعنى أنه سابق ليس ، "أولنا

أواًل وثانًيا "بمعنى أنه الذي لم يتقدمه شيء، وإنَّما هذا شيٌء سابق، كأْن تقول: 

ونحو ذلك، يعني هذا فقط هو مجرد الرتتيب، فحينئٍذ ال ُيمنع من الصرف؛  "وثالًثا

 ."اًل: االسم، ثانًيا: الفعل، ثالًثا: الحرفالكلمة ثالثة أقسام أو"ألنك تقول مثاًل: 
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، هنا ليس الرتتيب الذي ال يقبل غير "أواًل: الفعل، وثانًيا: االسم "لو قلت: 

 ذلك، إنَّما هو فقط لمجرد يقولون الرتتيب اللفظي ليس للرتتيب الحقيقي.

، لو أردت العام الذي قبل عامك تمنع "جئت عام أول"مثاًل يقولون: لو قلت: 

، يعني جئت "جئت عاًما أواًل "ن الصرف، أما إذا لو أردت عاًما ما متقدًما تقول: م

يف عاٍم ما من قبل، تريد به العام الذي قبل عامك هذا بمعنى أفعل وإنَّما متقدم 

 مطلق التقدم، هذا مطلق التقدم.

انتهينا من هذا البيت، لننتقل بعد ذلك إلى البيت التالي وفيه يقول ابن مالك 

: 

َل اْلةةةةةةةةةةةةةةَ اَوْ ِن ر      َوَ ْمةةةةةةةةةةةةةةِزا َأوَّ

 

ةةةد     ةةةَ  ا َش 
َوفِ ةةة  َبةةةْدُِّ َغْيةةةرِ ِشةةةْبِه و 

 فِ

موضًعا من مواضع قلب الواو همزًة وهو إذا  ذَكر يف هذا الموضع  

وقعت واوان يف أول الكلمة، فإّن األولى منهما ُتقلب همزة بشرط أال تكون الثانية 

و جمعنا واصلة على فواعل، كنا نقول: منقلبًة من ألف فاعل، مثال ذلك ل

فاعلة من وصل، نجمعها على  "واصلة"، فننظر إلى قياس الكلمة "أواصل"

 فواعل قال: قبل األلف واو فواعل وبعد األلف العين من فواعل.

 "وصل"عندنا األلف وقبل األلف واو فواعل، وقبل واو فواعل الفاء والفاء يف 

على فواعل أْن  "واصلة"واو فواعل، فقياس جمع  واو، يف عندنا واو وصل وعندنا

، فاجتمع واوان يف أول الكلمة فقلبت الواو األولى همزًة، فقالوا: "وواصل"ُيقال: 

من وقى ُتجمع  "واقية"، وكذلك "واصلة"أواصل هكذا تقول العرب يف جمع 

(، يعني وقتِّ ا واق على فواعل، فالقياس وواقي ولكن العرب تقول: أواقي )

 ألمور الواقية.ا

 [.@52:07] ال الب:
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ال، األمور الواقية من واقية، واقية ُتجمع على أواقي كما قال مهلهل  الشيخ: 

 بن ربيعة:

  َاةةةةةَرَبْع َصةةةةةْدَرَ ا إَِلةةةةة َّ َوَقاَلةةةةةْع 

 

ةةةةةْد َوَقْتةةةةةَِّ ا َواِقةةةةة    َِ ا َل  َ ةةةةةا َعةةةةةِد َّ

او، ونأخذ كذلك مؤنث أول أول قلنا: إّن أول من وول، فالفاء واو والعين و 

منه أفعل أفعل فتقول: أول، لكن خذ منه ُفعلى، سنقول: وولى، فاجتمعت واوان 

، أول "ولى"، قياسها "أولى"يف أول الكلمة فنقلب الواو األولى همزًة، فنقول: 

، ُفعلى الفاء واو والعين واو فقياسها "أول"أوو أوو كم واو؟ الفاء واو والعين واو 

و األولى همزًة لوقوع واوين يف أول الكلمة فتقول: ، فقلبت العرب الوا"ولى"

، فهذا أيًضا مثال على هذه القاعدة أّن الواوين إذا كنا يف أول الكلمة فإّن "أولى"

الواو األولى ُتقلب همزًة ما لم تكن الواو الثانية منقلبًة من ألف فاعل، ألف فاعل 

الذي هو على وزن  "ىفوا"ماضي وايف، قلنا: بخالف  "واىف"فاعل،  "واىف"مثل 

فاعل ُيفاعل، فإذا بني للمجهول مثل هذا ُيقال  "واىف يوايف"فاعل من وىف، فُيقال: 

، فعمرٌو وويف فيجتمع واوان يف أول "واىف زيٌد عمًرا"، لو قلت مثاًل: "واىف"فيه: 

الكلمة وويف، ومع ذلك ال ُيقلب األول همزة؛ ألّن الواو الثانية منقلبة من ألف 

 فاعل.

كما يف اآلية  "ورَي "فاعل لو بني للمجهول سُيقال:  "وارى"وكذلك 

لماذا لم ُيقلب األول همزًة؟ ألّن الثاين منقلٌب عن ألف ، [26ا عرا :] (چچ)

 "نووي وهووي"فاعل، فلو قيل: لماذا لم ُتقلب الواو األولى همزًة يف نحو 

 بالنسبة إلى نوى وهوى مع أنه اجتمع يف الكلمة واوان؟ 

 ألهنما ليسا يف أول الكلمة. ال  اب:
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 ْ  انتِل بعد يلِّ ابن مالِّ فِال:

ةةةةانَِ  اْلَ ْمةةةةَزْ ِن ِمةةةةْن  َْ ا اْبةةةةِدْل   َوَمةةةةد 

 

ْن َكةةةةة ِْْر َواْ ةةةةةت ِمنْ     اْن َ ْسةةةةةك 
ْض  كِْلَمةةةةة

ِلةةةةْب   َض ق  ةةةةَر َاةةةة   أْو َفةةةةْت ْْ َِ ا ْ ةةةةَت  إِْن   

 

ِلةةةةةةْب    َِ ةةةةةةَر َكْسةةةةةةرض َ نْ ْْ  َواِوا َوَ ةةةةةةاُِّ إِ

و الْ   ا َوَمةةةا   َعةةة   ي  َِ ةةةا َكةةة ِِ ْ َل  َكْسةةةرِ م 

 

ةةة      َْ ةةةْن َلْ ِ ةةةا َأ  َواِوا َأِصةةةْر َمةةةا َلةةةْ  َ ك 

ةةةةةةةا َجةةةةةةةا َوَأصم    ِِ ْ َل اَي َ ةةةةةةةاُِّ م  َِ  َفةةةةةةة

 

انِيةةةةةةِه أمْ    َْ َ  َوْجَ ةةةةةةْيِن فِةةةةةة    َوَنْحةةةةةة  

على حكم اجتماع الهمزتين يف كلمٍة  تكلم يف هذه األبيات األربعة  

ان يف كلمٍة واحدة فما حكمهما؟ وخصص الكالم واحدة، لو اجتمعت همزت

ْض  اْلَ ْمَزْ نِ بالهمزتين الواقعتين يف كلمة، فقال: ) (؛ ألّن وقوع همزتين ِمْن كِْلَم

متواليتين األولى يف كلمة واألخرى يف كلمة، ُيقال عنهم اجتماع همزتين يف كلمتين 

 الواقعتين يف كلمة. وهاتان لهما أحكاٌم أخرى، وأما الكالم هنا فعلى الهمزتين

أّن حكم  -يا إخوان-يعني همزتين متواليتين يف كلمٍة واحدة، والحقيقة 

الهمزتين المتواليتين يف كلمٍة واحدة الكالم عليه طويل، وفيه تفصيل بل تفاصيل، 

وسنحاول اختصار األهم منه مع الرتكيز على ما يهمنا وهو ما يتعلق بمواضع قلب 

ٍو أو ياء؛ ألّن ابن مالك هنا لم يذكره يف باب الكالم على الهمزة إلى ألٍف أو وا

 الهمزة.

فبعض النحويين يضع باًبا خاًصا للهمزة ويفصل الكالم على الهمزة المفردة 

والهمزة المتكررة، سواٌء يف كلمة أو كلمتين، فيكون موضوع كالمه الكالم على 

ى الهمزتين المتواليتين يف الهمزة والهمزتين، وأما ابن مالك فإنَّما تكلم هنا عل

 كلمة يف باب اإلبدال.

إًذا غرضه من ذلك بيان مواضع قلب الهمزة إلى ألٍف أو ياٍء أو واو، وهذا 

 الذي سنركز عليه إْن شاء اهلل تعالى.
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فنقول: إْن كانت الهمزتان يف موضع العين وجب ادغامهما يف بعضهما، إذا  

وهو  "سآل"هما يف بعضهما نحو: وقعت الهمزتان يف موضع العين وجب ادغام

وهو بائع الرؤوس، وكذلك  "رآس"فعاٌل من السؤال يعني كثير السؤال، وكذلك 

 وهو بائع اللؤلؤ. "آللوٌ "

فإْن كانت الهمزتان يف غير العين، يعني فاء وعين أو عين والم أو الم أولى 

إلى الحركات  والم ثانية وهكذا، فإذا كانت الهمزتان يف غير العين نظرنا حينئذٍ 

والسكنات، إلى حركة الهمزة األولى والهمزة الثانية، فإْن كانت الهمزة الثانية 

ساكنة إًذا فاألولى ال ُبدَّ أْن تكون متحركة؛ ألنه لم يجتمع ساكنان، إًذا ما يف داعي 

نقول: واألولى متحركة، إْن كانت الهمزة الثانية ساكنًة وجب قلبها من جنس 

 حركة األولى.

ا اجتمعت همزتان والثانية ساكنة وجب قلبها من جنس حركة الثانية، فُتقلب إذ

إلى ألف إْن كانت الهمزة األولى مفتوحة، وُتقلب إلى ياء إْن كانت الهمزة األولى 

 مكسورة، وُتقلب إلى واو إْن كانت الهمزة األولى مضمومة.

رم، كرم خذ أفعل من نأخذ مثاًل األثر، وقبل أْن نأخذ األثر نأخذ الك مرال يلِّ:

والمصدر  "أنت تكرم"و "أنا أكرم"، و"اآلن يكرم"و "هو أكرم"، و"أكرم"الكرم 

، يعني القاعدة معروفة هنا، أريد أْن تطبقوا هذه القاعدة على "أكرم، يكرم، إكراًما"

على القياس تقول:  "أءثر"األثر خذوا أفعل من األثر من الكرم أكرم، ومن األثر 

: الهمزة األولى همزة "أءثر"، فالذي يحدث اجتماع همزتين "مًراأءثر زيٌد ع"

، "أءثر زيدٌ "أفعل، والهمزة الثانية همزة األثر التي هي فاء الكلمة، فصارت 

إذا اجتمع همزتان والثانية ساكنة تنقلب من جنس حركة  -كما قلنا-والحكم 

 األولى.

، مع أّن هذا القياس مثل "اأءثر زيٌد عمرً "، ما نقول: "آثر زيٌد عمًرا"فنقول: 
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 وجوًبا. "آثر زيٌد عمًرا"أكرم، وإنَّما تقول العرب: 

 [.@01:04:01] ال الب:

ال ما يف إدغام، هنا قلب يعني إبدال أبدلنا الهمزة الثانية من جنس  الشيخ:

 حركة األولى، يعني أبدلناها ألًفا.

 [.@01:04:21-01:04:15] ال الب:

أريد جزر المادة هو  "األثر"فقط نريد األصل نقول:  األثر األثرة نحن الشيخ:

 الهمزة والثاء والراء وإال كان األدق أْن نقول: أثرة.

ال  "هو يؤثر، وأنت تؤثر، وأنا أؤثر" "يؤثر"، المضارع "آثر زيٌد عمًرا"نقول: 

، القياس أؤثر فتجتمع همزتان الثانية ساكنة فُتقلب من "أنا أوثر"ما تأيت أؤثر، 

أكرم، يكرم، "، والمصدر أفعل يفعل إفعااًل "أنا أوثر على نفسي"ألولى جنس ا

، األصل إءثار، فتجتمع همزتان الثانية ساكنة واألولى مكسورة، فُتقلب "إكراًما

، وكذلك لو طبقنا ذلك "آثر، يوثر، إيثاًرا" "إيثار"الثانية من جنس األولى، فنقول: 

فالماضي أفعل من الهمزة والميم والنون على اإليمان من الهمزة والميم والنون، 

آمن زيٌد، "، فنقلب الهمزة الثانية من جنس األولى ألًفا فتقول: "أأمن زيدٌ "تقول: 

أيًضا باإلبدال،  "أنا أومن"، ما نقول: أنا أءمن أو أنا أؤمن، "وهو يؤمن، وأنا

 والمصدر إيمان وال يقول: إءيمان، فهذا.

 .[@01:06:40-01:06:28] ال الب:

 "ساأل"هو الكالم هنا هل سُتقلب ُتبدل أم يبقيان؟ يقول: ال، يبقيان  الشيخ:

 كالهما يبقى همزة همزة، يعني ما تقلب ال األولى وال الثانية.

 [.@01:07:02-01:06:59] ال الب:
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ومع ذلك ما أبدل شيٌء منهما إلى حرف علة، هنا فقط نريد أْن نبين أّن  الشيخ: 

مزة والثانية تبقى الهمزة ما ُتقلب إلى حرف علة، هذا الذي الهمزة األولى تبقى ه

ُيراد فقط ليس ُيراد أنه خطأ وصواب، أو أنه يجوز فيه وجٌه آخر، هو ليس فيه إال 

 ."ساأل"اإلدغام 

 إًذا فالهمزتان إذا كانت الثانية ساكنة فُتقلب من جنس األولى.

جتماع الهمزتين إذا كانت الثانية متحركة واألولى متحركة، فنقول: ا

المتحركتين يف كلمة، يحتاجان إلى شيء من التأمل فنقدم الكالم هبما أو ننتظر إلى 

 ما بعد الصالة؟

 [.01:08:09] ال الب:

 ال دعونا نؤكد على المسألة السابقة قبل أْن ندخل يف هذه المسألة. الشيخ:

قلب من جنس الهمزتان إذا اجتمعا والثانية ساكنة، قلنا ما حكم الثانية؟ تُ 

( هذه قلناها آِْرْ (، )َك ِْْر َواْ ت ِمنْ حركة األولى، مثال ابن مالك مثَّل بمثالين قال: )

( هذا فعٌل مبدوٌء هبمزة وصل، اْ ت ِمنْ ( هذا ما تكلمنا عليه، )َواْ ت ِمنْ قبل قليل، )

وهو مأخوٌذ من أمن، يعني من فعٍل أو من كلمٍة فاؤها همزة، فكيف يجتمع 

 يف أول الكلمة؟ طبًعا يقصد همزة الوصل وهمزة القطع الواقعة فاًء.همزتان 

فلهذا ال يتصور هذا إال يف االبتداء؛ ألنك يف وصل الكالم ستسقط همزة 

( بتحقيق َواْ ت ِمنْ الوصل فال تبقى إال الهمزة الثانية، فلهذا ُيقال يف وصل الكالم )

مكسورة والثانية ساكنة، الهمزة، لكن لو ابتدأت الجتمعت همزتان: األولى 

فقلبت الثانية من جنس حركة األولى فقيل: ائتمن، لو بنيت هذا الفعل للمجهول 

، أصله أؤتمن أؤ فاجتمعت همزتان الثانية ساكنة "اوتمن زيدٌ "كنت تقول: اوتمن، 

واؤتمن زيد بتحقيقها "فقلبت من جنس األولى، فلو وقع يف وسط الكالم لقيل: 



 

 
e 

g h 

f  441 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 لو بدأت هبمزة الوصل الجتمعت الهمزتان وتحقق الحكم.، لكن "واؤتمن زيد

فاؤه همزة، واألمر من  -كما ترون-ومثال ذلك أيًضا فعل األمر من أتى، أتى 

الثالثي يبدأ هبمزة وصل فسيرتتب على ذلك اجتماع همزتين، فإذا ابتدأت فإنك 

أءيت يا "أءيت،  ، واألصل"إيتي إلينا، إيتي إلى زيد، إيتي ما يريد اهلل"ستقول: إيتي 

، فاجتمعت همزتان األولى مكسورة والثانية ساكنة فقلبت الثانية من جنس "محمد

األولى، ولو وصلت لكنت تسقط همزة الوصل وُتحقق الهمزة الساكنة فتقول: 

 وهكذا. "وأءيت إلى زيد، وأءيت ما يحب اهلل"

ة العرب، هذا هو حكم الهمزتين إذا كانت الثانية ساكنة يف المشهور من لغ

يعني أّن الثانية ُتقلب من جنس حركة األولى وجوًبا، هذا هو المشهور يف لغة 

العرب ويف القراءات القرآنية، وجاء نادًرا وشاًذا تحقيق الهمزة الثانية كالقراءة 

الشاذة إئالفهم رحلة الشتاء والصيف، وأجاز الكسائي أْن ُيقال يف ابتداء الكالم 

كالم ليس قرآًنا يعني ليس يف تالوة القرآن، وأجاز أْن ُيقال: أءيت بقرآٍن غير هذا، 

 ، ونص على أّن هذا، ولم يصححه يف القراءة، واهلل أعلم."اؤتمن"

 وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 



 

 
e 

g h 

f  442 
 شرح ألفية ابن مالك

 
 

 

 

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد، وعلى آله  

 ابه أجمعين.وأصح

ا بعد  ...أمَّ

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، فقد تكلمنا على حكم اجتماع الهمزتين يف 

كلمة، وعرفنا أّن الهمزتين إذا اجتمعتا يف العين فليس فيهما إال التحقيق واالدغام، 

وإذا اجتمعا يف غير العين، فإْن كانت الثانية ساكنًة فيجب فيها أْن ُتبدل إلى جنس 

 ركة ما قبلها، ثم توقفنا عند الكالم على الهمزتين المتحركتين.ح

فنقول: إذا اجتمعت همزتان متحركتان فلهما من حيث االحتمال تسعة 

احتماالت، من حيث الفتح والضم والكسر يف الهمزة األولى ويف الهمزة الثانية، 

ومٌة أو مفتوحة، فإذا كانت الهمزة الثانية مكسورًة والهمزة األولى مكسورٌة أو مضم

فإّن حكم الهمزة الثانية حينئٍذ أْن ُتقلب ياًء، الهمزة الثانية إذا كانت مكسورة 

 والهمزة األولى التي قبلها مكسورٌة أو مضمومٌة أو مفتوحة.

فإّن الهمزة الثانية المكسورة حينئٍذ حكمها أْن ُتقلب ياًء، وهذا قول ابن مالك: 

( َِ ص َك َِ ْ َل و اْلَكْسرِ م  ( أي: ُتقلب الهمزة المكسورة ياًء مطلًقا، سواٌء أكانت اي 

ثالثة  -كما ترون-الهمزة التي قبلها مكسورًة أم مضمومًة أم مفتوحًة؟ فهذه 

احتماالت، ثم نقول: إْن كانت الهمزة الثانية مضمومًة والهمزة األولى مضمومٌة أو 
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حينئٍذ أْن ُتقلب واًوا،  مكسورٌة أو مفتوحة، فإّن الهمزة الثانية المضمومة حكمها

سواٌء كانت الهمزة التي قبلها مضمومًة أم مفتوحًة أم مكسورة، وهذا هو قول ابن 

 (.َوَما   َع   َواِوا َأِصرْ مالك: )

إًذا الهمزة المضمومة الثانية ُتقلب واًوا، سواٌء أكانت الهمزة التي قبلها 

ٍت أخر فذكرنا ستة مضمومًة أم مكسورًة أم مفتوحة، فهذه ثالثة احتماال

احتماالت، ثم نقول: إْن كانت الهمزة الثانية مفتوحًة فال ُتقلب ألًفا بل ُتقلب واًوا 

أو ياًء على تفصيل، فإْن كانت الهمزة األولى التي قبلها مضمومًة أو مفتوحًة فُتقلب 

 الهمزة الثانية واًوا، وإْن كانت الهمزة األولى مكسورًة فُتقلب الهمزة الثانية

 مكسورة.

إًذا الهمزة الثانية المفتوحة ال ُتقلب ألًفا، ُتقلب واًوا أو ياًء على تفصيل، وهذا 

 التفصيل ذكره ابن مالك يف قوله: 

ِلةةةةْب  َض ق  ةةةةَر َاةةةة   أْو َفةةةةْت ْْ َِ إ ْ ةةةةَت  إِْن   

 

ِلةةةةةةْب   َِ ةةةةةةَر َكْسةةةةةةرض َ نْ ْْ  َواِوا َوَ ةةةةةةاُِّ إِ

  ( َِ ْ َت َض ية )( يعني: إْن ُتفتح الهمزة الثانإِْن    َر َا   أْو َفْت ْْ ( قبلها همزة مضمومة أ

أو مفتوحة، فإّن هذه الهمزة الثانية المفتوحة ُتقلب واًوا، وإْن وقعت الهمزة 

المفتوحة الثانية إثر كسر يعني إثر همزٍة مكسورة فإهنا ُتقلب ياًء، والخالصة يف 

ها ُتقلب ياًء متى؟ إْن الهمزتين المتحركتين أّن الهمزة الثانية ال ُتقلب ألًفا، ولكن

كانت مكسورًة أو مفتوحًة بعد كسر، كانت مكسورًة أو كانت مفتوحًة بعد كسر، أو 

 ُتقلب واًوا متى؟ إذا كانت مضمومًة أو مفتوحًة بعد ضٍم أو فتح.

من األمثلة على ذلك لو أخذنا أفعل من األدمة واألدمة  :نأخذ أمثلًة على ذلك

مة ستقول: األصل هاتوا القياس ثم القياس أءدم هي السمرة، خذ أفعل من األد

فاجتمعت همزتان الثانية ساكنة فُتقلب من جنس األولى، فنقول: آدم، وعند جمع 

 ."أوادم"آدم على أفاعل يقولون: 
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أوله همزة وجمعه أفاعل أوله همزة، فكان القياس أْن تجتمع همزتان؛  "آدم" 

يف أفاعل هي همزة أدمة، فكان القياس  أ والفاء -كما ترون-ألّن أفاعل أوله همزة 

أْن ُيقال: أأدم أأ همزتان مفتوحتان أأدم، والهمزة المفتوحة إثر مفتوح ُتقلب واًوا 

، آدم أفعل أوادم أفاعل مثل أحمر وأحامر أفعل وأفاعل، وعند "أوادم"فقالوا: 

 تصغير آدم أحمر.

 [.@01:21:36-01:21:31] ال الب:

 فواعل؟ ال أفاعل، أحامر وأوادم، أفاعل. أفاعل، أنا قلت: الشيخ:

 "أفعل أحمر، َصغر أحمر أحيمر أفيعل، صغر آدم "آدم"وعند تصغير آدم قلنا 

 "أءيدم"، يعني همزتان همزة أفعل وهمزة ُأدمة "أءيدم"أويدم، القياس أْن ُيقال: 

والمفتوحة أي  "ُأء"اجتمعت همزتان األولى مضمومة والثانية مفتوحة 

 ، هذا كالم العرب."أويدم"ُتقلب واًوا، فقالوا:  فالمضمومة

نأخذ مثااًل آخر: نأخذ اإلزار أو األزرة، اإلزار أو األزرة الفاء عندنا همزة، 

بال إعالل، نأخذ هو  "آزر"بال إعالل، نأخذ فاعل  "أزر"نأخذ منها َفَعل، فنقول: 

أنا "ول يف القياس؟ بال إعالل، تقول: أنا ُأَفاعل ماذا تق "هو يأزر"يفاعل نقول: 

فتجتمع همزتان األولى مضمومة والثانية مفتوحة ُأء فالقياس هنا أْن نقلب  "أءازر

وسيأيت أنه يجوز هنا  "أنا أوازر زيًدا"الثاين المفتوحة إثر ضم إلى واو، فنقول: 

التحقيق واإلعالل؛ ألّن هذا يجوز مع همزة المتكلم يف المضارع، وسيأيت استثناء 

 ذلك.

فتجتمع همزتان األولى  "إئرتز" فتعل من اإلدار، افتعل من اإلدار ستِ ل:خِ ا

باألمر  "ايتزر" "ايتزر"مكسورة والثانية ساكنة، فالقياس حينئٍذ أْن ُتبدل ياء فتقول: 

إْن ثبت عن العرب فهو مخالٌف  "اتزر"، ولذلك قالوا ّإن قولهم: "ايتزر زيدٌ "أو 
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 ْن لم يثبت فهو خطأ من الراوي.، وإ"ايتزر"للقياس؛ ألّن القياس 

أصله َفَعل إال  "أن"الفعل أن يئن من األنين، أن يئن،  ومن ا مرلْ على يلِّ:

يوجب  -كما تعرفون-أّن العين والالم من جنس فحدث فيه إدغام، واإلدغام 

، أصله "جلس يجلس"أصله يفعُل مثل:  "يئن"، "أن"سكون األول، فقالوا: 

والالم من جنس فحدث اإلدغام، واإلدغام يوجب سكون إال أّن العين  "يأنن"

، "يأنن"األول، فانتقلت حركة النون وهي الكسرة إلى الساكن قبله وهو الهمزة 

 ."أنا"من أن يئن، تقول:  "أنا أجلس"، خذ أنا أفعل مثل "يئن"فصارت 

 [.@01:26:35-01:26:3] ال الب:

أنا أئن من " " "أنا أئن"دغام ، ثم يحدث اإل"أنا أأنن"القياس األول:  الشيخ:

همزة مكسورة بعد مفتوحة، والمكسورة  "أئن"، فتجتمع همزتان أئ "المرض

 كما سيأيت. "أئن"، ويجوز "أنا أين من المرض"بعد المفتوحة ُتقلب ياًء فُيقال: 

األّب بتشديد الباء أبٌّ وهو الكأل والمرعى كلمٌة  من ا مرلْ على يلِّ أ ِعا:

، يف جمع التكسير عرفنا أّن القياس يف جمع فعل قرآنية أبٌّ ع لى وزن فعلٌّ ككلبٌّ

: أفعٌل "كلٌب وأكلب"يف القلة أفعل، مثل:  ، فطبق ذلك على أبٍّ فنقول يف أبٍّ

، العين والالم من جنس فيحدث اإلدغام فتسكن الباء األولى أأْببٌّ الباء "أأبٌب "

ء فتنتقل ضمة الباء إلى الساكن قبله، ، فاإلدغام ُيسكِن البا"أأُبب"األولى مضمومة 

، فتجتمع همزتان األولى مفتوحة "أأبٌّ "، فلهذا يكون "أأبب"يعني إلى الهمزة 

 ، فحينئٍذ ُتقلب الهمزة الثانية المضمومة إثر فتح إلى واو."أُءٌب "والثانية مضمومة 

فلهذا تقول العرب عندما تعود للمعجم يف جمع األب األب بمعنى المرعى 

 ، هذا الوارد عن العرب، فراعوا هذا اإلعالل."أهٌب "والجمع  "أٌب "

، فإهنا على "إمام"كلمة  ومن ا مرلْ أ ِعا على اجتما  ال مزْين المتحركتين:
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وزن فعال، وواضٌح أّن الفاء هنا همزة إمام، وُيجمع يف القلة على أفعلة مثل:  

أسلحة  "إمام أأممة"ال: ، فالقياس حينئٍذ أْن ُيق"سالح أسلحة"، "إمام" "سالح"

، إال أّن العين والالم من جنس فيحدث اإلدغام، فتسكن الميم "أأممة"أفعلة 

األولى، ما حركة الميم األولى؟ كسر، فينتقل الكسر إلى الهمزة الساكنة قبل الميم 

، فتجتمع همزتان األولى مفتوحة والثانية مكسورة، "أئمة"، فُيقال: "أأممة"

 ."أيمة"ُتقلب ياًء  فالقياس فيها أنْ 

فإذا سمعت كل ذلك وعلمته فإننا نقول: حكم الهمزتين إذا اجتمعتا يف كلمة 

إلى حرف علة، وُيستثنى من ذلك  -كما رأيتم-وهما متحركتان أْن ُتبدل الثانية 

   سترنى من وج ب قلب وإبدال ال مزة  ر  علْ أمران:أمران، 

لمتكلم يف الفعل المضارع، فيجوز يف إذا كانت الهمزة األولى همزة ا: ا ول -

الهمزة الثانية التحقيق واإلبدال بالقلب واًوا أو ياًء بحسب القياس، كما قلنا من 

أنا "، "أأم"، ومن ذلك مثال ابن مالك: "أنا أءازر وأوازر"و "أنا أئن وأين"قبل يف 

 ."أءم"، همزة مضمومة بعد همزة مفتوحة "أأم الناس أو أُءم

، وهذا نصَّ "أنا أؤم النَّاس"، ويجوز التحقيق "أنا أوم النَّاس"واًوا إًذا ُتقلب 

انِيِه أمْ  َوَأصم  عليه ابن مالك يف ]األلفية[ بقوله: ) َْ َ  َوْجَ ْيِن فِ   (، يعني يجوز يف َوَنْح  

الهمزة الثانية التحقيق واإلبدال، قالوا: ألّن همزة المتكلم يف المضارع دلت على 

هو الداللة على التكلم، فصارت كحروف المعاين، هي ال ُتعد يف معنًى مستقل و

حروف المعاين هي من حروف المباين، لكن لداللتها على معنى التكلم صارت 

كحروف المعاين، فصارت كأهنا كلمٌة منفصلة، فجاز أْن ُتعامل على أهنا متصلة 

 مزة الثانية.فُتبدل الهمزة التالية، أو ُتعامل على أهنا منفصلة فُتحقق اله

كلمٌة واحدٌة وردت يف : الم اع الراين الِب   سترنى من وج ب اإلبدال -

على األصل يف التحقيق  "أئمة"، وقد جاء يف السماع "أئمة"السماع وهي كلمة 
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مكسورٌة بعد همزٍة  "أئمة"على اإلبدال وهو القياس، فالهمزة الثانية يف  "أيمة"و

الكوفيون عاصٌم  "أئمة"قرأها بتحقيق الهمزة  مفتوحٍة ليست همزة المتكلم، وقد

 "أئمة"وحمزٌة والكسائي، وقرأها كذلك ابن عامر من السبعة، وقرأها أيًضا خلف 

، وفيها قراءاٌت أخرى "أيمة"من العشرة، وقرأها بعض الُقراء العشرة بالقياس 

 كهمزة بين بين وغير ذلك.

مه وال ُيقاس عليها، مع أّن فيجوز يف هذه الكلمة لورود السماع التحقيق وعد

اجتماع الهمزتين عموًما يف كلمة قليٌل يف اللغة، فلهذا رأيتم أننا ننقر عن األمثلة 

ونبحث عنها بالتنظير يف األفعال؛ ألنه قليٌل يف اللغة وثقيٌل يف اللسان، فعملت 

 العرب على التخلص من هذا الثقل بالقلب، فهذا ما يتعلق هبذه المسألة وإْن كان

فيها مزيد كالم وتفصيل وهي اجتماع الهمزتين يف كلمة، وقد تبين أّن تلخيصها أّن 

الهمزتين إذا وقعتا يف العين وجب تحقيقهما وإدغامهما، وإذا وقعا يف غير ذلك 

نظرنا إلى الهمزة الثانية، فإْن كانت ساكنة وجب إبدالها من جنس حركة الهمزة 

ُتقلب ياًء إْن كانت مكسورة أو مفتوحًة إثر  السابقة، وإْن كانت متحركة وجب أنْ 

 كسر، أو ُتقلب واًوا فيما سوى ذلك.

 [.@01:36:08-01:36:02] ال الب:

همزة االستفهام كلمٌة مستقلة، فلهذا يجوز أْن ُتحقق فتقول:  الشيخ:

، واجتماع الهمزتين يف كلمتين مختلفتين له أحكام تختلف عن هذه "أأنظرته؟"

ها التحقيق وفيه اإلبدال وفيه بين بين وفيه النقل والحذف، األحكام، نعم في

 أحكامه أكثر من ذلك.

 بعد يلِّ: ْ  قال ابن مالِّ 

ةةةةةاَل  َْ  َوَ ةةةةةاُِّ اْقِلةةةةةْب َألِ ةةةةةص َكْسةةةةةِرا 

 

َْْصةةةةةةِرْيرض بِةةةةةَ اوض َيا اْفَعةةةةةةاَل     َأْو َ ةةةةةاَُّ 

َِ َأْو   ةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةة َْ ةةةة  آِخةةةةرض َأْو َقْبةةةةَل 
 فِ

 

ْ  َفْعةةةةةةة   َْ  الََن َيا َأْ ِعةةةةةةةا َرَأْواِدَ ةةةةةةةاَ 
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ْعَتةةةْل َعْينِةةةا َواْلِ َعةةةْل    فِةةة  َمْصةةةَدِر اْلم 

 

َع َغالِِبةةةا َنْحةةة   اْلِحةةةَ ْل     ِمنْةةةه  َصةةةِحْي

بعض مواضع قلب األلف والواو إلى ياء، بعض المواضع  ذَكر هنا  

ْ ِلب إلى  اُّ يف م اعالتي ُتقلب فيها األلف والواو إلى ياء،   ين:فَِكر أن  ا لا 

إذا وقعت بعد كسر، إذا وقعت األلف بعد كسر فإهنا ُتقلب  الم اع ا ول: -

، فياء مصابيح "مصابيح"على مفاعيل، فتقول العرب:  "مصباح"ياًء، نحو جمع 

هي ألف مصباح، فلما وقعت ألف مصباح بعد كسٍر يف مفاعيل انقلبت ياًء، 

َوَ اُِّ اْقِلْب هذا هو قوله: )إلى آخره، و "مفتاح ومفاتيح ومسمار ومسامير"وكذلك 

اَل  َْ  (، يقول: اقلب ألًفا تال كسًرا إلى ياء.َألِ ص َكْسِرا 

ْ ِلب فيه ا لا إلى  اُّ: - إذا وقعت األلف بعد ياء  الم اع الراين مما 

ثالثه ألف، وغزال على كم  -كما ترون-التصغير، مثال ذلك تصغير غزال، غزال 

صغر على فعيل أم على فعيعل؟ على فعيعل، حرف؟ أربعة أحرف، والرباعي يُ 

الغين والزاي موجودان يف غزال، والياء الثالثة ياء  "غزيل"فكيف سنصغر غزال؟ 

فعيعل يقولون: ياء التصغير، والياء الرابعة هي ألف غزال وقعت بعد ياء التصغير، 

 ، وكذلك حمار وتصغيره"غزيل"فانقلبت ياًء وادغمت يف ياء التصغير فقالوا: 

َوَ اُِّ اْقِلْب ، وهذا هو قول ابن مالك: )"[ جدار وجدير@01:43:16حمير و]

ْصِرْيرض  َْ اَل َأْو َ اَُّ  َْ (، يقول: اقلب ألًفا تال ياء تصغيٍر إلى ياء، فهذان َألِ ص َكْسِرا 

 موضعان ُتقلب فيه األلف إلى ياء.

ْ ِلب في ا ال او إلى  اُّ:  ْ  يَكر   ْالْْ م ااع 

إذا تطرفت الواو إثر كسر، إذا تطرفت الواو يعني إذا وقعت  ول:الم اع ا  -

يف الطرف يعني يف آخر الكلمة، إثر كسر يعني قبلها كسرة، سواٌء أكانت يف آخر 

 هذا على وزن َفِعل من الرضوان. "رضي"، "رضي"الكلمة حقيقًة نحو: 
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م يقل: رضو، ، ل"رضي"إًذا فالالم الم الكلمة واو أم ياء؟ واو، ومع ذلك قال: 

، فتطرفت الواو إثر كسر فقلبت ياًء، فلهذا يكتبون الرضا "رضو"أصل الفعل 

باأللف الواقفة؛ ألّن أصلها الواو عند الجمهور، أقصد أهنم يكتبوهنا باأللف عند 

الجمهور الذين يوجبون كتابتها باأللف، بخالف الكوفيين الذين يكتبون الثالثي 

 سوًرا باأللف النائمة بغض النظر عن أصله.إذا كان أوله مضموًما أو مك

فيكتبون الرضا بالنائمة؛ ألّن أوله مكسور كما كتبوا الربى بالنائمة مع أّن أصه 

، قوي واضح أنه مأخوذ من "قوي"الفعل  "قوي"، وكذلك "ربا يربو"الواو من 

من القوة، قوة على وزن ُفعلة فالعين واو والالم واو، وهذه من  "قوي"القوة، 

الجذور النادرة يف اللغة أْن يكون العين والالم كالهما واو، فكان القياس أْن ُيقال 

، فتطرفت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياًء، فقالت العرب: "قوو"يف َفِعل منه: 

 ."قوي"

 "الشجي"وكذلك لو أخذنا فعٌل هذه صيغة المبالغة، فعل من الشجو فُيقال: 

يشجو، فأصله أشجا الشجو، فتطرفت الواو إثر كسر وأصله الشاجو؛ ألنه من شجا 

، فصار اسًما منقوًصا فُعِمل معاملة المنقوص، فإذا "الشجي"فقلبت ياًء فصارت 

، ويجوز أْن تجعله على فعيل ال على َفِعل فتقول حينئٍذ: "فالٌن شٍج "ُنكر قيل: 

" 
ٌ

 فيكون فاعاًل فيخرج عن كالمنا الذي هو خاٌص بفعل. "شجي

اٌء كانت الواو يف آخر الكلمة حقيقًة، أو كانت يف آخر الكلمة حكًما، قلنا: سو

كأْن تكون يف آخر الكلمة وبعدها تاء تأنيث أو ألف تأنيٍث ممدودة أو ألٌف ونوٌن 

من شجا يشجو  "الشجية"مؤنث الشجي، لو قيل:  "الشجية"زائدتان، مثال ذلك: 

؛ ألّن تاء التأنيث ال "الشجية"كسر ، قلب ياًء لتطرفه إثر "الشجوة"الياء أصله واو 

 على وزن أفِعالء. "أشقياء"تخرج ما قبلها عن كونه يف آخر الكلمة، وكذلك نحو 

إًذا فالهمزة هنا زائدة للتأنيث وإْن كان تأنيًثا لفظًيا، يعني هم مذكرون لكن 
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 اللفظ مؤنث. 

ة من الياء أفعالء، لكن الكلمة مأخوذ -كما ترون- "أشقياء"فالم الكلمة 

الشقوة من الشقاوة، إًذا فالالم يف الحقيقة واو أم ياء؟ واو، فأصل الكلمة 

، تطرفت الواو كيف تطرفت الواو؟ "أشقواء"، فتطرفت الواو إثر كسر "أشقواء"

ليس بعدها إال همزة المد همزة التأنيث الممدودة، وهمزة التأنيث الممدودة لم 

تأنيث اللفظ، فال يخرج ما قبله عن كونه يف آخر ُتبَن الكلمة عليها، إنَّما هو دخل يف 

 الكلمة.

تطرفت إثر كسر فقلبت ياء، فقالت العرب:  "أشقواء"فنقول: إّن الواو يف 

، فقلبت "دعا يدعو"أصلها أدعواء؛ ألهنا من  "أدعياء" "أدعياء"، ومثلها "أشقياء"

 الواو ياًء لهذا السبب، هذا الموضع األول لقلب الواو ياًء.

إذا تطرفت الواو إثر ياء التصغير، مثال ذلك:  لم اع الراين لِلب ال او  اُِّ:ا -

تصغير دلٍو الدلو معروف ُيصَغر على فعيل؛ ألنه ثالثي، فقياسه أْن ُيقال يف تصغير 

دلو دليٌو فعيٌل دليٌو، الذي حدث أّن الواو تطرفت يف آخر الكلمة ووقعت بعد ياء 

 الواو ياًء، فتدغم يف ياء التصغير. التصغير، فحكمها أْن ُتقلب هذه

 "فلهذا تقول العرب يف تصغير دلو: 
ٌ

، وكذلك تصغير "دليوٌ "وال تقول:  "ُدلي

جرو وهو الصغير من الكلب أو السبع والصغير من كل شيء ُيسمى الجر بفتح 

، فتصغيره أيًضا على فعيل؛ "َجرو وِجرو وُجرو"الجيم وكسر الجيم وضم الجيم 

، فتطرف الواو إثر ياء التصغير "جورٌي "قياسه أْن تبقى الواو فُيقال: ألنه ثالثي، و

 ."جرٌي "فُتقلب ياًء وُتدغم يف ياء التصغير فُيقال: 

 و ِان الم اعان يكر   ابن مالِّ يف ق له:

 اْفَعاَل   َيا  بَِ اوض   َْْصِرْيرض   َ اَُّ   َأوْ 
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َِ َأْو  ةةةةا اْلتَّْأنِْيةةةة َْ ةةةة  آِخةةةةرض َأْو َقْبةةةةَل 
 فِ

 

ْ  َفْعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَلنَ ِدَ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   َْ  اَ 

أي: اقلب هذا القلب وهو القلب إلى ياء إثر الكسر وإثر ياء التصغير، افعله  

بالواو إذا وقعت آخًرا حقيقًة أو وقعت آخًرا حكًما، كأْن يكون قبلها تاء التأنيث أو 

ْ  َفْعاَلنَ ) َْ  ( وهما: األلف والنون.ِدَ اَ 

ْ ِلب فيه ال او إل - إذا وقعت الواو يف مصدر فعٍل  ى  اُّ:الم اع الرالَ الِب 

أعلت عينه وقبلها كسرٌة وبعدها ألف، إذا وقعت الواو يف مصدر هذا قيد شرط 

مصدر ليس اسم يف مصدر فعٍل أعلت عينه، وقبلها كسرة وبعدها ألف، نحو: 

صام "واضح أّن العين عين الكلمة  "صام يصوم"، "صام يصوم صوًما وصياًما"

، وقالوا: "صوًما"هذه فعل ما فيها إعالل جاءت العين واو  "صوًما"واو،  "يصوم

 ."صام يصوم"، صيام هذا مصدر وأوله مكسور وثانيه وهو العين واو "صياًما"

الواو وقعت يف  "صوام"، صياًما أصلها صواًما صوام، "صوام"إًذا فأصله 

يف  والذي بعدها ألف، والواو "ِصوام"والذي قبلها مكسور  -كما ترون-مصدر 

 معلة أم صحيحة سالمة؟ معلة. "صام"الفعل 

باإلعالل،  "صيام"وإنَّما تقول:  "صوام"إًذا فيجب هنا اإلعالل ما تقول: 

، والذ لوًذا أو لياًذا "قواًما" "قياًما"، واألصل يف "قام يقوم قوًما وقياًما"وكذلك 

بمعنى احتال ومكر  "الوذ يالوذ"بمعنى التجأ، وُيقال:  "الذ يلوذ لوًذا"الذ ُيقال: 

 ونحو ذلك.

، فنقول: "الذ يلوذ"الذي اعتلت اآلن فيه العين  "الذ"فإذا أردنا الفعل األول 

فقاتل يقاتل "والمصدر  "الوذ يالوذ"، أما "لذ باهلل لياًذا"، "الذ يلوذ لوًذا ولياًذا"

 ."الوذ يالوذ لواًذا"، "قتااًل 

 [.@01:57:53] ال الب:
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الواو وهي العين صحت أو اعتلت؟ صحت إًذا تصح  "الوذ"ال، هذه  الشيخ: 

، ال المصدر تبع الفعل، إذا اعتلت يف الفعل "الوذ يالوذ لواًذا"يف المصدر، 

، "الذ يلوذ لوًذا ولياًذا"اعتلت، وإذا صحت يف الفعل صحت يف المصدر، إًذا 

 "وذ لياًذاالذ يل"لواًذا ليس من ، [63الن ر:] (ژڑ)الوذ يالوذ لواًذا، ويف اآلية "و

[ منكم @01:58:40[ والمكر، يعني يفرون ]@01:58:36التجأ وإنما بمعنى ]

 يقاتلونكم ويفرون منكم.

 [.@01:58:50-01:58:47] ال الب:

[ لياذ، @01:58:54بمعنى التجاًء ال ما تأيت وال ُتذكر يف المعاجم ] الشيخ:

[ بل عكٍس عكس @01:59:01] "لذ باهلل لواًذا "ما تقول "لذ باهلل لياًذا"فقل: 

 المعنى.

لو قلنا:  :مرال يلِّإذا اختلت الشروط لم ُتقلب الواو ياًء، بل تصح وتبقى، 

؛ صحت ألهنا صحت يف الفعل، "جواًرا"، "جاور يجاور جواًرا ومجاورة"

السوار معروف لماذا صحت الواو  "سوار"، "سوار وسواك"وكذلك لو قلنا مثاًل: 

؟ هي األصل واو يف الجميع األصل واو، "سوار"سرة مع أّن بعدها ألف وقبلها ك

وصحت يف  "صيام"لكن لماذا هناك أعلت وهنا لم ُتعل؟ لماذا أعلت يف 

 ؟"سوار"

 [ غير معتل الواو.@02:00:03-02:00:00] ال الب:

ليس له فعل، قربت الجواب عندما قلت  "سوار"هذا ليس له فعل  الشيخ:

 سوار اسم ليس مصدًرا.

 [.@02:00:19-02:00:18] ال الب:

نعم، اشرتطنا يف المصدر، اشرتطنا مصدر اشرتطنا هنا أْن تقع يف  الشيخ:
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مصدر قلت هذا قيد إلى آخره، ال ُبدَّ أْن تكون يف مصدر المصدر هو محل التغيير؛ 

ألّن المصدر بمعنى الفعل بخالف االسم، االسم يعني بمعنى المفعول سوار الذي 

 سواك كذلك بمعنى الفعل؛ ألنه اسم. هذا يتسور به أو مثاًل 

فصحت الواو أم أعلت؟ صحت  "ِحول"، قالوا: "حال يحول ِحواًل "لو قلنا: 

 "رواًحا"قالوا:  "راح يروح"لماذا ما الشرط الذي فقد؟ ليس بعدها ألف، لو قلنا: 

وسلم يف المصدر؛ ألّن ما قبله  "راح يروح رواًحا" "راح"هذا أعل يف الفعل 

َيا َأْ ِعا َرَأْوا ا هو قول ابن مالك أقصد يف هذا الموضع عندما قال: )مفتوح، وهذ

ْعَتْل َعْينِا ْعَتْل َعْينِا( قيد، )فِ  َمْصَدرِ (، )فِ  َمْصَدِر اْلم  ( ال بد أْن يكون اعتلت اْلم 

َع َغالِِبا َنْح   اْلِحَ ْل عينه يف فعله، ثم قال: ) ( يعني: ما َعْل َواْل ِ (، )َواْلِ َعْل ِمنْه  َصِحْي

َع َغالِِبا َنْح   اْلِحَ ْل يأيت منه على وزن فعل، )  (.ِمنْه  َصِحْي

، وإنَّما جاء على فعل، "صيام"يقول: فإْن لم يكن بعده ألف لم يأِت على فعال 

يعني لم يأِت بعده ألف فهذا ُيعل وال يصحح؟ ُيصحح، لكن ابن مالك يقول: 

َع َغالِِبا َنْح   اْلِحَ ْل  َواْلِ َعْل تصحيحه هنا غالب قال: ) (، معنى ذلك أّن ِمنْه  َصِحْي

الفعل قد يأيت معاًل أو ال؟ قد يأيت معاًل وليس بعده ألف، ولكن هذا من األشياء 

القليلة التي ال ُيقاس عليها، هذا ما أردنا أْن نشرحه يف هذه الليلة، فإْن كان هناك من 

 سؤال يا إخوان، فتتفضلوا به.

 [.@02:03:30-02:03:27] ال الب:

، نعم المعاين اإلجمالية واحدة، "عوذت باهلل ولذت باهلل"عياًذا ولياًذا،  الشيخ:

 ."الذ يلوذ لوًذا ولياًذا"عاذ يعوذ عوًذا وعياًذا، و"والتصريف 

 [.@2:04:06-02:03:55] ال الب:

ر هذا فعٌل أخذ من االسم، ولم يؤخذ االسم منه، ويسمونه اشتقا الشيخ: ق سوَّ
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من جامد، األصل أّن المصدر ومن المصدر يؤخذ األفعال ومن األفعال تؤخذ  

األسماء، مثال ذلك مثاًل: األصل: جلوس ومن الجلوس يؤخذ جلس ويجلس 

وما إلى ذلك،  "جالس ومجلوس ومجلس وجالس"واجلس، ثم نأخذ من الفعل 

ى األسماء لكن هناك أسماء ليس لها مصادر وإنَّما وضعت مباشرة أسماًء وُتسم

وما إلى ذلك، ومثل أسماء األجناس  "جدار، أرض، باب، كرسي"الجامدة، مثل: 

 إلى آخره. "أسد ونمر"مثل: 

ثم إّن بعض هذه األسماء تحتاج العرب أْن تشتق منها فعاًل، فهي ال تشتق من 

ر؛ ألهنا  األصل من المصدر وإنَّما تأيت لهذا االسم مثل السور، وتأخذ منه سوَّ

إليها، مثاًل تأيت إلى العقرب، العقرب هذا اسم جنس، فيريدون أْن يشبهوا تحتاج 

، يعني إذا "تعقرب الشعر"خصلة الشعر إذا كانت على شكل ذنب العقرب فقل: 

صار على شكل هيئة ذنب العقرب، فقلت هذا اشتقاق من جامد تعقرب، 

جمي والعامي، وقد واالشتقاق من الجامد أقل ما ُيقال فيه أنه أفضل بكثير من األع

توسع فيه المتأخرون، والحد فيه والضابط الحاجة، إذا دعت الحاجة إليه فال 

بأس؛ ألنه يبقى أنه عربي ومأخوذ من كلماٍت عربية، والعرب فعلوه بكثرة يعني 

 ليس قلياًل يف العربية، واهلل أعلم.

 وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس السادس والثالثون بعد املائة
﷽  

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

  أما بعد:أجمعين، 

فسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل وبياكم يف ليلة اإلثنين الثالث 

ف من هجرة والعشرين من شهر صفر، من سنة ست وثالثين وأربعمائٍة وأل

، نحن يف جامع الراجح بمدينة الرياض نعقد الحبيب الُمصطفى 

بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السادس والثالثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن 

 .-عليه رحمة اهلل-مالك 

قد  الزال الكالم موصواًل على باب اإلبدال الذي ذكرنا أن ابن مالك  

فصول، ومجموع أبيات الباب وهذه الفصول ثمانيٌة عقدُه يف باٍب وأتبعه خمسة 

يف واحٍد  وأربعون بيًتا، وقد بدأنا بشرح الباب الذي عقده ابن مالك 

وعشرون بيًتا، وشرحنا منها يف الدروس الماضية ثالثة عشر بيًتا، ونشرُح منها 

عليه -ك ، ويف هذه األبيات الباقية يقول ابن مال-إن شاء اهلل تعالى-الليلة ما تيسر 

 : -رحمة اهلل

ةةةةاَل 953 َْ  .َوَ ةةةةاُِّ اْقِلةةةةْب َألِ ةةةةص َكْسةةةةِرا 

 

َْْصةةةةةِرْيرض بِةةةةةَ اوض َيا اْفَعةةةةةاَل    َأْو َ ةةةةةاَُّ 

َِ َأوْ 954  ةةةا اْلتَّْأنِْيةةة َْ ةةة  آِخةةةرض َأْو َقْبةةةَل 
 .فِ

 

ْ  َفْعةةةةةةالََن َيا َأْ ِعةةةةةةا َرَأْوا  َْ  ِدَ ةةةةةةاَ 
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ْعَتةةْل َعْينِةةا َواْلِ َعةةْل 955    .فِةة  َمْصةةَدِر اْلم 

 

َع َغالِِبةةةا َنْحةةة   اْلِحةةةَ ْل    ِمنْةةةه  َصةةةِحْي

 .َوَجْمةةةع  ِيب َعةةةْينض أ ِعةةةلَّ َأْو َسةةةَكنْ 956 

 

َ  َعةن    ْيةِه َ ْية
ا اإِلْعةالَِل فِ َِ ْ  بِ  َفاْ ك 

ِْ َوفِةةةةة  فَِعةةةةةْل 957  َ ا فَِعَلةةةةة ح   .َوَصةةةةةحَّ

 

 َوْجَ ةةاِن َواإِلْعةةالَل  َأْوَلةةى َكاْلِحَيةةْل  

َلةةْب .َواْلةةَ او  ٍَِمةةا َبْعةة958  َِ  َد َفةةْتَ َ ةةا اْن

 

ْعَ َيةةةةةاِن   ْرَاةةةةةَياِن َوَوَجةةةةةْب    َكاْلم 

 .إِْبةةةَدال  َواوض َبْعةةةَد َاةةة   ِمةةةْن َألِةةةْا 959 

 

ا لَ ةةةةا اْعت ةةةةرِْ    َِ ةةةةْ ِقنض بِةةةة  َوَ ةةةةا َكم 

ْ م  فِةة  َجْمةةعض َكَمةةا960   .َو  ْكَسةةر  اْلَمْعةةم 

 

ةةةةال  ِ ةةةةْي ع ِعنْةةةةَد َجْمةةةةِع َأْ َيَمةةةةا  َِ    

ةةةةْ  ر  َّ اْلَيةةةةا َمَتةةةةى .َوَواِوا ا961  ةةةةَر اْلعَّ ْْ 

 

ةةةةا  َْ ْعةةةةلض اْو ِمةةةةْن َقْبةةةةِل 
 أْلِ ةةةةَ  ٍََم فِ

 962 َْ َر ةةةةد  ِْ  .َكَتةةةةاُِّ َبةةةةانض مةةةةْن َرَمةةةةى َكَم

 

  َْ ا إَِيا َكَسةةةةةةةةب َعاَن َصةةةةةةةةيََّر َِ  َكةةةةةةةة

ْعَلةةةةى َوْصةةةةَ ا963  ةةةةْن َعْينِةةةةا لِ   َْك   .َوإِْن 

 

ْلَ ةةةةى      ْ اَي بِةةةةاْلَ ْجَ ْيِن َعةةةةنْ   َِ  َفةةةة

يذكر مواضع اإلبدال بين حروف العلة، وذكر من قبل  ن مالك مازال اب 

عدة مواضع وذكر يف هذه األبيات مواضع أخرى؛ ففي الدرس الماضي شرحنا 

اَل ": -عليه رحمة اهلل-قول ابن مالك  َْ يعني أن الياء ُتقلب  "َوَ اُِّ اْقِلْب َألِ ص َكْسِرا 

: ر أو ُسبقت بياء تصغير، ثم قالألًفا، يعني أن األلف تقلب ياًء إذا ُسبقت بكس

ْ  َفْعالَنَ " َْ  َأْو ِدَ اَ 
َِ ا اْلتَّْأنِْي َْ   آِخرض َأْو َقْبَل 

ذكر هنا موضعين  "بَِ اوض َيا اْفَعاَل فِ

 النقالب الواو ياًء: 

 "را "إذا تطرفت سواًء كان التطرُف حقيقًيا، إذا كان إثر كسر مثل: -

الرضوان، فتطرفت الواو إثر كسٍر فُقلبت  ؛ ألهنا من"را "وأصلها كما عرفنا: 

 ياًء.

مذكر  "الش يْ"أو تطرفت تطرًفا ُحكمًيا بأن كان بعدها تاء تأنيث كقولهم: -

 ، أو تطرفت تطرًفا ُحكمًيا وبعدها )ألٌف( )ونوٌن( زائدتان."الش  "

ْعَتْل َعْينِافِ  َمْصَدِر الْ "أي قلب )الواو( )ياًء(  "َيا َأْ ِعا َرَأْوا"ثم قال أيًضا:    "م 
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وذكرنا أن المصدر إذا كانت عينُه )واًو( أعلت يف فعله وقبل )الواو( كسر وبعدها 

: يعن الفعل وصياِما، "صام،  ص م، ص ِما، وصياِما"ألف فإهنا ُتقلُب )ياًء(، نحو: 

وقد وقعت يف المصدر، وقبلها كسرة ِص( وبعدها  "صام  ص م")واو( من 

 ياًء(.فقلبت ) "صيام")ألف( 

 يَّكرنا بشرح  َِ ا بياَ  ن البيع التال   تعلق  ب ا، وفيه  ِ ل ابن مالِّ

 : 

 َوَجْمةةةةةةع  ِيب َعةةةةةةْينض أ ِعةةةةةةلَّ َأْو َسةةةةةةَكنْ 

 

َ  َعةن    ْيةِه َ ْية
ا اإِلْعةالَِل فِ َِ ْ  بِ  َفاْ ك 

: إذا كانت )الواو( عين جمٍع وهي يف مفرده معتلٌة أو ساكنة يقول  

المصدر المعتل عينًا الذي سبق شرحه، أي أن )الواو( حينئٍذ فُحكمها كحكمها يف 

ُتبدُل )ياًء( إذا كان قبلها كسرة وبعدها )ألف( ولكنها هنا يف جمع، والمسألة 

 السابقة كانت يف مصدر؛ فالشروط هنا كما تبين من ذلك أربعة: 

 أن تكون )الواو( يف جمع.-

)الالم( صحيحًة ال ُمعتلة،  وأن تكون عينًا، ومعنى كوهنا عينًا: أن تكون-

 المعتل العين، إًذا فالالم حرٌف صحيح.

 وأن يكون قبلها كسرة.-

 وأن يكون بعدها ألف.-

، وكذلك: " ار:  دور"ألنه من  " وار"وأصلُه:  " ارع و  ار" مرال يلِّ:

؛ ألن العين )واو( وقد ظهرت يف الثوب "ِْ اب"، ثياب: أصلُه "ْ بع وْياب"

 وقبلها كسرة، وبعدها )ألف(، وهي يف الُمفرد: "ْياب"الجمع  ولكنها وقعت يف

 : انقلبت الواو ألًفا. " ار"إما ُمعلة: يعني منقلبة كما يف -
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 ."ْ ب"أو ساكنة، كما يف - 

ْ بع "أعلت الواو أم صحت؟  "أْ اب" "أْ اب وأ  اض"بخالف نحو: 

ا صحت الواو ُأعلت قلبت أم صحت ثبتت؟ صحت ما ُقلبت، لماذ "وأْ اب

مع أهنا يف جمع وبعدها )ألف(،  "أْ اب"ولم ُتعل؟  "ْ ب وأْ اب")الواو( يف 

 ."  ضع وأ  اض"، وكذلك "أْ اب"لكن ليس قبلها كسرة 

صحت الواو أم  "   ل، و  ال"، "  ال"جمعُه  "   ل"وبخالف 

 "َ   ل"أعلت؟ صحت، لماذا صحت مع أن قبلها كسرة؛ ال، قبلها فتحة )َط( 

حة؛ ومع ذلك هي ُمتحركة، هي يف الُمفرد ليست ُمعلة وال ساكنة؛ ولهذا قبلها فت

؛ ولهذا حكموا بالشذوذ "  ال": "   لض "صحت يف الجمع ولم ُتعل فُيقال يف 

 على قول الشاعر: 

 ْبةةةةةةين لةةةةةة  أن الِمةةةةةةاُّة يلةةةةةةْ

 

 وأن أعةةةةةةزاُّ الرجةةةةةةال  يال ةةةةةةا 

القياس وهذا قياٌس أم شذوذ؟ شذوذ؛ لن  " يال"على  "   ل"فجمع   

 ُمتحركة، ليست ُمعلة وال ساكنة. "   ل"التصحيح هنا ألن )الواو( يف المفرد 

على  "ر ان": الذي ارتوى من الماء، جمعوا "ر ان"وجمعت العرب 

الواو وقعت يف جمع قبلها  "رواُّع " "ورجالع رواُّع "، "رجلع ر ان"، "رواُّ"

الم ُمعتلة، ونحن فلماذا صحت ولم ُتعل؟ ألن ال "رواُّع "كسرة وبعدها ألف 

، وتجمع "أج اُّ"ُتجمع على  "ج "اشرتطنا أن تكون الالم صحيحة، وكذلك 

ولم ُتعل؛ ألن الالم  "ج اُّ"وصحت الالم وصحت العين هنا  "ج اُّع "على 

 ُمعتلة.

 :  ْ  قال ابن مالِّ

ِْ َوفِةةةةةةة  فَِعةةةةةةةْل  َ ا فَِعَلةةةةةةة ح   َوَصةةةةةةةحَّ

 

 َوْجَ ةاِن َواإِلْعةةالَل  َأْوَلةةى َكاْلِحَيةةْل  

 



 

 
e 

g h 

f  459 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

عرفنا من قبل أن من الشروط يف إعالل الجمع: أن يكون بعدها، أن يكون بعد  

أما إذا لم يكن بعدها  "ْياب"العين الواقعة حرف علة، أن يكون بعدها ألف مثل: 

ألف؛ قبلها مكسور وليس بعدها ألف فما ُحكمها حينئٍذ؟ ال تخرُج عن إحدى 

 حالتين: 

مختومة بتاء تأنيث يف ما قبلها مكسور،  يعني :"فعلْ"إما أن ْك ن على ودن -

 "ع  ض "ليس بعدها ألف؛ فُحكمها حينئٍذ التصحيح وال ُتعل، نحو:  "فعلْ"

: هو الُمسن من اإلبل يعني كبير السن من اإلبل، وبه والع  ُيجمُع على عودة، 

، صححوا أم أعلوا؟ "عودة"ُشبه اإلنسان الكبير فُسمي عوًدا، جمعوها على 

وهو بمعنى كوب، جمعُه  :"ك د"وجود األلف، وكذلك  صححوا لعدم

 بالتصحيح لعدم وجود األلف. "كِ دة"

: يعني ليس بعد "فعلْ"، إما أن يكون على وزن "فِعل"أو  ك ن على ودن -

 العين ألف لكن مختوم بتاء التأنيث، وهذا ُحكمه وجوب التصحيح.

ُه ألف وليس يعني ما قبله مكسور لكن ليس بعد "فِعل"أو  ك ن على -

مختوًما بتاء التأنيث؛ فهذا جاء فيه اإلعالل وهو األكثر وجاء فيه التصحيح، وهو 

: وهي المطر "  مْ"قليٌل عند ابن مالك وعند غيره شاذ، مثال ذلك: لو جمعت 

، ديم: على وزن "   ": "  مْ"الُمستمر بال صوت، كنت تقول يف جمع 

( ما قبلها مكسور، لكن ليس بعدها ألف؛ ، )الياء( كما ترون وقعت )عينًا"فِعل"

، وهنا جاء " وم"قلنا:  "واوِ "ولو أعللنا بقلبها  "   "إن صححنا ُقلنا: 

ُتجمع على قامات  :"قام"، وكذلك "   "التصحيح وهو األكثر يقولون: 

فجمعت  :" اجْ"، وأما "قي ": تجمع على: "قيمْ"أو  "قي "وُتجمع على 

 ."  ج"، وجمعت على "ج  ا "، وعلى " اجاَ"على 

هذا بالتصحيح وال باإلعالل؟ هذا بالتصحيح وهو قليل  "و  ج"حاجة: 
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مأخوذة من أي فعل؟  "  مْ"؟ "  مْ و   "عند ابن مالك وشاٌذ عند غيره، وأما  

أعلت الواو أو صحت؟ أعلت؛  "   "من دام يدوم إًذا فاألصل )واو(، وقولنا: 

ْض "ك اإلعالل،  "فِعل"إًذا األكثر يف  ْض "، و"   "و "  م ، قيمة من "قيم"و "قيم

 قام يقوم، والتصحيح قليٌل أو شاذ.

والثور معروف وهو الذكُر من البقر  "ْ ر"لو وقفنا بعد ذلك عند قولهم 

بالتصحيح أم  "أْ ار"جمعته العرب على عدة جموع، فقالوا مثاًل يف جمعه: 

ن )واو( وهي )واو( عينه كما ترو "فعل"هذا على وزن  "ْ ر"باإلعالل؟ 

هذا بالتصحيح أم باإلعالل؟ بالتصحيح، قياس أم شاذ؟  "أْ ار"ساكنة، وقالوا: 

؟ ُتعل "أْ اب"و "ْ ب"، و"ْياب"و "ْ ب"الواو الساكنة متى ُتعل كما يف 

تصح ألن ما  أْ اب، و"ْ ب وْياب"إذا كان قبلها كسرة وبعدها ألف، كما يف 

 مفتوح؛ إًذا على القياس، أفعال على القياس. ما قبلها "أْ ار"قبلها مفتوح، و

باإلعالل أم بالتصحيح؟ باإلعالل، قياس أم  "ْيار" "ْ رض "وقالوا: يف جمع 

قياس؛ ألن ما قبلها مكسور وبعدها ألف يف جمع، وقالوا يف  "ْيار"غير قياسي؟ 

يف التصحيح، ولكنه قياس أم غير قياس؟ قياس؛  "ِْ رَ"، "ِْ رَ" :"ْ ر"جمع 

ِْ "القياُس فيها التصحيح كما قال ابن مالك:  "فِعلْ"ن أل ، "وصحح ا فعل

 قياُسها التصحيح. "فِعلْ"

 "فِعلْ"، باإلعالل فهو قياسي أم شاذ؟ شاذ ألن قياس "ْيرة"وقالوا: 

، الياء قبلها كسرة لكن بعدها راء "ْيران": "ْ ر"التصحيح، وقالوا أيًضا يف جمع 

؟ لماذا غير "ْيران"ياًء يعني هذا قياسي أم غيُر قياسي  ال ألف؛ فالواو ُأعلت ُقلبت

قياسي؟ تذكر المواضع السابقة، قلنا يف المواضع السابقة: أن )الواو( إذا سكنت 

: من الوزن، "ميزان"بعد كسر متى ما سكنت بعد كسر ُتقلُب )ياًء( كما يف 

ى سابقة، تقلب هذه المواضع القياسية للقلب، لكن طبًعا مسألة أخر "ميزان"



 

 
e 

g h 

f  461 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 نعم.

سكنت الواو  "ْ ر ْ ران"من  "ْ ران"نعم الواو سكنت أصلها  :"ْيران"

 ."ثيران"بعد كسر وقلبت ياًء، وقيل 

 :  بعد يلِّ قال ابن مالِّ

َلةةةْب  َِ  َواْلةةةَ او  ٍَِمةةةا َبْعةةةَد َفةةةْتَ َ ةةةا اْن

 

ْعَ َيةةاِن   ْرَاةةَياِن َوَوَجةةْب    َكاْلم 

 َألِةةةةْا  إِْبةةةةَدال  َواوض َبْعةةةةَد َاةةةة   ِمةةةةنْ  

 

 

 

ا لَ ةةا اْعت ةةرِْ   َِ ةةْ ِقنض بِةة  َوَ ةةا َكم 

 يكر  نا م اِعا لِلب ال او  اُِّ.-  

 ويكر م اِعا لِلب ا لا واِو.-

 ويكر م اِعا لِلب الياُّ واِو.-

نحن ذكرنا يف أول الشرح أننا سنشرح أبيات ابن مالك على ترتيب األلفية، فإذا 

ا سنعود ونجمع النظائر فنذكر الهمزة انتهينا من شرح باب اإلعالل وشرح أبياهت

ُتقلب )واًو( متى؟ وتقلب )ألًفا( متى؟ وتقلب )ياًء( متى؟ بحسب المواضع، ثم 

نذهب على األلف ونعرف متى ُتقلب همزًة ومتى تقلب ياًء، ومتى تقلب واًو 

 بحسب المواضع حتى ننتهي؛ لكن اآلن نتبع ابن مالك يف شرح أبياته.

 إذا كانت  -الموضع الذي ذكره هنا لقلب الواو ياءً – ُِّ فم اع قلب ال او  ا

الواو الًما وهي رابعًة فصاعًدا، وقبلها فتحة، إذا وقعت الواو حرًفا رابًعا فصاعًدا: 

 رابًعا، خامًسا، سادًسا، وقبلها فتحة فإهنا ُتقلُب ياًء.

 مثال ذلك: 

 (.00:25:08@)  الب:

ط أن تكون الًما، يعني يف موضع الالم ال ُيشرتُط فيها ذلك؛ وإنما ُيشرت الشيخ:
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من الكلمة؛ سواًء كانت متطرفة أو تالها اتصل بالكلمة شيء، إذا كانت الًما مثاًل  

 تكون يف األخير قد يتصل بالكلمة شيء ومع ذلك ُتقلب.

الياء هنا اتصلت بالتاء، وإن كانت  "أرايع  د ِدا"، "أرايع  د ِدا"مثل: 

أرايع  "لت هبا، لكن الياء وقعت هنا الًما للفعل التاء كلمة أخرى لكن اتص

َ  "، أرضيُت هذه من الرضوان يعني أن الالم واو، وأصُل الكلمة: "د ِدا أرا 

 ."أرايع  "ووقعت الواو رابعًة وقبلها فتحة، فقلبت ياًء، فيقال:  "د ِدا

رايان"وكذلك لو قلنا:  : أيًضا من الرضوان، الالم واو، وأصل الكلمة: "م 

رايان"فوقعت الواو رابعًة قبلها فتحة وُقلبت ياًء:  "را انم  " ، وكذلك "م 

 وقعت الواو رابعًة بعد فتح وُقلبت ياًء. "  را ان"أصُلها:  "  رايان"

الياء وقعت رابعة،  "أنا أ را  د ِدا"؟ "أنا أ را  د ِدا"ما رأيك لو قيل: 

 "أنا أ را "صل الكلمة أليس كذلك؟ وُأرضي من الرضوان، إًذا فالالم )واو( وأ

..أعلت لهذه القاعدة أو لقاعدٍة أخرى؟ .إًذا ُأعلة الواو بقلبها ياًء، "أنا أرا "

وقعت رابعًة بعد كسر ما  "أرا "القاعدة هنا تقول: إذا وقعت رابعًة بعد فتح، و

 تدخل تحت هذه القاعدة.

)ياًء(  تدخل تحت قاعدٍة سابقة وهي أن )الواو( إذا تطرفت إثر كسر ُتقلب

تطرفت )الواو( إثر كسر فقلبت )ياًء(،  "را "أصلها  "را "مثل: 

؛ إًذا هذا المثال يدُخل يف قاعدٍة سابقة أما "أ را "ومثل:  (28:35:00@)

رايان"أو  "أرايع  "قاعدُتنا فيُدخل فيها نحو:  ، "أ عيع  "، أو نحو: "م 

َ  "، األصل: " عا  دع "من  "أعد ع  " "أ عيع  عليه" ، وُقلبت "أ ع 

 )الواو( ياًء ألهنا وقعت خامسًة بعد فتح.

تناول  "ع ا  ع  "، ومعنى "ع ا  ع  "، من "أع يع  "وكذلك لو ُقلنا: 
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َ  "الشيء: أي تناولته؛ إًذا فأصل  أع  َ"الشيء،  : أع   وُقلبت  "أع يع 

 )الواو( ياًء لوقوعها رابعًة بعد فتح.

ع يان"وكذلك لو ُقلنا:  ع يان   رايان"ن مالك: وهذا مثاُل اب "م   ."الم 

َ  "بخالف  لماذا لم ُتقلب )الواو( )ياًء(؟ ألهنا ليست رابعًة فصاعًدا  " ع 

َ  "بل ثالثة، وكذلك:  الُحكم ُمختٌص بالرابعة فصاعًدا؛ طبًعا نحن ال نضع  "سم 

القواعد، يعني فقط ُنقعد لكالم العرب الذي سمعناه عن العرب، فالعرب تقلب 

 تقلب الثالثة.الرابعة وال 

َض ": ثم يقول ابن مالك  ، بل هذا الذي شرحناه "وال او ٍِما بعد فت

قبل قليل من كون أن )الواو( إذا وقعت رابعًة بعد فتح ُتقلب )ياًء (هذا هو قول ابن 

َض  نِلب"مالك:  ع يان   رايان": أي ياًء انقلب "وال او ٍِما بعد فت ، "كالم 

ع يان "ونه )الًما( بعد فتح على )ياء( نحو: يقول: ينقلب )الواو( حالة ك الم 

 ؛ هذا موضع قلب الواو ياًء. "  رايان

  ِفإذا وقع بعد ضم، )األلف( إذا وقع بعد ضم  :وأما م اع قلب ا لا واو

أما إذا انقلبت ألف  "ك  ْب"نبنيها للمجهول:  "كاْب"فإنه ُيقلب )واًو( نحو: 

 عت بعد ضم.ألهنا وق "ك ْب"إلى )واو( يف  "كاْب"

 "كاتب"لماذا انقلبت ألف  "ك  تب"لو صغرناها نقول:  "كاْب"وكذلك  

 ؟ لوقوعها بعد ضم."إلى )واو( يف كويتب

 ."ااربع وا  رب"و، "وا رب اارب"وكذلك: 

  ُِّالياء( ُتقلب واًو فإذا سكنت بعد ضٍم يف ُمفرد:  ،وأما م اع قلب ال او  ا(

 إهنا ُتقلُب واًو طبًعا لمناسبة الضم.)الياء( إذا سكنت بعد ضم يف ُمفرد ف

، من ماذا؟ "أوقن باهلل فأنا م قن"فأنا ماذا؟  "أوقن  باهلل"مثال ذلك لو ُقلت: 
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، "وقين"ليست  " ِين"يعني الفاء: ياء،  " ِين"ما أصُل الكلمة؟ من اليقين  

ثم ُقلبت  "أو ِن": "أوقن"، إًذا أصل الكلمة يف "أ فعل" "أوقن"، و" ِين"

 ."أوقن"وقلبت الياء واًو:  "أو ِن"ا أصله

وُقلبت الياء واًو ألهنا سكنت بعد ضٍم يف  "و ِن"أصُلها  "ووقن"وكذلك: 

 ُمفرد.

مأخوذٌة من ماذا؟ من الُيسر، ففاء الكلمة )ياء( وأصل  "م سر"وكذلك: 

يسر"الكلمة:   ."م سر"ثم قلبت الياء واًو يف هذه القاعدة وقيل  "م 

لماذا لم ُتقلب الياء واًو؟ لم  "أ ِن" "أ ِن د ِدا باهلل" بخالف ما لو ُقلت:

 تسبق بضم، أي سكنت لكن لم ُتسبق بضم.

يام"وبخالف  ياِما"وقال:  " ام   ي   ": مصدر "    " يام"، " يماِنا، و  

يام"لماذا لم ُتقلب الياء واو؟ الجواب: ألهنا لم تسكن، مع أهنا مسبوقة بضم    " 

 لكن هي لم تسكن.

جمع ابن مالك الكالم على قلب األلف واًو، وقلب الياء واًو اللذين وقد 

 :"َوَوَجْب " "شرحناهما قبل قليل يف قوله: 

 إِْبةةةةةَدال  َواوض َبْعةةةةةَد َاةةةةة   ِمةةةةةْن َألِةةةةةْا 

 

ا لَ ةةةا اْعت ةةةرِْ    َِ ةةةْ ِقنض بِةةة  َوَ ةةةا َكم 

نحو: يقول: يجُب أن ُتقلب األلف والياء إذا وقعا بعد ضٍم أن ُيقلبا إلى واو  

 : ثم قال ابن مالك  ،"م قن"

ْ م  فِةةةة  َجْمةةةةعض َكَمةةةةا  َو  ْكَسةةةةر  اْلَمْعةةةةم 

 

ةةةال  ِ ةةةْي ع ِعنْةةةَد َجْمةةةِع َأْ َيَمةةةا  َِ    

هذا البيت ُمرتبٌط بالبيت السابق، البيت السابق ماذا قررنا يف الياء إذا كانت  

عد ضٍم يف ُمفرد، ساكنًة وقبلها ضم؟ تقلب واًو لكن هناك ُقلنا يف ُمفرد، إذا سكنت ب

 فإذا سكنت بعد ضم يف جمع؛ فُحكمه يف هذا البيت قال: 
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ْ م  فِةةةة  َجْمةةةةعض َكَمةةةةا  َو  ْكَسةةةةر  اْلَمْعةةةةم 

 

ةةةال  ِ ةةةْي ع ِعنْةةةَد َجْمةةةِع َأْ َيَمةةةا  َِ    

يقول: سبق أن الياء الساكنة إذا وقعت بعد ضٍم فإهنا ُتقلُب إلى واًو نحو:  

خاٌص يف المفرد، فإذا وقع ذلك يف جمع؟ وسبق أن نبهنا على أن ذلك  "م قن"

، "بيعاُّ"أو  "أبي "وجب قلُب الضم كسًرا وتصحيح الياء، مثال ذلك: جمع 

وسبق لنا يف جمع  "أخعر وخعراُّ"و "أ مر و مراُّ"مثل:  "أبي  وبيعاُّ"

علض "ُيجمعان على  "أفعل وفعالُّ"التكسير أن  مر"بالتكسير،  "ف   "أ مر   

مر"و  كما يقول ابن مالك. "أ مرض و مراُّ"لجمع  "فعلع " " مراُّ   

فعل: بضم الفاء وسكون العين، ومن  "ف علض "إًذا فأفعل وفعالء ُيجمعان على 

وكان القياس أن  "ف علض "يجمعها قياٌس على ماذا؟ على  "وبيعاُّ أبي "ذلك: 

فاجتمعت الياء الساكنة بعد ضم، لو كان ذلك يف ُمفرد لكنا قد  "ب ي ع "تقول: 

يعني  "يف الجمع ُتصحح الياء"الياء واًو؛ لكن هذا يف جمع يقول ابن مالك: قلبنا 

ُتبقيها ما تعلها ما تقلُبها، تصحح الياء؛ ماذا تفعل؟ نأيت للحركة للضمة ونقلُبها 

 ."بي ع ": "أبي  بيعاُّ"كسرًة لمناسبة الياء، يقول العرب يف جمع 

لسابقة، الحظتم أن الذي لو الحظتم يف أحكام اإلعالل عموًما يف المواضع ا

يغلب الحركة أم حرُف العلة؟ نعم األصل يف اإلعالل أن الحركة هي التي تغلب 

أما أن  "ِْ اب"نقول يف األصل:  "فعال"نجمعها  "ْ ب"وتؤثر يف حرف العلة، 

لكن هم يغلبون  "ْ اب"وتغلب الواو فنقول:  "ْياب"تغلب الكسر فنقول: 

 ."ْياب": الحركة نقول

نغلب  "ِم دان"من الوزن لكان األصل أن ُيقال:  "م عال"ا مثاًل: لو قلن

 وهكذا. "ميزان"الكسرة فنُعل الواو، أو ُنغلب الكسرة ونقلب )الواو( نقول: 

األصل يف اإلعالل أن تغلب الحركُة حرف العلة، وكالمثال السابق كما ُقلنا يف 
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يف الجمع، يف جمع من أجل الحركة، لكن ُهنا  "م قن"وقلنا:  "م قن م  ِن" 

انقلبت الحركة أو حرف العلة؟ حرف العلة لماذا؟  "بي "قلنا:  "أبي  بيعاُّ"

من "نحن ُنقعد له؛ لكن نحاول أن ُنعلل فعللوا وقالوا:  -طبًعا هذا كالم العرب-

 الُمقرر يف الجمِع والُمفرد أيهما أخف الجمع أم الُمفرد؟ الُمفرد أخف من الجمع.

واو والياء أيهما أخف الياء أم الواو؟ الياء؛ ألن الواو أم ومن الُمقرر يف ال

الضمة، والضمة معروفة أهنا أقوى وأثقل الحركات، فأنت إذا قلت اآلن يف جمع 

 ؛ أنت بين أمرين: "ب ي "قلت يف القياس:  "ف عل"على  "أبي  وبيعاُّ"

 فجمعت "ب ض"إما أن تعل الياء فتقلبها إلى ماذا؟ إلى )واو( فتقول: -

فُتبقي ثقل  "بي "حينئٍذ ثقل الجمع وثقل الواو، أو أن تغلب الكسر فتقول: 

الجمع أو تجمع بين ثقل الجمع وخفة الياء، وهذا الذي فعلت العرب، قالوا: هنا 

 ُغلبت الحركة لكي ال يجتمع ثقالن يف الكلمة، ثقل الجمع، وثقل الواو.

باإلعالل وال  "ْياب"يقولون ماذا؟  "فعال"على  "ْ ب"فإن قلت يف جمع 

أنتم -بالتصحيح؟ باإلعالل، لماذا أعلوا هنا وقلبوا )الواو( ياًء يف الجمع؟ لو قيل

لم ُنعل الياء لقلبها )واًو( وإنما نقلب الضمة  "ب ي "وُقلتم: إن  -قبل قليل عللتم

لماذا؟ لكي ال تنقلب الياء إلى واو؛ فيجتمع على الكلمة  "بي "كسرة فنقول: 

 وثقل الواو. ثقل الجمع

لكنهم ُيعلون  "ِْ اب"القياس:  "فِعال"على  "ْ ب"لو قلنا يف جمع: 

يف الجمع؟  "بي "لماذا أعلوا هنا يف الجمع ولم ُيعلوا يف  "ْياب"فيقولون: 

بإعالل )الواو( إلى )ياء( اجتمع يف  "ْياب"نعم، للعلة نفسها؛ ألنك إذا ُقلت: 

الجتمع ثقل الضم وثقل  "ِْ اب"ُتعل يف  الكلمة ثقل الجمع وخفة الياء، ولو لم

الواو طبًعا هذه تعليالت فقط؛ ليس معنى ذلك أهنا حاكمة ليست هي الحاكمة، 

 هي تعليالت.
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، "أ ي   يماُّ"، فقال: "أ ي "ومثال ابن مالك الذي ذكره وهو جمُع 

: هو مرٌض ُيصيب اإلبل فتهيم على وجهها وال تقر، وتشرُب وال تروى، ال ي و

كان ُحبها أشغله عن نفسه؛  " ام ف الن  ب النْ"ذلك ُسمي شدة الُحب بذلك: ومن 

ْع  يماُّ"، أو "جملع أ ي " "أ ي "فإذا جمعت:  ، أو "رجلع أ ي "أو  ،"ناق

، " ي ": "أ ي "، فيقال يف جمع "ف عل"فقياُسه أن ُيجمع على  "امرأةع  يماُّ"

لياء واًو فيجمعوا ثقل الجمع بالتصحيح، لماذا صححوها؟ لكي ال يقلبوا ا " ي ع "

 وثقل الواو.

 .  ْ  قال ابن مالِّ

ةةةةةةةْ  ر  َّ اْلَيةةةةةةةا َمَتةةةةةةةى  ةةةةةةةَر اْلعَّ ْْ  َوَواِوا ا

 

ةةةا  َْ ْعةةةلض اْو ِمةةةْن َقْبةةةِل 
 أْلِ ةةةَ  ٍََم فِ

  َْ َر ةةةةةةد  ِْ  َكَتةةةةةةاُِّ َبةةةةةةانض مةةةةةةْن َرَمةةةةةةى َكَم

 

  َْ ا إَِيا َكَسةةةةةةةب َعاَن َصةةةةةةةيََّر َِ  َكةةةةةةة

كسر فما ُحكمها؟ الواو إذا تطرفت إثر كسر سبق لنا أن الواو إذا تطرفت بعد  

 فما ُحكمها؟ ُحكمها أن ُتقلب )ياء( سواُء:

، أو تطرفت تطرًفا ُحكمًيا "را "أصلها  "را "تطرفت تطرًفا حقيقًيا ك-

 من الشجو. "امرأةع ش يْ"بأن كان بعدها تاُء التأنيث مثل: 

 ئدتان، تذكرون ذلك.أو تطرفت تطُرًفا ُحكمًيا بأن كان بعدها ألٌف ونوٌن زا-

وقلنا هنا: يف كوهنا متطرفًة تطرًفا ُحكمًيا بعدها ألٌف ونون زائدتان ليس هناك 

مسموٌع لهذا الُحكم، ولكن نأيت له بمثاٍل مقيس يسمونه بناء، كما لو بنينا مثل 

من الغزو، خذ الغزو اسًما على بناء: يعني على وزن، يعني على مثال،  "اربان"

َغَضري، َغزي، َضَرَب، غزوان، وال "ضربان، ماذا ستقول؟ يعني على صيغة 

 باإلعالل. "غز ان"بالتصحيح،  "غزوان"غزيان؟ 

ونحُن قلنا إن الواو إذا تطرفت إثر كسر ُتعل أو ُتصحح؟ ُتعل، إًذا نقول: 
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هذا ُيسمى باب البناء، وهو من أبواب الصرف  "غز ان"؟ "غزوان، أو غز ان" 

اس؛ ألن باب األسماء، التسمية األعالم يف اللغة العربية القائمة على ُمجرد القي

ا، فباب اإلعالم تكُثر فيه الجدة، كما ترون عند الناس اآلن ُيحبون أن  واسٌع جدَّ

يأتوا بأسماٍء جديدة، لك أن تبني من الكالم العربي على أوزاٍن لم ُتسمع ولكنها 

 مقيسه.

شيء ويأيت له باسٍم جديد، لك  إنسان عنده مثاًل محل أو شركة أو اخرتاع، أي

 -جاك ولد–أن ُتسمي باسٍم ُمستعمل؛ ال بأس، ُيسمى هذا العلم المنقول، تسمي 

نقلته من  "منصور"نقلته من اسم الفاعل من نصر فهو ناصر، أو  "ناصر"فُتسميه 

فإذا أردت اسًما  "نصر  نصر نصِرا"نقلته من المصدر  "نصر"اسم المفعول، أو 

 ي لم ُيستعمل من قبل لك أن تستعمل هذا الباب باب البناء.ُمرتجاًل يعن

فهذا  "نِصران"فتقول:  "اربان"على وزن  "النصر"تقول مثاًل سآخذ من 

جائٌز يف األعالم ليس جائز يف األفعال واألسماء الُمشتقة، يف األعالم ال بأس 

معنى  بذلك، ُتسمي الشركة أو ُتسمي المحل بمثل هذه األسماء الجديدة؛ هذا

؛ فهذا األمر شرحناه من قبل، وهو أن الواو إذا تطرفت إثر كسر "البناُّ"قولهم 

 ُتقلب ياًء.

هنا اآلن يتكلم ابن مالك يف البيتين السابقين على نحو هذا الُحكم، لكن 

فما ُحكمها؟ حكمها أن ُتقلب واًو،  "الياُّ أ ِعا إيا ْ رفع إْر ا ض ")الياء( يقول: 

ة هي التي تغلب حرف العلة؛ سواٌء تطرفت الياء تطرًفا حقيقًيا كما ُقلنا دائًما الحرك

 : بمعنى ما أقضاه، يعني ما أحسن قضائه."قع  الرجل  "يف قولهم: 

وقد سبق يف باب التعُجب إن ُكنتم تذكرون أن التعُجب له صيغتان قياسيتان: 

ذا أردت هبا وله أيًضا صيغٌة قياسيٌة ثالثة وهي فُعل، إ "ما أفعله ، وأفعل به"

تنقلُه  "فع ل"أو  "فِعل"أو  "فعل"التعُجب فلكم أن تنقل أي فعٍل ثالثي من بابه 
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 للداللة على التعُجب: "فع ل"إلى صيغة 

قعى "، من القضاء، "قعى  ِع "، "قعى"فالفعل الذي عندنا: 

: يعني فعل القضاء، فإذا أردت أن تتعجب من ُحسن قضائه لك أن تقول: " ِع 

، أو أن تصوغ الفعل على "أقع  به أفعل به"، أو "ما أفعله" "َما أقعا"

 يعني ما أحسن قضائه. "قع  د دع " "قع "تقول:  "َفع ل"

َ  وأرم  به"، تقول: "رميه"وكذلك لو تعجبت من  ، أو تصوغ الفعل "ما أرما

رم ، رم  "ماذا تقول؟  "رمى"من  "فع ل"على فُعل، فإذا صغت الفعل على 

، يعني الالم ياء فأصُل الفعل: "رمى  رم "ا من الرمي من مع أهن "الرجلِ 

ل" "واوِ "فتطرفت الياء إثر ضم فُقلبت  "رم  " يعني: ما أحسن  "رم  الرج 

ل  "يعني ما أهناه: أي ما أعقله، أو  "ن   الرجل  "رميه، أو  : يعني ما "سرو الرج 

 أقوى سيره يف الليل، وهكذا.

إذا تطرفت إثر ضٍم تطرًفا حقيقًيا؛ فهذا ما ذكره  قلنا: إن ما ذكرناه من أن الياء

ْ  ر  َّ اْلَياُّ َمَتى أْلِ َ  ٍََم فِْعلض "ابن مالك يف قوله:  َر اْلعَّ ْْ ، يعني أن الياء متى "َوَواِوا آ

 ما كانت:

-: ِفا  ِيِِيا ٍم فعلض ِْ ْ ر  ت رف فإهنا ُترُد )واًو( ُتقلُب )واًو( إذا كانت إثر  أب م 

 ضم.

كمِيا،أو ك- تأنيث، هي الم الكلمة  "هاءُ "بأن يكون بعدها  ان الت ر   ْ رِفا   

يعني أخر حرف صحيح فيها لكن بعدها تاء تأنيث فيكون التطرُف ُحكمًيا، هذا 

 ليس له مثاٌل مسموع، وسنأيت له بمثاٍل مقيس من باب البناء.

اُّض كَ "فهذا الذي ذكرُه ابن مالك يف قوله:  َْ َتاُِّ َبانض مْن َرَمى أْو ِمْن َقْبِل 

 َْ َر د  ِْ  "مِدرة"، "مِدرة"على مثال وبناء  "رمى يرمي"، لو بنينا من الفعل "َكَم
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يه أم مرم َ" "مِدر مِدور  "؛ هنا نقول ماذا؟ "م علْ"على وزن   ُنعل أم  "مرم 

لماذا أعللنا بقلب الياء واًو؟ ألهنا تطرفت إثر  "مرم َ"ُنصحح؟ ُنعل، إًذا نقول: 

 كان الطرُف ُحكمًيا.ضم، وإن 

أو كان التطرُف ُحكمًيا بأن كانت الم الكلمة وبعدها ألٌف ونون زائدتان، -

وهذا أيًضا ليس له مثاٌل مسموع فنأيت له بمثاٍل مقيس من باب البناء؛ وهذا الذي 

َْ "ذكره ابن مالك يف قوله:  ا إَِيا َكَسب َعاَن َصيََّر َِ على  "رمى  رم "، لو جعلت "َك

هذا اسُم مكان يف بالد قيس، موضع اسمُه سبعان  "سبعان"، و"ب عانس"مثال 

يان"كنا نقول ماذا؟  "فعالن"على وزن   "رم ان"؟ "رم ان"أم  "فعالن رم 

 باإلعالل؛ ألن الياء تطرفت إثر ضم، وإن كان التطرف حكمًيا.

، أو "رمى  رم "إًذا نعرف من ذلك لو أن أحًدا أخذ من كلمًة الُمها ياء ك

، وأتى بكلمٍة جديدة حدث فيها هذا الُحكم، " د    دب"أو  "ى  ِع قع"

القياس أن  -وإن لم ُيسمع عن العرب-أن الياء تطرفت إثر ضم؛ فنقول له: القياس 

 تقلب الياء واًو، هذا الذي ُكنا نقولُه يف معنى القياس.

ير هو معرفُة حكم الشيء غير المسموع، القياُس ال ُيطبق إال يف غ الِيا :

المسموع، المسموع هو الحكم، والقياس: القياس إنما يكون يف غير المسموع، 

تقيسُه على ماذا؟ الشك أنه يقيسُه مسموع، وإن كان المسموُع ُكله آيتٍ على طريقٍة 

 واحدة فالقياُس عليه.

فإن كان المسموع على أكثر من وجه؛ إن كانت الوجوه كثيرة قس عليها 

يجوز، وإن كان أحدهما كثيًرا واآلخر قلياًل فالجمهور جمعًيا؛ هذا يجوز وهذا 

يرون أن القياس إنما يكون على الوجه الكثير، والقياس صحيٌح فصيٌح يف نفسه 

 ولكن ال ُيقاُس عليه.
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   ِا الباب بِ له:  ْ  خت  ابن مالِّ

ْعَلةةةةةةةى َوْصةةةةةةةَ ا ةةةةةةةْن َعْينِةةةةةةةا لِ   َْك   َوإِْن 

 

      ْ اَي بِةةةاْلَ ْجَ ْيِن َعةةةنْ   َِ  ْلَ ةةةىَفةةة

، وبقي يف ذهني إلى اآلن مع أين "يروى"عندما حفظُت األلفية حفظُت البيت:  

 ومع ذلك أخطأت مرتين. "ُيروى"ليس ب  "  ل ى"قبل أن أشرحه أقول انتبه: 

 (00:60:51@)  الب:

؛ ألهنا ُتخالف السجعة األولى: "يروى"ما تصير  "  ل ى"ال هي البد  الشيخ:

فهذا يعني أهمية أن اإلنسان إنما يحفُظ يف  "  ل ى"ا : تنتهي بالفاء إذً "وصا"

البداية حفًظا صحيًحا ولو كان حفًظا ُمتمهاًل، لكن يتأكد أن ما يحفظُه صحيًحا 

 سواء من حيُث النُطق أو من حيُث الكلمة.

ُفعلى: بضم  "ف على": إذا وقعت الياُء عينًا لوصٍف على وزن يقول 

فيجوز لك فيها الوجهان، يجوز  "َفعلى"ليست  "ف على"الفاء، وسكون العين، 

أن ُتعل بقلب الياء واًو فحينئٍذ تبقى الضمُة على حالها، ويجوز أن ُتصحح الياء 

ا كيء، "أنرى: بإبقائها ياًء؛ فيلزُم من ذلك أن تقلب الضمة كسرة، نحو: 

ا ماذ "أفعل  ف على"لو أردنا األنثى المؤنث من األكيس:  "وا ايق، وا  يب

 نقول يف مؤنث األكيس؟ 

ْ صحَ:- ، "امرأةع ايِى"، ومؤنث األضيق: "كيسى"تقول:  لِّ أن 

واألصل هنا الياء؛ ألن األكيس من الكيس، واألضيق  " يبى"ومؤنث األطيب: 

 من الضيق، واألطيب من الطيب.

ْععل بِلب الياُّ واوِ - ك سا: امرأةع ك سا، وامرأةع  ":؛ فتقول حينئذٍ ولِّ أن 

 بقلب الياء واًو وتصحيح الضمة. "امرأةع   باا قا، و

، تجعلها "ف على بالياُّ"القياس أن تقول ماذا؟ تجعلها على  وكان الِيا ،-
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؛ والثقل واضح، ففرت "كويسى، وطويبى، وُضيقى"بالياء فتقول:  "ف على"على  

 العرب من الثقل ُهنا بإحدى طريقتين: 

 رلب العمْ على ا صل يف اإلعالل ْ ؛ فتقلب الياء واًو فتقول: إما أن 

 ."ضوقا"و "كوسا"، و"طوبا"

  ْصحح  ا وِْلب العم ْ ْ رلب  ر  العلْ فت ربع الياُّ  إلى كسرة  أو أن 

 ."طيبا، وكيسا، وضيقا"فتقول: 

 اب   يب   يِبا "، ُيقال: " اب   يب  "لو كانت مصدر  "  با"بخالف 

در طبًعا من األسماء غير لم تكن وصًفا، المص "  با"لو كانت مصدًرا  "و  با

األوصاف، والشرط ُهنا أن تكون عينًا لُفعلى وصًفا، وعلى أن تكون وصًفا يجوز 

 فيها الوجهان.

 "  با"أما إذا كانت اسًما غير وصف فليس لك فيها إال اإلعالل، فتقول: -

 ." اب   يب  يِبا و  با"

كن وصًفا فأيًضا اسًما للجنة، فإذا صارت اسًما لم ت "  با"أو إذا جعلت -

الوصف،  "ف على"باإلعالل أيًضا ألن الوجهين ال يجوزان إال يف  "  با"تقول: 

 أما ُفعلى االسم فليس فيها إال اإلعالل.

هل يصح  "فعلى"ُفعلى أيًضا، "هذه  "أولى"، وأن نتأول "أولى"لو قلنا: 

لكالم على فيها الوجهان: اإلعالل والتصحيح؟ ال، ألن العين واٌو ليست ياًء وا

الوصف إذا كانت عينُها ياًء؛ فلك أن ُتصححها ياًء ولك أن تقلبها واًو، أما  "ُفعلى"

 ."أولى"إذا كانت واًو فليس فيها إال التصحيح 

يعني فاُء والعين واوان؛ فهذا ما يتعلق  "وول"أصلها من  "أولى"وعرفنا أن 

كان هناك من سؤاٍل فيه  بالباب الذي جعلُه ابن مالك يف أول كالمه على اإلعالل،
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ألين سأنتقل اآلن للكالم على الفصول التي ذكرها ابن مالك بعد هذا الباب، 

 تفضل.

 (.00:66:56@)  الب:

وصًفا وعينها ياء؛ جاز لك  "ف على"وصف إذا كان وصًفا، إذا كانت  الشيخ:

كانت التصحيح، وجاز لك اإلعالل، اإلعالل ال يجُب اإلعالل إذا كانت اسًما، إذا 

مصدًرا، أو اسًما للجنة فليس  "  با"اسًما ال وصًفا، كما لو جعلت  "ف على"

 اب الش ُّ   يب   يِبا "، مصدر ألهنم يقولون: "  با"فيها إال اإلعالل فتقول 

 ." يب"، فتكون المصدر بمعنى "و  با

، والوصف يأيت على "ُفعلى"المصدر يأيت على  "فعلى"ما كانت على 

استعملتها  "ال يب"كال يف ذلك؛ فإن جعلتها مصدًرا بمعنى ال إش "ف على"

هذه  "أفعل"مؤنث  "ف على"استعمال الطيب فحينئٍذ تكون اسًما، فإذا استعملتها 

 امرأٌة طوبا: يعني طيبة فحينئٍذ تكون وصًفا، نعم.

إلى أول فصٍل عقده بعد هذا الباب، وهذا  بعد ذلك ينتقل ابن مالك 

إذا كان  "َفعلى"و "ف على"ك وخصصُه لبيان ُحكم الم الفصل جعله ابن مال

إذا كان حرف علة،  "َفعلى"إذا كان حرف علة، والم  "ف على"معتاًل، الالم: الُم 

 : ما ُحكمه حينئٍذ؟ فقال 

َْةى اْلةَ او  َبةَدْل 964  .ِمْن ٍَِم َفْعَلى اْسِما َأ

 

ةةةةَ   َغالِِبةةةةا َجةةةةا َيا الَبةةةةَدْل   ِْ  َ ةةةةاُّض َكَت

ْعَلةةةى َوْصةةةَ ا.بِةةةالْ 965   َعْكِء َجةةةاُّ ٍَم  ف 

 

ْصةةةةةَ   َنةةةةةاِ ِرا ٍَ َ ْخَ ةةةةةى   َوَكةةةةةْ ن  ق 

، وتكلم يف البيت الثاين على "َفعلى"إًذا فتكلم يف البيت األول على ُحكم الم  

، وإنما ذكر هذين البيتين بكالمه على اإلعالل ليذكر يف البيت "ف على"ُحكم الم 

ء واًو؛ وهذا الموضع إذا وقعت الياء الًم األول موضًعا من مواضع قلب اليا
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 بفتح الفاء بشرط كون اسًما ال وصًفا. "َفعلى" "َفعلى"ل 

االسم ليس الوصف؛ وهذا قوله:  "َفعلى" ،"َفعلى"إذا وقعت الياُء الًما ل

َْى اْلَ او  َبَدْل "يعني حالة كونه اسًما،  "ِمْن ٍَِم َفْعَلى اْسِما"  ."َ اُّض  َأ

ألنه من قولهم: تقيُت الشيء بمعنى  "ِْى"، أصله "َِْ  التَ "مثال ذلك: 

 اسًما. "فعلى"إًذا فالالم ياء، لكنهم قلبوا الياء واًو ألهنا وقعت الًما ل "اِْيته  "

؛ ألهنا من الفتاء، فقلبوا الياء واًو، "فت "وكذلك: الفتوى، وأصل الكلمة 

 اسًما. "فعلى"ألهنا وقعت الًما ل

بِ  "اسٌم من البقاء، وأصلُه بقي، واضح أنه واٌو من  ومن ذلك البقوى: وهو

 ." بِى

احرتاٌز من كلماٍت قليلة جاءت بتصحيح  "َغالِِبا َجا َيا الَبَدْل "وقوا ابن مالك: 

علٌم  "ظبِيا"وهو اسٌم لمكان، وكقولهم:  "سعِيا"الياء بال إعالل، كقولهم: 

 "أسامْ"أن كل أسد ُيسمى  للبقرٍة الوحشية، كل بقرٍة وحشية ُتسمى ظبًيا، كما

 علٌم على البقرة الوحشية.

اسًما  "فعلى"اسًما، يف  "فعلى"قالوا: علة القلب هنا لماذا قلبوا الياء واًو يف 

يعني ال وصًفا فهي يف الوصف كما سيأيت تبقى صحيحًة ياًء، قالوا: العلة هنا 

، "خز ا": الوصف كمثل "فعلى"االسم كالتقوى، وبين  "َفعلى"التفريق بين 

مؤنث  "خز ا"إذا كانت وصًفا فإن الالم تصح وال ُتقلب، كقولهم:  "فعلى"ف

مؤنث  "صد ا"يف التصحيح، وك "رجٌل خزيان، وامرأٌة خزيا"، يقال: "خز ان"

يف التصحيح، وكقولهم:  "أي عطشان، يقال رجٌل صديان وامرأٌة صديا "صديان

 ."ر ان"مؤنث  ،"ر ا"

لو كان الُمها ياًء؛  "ف على"طيب  "َفعلى"آلن على كالمنا ا "ف على"بخالف 
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ياًء ُتقلب  "فعلى"الياء، لو كان الم  "فعلى"فإهنا تصح ألن الكالم هنا على الم 

ياًء، ُتقلب واًو بالشرط السابق، أما لو كانت الياء الم ُفعلى فإهنا تبقى نحو: 

تيا" على ُتقلب، أما ف "فت  : فعلى"، بخالف "ف علىهذه  فتيا"و "بِيا"، و"ف 

تيا"  ؛ وهذا قول ابن مالك: "ُبقيا"تصحح وال ُتقلب، وكذلك  "ف على ف 

َْةى اْلةَ او  َبةَدْل   ِمْن ٍَِم َفْعَلى اْسةِما َأ

 

ةةةَ   َغالِِبةةةا َجةةةا َيا الَبةةةَدْل   ِْ  َ ةةةاُّض َكَت

 وأما البيت الثاين فهو قوله:  

ْعَلةةةى َوْصةةةَ ا  بِةةةاْلَعْكِء َجةةةاُّ ٍَم  ف 

 

ْصةةة   َ   َنةةةاِ ِرا ٍَ َ ْخَ ةةةىَوَكةةةْ ن  ق 

  

¹ 
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﷽ 
 

حمد، وعلى آله   الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا م 

 أما بعد: وأصحابه أجمعين 

 فقد شرحنا البيت األول يف هذا الفصل، وأما البيت الثاين فهو قوله: 

ْعَلةةةى َوْصةةةَ ا  بِةةةاْلَعْكِء َجةةةاُّ ٍَم  ف 

 

ْصةةةَ   َنةةة   اِ ِرا ٍَ َ ْخَ ةةةىَوَكةةةْ ن  ق 

فذكر يف هذا البيت موضًعا من مواضع قلب الواو ياًء، وذلك إذا وقعت الًما  

 وصًفا، ال اسًما.  "ف على"بشرط كون  "ف على"ل

نيا"مثاُل ذلك:  ن ا"أصلُها  "الد  ألهنا من دنا يدنو، وقلبت الواو ياًء ألهنا  "الد 

، ومن ذلك الُعليا، وأصُلها وهي وصف بمعنى الدنية "ف على"وقعت الًما ل 

 "ف على"، وُقلبت الواو ياًء ألهنا وقعت الًما ل "على  عل "ألهنا من  "الع ل  "

 وهي وصف.

ِ صيى"ومن ذلك:  ، "الِصيى"فإن العرب يقول  "أقصى"مؤنُث  "ال

، وأهل الحجاز ُيصححون هذه الكلمة خاصًة، فيقولون: "الِص  "وأصلها 

 ُيعلون، ولهذا قالوا: إن القصوى يف لغة أهل الحجاز وال ُيبدلون، ال "الِص  "

شاذٌة يف القياس، فصيحٌة يف االستعمال، معنى ذلك أهنا فصيحٌة يف نفسها ألهنا 

 مسموعة، لكنها شاذٌة يف القياس، ما معنى شاذٌة يف القياس؟ 

يعني ال ُيقاُس عليها؛ فهي يف نفسها فصيحة ُتستعمل وال شك يف ذلك، وقد 
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، [42ا ن ال:] (ڃ چ چ) القرآن العظيم يف قوله تعالى: وردت يف

 لكنها شاذٌة يف القياس أي ال ُيقاُس عليها.

إذا كانت اسًما ال وصًفا،  "ف على"وصًفا بخالف  "ف على"اشرتطنا أن تكون 

وهو اسم مكان يف الحجاز وفيه  " زو "فإن الواو فيها تبقى وال ُتعل، كقولهم: 

 يقول ذو الرمة:

  ا بحزو    ع للعين عبرةأ ارِ 

 

  ترقرَ أو فماُّ ال     رف  

االسم، إًذا فهذا الفصل لم يذكر فيه ابن  "ُفعلى"فصححها ولم ُيعلها ألهنا   

 مالك إال بيتين يف كِل بيِت مسألة.

لينتِل بعد يلِّ إلى فصلض آخر يكر فيه ْالث مسا ل من مسا ل اإلعالل و   

 ررة ورو  ا يف الكالم:من مسا ل اإلعالل الم  مْ لك

 ُحكم اجتماع الياء والواو، ُحكمهما إذا اجتمعا. المسألْ ا ولى:-

 ُحكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما قبلهما. المسألْ الرانيْ:-

 إبداُل النون ميًما. والمسألْ الرالرْ:-

 : ويف  ِا ال صل  ِ ل ابن مالِّض 

ةةابِق  ِمةةْن وَ 966 ِن اْلسَّ  اوض َوَ ةةا.إِْن َ ْسةةك 

 

ْوضض َعرَِ ةةةةةةا   ةةةةةةر  ََّْصةةةةةةالَ َوِمةةةةةةْن ع   َوا

ةةةةةْدِغَما967   .َفَيةةةةةاُِّ اْلةةةةةَ اَو اْقِلةةةةةَبْن م 

 

ِسةةةةَما  ْعَ ةةةةى َغْيةةةةَر َمةةةةا َقةةةةْد ر  َِّ م   َوَشةةةة

 .ِمةةْن َواوض َأْو َ ةةاُّض بَِتْحرِْ ةةِّ أ ِصةةْل 968 

 

تَِّصةةةةةْل   َض م   َألِِ ةةةةةا اْبةةةةةِدْل َبْعةةةةةَد َفةةةةةْت

ْرَي اْلتَّةالِ  وَ 969  ةْكَن َكةا  .إِْن     إِْن س 

 

 

 

َكةةةةا    إِْعةةةةالََل َغْيةةةةرِ الَّةةةةالِم َوْ ةةةةَ  ٍَ   

 .إِْعالَل َ ةةةةا بَِسةةةةاكِنض َغْيةةةةرِ َألِةةةةْا 970 

 

 

 

 اْلتَّْشةةةةِدْ د  فِْيَ ةةةةا َقةةةةْد أ لِةةةةةْا 
 َأْو َ ةةةةاُّض

َ  َعةةةةةْين  َفَعةةةةةلض َوَفِعةةةةةاَل 971   .َوَصةةةةة

 

 

 

 ٍَ  َوَأْ ةةةةةةةةةةَ 
 َيا َأْفَعةةةةةةةةةةلض َكَأْغَيةةةةةةةةةةدض
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 972 َ َْ ةةةةلع ِمةةةةِن اْفَتَعةةةةْل .َوإِْن َ ةةةةبِْن   اع 

 

 

 

َعةةةةةل    ْ  َواْلَعةةةةةْين  َواوع َسةةةةةِلَمْع َوَلةةةةةْ  

 .َوإِْن لَِحْرَفْيِن َيا اإِلْعالَل  اْسةت ِحق  973 

 

 

 

لع َوَعْكةةةةةءع َقةةةةةْد َ ِحةةةةةق   ََ َأوَّ ةةةةةْح  ص 

َ  َقةةةْد ِدْ ةةةَد َمةةةا974   .َوَعةةةْين  َمةةةا اِخةةةَر

 

 

 

ةةةةل  اٍْسةةةةَ  َواِجةةةةبع َأْن َ ْسةةةةَلَما  َ خ 

 َبةةا اْقِلةةْب ِمْيِمةةا اْلن ةةْ َن إَِيا .َوَقْبةةل975 

 

 

 

ا َِ نَص َكَمةةةةةْن َبةةةةةعَّ اْنبِةةةةة َسةةةةةكَّ  َكةةةةةاَن م 

 يف هذه األبيات ثالث مسائل:  فكما ُقلنا ذكر  

ُحكم اجتماع الواو والياء إذا اجتمعا، ومعلوٌم أهنما كما  المسألْ ا ولى:-

 مالك: يقولون عدوتان، ويف حكم الواو والياء إذا اجتمعا يقول ابن 

ةةةابِق  ِمةةةْن َواوض َوَ ةةةا ِن اْلسَّ  إِْن َ ْسةةةك 

 

ْوضض َعرَِ ةةةةا  ةةةةر  ََّْصةةةةالَ َوِمةةةةْن ع   َوا

ةةةةةةْدِغَما   َفَيةةةةةةاُِّ اْلةةةةةةَ اَو اْقِلةةةةةةَبْن م 

 

ِسةةةَما  ْعَ ةةةى َغْيةةَر َمةةةا َقةةْد ر  َِّ م   َوَشةة

يقول: إذا اجتمعا الواو والياء، وسكن األول منهما، وكانا ُمتصلين، وأصليين؛  

 واو ياًء وإدغاُمها يف الياء األخرى، ذكرنا يف هذا الكالم عدة شروط: فيجُب قلب ال

ابِق  "إذا اجتمعت الواو والياء، وسكن األول منهما، هذا قوله: - ِن اْلسَّ إِْن َ ْسك 

 ."ِمْن َواوض َوَ ا

َصاَل "وشرط وكانا ُمتصلين يف قوله: - َّْ  ."َوا

ْوضض "وشرط وكانا أصليين يف قوله: - ر   ."َعرَِ اَوِمْن ع 

ْدِغَما اْقِلَبنْ  اْلَ اوَ  َفَياُِّ "الُحكم: ذكره يف قوله:    ."م 

، إًذا فالزائُد ياٌء بعد الفاء، "فيعل"على وزن  "سيد"مثال ذلك كلمة 

سا  "من  "سيد"فما عيُن الكلمة  "فَيعل"وبعد الياء تجيء العين،  "فيعل"

اجتمعت  "فيعل سي  "لكلمة: ، إًذا فالعين ياٌء أو واو؟ واو، إًذا فأصل ا" س    

اجتمعت الياء ساكنًة بالواو، فُقلبت الواو ياًء، وأدغمت  "س "الياء ساكنًة بالواو، 
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من  "فيعل"، على "ميع"وكذلك  "سيد"يف الياء األخرى فقالت العرب: 

واجتمعت الياء  "مي َ"فالعين واو، فأصل الكلمة:  "ماَ  م َ"قولهم: 

 ."ميع"ساكنًة يف الواو فقالوا: 

ما المصدر؟  "       ب"قالوا فيه:  "       ب"وكذلك: مصدُر 

العين واو،  "       ب"العين واو،  "   "معناها  "       ب  ِيا"

اجتمعت الواو ساكنًة بالياء،  "  ِ ا"وأصلُه:  " ِيا"والالم ياء، يطوي، قالوا: 

 ."طًيا"وُقلبت الواو ياًء وأدغمت بالياء األخرى فقالوا: 

مثال  "سي  "وأصلها  "سيد"، و"ل    ل ب لِيا"وكذلك يف نحو: -

 الجتماع الياء الساكنة بالواو، يعني الُمتقدم الياء، وهي ساكنة.

مثال الجتماع الواو الساكنة بالياء يعني الواو هي  " ِيا"وأصلها  "  ع "و-

فإن الذي المتقدمة، فسواًء تقدمت الواو على الياء أو تقدمت الياء على الواو؛ 

 ُيقلب هي الواو؛ تقلب ياًء تدغم يف الياء األخرى.

: واو "وافد"الياء ساكنة،  "  ع  ": "  ع   وافد"بخالف قولنا مثاًل: -

 ُمتحركة، لماذا لم يحدث هذا الُحكم؟ لعدم االتصال.

 ياء ساكنة، وواو وبينهما تاء، لعدم االتصال. "د ت ن"كذلك -

الهمزة الساكنة يُدل تخفيفها، فتقول يف  "رص ْ"ُمخفف  "روب"وبخالف -

فتجتمع الواو ساكنًة بالياء، وال يحدث هذا الُحكم، لماذا؟ ألن  "روب"رؤية: 

 الواو عارضة ليست أصلية.

واو ساكنة وياء، لماذا لم يحدث هذا الُحكم؟ الواو ليست أصلية  "ب   ع"-

 ُمنقلبة من األلفي يف بايع، نعم.

ِسَماَوَش "وقول ابن مالك: - ْعَ ى َغْيَر َما َقْد ر  : ُيشيُر إلى كلماٍت قليلة "َِّ م 
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ا.  ا خالفت هذه القاعدة، كلمات قليلة جدًّ  جدًّ

، "ليلع أليل  "، الشيء قد يوصف بصفٍة منه، مثل: "  مع أ  م"كقولهم: -

 ونحو ذلك "وصياع أصيا"

يحدث هذا بمعنى شديد، الياء ساكنة والواو ُمتحركة ولم  "  مع أ  م"قالوا: 

 هذا قياس لكن لم ُيقل. "  مع أ  "الُحكم شذوًذا، ولم يقولوا: 

ع   الكلب  "واألصل:  "ع   الكلب   ع ب ع ةِ "ومما شذ أيًضا قولهم: -

 ِْ  " ع ب ع  ْ"العين واو، والالم ياء،  "ع    ع ب"من  "ع  ْ"، " ع ب ع  

لب الواو ياًء، وُيقال: اجتمعت الواو ساكنة، والياء متحركة؛ فكان القياس أن ُتق

 "ع ة"وإنما قالوا:  "عيْ"لكنهم لم يقولوا:  "     ِيا"مثل  "ع   عيْ"

يعني قلبوا القلب، بدل أن يقلبوا الواو ياًء؛ قلبوا الياء واًو ثم أدغموها يف الواو 

؛ فهذا من الشاذ الذي ال ُيقاس عليه، هذه هي المسألة "ع ة"األخرى فقالوا: 

 يف هذا الفصل. رها ابن مالك األولى التي ذك

) ك  الياُّ يف هذا الفصل:  التي ذكرها ابن مالك  المسألْ الرانيْ-

، ُحكم الواو والياء إذا تحركا، ما معنى تحركا؟ وال او إيا ْحركا وان تَ ما قبل ما(

يعني بفتٍح أو ضٍم أو كسر، بأي حركة، وانفتح ما قبلهما يعني الذي قبلهما يجب 

 ك  "فتوًحا، ال مضموًما أو مكسوًرا أو ساكنًا؛ فهذا معنى قولهم: أن يكون م

ا بأب  ركْ وان تَ ما قبل ما ِِ ، ويف ذلك يقول ابن "ال او والياُّ إيا ْحركا م ل

 مالك: 

 ِمةةةْن َواوض َأْو َ ةةةاُّض بَِتْحرِْ ةةةِّ أ ِصةةةْل 

 

تَِّصةةةةْل   َض م   َألِِ ةةةةا اْبةةةةِدْل َبْعةةةةَد َفةةةةْت

ةةةْرَي اْلتَّةةةالِ  وَ   ةةةْكَن َكةةةا  إِْن     إِْن س 

 

 إِْعةةالََل َغْيةةرِ الَّةةالِم َوْ ةةَ  ٍَ   َكةةا   

 إِْعالَل َ ةةةةةا بَِسةةةةةاكِنض َغْيةةةةةرِ َألِةةةةةْا  

 

 اْلتَّْشةةةِدْ د  فِْيَ ةةةا َقةةةْد أ لِةةةْا  
 َأْو َ ةةةاُّض
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َ  َعةةةةةةْين  َفَعةةةةةةلض َوَفِعةةةةةةاَل   َوَصةةةةةة

 

  ٍَ  َوَأْ ةةةةةةةةَ 
 َيا َأْفَعةةةةةةةةلض َكَأْغَيةةةةةةةةدض

ةةةةةلع ِمةةةةةِن افْ   َ اع  َْ  َتَعةةةةةْل َوإِْن َ ةةةةةبِْن 

 

َعةةةةل     ْ  َواْلَعةةةةْين  َواوع َسةةةةِلَمْع َوَلةةةةْ  

 َوإِْن لَِحةةْرَفْيِن َيا اإِلْعةةالَل  اْسةةت ِحق    

 

لع َوَعْكةةةءع َقةةةْد َ ِحةةةق    ََ َأوَّ ةةةْح  ص 

َ  َقةةةةْد ِدْ ةةةةَد َمةةةةا   َوَعةةةةْين  َمةةةةا اِخةةةةَر

 

ةةل  اٍْسةةَ  َواِجةةبع َأْن َ ْسةةَلَما   َ خ 

القاعدة لها عدة شروط، تصل إلى عشرة إًذا واضح من قراءتنا لألبيات أن هذه  

ا؛  ا لكثرة انتشارها يف اللغة، وأمثلُتها كثيرٌة جدًّ شروط، وهذه القاعدة ُمهمٌة جدًّ

نشرحها اآلن ونرتك تفصيل الكالم على هذه الشروط يف الدرس القادم إن شاء اهلل 

 تعالى.

ما ُيقلبان ألًفا، إذا تحركت الياء والواو وانفتح ما قبلهما؛ فإهن  ِ ل ابن مالِّ:

إذا تحركت الواو بأي حركة وقبلها فتحة فإهنا ُتقلب ألًفا، إذا تحركت الياء بأي 

 حركة وانفتح ما قبلها فإهنا تقلُب ألًفا.

 "قال  ِ ل"ما أصلها؟ الواو من  "قال"األلف يف  "قال" من أمرلْ يلِّ:-

 ."ق ل" "قال"إًذا فأصل 

ف ُقلنا: إن الفعل الُثالثي له ثالثُة أوزاٍن ونحن عندما تكلمنا يف باب التصري 

َل "فقط:  ما يف  "َفَعَل "يعني ليس من أوازن الفعل الثالثي:  "َفَعَل، َفِعَل، َفع 

أصُلها:  "قال"وإنما نقول:  "فعَل "على وزن  "قال"لكن تقول:  "فَعَل "

لبت ما الذي حدث؟ تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقُ  "َفَعَل "على وزن  "َقَ َل "

 ."ألِ ا"

ُكلها يف األصل  "قام  ِ م"، و"صان  ص ن"وكذلك صام يصوُم، و- 

 ."فعل"

تحركت  "با  بيع"األلف أصلها الياء من يبيع، إًذا فأصل  "با " وكِلِّ:-
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 الياء وفتح ما قبلها؛ فانقلبت ألًفا. 

 ."كا   كيد"، و" ام   ي " وكِلِّ:-

، وهي على " عا  دع "من أصلها )الواو(  " عا"فألُف  "دعا" وكِلِّ:-

 ."دعا"فتحركت الواو وفتح ما قبلها فانقلب األلف  ؛" ع "وزن فعل إًذا أصُلها 

 ."سم "أصلها:  "سما،  سم "من  "سما" وكِلِّ-

، "فعل"على وزن  "رمى،  رم "ألفها أصلها الياء من  "رمى" وكِلِّ:-

 ."رمى"تحركت الياء وفتح ما قبلها فانقلبت ألًفا  "رم َ "فأصلها 

 ."قعى،  ِع " وكِلِّ:-

 "أكرمَ "، "أكرم"مثل  "أفعَل "، أعطى على وزن "أع ى" كِلِّ ل  قلنا: -

األصل فيها  "ع ى،  ع  "، من "عطية"من  "ياءيه"هذه من  "أع ى"

من عطا يعطو  "ع ا  ع  "واوية، من  "ع ا  ع  "من  "أع ى"بل  "أع ى"

تحركت الواو وفتح ما  "ل أع  أفع" "أع ى أع  "بمعنى تناول الشيء، فأصُل 

 ."قبلها فُقلبت ألًفا أعطى

 ثم قلبت التاء دااًل كما سيأيت يف "افتعل" "ا عى"، "ا عى" كِلِّ:-

يعني األصل واو؛ إًذا فاألصل  " عا  دع "من  "افتعل"قادم،  (00:94:37@)

 ."ا عى"تحركت الواو وفتح ما قبلها ثم انقلبت ألًفا  "أ ع " "ا عى"يف 

 عا "لكنها من  "استخرج"مثل  "استفعل"استدعى على وزن  ِّكِل-

 وانقلبت الواو ألًفا. "استدع "فأصلها  " دع 

باٌب ما جمعها؟ أبواب؛ إًذا ما أصل األلف؟ واو،  "باب" كِلِّ ل  قلنا مراِل:

 " ار"ثم انقلبت الواو ألًفا، و "أعالم"و "عل ع "مثل  "أب اب"و "َب بع "أصلها 
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نعم؛ ألن البيت مدور يف األصل ثم صار ُمربًعا،  " ار  دور"ن ما أصل األلف؟ م

 ويكون مستطياًل، المهم.

 ."جمال"و "جملع "مثل  " ار  ورع و  ار"األصل يف 

ما أصُل األلف؟ ننُظر للجمع أنياب، وأصل األلف ياء  "ناب"وكذلك 

ائعٌة يف وأنياب كعلٌم وأعالم، وانقلبت الياء ألًفا وهكذا، هذه القاعدة ش "نيبع "

ا، متى ما تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلهما ُقلبا ألًفا،  اللغة وأمثلتها كثيرٌة جدًّ

 وشرُط ذلك أن يكون الفتح السابق لهما أصلًيا: يعني ليس عارًضا، وهذا قوله: 

 ِمةةةْن َواوض َأْو َ ةةةاُّض بَِتْحرِْ ةةةِّ أ ِصةةةْل 

 

تَِّصةةةةْل   َض م   َألِِ ةةةةا اْبةةةةِدْل َبْعةةةةَد َفةةةةْت

هو األصح يف لفظ األلفية، فقد جاء يف هذا الضبط  "أصل"  ل ابن مالِّ:وق 

بخط ابن هشام صاحب أوضح مسالك يف ُنسخته  "بفتح الهمزة وضم الصاد أصل

 من األلفية، وكتب فوقها )صح(.

وكذا ضبطها هباء الدين ابن النحاس وهو من أخر تالميذ ابن مالك وله ُنسخٌة 

وهي اآلن مفقودة، ولكن رآها ابن هشام وغيره ونقل  مشهورة من ألفية ابن مالك،

أن الذي فيها أصل واألصل هو المناسب لشرح ابن مالك، لهذا البيت يف أصل 

ْل "الكافية الشافية؛ فإنه شرح على معنى  ومع ذلك فقد جاء يف بعض ُنسخ  "أص 

 أنسُب للشطر "أ ِصْل "بضم الهمزة وكسر الصاد، و "أ ِصْل "اللفية المخطوطة 

 الثاين.

تِصل"يعني ما قبل األخير مكسور:  "متصل"وفيه  وبذلك يسلُم  "أ ِصْل " "م 

البيت من عيٍب ُيسميه العرضيون: )عيب سناد التوجيه( وهم يريدون هبذا العيب 

اختالف الحركة التي قبل الروي، روي البيت يعني أخره الذي عليه الحركة 

؛ فاألفضل يف الشعر أن تكون الُمطلقة، أخر حركة فيه سواء حركة أو سكون
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الحركة التي قبل روي البيت واحدة إما كسرة أو ضمة، أو فتحة، أو سكون؛ فإذا  

اختلفت كان ذلك جائًزا؛ يعني ليس خطًأ أو كسًرا يف البيت لكنُه عين يسمونه 

 )عيب إسناد التوجيه( وهو وارد عن بعض العرب، ولكنه قليل.

أهنا ال وجه لها يف النحو؛ ألن الفعل  "أ ِصْل "ولكن الُمشكلة يف هذه الرواية 

ْل "كما ترون الزم،  الشيء يعنى صار أصاًل؛ والفعل الالزم كما تعرفون ال  "أص 

ُيبنى للمجهول إال إذا ناب عن فاعله شيء غير المفعول به؛ ألنه ليس له مفعواًل به، 

ُهنا شيٌء من  إما أن ينوب عنه عن مجرور، أو الظرف، أو المفعول الُمطلق، وليس

 ذلك.

ْل "وعلى كل حال فمعنى قوله:  على روايٌة أخرى؛ يريد  "أ ِصْل "أو  "أص 

بذلك أن يكون الفتُح السابق للواو والياء فتًحا أصلًيا، ال عارًضا؛ فإن كان الفتح 

السابق فتًحا عارًضا لم ُيعتد به، بل ُتصحح الياء والواو وال ُيعالن نحو: 

الهمزُة  "ْ ُّم"مخفُف  "ْ م"و ،....ففمخ (100:43:00:@)"جيل"

الساكنة يجوز فيها التخفيف، بقلبها إلى حرٍف من جنٍس الحرف السابق، كما يف: 

 إن كانت ساكنة. "ي ب وي ب"و ،"ب ر وبير"، و"كأ  وكا "

فيجوز من  "ْ ُّم"و "جي ل"إن كانت ُمتحركًة وما قبلها ساكن كما هنا يف -

: "جيئل"ى حركتها على الساكن قبلها، وتقول يف أوجه تخفيفها أن ُتحذف، وتبق

 ."ْ م" "ْ ُّم"، وتقول يف "جيل"

 .(101:55:00@)  الب:

ال، يف تاٍء مفتوحة، وواٍو مفتوحة، وميم، خالص تحذف الهمزة، فإذا  الشيخ:

جيل م ت  ْ "صارت الياء يف  "جي ل وْ ُّم"مخففان من  "جيل، وتوم"قلت: 

م صارت الواو مفتوحة وقبلها فتح، لكن ال ُيقلبان تو"وإذا قلت: ، "وقبل ا فتَ
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ألًفا لماذا؟ نعم، ألن الحركة هنا ليست أصلية؛ والشرط أن تكون الحركات أصلية 

سواًء الفتح الُمتقدم أو حركة الياء والواو، وهنا الياء والواو حركتهما ليست 

 أصلية؛ فلهذا لم تؤثر يف اإلعالل.

 شروط؛ يكرنا بعع ا من قبل: ول ِا اإلعالل كما قلنا عشرة 

تحركتين.-  أن ْك ن ال او والياُّ م 

 وأن   سبِا ب تَ.-

وأن تكون الحركة األصلية هذه اآلن ثالثة شروط وبقي شروط سنذكرها -

تباًعا إن شاء اهلل مع ابن مالك يف الدرس القادم، إن كان هناك من سؤال وإال فإنا 

 يلة.سنكتفي بذلك إن شاء اهلل تعالى هذه الل

 .(103:40:00@)  الب:

ما حركة الواو يف توءم؟ ساكنة فإذا خففت الهمز بحذفها وإلقاء الفتحة  الشيخ:

صارت حركة الواو أصلية وال عارضة؟ عارضة،  "توم"على الساكن قبلها فقلت: 

عرضت يف حذف الهمزة، هذه ليست أصلية عارضة، الحركة العارضة: هي التي 

ما حركة الباء؟  "ل   ِ ب د دع "ما لو قلت مثاًل: عرضت لسبب من األسباب، ك

، هنا ُكسرت الباء لكن حركة أصلية وال "ل   ِ ب الرجل"سكون، لو قلت: 

 عارضة؟ عارضة طبًعا اللتقاء الساكنين، فهذه العارضة، نعم.

 (.104:27:00@)  الب:

هذا األصل مهجور، هذا أصل مهجور بعض  "  ِ ا"نعم، ال يقال:  الشيخ:

صول المرتوكة استعملتها العرب؛ فتجوز ألهنا اسُتعملت، لكن الذي لم األ

ق ل د د "ُيستعمل من هذه األصول المهجورة المرتوكة ما ُيستعمل، ال تقل مثاًل: 

ال، ما قالت العرب قول، هذا مرتوك  ،"قال"أصل  "ق ل"، تقول يعني: "الحق
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عاًل وترًكا ما فعلوه نفعله، وما االستعمال؛ واللغة العربية كالدين تؤخُذ من العرب ف 

تركوه نرتكه، والذي ال نعرف هل فعلوه أم تركوه ُنخضعه للقياس؛ لكن األمر 

 الذي عرفنا أهنم فعلوه نفعله.

واألمر الذي عرفنا أو غلب على ظننا أهنم تركوه نرتكه، كهذه األصول 

األصول  المهجورة يعني على كثرة األمثلة التي جاءت يف ذلك لم تستعمل هذه

المهجورة نرتكها، ولو جاء مثال أوامر شاذة على األصل المهجور أيًضا نرتكه، مع 

 تصحيح هذا المسموع الشاذ.

، "  ستحاي"كان القياس فيها أن يقول:  "استح ي" "استح ي"كما مثاًل يف 

الواو تحركت هنا لكن قبلها ساكنة  "استح ي"سيأيت يف اإلعالل  "استح ي"

، "استِام"فقياسها أن ُتعل، فتقول:  "ُيستفعل"كن جاءت يف ليس مفتوًحا، ل

أمثلة قليلة  "استن َ"، و"استح ي"، لكن شذ قولهم "استبال"، "استنار"

ا؛ فنقول هذه األمثلة يعني استعملت العرب فيها األصل المهجور فهي فصيحة  جدًّ

 يف نفسها لكنها شاذٌة يف القياس يعني ال ُيقاس عليها.

 (.106:43:00@)  الب:

إال إذا ُسمع البد أن ُتراجع كل  "وش   شِيا" ،"ك   كِيا"كذلك  الشيخ:

كلمة يف الُمعجم لُيتأكد هل استعمل هذا األصل المهجور أم ال؟ البد أن ُيراجع 

ربما استعمل وأن تكون ُمستعملة؛ فهو فصيح استعمااًل، شاٌذ قياًسا، نعم، فإن لم 

 ُيستعمل ال ُيستعمل، نعم.

ح استعمااًل وقياًسا يعني ما وافق القياس واسُتعمل، ما وافق القياس الفصي

ومع ذلك اسُتعمل يف الكالم كثيًرا، كأغلب اللغة، أغلب اللغة على ذلك، 

والفصيح استعمااًل الشاذ قياًسا يعني ما استعملته العرب ولكنه ُمخالٌف للكثير يف 
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 ."استح ي"بابه مثل 

اًل: هو ما وافق القياس ولكن لم تستعملُه والفصيح قياًسا الشاذ استعما

ماضيه لم تستعله العرب على ما يراه أكثر  ،"و عا " دع "العرب، كماضي 

، مثل "و عع الش ُّ، أ عه و عه" "و  "النحويين، والقياس فيه أن ُيقال: 

لم تستعمله العرب له ماضًيا،  " ِر  وير"كذلك:  ،"و ِا وقا"، "وقا"

لتقسيمات موجودة ذكرها المتقدمون كابن سراج، وابن جني هذه ا "وير"قياُسه: 

 وغيرهم. 

حمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.  واهلل أعل  وصلى اهلل على نبينا م 

 

¹ 
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 الدرس السابع والثالثون بعد املئة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ا بعدأجمعين،   -:أمَّ

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف ليلة االثنين، الثالثين 

من سنة سٍت وثالثين وأربعمائة وألف، يف جامع الراجحي، بحي  ،من شهر صفر

الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس السابع والثالثين بعد 

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.ن مالِّأل يْ ابالمئة، من دروس شرح ]

 ما زال الكالم موصواًل على موضوع اإلبدال.

، عقده يف باب وأتبعه خمسة فصول، اإلبدال الذي ذكرنا أن ابن مالك 

ومجموع األبيات يف هذا الباب والفصول الخمسة ثمانيًة وأربعون بيًتا، وقد شرحنا 

رحنا بيتين من الفصل الثاين، من قبل الباب كاماًل، ثم شرحنا الفصل األول، وش

 ونشرح الليلة إن شاء اهلل ما تيسر من باقي الفصول.

 نبدأ الدرس بقراءة أبيات الفصل الثاين كلها، قال ابن مالك رجمه اهلل:

ةةةةةابِق  ِمةةةةةْن َواوض َوَ ةةةةةا  ِن اْلسَّ  إِْن َ ْسةةةةةك 

 

ْوضض َعرَِ ةةةةةا   ةةةةةر  ََّْصةةةةةالَ َوِمةةةةةْن ع   َوا

ةةةةةةةْدِغَما َفَيةةةةةةةاُِّ اْلةةةةةةةَ اَو اْقِلةةةةةةةَبْن    م 

 

ِسةةةَما   ْعَ ةةةى َغْيةةةَر َمةةةا َقةةةْد ر  َِّ م   َوَشةةة

 ِمةةةةةْن َواوض َأْو َ ةةةةةاُّض بَِتْحرِْ ةةةةةِّ أ ِصةةةةةْل  

 

تَِّصةةةةةْل    َض م   َألِِ ةةةةةا اْبةةةةةِدْل َبْعةةةةةَد َفةةةةةْت
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ةةةةْكَن َكةةةةا   ةةةةْرَي اْلتَّةةةةالِ  َوإِْن س   إِْن   

 

 إِْعةةةالََل َغْيةةةرِ الَّةةةالِم َوْ ةةةَ  ٍَ   َكةةةا    

 نض َغْيةةةةةةرِ َألِةةةةةةةْا إِْعالَل َ ةةةةةةا بَِسةةةةةةاكِ  

 

 اْلتَّْشةةةةِدْ د  فِْيَ ةةةةا َقةةةةْد أ لِةةةةْا   
 َأْو َ ةةةةاُّض

َ  َعةةةةةةةْين  َفَعةةةةةةةلض َوَفِعةةةةةةةاَل    َوَصةةةةةةة

 

   ٍَ  َوَأْ ةةةةةةةةةَ 
 َيا َأْفَعةةةةةةةةةلض َكَأْغَيةةةةةةةةةدض

ةةةةةةلع ِمةةةةةةِن اْفَتَعةةةةةةْل   َ اع  َْ  َوإِْن َ ةةةةةةبِْن 

 

َعةةةةةل      ْ  َواْلَعةةةةةْين  َواوع َسةةةةةِلَمْع َوَلةةةةةْ  

 ْعةةةةالَل  اْسةةةةت ِحق  َوإِْن لَِحةةةةْرَفْيِن َيا اإلِ  

 

لع َوَعْكةةةةةءع َقةةةةةْد َ ِحةةةةةق     ََ َأوَّ ةةةةْح  ص 

َ  َقةةةةةْد ِدْ ةةةةةَد َمةةةةةا    َوَعةةةةةْين  َمةةةةةا اِخةةةةةَر

 

ةةةةل  اٍْسةةةةَ  َواِجةةةةبع َأْن َ ْسةةةةَلَما    َ خ 

 َوَقْبةةةةل َبةةةةا اْقِلةةةةْب ِمْيَمةةةةص اْلن ةةةةْ َن إَِيا  

 

ا   َِ نِا َكَمةةةةةْن َبةةةةةعَّ اْنبِةةةةة َسةةةةةكَّ  َكةةةةةاَن م 

يكر يف  ِا ال صل ْالث  أن ابن مالِّ  يكرنا يف الدر  الماا  

 مسا ل من مسا ل اإلعالل:

 : حكم اجتماع الياء والواو ما حكمهما إذا اجتمعا.المسألْ ا ولى

 حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما قبلهما. والمسألْ الرانيْ:

 : قلب النون ميًما.والمسألْ الرالرْ

 الواو إذا اجتمعا ففيها قال ابن مالك:أما المسألة األولى وهي: حكم الياء و

ةةةةةابِق  ِمةةةةةْن َواوض َوَ ةةةةةا  ِن اْلسَّ  إِْن َ ْسةةةةةك 

 

ْوضض َعرَِ ةةةةةا   ةةةةةر  ََّْصةةةةةالَ َوِمةةةةةْن ع   َوا

ةةةةةةةْدِغَما    َفَيةةةةةةةاُِّ اْلةةةةةةةَ اَو اْقِلةةةةةةةَبْن م 

 

ِسةةةَما   ْعَ ةةةى َغْيةةةَر َمةةةا َقةةةْد ر  َِّ م   َوَشةةة

 وقد شرحنا هذين البيتين من قبل. 

يف هذا الفصل فهي: حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما  وأما المسألة الثانية

قبلهما، وهي المذكورة يف بقية األبيات، سوى البيت األخير ففيه ذكر ابن مالك 

 حكما قلب النون ميًما.

فأما المسألة الثانية وهي: حكم الياء والواو إذا تحركا وانفتح ما قبلهما 

او متى ما تحركا بأي حركة، فتحة أو ضمة أو فالحكم يف هذه المسألة أن الياء والو
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بداللة  "قول"فأصلها  "قال"كسرة، وانفتح ما قبلهما فحكمهما أن يقلبا ألًفا نحو  

فاألصل واو على وزن فعل، فحركت الواو وانفتح ما قبلها  "قال يقول"قوله 

 فانقلبت ألًفا.

 ا.ثم انقلبت الياء ألفً  "باع يبيع"من  "أصلها بيع "باع"وكذلك 

 "أصلها  "رمى"وكذلك 
َ

 انقلبت الياء ألًفا. "رمى يرمي"من  "رمي

 وهذا هو قول ابن مالك: "من دعى يدعو "دعوا"أصلها  "دعى"وكذلك 

 ِمةةةةْن َواوض َأْو َ ةةةةاُّض بَِتْحرِْ ةةةةِّ أ ِصةةةةْل  

 

تَِّصةةةةةْل    َض م   َألَِ ةةةةةص اْبةةةةةِدْل َبْعةةةةةَد َفةةةةةْت

عد الفتح، وقد شرحنا ذلك يقول: أبدل األلف من الواو والياء إذا تحركا ب 

بشرٍح أطول يف الدرس الماضي، وتوقفنا عند أن هذا اإلبدال له عشرة شروط، 

 اإلبدال هنا له عشرة شروط، وقد ذكرها ابن مالك:

أن تكون الياء والواو متحركتين بفتٍح أو ضٍم أو كسر، وهذا هو  الشرط ا ول:

 قوله:

 أ ِصْل  بَِتْحرِْ ِّ َ اُّض  َأوْ  َواوض  ِمنْ 

أي: متحركتين، فلو كانتا ساكنتين لم تعال، بل تصححان تبقيان على حالهما، 

 "قااًل "وال تبدل فتقول  "قال قواًل "تقول:  "القول والبيع والصوم والبيت"نحو 

 ألن الواو ساكنة وإن كان ما قبلها مفتوًحا.

كان ما أن يكون ما قبلهما مفتوًحا، وهذا هو قوله بعد فتٍح، ألن  الشرط الراين:

فالواو متحركة  "ِعوض"قبلهما مضموًما أو مكسوًرا لم تعال بل تصححان، نحو 

الياء متحركة بعد كسر فلم ُتعل، وكذلك  "ِحيل"لكنها بعد كسر فلم ُتعل، وكذلك 

" 
َ

 ورضي
َ

 الياء متحركة بعد كسر فلم ُتعل. "خشي
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يعني:  أن تكون حركة الياء والواو أصلية، ما معنى أصلية؟ الشرط الرالَ:

 ليست عارضة، وهذا هو قول ابن مالك:

 أ ِصْل  بَِتْحرِْ ِّ

واختالف النُسخ يف ذلك  "أصل"وتكلمنا يف الدرس الماضي على ضبط كلمة 

فال نعيده، ومعنى ذلك أن الحركات على الياء والواو يجب أن تكون أصليًة ال 

 يعالن، مثال عارضة، فإن كانت عارضًة لم ُيعتد هبا، بل تصحح الياء والواو وال

هذه الكلمة فيها همزة مفتوحة، وقبل الهمزة  "جي ألن"ذلك لو خففت كلمتا 

المفتوحة حرٌف ساكن وهو الياء، ومن أحكام الهمزة أهنا يجوز أن تخفف 

 ألن"بحذفها، وإلقاء حركتها على الساكن قبلها، فتقول: 
َ

فإذا قلت  "جيَّلُن يف جي

متحركة وقبلها فتح، ومع ذلك ال تقلب  كانت الياء "مخفف من حي أل "جيلن"

 ألًفا؛ ألن حركة الياء عارضة، وليست أصلية.

كل واحد  "التوأمين"والتوأم يطلق على الواحد مثل  "توأم"وكذلك كلمة 

كذلك فيها همزة مفتوحة وقبلها ساكن وهذا الساكن  "توأم"توأم لآلخر، وكلمة 

نا الهمزة وألقينا حركتها على الواو هو الواو، فلو خففناها بالطريقة السابقة حذف

يعني: توأم هذا فصارت الواو متحركة بعد  "هذا توم هذا" "توم"فصارت الكلمة 

فتح ومع ذلك ال تبدل وتقلب ألًفا؛ ألن حرهتا عارضة ال أصلية، والضابط أن 

 تكون حركة الواو والياء أصلية وليست منقولة من غيرهما إليهما.

ن الفتح الذي قبلهما متصاًل هبما، غير مفصول عنهما أن يكو الشرط الرابع:

 بفاصل، وهذا قوله:

َض  َبْعَد  تَِّصْل  َفْت  م 

ولو كان الفتح قبلهما منفصاًل عنهما بفاصل لم يعال، بل يصححان مثال ذلك 
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الواو مفتوحة متحركة وقبلها فتح، ومع ذلك ال ُتعل؛  "أخذ ورقةً "لو قلت مثاًل  

كذلك ال ُتعل  "وجز يزيد "ة أخرى، وكذلك لو قلتألن الفتح منفصل يف كلم

الواو متحركة والقاف قبلها مفتوحة  "قاوم"العرب هنا، وكذلك لو قلت مثاًل: 

لكن فصل بينهما األلف وإن كان األلف فاصاًل ليس قوًيا، ولكنه يبقى فاصاًل، فال 

 ."بايع"ُتعل، ومثل ذلك 

ورة يف البيتين السابقين الشروط السابقة األربعة كلها كما رأيتم مذك

 المشروحين.

الشرط الخامس: أن ال يكون ما بعد الياء والواو ساكنًا، قلنا الواو والياء يجب 

أن تكون متحركة والذي قبلهما يكون مفتوًحا، اآلن نتكلم على ما بعد الواو 

 والياء، يشرتط فيما بعد الواو والياء أال يكون ساكنًا، وهذا هو قول ابن مالك يف

 البيت التالي:

ْريَ  إِنْ   اْلتَّالِ    

إن حركا ما يتلوهما، إن حرك ما يتلوهما بفتٍح أو  يعني: هذا الحكم يثبت لهما

ضٍم أو كسر، بما أنه أطلق التحريك ولم يقيد، أما إن كان ما بعدهما ساكنًا كان 

 الحكم إذا كان ما بعدهما ساكنًا فقد بيَّن ابن مالك الحكم يف قوله:

ةةةةةةةةةةْكَن َكةةةةةةةةةةا  إِْعةةةةةةةةةةالََل َوإِ   ْن س 

 

َكةةةةةةةا      َغْيةةةةةةةرِ الَّةةةةةةةالِم َوْ ةةةةةةةَ  ٍَ   

 وهي، أي: الالم  

 إِْعالَل َ ةةةةةةا بَِسةةةةةةاكِنض َغْيةةةةةةرِ َألِةةةةةةْا 

 

 اْلتَّْشةةةةِدْ د  فِْيَ ةةةةا َقةةةةْد أ لِةةةةْا   
 َأْو َ ةةةةاُّض

  ِ ل: إن كان ما بعد الياُّ وال او ساكنِا فل ما  التان: 

واو يف غير موضع الم الكلمة، فحينئٍذ ال أن تكون الياء وال الحالْ ا ولى:

الياء متحركة بعد فتح ومع ذلك ال ُتعل؛ لن  "بيَّان"ُيعالن بل ُيصححان نحو كلمة 
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لم تقع الم الكلمة؛ ألن الواقع يف الم  "بيان"بعدها ساكن، والياء كما ترون يف 

ا، وكذلك مصدر الن يلين ليانً  "ليان"فعال، وكذلك لو قلت:  "بيان"الكلمة النون 

الواو متحركة بعد فتح، ولم ُتعل؛ ألن بعدها ساكن، والواو كما  "طويل"كلمة 

 ترون لم تقع الًما يف الكلمة.

أن تقع الياء والواو الًما يف الكلمة، هذه الواو والياء المتحركة ما  الحالْ الرانيْ:

، فحينئٍذ ننظر قبلهما مفتوح وبعدهما ساكن هذه الواو والياء قد وقعتا الًما للكلمة

إلى الساكن بعدهما، فإن كان الساكن بعدهما ألًفا، أو ياًء مشددًة، فإهنما ال ُتعالن، 

 "بل يصححان، يبقيان واو وياء نحو 
َ

  "دعوا "رمي

 "لو أدخلت ألف التثنية على رمى كنا نقول:   عن :
َ

فصححنا؛ ألن الياء  "رمي

 "علوٌي "ك لو قلت مثاًل: وكذل "دعوا"هنا وقعت الًما وبعدها ألف، وكذلك 

الواو تحركت وانفتح ما قبلها، وقد الًما للكلمة فصححت؛ ألن بعدها ياًء مشددة 

، فإن قلت لماذا صححت الياء والواو هنا؟ ما علة التصحيح؟ نحن لو "علوٌي "

تأملنا لعرفنا هذه العلل عند العرب؛ ألن العرب تدفع كل ما ُيلبس، يعني: لو كان 

سيرون عليها حتى إذا ألبست تركوها، أو إذا اصطدمت بمنوع أو عندهم قاعدة ي

 هنا صححا؛ ألهنم لو أعلوا لقلبوا الياء ألًفا، فاجتمعت بألف 
َ

نحو ذلك، فرمي

التثنية، وال يجتمع ألفان فحينئٍذ نحذف الم الكلمة وسيبقى الباقي على لفظ 

بنا الواو ألًفا لو قل "دعى ودعوا"فيلتبس هذا بالفعل المفرد، وكذلك  "رمى"

 فالتبس بمفرد  "دعى"فاجتمعت ألفان فحذفنا األولى فعاد اللفظ إلى 

لو قلبنا الواو ألًفا واأللف كما تعرفون تأيت ساكنة وبعدها  "علوٌي "وكذلك 

حرف مشدد يعني: أوله الساكن فالتقى ساكنان فحذفنا األلف األولى، فسيعود 

 "اللفظ إلى 
ّ

 بعلٍي نفسه فُمنع ذلك.فسيلتبس المنسوب إلى  "علي
ٍّ

 علي

إًذا فإذا كانت الواو والياء الم الكلمة ننظر إلى الساكن بعدهما إن كان ألًفا أو 
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ياء مشددة صححنا ولم ُنعل، فإن كان الساكن بعدهما غير األلف والياء المشددة  

: فإنما نعلهما بقلبهما ألًفا، نقصد أن العرب حينئٍذ ُيعلون بالقلب ألفا، مثال ذلك

 "يخشون"لو أسندناه إلى واو الجماعة ماذا كانت تقول العرب؟  "يخشى"الفعل 

 فلننظر إلى تحرير األمر إذ اسم الفاعل منه على أفعل ال فاعل.

فإن كان اسم الفاعل على وزن أفعل لم ُيعل فعله وال مصدره، وهذا قول ابن  

 مالك:

َ  َعةةةةةةةْين  َفَعةةةةةةةلض َوَفِعةةةةةةةاَل   َوَصةةةةةةة

 

ٍَ َيا َأْفَعةةةةةةةةةلض كَ     َوَأْ ةةةةةةةةةَ 
 َأْغَيةةةةةةةةةدض

ما معنى عور فهو أعور؟  "عور يعور عوًرا فهو أعور"يقال  "عور"نحو الفعل  

فاسم الفاعل منه حينئٍذ أعور ما  "عور يعور عوًرا فهو أعور"صارت عينه عوراء 

يقال عائر، فالفعل منه عور الواو متحركة بالكسرة بعد فتح، ومع ذلك لم تعل 

عور يعور "؟ ألن وزن الفاعل على وزن أفعل، وكذلك مصدره بالقلب ألًفا، لماذا

عور الواو مفتوحة إسر فتح ولم تقلب ألًفا؛ ألن اسم الفاعل على وزن  "عوًرا 

 أفعل ال فاعل.

فهو عائر بمعنى أصاب  "يعوره عوًرا" "عار فالٌن فالًنا" بخال  نح  ق ل  :

عاره أي: أصاب عينه  "فالًنا عار فالنٌ "عينه فجعله أعور، إذا أصبت عينًا يقال: 

أنا عائر "فاسم الفاعل منه عائر  "عار فالٌن فالًنا يعوره عوًرا"فجعله أعور، فهنا 

 يعني: جعلته أعور فالفعل هنا ُيعل؛ ألن اسم الفاعل عائر.  "فالًنا

وأما  "عار"فنعله فنقول:  "باع بائع"اسم الفاعل أيًضا معل ووضحنا ذلك يف 

بالتصحيح أو باإلعالل؟ بالتصحيح، لماذا صححنا  "وره عوًراعاره يع"مصدره 

ألن الواو ساكنة ففقدت شرًطا فلهذا  "عوًرا"عوًرا ولم ُنعل؟ عوًرا ما قلنا عاًرا قلنا 

حول يحول حواًل "يعني: صار أحور، يقال:  "حول"لم تعل، ومن أمثلة المسألة 

لم يعل والمصدر حول فاسم الفاعل أحول فلهذا صح الفعل حول، و "فهو أحول
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 األصح ولم يعل؛ ألن اسم الفاعل حول.

إذا حال الشيء بين  "يحول حواًل وحيلولةً  "حال بينهما"بخالف قول العرب: 

حال يحول فهو "الشيئين فهو حائل بينهما إًذا فاسم الفاعل حائل، فإذا قلت: 

ل يحول حا"تقول:  "حول"ما تقول  "حال"فاعل فإنك ُتعل الفعل فتقول  "حائل

ألن اسم الفاعل  "حول فهو أحول"الواو ساكنة فهو حائل بخالف  ؛لم يعل "حواًل 

 على وزن أفعل.

 غير ُمعل؛ ألنه ساكن. حال بينهما حواًل وحيلولة، نعم، حيلولة

 "هيفا يهيف هيًفا فهو يهيف وهي هيفاء"وكذلك من أمثلة هذه المسألة قولهم 

دون إعالل لماذا  "هيًفا "هيف"فيقال:  والهيف أمور ضمور البطن ورقة الخصر،

 لم يعال؟ ألن اسم الفاعل أهيف أفعل.

والريد    نع مْ  "غيدا  ريد غيِدا ف   أغيد و   غيداُّ"وكِلِّ ق ل   

 : البدن، و ِا    ق ل ابن مالِّ

َ  َعةةةةةةةْين  َفَعةةةةةةةلض َوَفِعةةةةةةةاَل   َوَصةةةةةةة

 

   ٍَ  َوَأْ ةةةةةةةةةَ 
 َيا َأْفَعةةةةةةةةةلض َكَأْغَيةةةةةةةةةدض

لياء أو الواو عين مصدر على فعل أو عين فعل على وزن فِعل يقول: إذا كان ا 

غيدا غيدي "واسم الفاعل منهما على وزن أفعل فإهنما يصححان وال يعالن نحو 

 هذا الشرط السادس السابع. "وحول حواًل فهو أحول" "فهو أغيد

 أال يكونا عين فعل اسم فاعله على أفعل. السا  :

اسم فاعله على أفعل، فجعلنا السادس أال يكونا عين مصدر  والسابع:

 والسابع مًعا.

 أال يكونا واًو يف وزن افتعل الدال على المشاركة، وهذا قوله: الشرط الرامن:

ةةةةةةلع ِمةةةةةةِن اْفَتَعةةةةةةْل  َ اع  َْ  َوإِْن َ ةةةةةةبِْن 

 

َعةةةةةل      ْ  َواْلَعةةةةةْين  َواوع َسةةةةةِلَمْع َوَلةةةةةْ  
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ولهذه  "اختصماجتمع و"تعرفون أن من أوزان المزيد صيغة افتعل مثل  

 الصيغة عدة معاٍن:

هذا ما يكون ما  "من معانيها الداللة على التشارك كقولهم: اجتمع الناس

اجتمعا واختصرا "حدث من طرف يعني: أن الفعل حدث من طرفين فأكثر، مثل 

 إلى آخره.. "واتفقا واختلفا

تم اخت"أو  "افتتح زيد المشروع"وقد يكون افتعل غير داٍل على تشارك مثل 

 أي: اتخذ خاتًما ونحو ذلك. "زيًدا

افتعل الدالة على مشاركة إذا كانت العين يف افتعل واو فإهنا تصح  فالمرا   نا:

 "اشتور الناس"وال ُتعل، مثال ذلك لو صوغنا افتعل من الشورى يعني: كما نقول 

 .فهذه افتعل هنا دلت على المشاركة "اشتوروا"نقول:  "اشتاروا الناس"ما نقول: 

كالهما على وزن افتعل، ولكن ال داللة  "اغتاد"أو  "اعتاد"بخالف قولهم 

 فيهما على التشارك؛ ألهنما من طرف واحد.

اختان بمعنى خان أيًضا ُيعل؛ ألنه ال يدل على  "اختار واختان"وكذلك 

التشارك، فلو أخذنا افتعل من البيع كنا نقول ماذا؟ ابتاع باإلعالل أو التصحيح؟ 

 ل؛ ألننا قلنا أال يكون واًو يف افتعل هذا الشرط خاص بالواو.باإلعال

أي:  "استافوا"ولو تضاربوا بالسيف فأخذنا افتعل من السيف كنا نقول: 

 تضاربوا بالسيف فهذا هو قول ابن مالك:

ةةةةةةلع ِمةةةةةةِن اْفَتَعةةةةةةْل  َ اع  َْ  َوإِْن َ ةةةةةةبِْن 

 

َعةةةةةل      ْ  َواْلَعةةةةةْين  َواوع َسةةةةةِلَمْع َوَلةةةةةْ  

يبن تفاعل يعني: تشارك إذا بان التشارك يعني: إذا دلت افتعل على  يقول: وإن 

 معنى التشارك، والعين يف افتعل واو ليست ياًء فالحكم حينئٍذ أهنا تسلم وال ُتعل.

لهذا اإلعالل أال يلي الياء أو الواو حرف يستحق هذا اإلعالل،  الشرط التاسع:
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 وهذا قوله:

 ل  اْسةةةةت ِحق  َوإِْن لَِحةةةةْرَفْيِن َيا اإِلْعةةةةالَ 

 

لع َوَعْكةةةةءع َقةةةةْد َ ِحةةةةةق     ََ َأوَّ ةةةةْح  ص 

يقول: إذا توالى حرفان كالهما مستحق لهذا اإلعالل، فال يجوز إعاللهما مًعا  

 كي ال يتوالى إعالالن ولكن ُيعل أحدهما.

ما الذي يعل األول أم الثاين؟ األغلب يف اللغة أن الذي يعل األول، الثاين 

ء يف قليل من اللغة أن الذي يعل الثاين، فاألول حينئٍذ يصحح، حينئٍذ يصحح، وجا

بألف مقصورة بمعنى  "الحيَى  "فمن الغالب إعالل األول وتصحيح الثاين قولهم

 "الغيث، فالغيث يسمى الحيَى فأصله 
ٌ

فالياء تحركت، الياء المتطرفة  "حيي

أيًضا متحركة  "حيي"األخيرة تحركت وقبلها فتح، والياء الثانية الواقعة يف العين 

وما قبلها مفتوح، إًذا فالياءان مستحقان لهذا اإلعالل، حرفان مستحقان لهذا 

اإلعالل ما الذي يعل؟ ال يمكن أن يعالن مًعا؛ ألن إعاللهما مًعا سيعني قلبهما 

ألفين، وال يجتمع ألفان، فما الذي فعلت العرب هنا؟ علوا الثاين وصححوا 

 األول.

وهو ميل  "الهوى"لف مقصورة، ومن ذلك أيًضا قولهم وقالوا: الحيى بأ

 من هوى يهوي الياء مستحقة لإلعالل متحركة وقبلها مفتوح، 
ٌ

النفس أصله هويي

والواو مستحقة لإلعالل متحركة وقبلها مفتوح، وال يمكن أن يعال فجاءت على 

األغلب يف اللغة أعل الثاين وصحح األول، األغلب يف ذلك أن يعل الثاين، 

ويصحح األول، إن كنت قبل ذلك عكس ذلك فهذا سبق لسان، األغلب يف مثل 

ذلك أن يعل الثاين وأن يصحح األول، ولهذا قالوا: يف هويٌى الهوى فأعلوا الثاين 

 وصححوا األول.

ولو عكسوا؟ الهوى هذا الذي يشم شيء آخر فعال أما هوى فعلى وزن فعٍل 

ول هذا على األغلب، لو عكسوا وجاءوا مقصور، الهوى أعلوا الثاين وصححوا األ
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على القليل لكانوا يقولون ماذا؟ الهاي، وكذلك يف الحيى لو عكسوا لقالوا  

 ، طبًعا لم يقولوا ذلك."الحايو"

أما من غير األغلب القليل وهو أهنم يعلون األول ويصححون الثاين يف قولهم  

ترون مستحقة لإلعالل،  بياءين مفتوحتين، وكالهما كما "غيية"أصلها  "الغاية"

ماذا فعلت العرب هنا؟ علوا األول علوا  "غيية"كالهما متحرك وقبله فتح األصل 

وهذا على القليل، ولو أهنم أعلوا على  "الياء األولى وصححوا الثانية فقالوا: غاية

 الكثير فصححوا األول وأعلوا الثاين لكانوا يقولون: الغياة مثل الحياة.

فأصلهما أصل راية ريية، وأصل آية أيية، وكال  "ية وآيةرا"وكذا قولهم: 

الياءين مستحق لإلعالل؛ لتحركه وانفتاح ما قبله ولكن العرب هنا أتوا على 

القليل، فعلوا األول وصححوا الثاين فقالوا: يف ريية راية وقالوا: يف آية أيية، ولو 

ت، نعم، هذا الشرط أهنم عكسوا، وأتوا على األكثر لكانوا يقولون: رايات وآيا

 التاسع.

لهذا اإلبدال أال تكون الياء أو الواو عينًا السٍم زيد يف آخره  الشرط العاشر:

 ألف ونون أو ألف مقصورة، وهذا قول ابن مالك:

َ  َقةةةةةْد ِدْ ةةةةةَد َمةةةةةا   َوَعةةةةةْين  َمةةةةةا آِخةةةةةَر

 

ةةةةل  اٍْسةةةةَ  َواِجةةةةبع َأْن َ ْسةةةةَلَما    َ خ 

واو وزيد يف آخره زيادة تخص االسم دون  أي: أن االسم الذي عينه ياٌء أو 

الفعل كألف ونون فهما يزادان يف االسم وال يزادان على فعل، وكاأللف 

المقصورة فهي تزاد يف األسماء وال تزاد يف األفعال، فإذا كان األمر كذلك فإن 

 "جال يجول"الواو والياء حينئٍذ يصححان وال يعالن، مثال ذلك قولهم: 

الواو يف جوالًنا متحركة وقبلها فتح ومع  "ا جال يجول جوالًناجوالنً "والمصدر 

ذلك لم تعل لماذا؟ ألهنا يف اسم مختوم بألف ونون زائدتين، وهذه الزيادة خاصة 

ما العلة يف عدم اإلعالل هنا لماذا لم  "طاف يطوف طوفاًنا"باألسماء، وكذلك 
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ائدتين يعني: مختومة مختومة بألف ونون ز "طوفان وجوالن"يعال هنا؟ يف نحو 

بزيادة مختصة باالسم، هذه الزيادة المختصة باالسم أبعدت المشاهبة بين االسم 

والفعل واإلعالل أصٌل يف االسم أم يف الفعل؟ يف الفعل، اإلعالل أصل يف 

 األفعال، واألسماء إنما تعل يف األكثر حماًل على األفعال.

و إيا ْحركا وان تَ ما قبل ما فخالصْ  َِ المسألْ و  :  ك  الياُّ وال ا

 "أن ما  ِلبان ألِ ا بعشرة شروط

 : أن يتحركا بأي حركة.الشرط ا ول

 : أن تكون حركتهما أصلية ال عارضة.الشرط الراين

 : أن ينفتح ما قبلهما.الشرط الرالَ

 : أن يتصل قبلهما الفتح أن يكون الفتح الذي قبلهما متصاًل هبما.الشرط الرابع

 : أال يسكن ما بعدهما فإن سكن ففيه تفصيل.امءالشرط الخ

 : أال يكونا عين فعل اسم فاعله على وزن أفعل.الشرط السا  

 : أال يكونا عين مصدر اسم فاعله على وزن أفعل.الشرط السابع

 : أال تكون الواو عين افتعل الدالة على المشاركة.الشرط الرامن

 اإلعالل.: أال يليهما حرف يستحق هذا الشرط التاسع

 أال يكونا عين اسم زيد يف آخره ألف ونون أو ألف مقصورة. الشرط العاشر:

 فهذه خالصة هذه المسألة التي ذكرها ابن مالك يف هذه األبيات.

أما المسألة الثالثة يف هذا الفصل، فهي قلب النون ميًما، وفيها يقول ابن مالك 

 يف آخر بيت يف هذا الفصل:

 ِمْيَمةةةةص اْلن ةةةةْ َن إَِيا َوَقْبةةةةل َبةةةةا اْقِلةةةةْب 

 

ا   َِ نِا َكَمةةةةةْن َبةةةةةعَّ اْنبِةةةةة َسةةةةةكَّ  َكةةةةةاَن م 
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وذكره هذه المسألة هنا من باب كوهنا داخلة يف اإلبدال فإن قلب النون ميًما  

من اإلبدال، وإن كان األفضل لو أنه أخر الكالم على هذه المسألة مع الفصل 

باب الذي قبلهما هذه الثالثة لو القادم؛ ألن هذا الفصل، والفصل الذي قبله وال

تأملتم لوجدتموها يف اإلبدال الواقع يف الهمزة وحروف العلة، أما اإلبدال الواقع 

يف غير حروف العلة والهمزة فسيذكره بعد ذلك يف الفصول الثالثة اآلتية فكان 

 األفضل لو أنه ذكر هذا اإلبدال يف الفصل الثاين.

ْبدل ميِما بشر ين يكر ما يف  ِا أن الن ن قد  على كل  ال يكر 

 البيع:

 أن تكون النون قبل باٍء، وهذا قوله: الشرط ا ول:

 َبا َوَقْبل

 والشرط الثاين: أن تكون النون ساكنة وهذا قوله:

نِا َكانَ  َسكَّ  م 

ومعنى هذا المثال  "ما بت انبذا"والحكم يف قوله: اقلب، ومثال ذلك قوله: 

 له:من قطعك انبذه واتركه، فقو

ا َبعَّ  َمنْ  َِ  اْنبِ

مثال لقلب النون ميًما وهي مفصولة عن الباء فالميم يف كلمة من والباء يف 

كلمة بت معنى ذلك أن ذلك يحدث مع الفصل واالتصال، فقوله: من بت يجب 

وال  "مبت"وتقول يف الجملة  "بدل من "مب"أن تقلب النون هنا ميًما، فتقول: 

 ن.بالنو"من بت "يصح أن تقولك 

بدل  "امبذا"مثال لقلب النون ميًما وهي متصلة بالباء، فيقال:  "انبذا"وقوله: 
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 وهذا القلب واجب يف اللغة فال يصح إبقاء النون نوًنا هنا بل تقلب ميًما. "انبذا"

ويدخل يف هذا الحكم التنوين؛ ألن التنوين كما هو معلوم نون ساكنة، فإذا 

فيجب أن تقول:  "أنا مؤمن باهلل"ا كقولك: جاء بعد التنوين باء وجب قلبه ميمً 

فتقلب التنوين ميًما، ومعلوم أن الميم والنون مالزمان للغنة، من صفاهتما  "مؤمٌ "

المالزمة الغنة، أما تقدير الغنة بحركتين يف مثل ذلك فهو حكم تجويدي مأخوذ 

قلب، أما بالسماع من القراء، وليس حكًما واجًبا يف اللغة الواجب لغوًيا هنا ال

 مقدار الغنة ووجود الغنة أيًضا يف بعض األحكام هذه أحكام تجويديه.

والقلب كما رأيتم موجود فكثير من أحكام التجويد موجود يف اللغة، وبعض 

أحكام التجويد هي أحكام أدائية، تؤخذ من القارئ، وليست من األحكام اللغوية 

جد يف اللغة أن تمد السماء، أو تمد كالمدود فالمدود ال توجد يف اللغة يعني: ال يو

 المنفصل، أو المتصل ونحو ذلك وهكذا.

 قوله يف آخر المثل:

ا َبعَّ  َمنْ  َِ  اْنبِ

ما نوع األلف يف انبذا؟ ليست لإلطالق، لو كانت لإلطالق فإن الفعل انبذ فعل 

أمر مبني على السكون فإذا أطلقت فتطلق بالكسر لاللتقاء الساكنين تقول: 

وهكذا لكن قال:  "اذهبي اجلسي"إذا حركت آلخر البيت تقول: ف "اذهب"

باأللف والضرورة ما تبيح مخالفة اإلعراب، أنا سألتكم؛ ألنني نبهت عليه  "انبذا"

يف أمثلة مشاهبة من قبل، األلف هذه بدل من نون التوكيد الساكنة، واألصل: 

ألًفا هذه من أحكام  ونون التوكيد الساكنة إذا وقفت عليها وجب أن تقلب "انبذن"

 النون والتجويد كقوله مثاًل:

 وتجويًدا. "لنسفعا"لو وقفت لوجب أن تقول لغة 
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هنا ملحوظة: بما أنكم ادخلتمونا يف التجويد بعض أهل التجويد خاصة  

اإلقالب ونحن كما ترون نسميه القلب وهو  المتأخرين منهم يسمون هذا الحكم

ما قولهم اإلقالب فخطأ يف اللغة ال يصح؛ ألنه الصواب؛ ألنه من قلب يقلب قلًبا أ

، وهذا من األخطاء التي "أكرم يكرم إكراًما"ليس من أقلب يقلب إقالًبا مثل 

كثيًرا من المعاصرين اآلن صحح هذا  شاعت عند بعض المتأخرين، وإن كان

الخطأ وانتبه له حتى يف الكتب المنهجية اآلن يكتب القلب ال يكتب اإلقالب على 

  صواب فننتبه لذلك.ال

قرابة أربعة وعشرين بيًتا حاولنا جهدنا أن  بقي لنا من ألفية ابن مالك 

ننهيها يف هذا الفصل ما استطعنا، لكن إن شاء اهلل ننهيها يف الفصل القادم، والحمد 

 هلل على كل حال.

 واهلل أعل ، وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس الثامن والثالثون بعد املئة

﷽ 
 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ا بعد:أجمعين،   -أمَّ

فسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حيَّاكم اهلل وبيَّاكم، يف هذه ليلة االثنين، ليلة 

ثالثين وأربعمائة وألف، يف العشرين المتمة لشهر ربيع اآلخر، من سنة سٍت و

جامع الراجحي، يف حي الجزيرة يف مدينة الرياض، نعقد الدرس الثامن والثالثين 

 [ عليه رحمة اهلل تعالى.أل يْ ابن مالِّبعد المئة، من دروس شرح ]

يف باب  وما زال الكالم موصواًل على اإلبدال الذي عقده ابن مالك 

، وبدأنا بشرح هذه الفصول من شرح البابوبعده عدة فصول، وكنا قد انتهينا 

ويف هذه الليلة إن شاء اهلل سنشرح فصاًل من هذه الفصول التي ، فصاًل ، فصاًل 

 جعلها ابن مالك بعد باب اإلبدال، وهذا الفصل سيخصه ابن مالك 
 بالكالم على 

 نقل حركة الياء والواو إىل الساكن قبلهما

 :يقول ابن مالك  نبدأ بقراءة أبيات هذا الفصل، وفيها

ةةةِل اْلتَّْحرِْ ةةةَِّ 976  ِ ََّ اْن  .لَِسةةةاكِنض َصةةة

 

َض َعةةةْيَن فِْعةةةلض َكةةةَأبِنْ     ِمةةةْن ِيب لِةةةْينض آ

 977 ٍَ ةةةبض َو ََْع   ْعةةةَل 
ةةةْن فِ  .َمةةةا َلةةة  َ ك 

 

ْلةةةةةاَل     َكةةةةةاْبَي َّ َأْو َأْ ةةةةةَ   بِةةةةةالَمض ع 
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ةة  َيا اٍْعةةالَِل اْسةة   978 
 .َوِمْرةةل  فِْعةةلض فِ

 

ْيةةةةةةِه َوْسةةةةةة   َاةةةةةاَ ى م    
 َعةةةةةةاِرِعا َوفِ

ََ َكاْلِمْ َعةةةةةاِل 979  ةةةةةْح  .َوِمْ َعةةةةةلع ص 

 

 َوَألِةةةةةةةةَا اإلْفَعةةةةةةةةاِل َواْسةةةةةةةةتِْ َعالِ   

ا اإِلْعالَِل َواْلتَّا اْلَزْم ِعَ ْض 980  َِ
 .َأِدْل لِ

 

بََّمةةةةةا َعةةةةةَرْض    ةةةةةِل ر  ِْ َ ا بِاْلنَّ ف  ِْ  َوَ ةةةةة

ِ  َوِمةةْن 981  ِْ  .َوَمةةا إِلْفَعةةالض ِمةةَن اْلَحةة

 

ةةةةةْ لع بِةةةةةِه َأْ ِعةةةةةا َقِمةةةةةنْ نَ    ةةةةةلض َفَمْ ع  ِْ 

ةةةةْ نض َوَنةةةةَدْر 982   .َنْحةةةة   َمبِيةةةةعض َوَمص 

 

  ِيب اْلَيا اْشةت َ ر  
َ  ِيب اْلَ اِو َوفِ  َْْصِحْي

ةْ َل ِمةْن َنْحةِ  َعةَدا 983  َِ اْلَمْ ع   .َوَصْح

 

َتَحةةةةةرَّ ا َْجةةةةةَ َ ا   َْ  َوَأْعِلةةةةةِل اْن َلةةةةةْ  

اَي َيا َوْجَ ْيِن 984  َِ ةْ ل  ِمةْن .َك ع   َجةا اْل  

 

 َ ِعةةةةن    
 ِيب اْلةةةةَ اِو ٍََم َجْمةةةةعض اْو َفةةةةْر ض

ِم 985  ةةةة َّ ةةةة  ن 
ةةةةيَّ ض فِ  .َوَشةةةةاَ  َنْحةةةة   ن 

 

ِمةةةةةةة    َ  ن  ْوي   ِ ةةةةةةة يَّةةةةةةةامض ش   َوَنْحةةةةةةة   ن 

سبق يف الفصل السابق بيان حكم الياء والواو إذا تحركا بعد فتح، حكم الياء  

ح، فعرفنا أن حكمهما أهنما يقلبان ألًفا بعشرة والواو إذا كانا متحركين وقبلهما فت

شروط، وأيًضا عرفنا حكمهما الياء والواو إذا تحركا بعد مضموٍم، أو مكسوٍر، 

 " "ِعوض وِحيل"فحكمهما أهنما ال ُيعالن، بل يصححان نحو 
َ

 ورضي
َ

، "وخشي

 نعم.

بِ   كم ما  ك  الياُّ وال او إيا ْحركا بعد سك ن، فحكم ما  ِ له ابن 

 يف  ِا ال صل فيِ ل: الِّ م

ةةةِل اْلتَّْحرِْ ةةةَِّ ِمةةةْن   ِ ََّ اْن  لَِسةةةاكِنض َصةةة

 

َض َعةةةةةْيَن فِْعةةةةةلض َكةةةةةَأبِنْ     ِيب لِةةةةةْينض آ

أي: إذا كان الياء أو الواو عينًا متحركًة يف فعٍل، وقبلهما حرٌف صحيٌح ساكن،  

ينئٍذ فيجب نقل حركتهما إلى الساكن قبلهما، يجب أن ننقل حركة الياء والواو ح

من الواو والياء إلى الساكن الصحيح قبلهما، ويجب أيًضا كون حرف العلة الواقع 

 عينًا يجب فيه أن يكون من جنس الحركة المنقولة.

إن كانت الحركة المنقولة ضمة فيكون حرف العلة الواقع عينًا واًو، وإن كانت 

ذا كانت الحركة الحركة المنقولة كسرة فيكون حرف العلة الواقع عينًا ياًء، وإ
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 المنقولة فتحًة فيكون حرف العلة الواقع عينًا ألًفا هذا المراد بالحكم.

لهذه القاعدة أمثلة مطردة، من أشهر هذه األمثلة المطردة، لو وقعت الياء أو 

الواو عينًا يف مضارع ثالثي، المضارع الثالثي يا إخوان ما وزنه؟ وسبق أن تكلمنا 

ة يف ثالث أوزان مضارع الثالثي، األكثر يفِعل ويفُعل وهو عليها، وقلنا أهنا منحصر

 كثير ويفَعل، ويفُعل العين كما ترون مضمومة وقبلها ساكن

فإذا وقعت الياء أو الواو عينًا يف يفُعل فمعنى ذلك أهنا وقعت عينًا عليها  

ضمة، وقبلها ساكن، أو وقعت الواو أو الياء عينًا يف يفِعل فقد صارت عينًا 

ورة وقبلها ساكن، أو وقعت عينًا يف يفَعل فقد وقعت عينًا مفتوحة وقبلها مكس

 ساكن، فُيطبق عليها الحكم السابق.

قال فعل ماٍض،  "قال يْقُول" "يقول"وهو  "قال"مثال ذلك المضارع من  

ويقول فعل مضارع، أما قال الماضي، فعرفنا أن الفعل الماضي محصور يف ثالثة 

فُعل، وعرفنا أيًضا أن قال على وزن فَعل وأن أصله قبل أوزان فَعل وفِعل و

اإلعالل قول فَعل، ثم ُفعل، واإلعالل الذي حدث هنا داخل تحت القاعدة التي 

شرحناها من قبل، أن الواو والياء إذا تحركتا بعد مفتوح ينقلبان ألًفا، َقَوَل تحركت 

 الواو بعد فتح فانقلبت ألًفا، إًذا قال على وزن فَعل.

 "كتب يكتب":يقول على وزن يفُعل قال يقول على وزن فَعل يفُعل مثل

فاألصل يف قال يقول قول يْقُول هذا قولهم معرفة األصول، معرفة  "وقتل يقتل"

 األصول المرتوكة أو يقولون األصول المهجورة.

عرفنا األصول بالقياس قسنا المعتل على الصحيح الذي ال يعتل، فعرفنا 

قول " "قال يقول"إًذا فأصل  "كتب يكتب"هجور الصحيح مثل بذلك األصل الم

طب يْقُول وقعت الواو عينًا مضمومة يْقُول وقبلها ساكن صحيح، ساكن  "يْقُول
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 أي: حركته السكون، صحيح أي: أنه حرف صحيح وليس حرًفا من حروف العلة. 

إلى أنك ستنقل حينئٍذ حركة الواو إلى الساكن قبلها يعني:  الِاعدة ِْ ل:

القاف، إذا نقلنا الحركة من الواو إلى القاف، فإن القاف سينقلب من السكون إلى 

الضم، والواو سينقلب من الواو إلى السكون؛ ألن السكون ما معناه؟ خلو الحرف 

من الحركة ونحن أخلينا الحرف من الحركة عندما نقلنا حركته إلى الساكن السابق 

 كما تقول العرب. "يقول"ى القاف فيكون النطق ننقل الضمة من الواو إل "يْقُول"

هذا الفعل معتل؛ ألنه أعل بالنقل نسميه إعالل النقل، وهو إعالل  "إًذا يقول

وقام " "صام يصوم"بنقل الحركة من حرف العلة إلى الساكن قبله، ومثله يف ذلك 

 وقعا يف اإلعالل نفسه. "يقوم

عرفنا أهنا على وزن فعل،  "عفبا"من الياء  "باع يبيع"وكذلك المضارع يف 

بَيع تحركت الياء بعد فتح، وانقلبت ألًفا فصارت "وحدث فيها اإلعالل للقلب، 

قسم المعتل على الصحيح  "جلس يجلس"مثل  "بَيع يْبيِع"باع فعل، يبيع أصلها 

تحركت الياء بالكسر وقبلها ساكن صحيح، فالحكم  "بيع يْبِيعُ " "جلس يجلس"

من الياء إلى الساكن قبلها يعني: إلى الباء، فسنقول يبيع كما أنك ستنقل الحركة 

 تقول العرب.

 هذا فعل أعل بالنقل أي: بنقل الحركة من الياء إلى الساكن قبلها. "يبيع"إًذا 

خاف "ومن ذلك أيًضا المضارع يف  "وهام يهيم" "بان يبين"ومثله يف ذلك 

تحركت الواو وانفتح ما خاف هذا ماٍض على وزن فِعل، وأصله َخِوف  "يخاف

 ."خاف"قبلها فقلبت ألًفا، فصارت 

خوف "وطرب يطرب: " "فرح يفرح"مثل  "فأصلها َيْخَوُف  "يخاف"أما 

ما الذي حدث يف يخوف؟ نقلنا الفتحة من الواو إلى الساكن قبلها يعني:  "يخوف
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قبلها انقل الفتحة الحركة من الواو إلى الساكن  "َيَخْوف"إلى الخاء فصار الفعل 

ثم إن الحكم يقول: إنك ستنقل الحركة من حرف العلة إلى  "إلى الياء يخوف

الساكن قبلها، وسيكون حرف العلة الواقع عينًا من جنس الحركة المنقول، 

  "يخاف"والحركة المنقولة فتحة، إًذا سنقلب الواو إلى ألف فنقول: 

عالل الذي وقع يف فإن قيل: ما اإل "وحار يحار" "نام ينام"ومثل ذلك أيًضا 

 "يخاف"؟ فالجواب إعالل بالنقل والقلب، إًذا وقع يف نحو "يخاف"نحو 

إعالل بالنقل فقط،  "يقول ويبيع"إعالالن إعالل بالنقل والقلب، بينما يف نحو 

حدث فيها  "ويخاف"لم يحدث فيها قلب،  "ويبيع"لم يحدث فيها قلب،  "يقول"

 قلب.

يعني: معتل وبقيت الواو  "يقول ويقوم"نحو من ذلك يستبين أن كل فعل على 

على حالها فهذا قطًعا على وزن يفُعل، وحذف العلة فيه واو مباشرة، عندما تسمع 

 تعرف أنه واو وأنه على وزن يفُعل. "يقول ويقوم"األفعال التي على نحو 

مما بقيت فيه الياء ياًء  "يبيع ويهين ويبين"ونعرف أيًضا أن األفعال التي نحو 

أهنا على وزن يفِعل وأهنا ياءيه، ونعرف أيًضا أن ما كان من األفعال على نحو 

يعني: مما صار فيه حرف العلة ألًفا أنه على وزن يفَعل،  "يخاف وينام ويحار"

وهل هو واوي أم ياءي؟ قد يكون واوي وقد يكون ياءًيا، فخاف يخاف واوي؛ 

، وحار يحار ياءي؛ ألنه من الحيرة ألنه من الخوف، ونام ينام واوي؛ ألنه من النوم

 وهكذا.

إًذا فما بقيت فيه الواو واوي قطًعا على وزن يفُعل، وما بقيت فيها الياء ياءي 

على وزن يفِعل، وما انقلب حرف العلة فيه ألَفا على وزن يفَعل، لكنه قد يكون 

 واوي وقد يكون ياءًيا.



 

 
e 

g h 

f  508 
 شرح ألفية ابن مالك

هذه األفعال  "يعوم أو يفور يكون أو يجوز أو يجور أو"فلو رأينا مثاًل الفعل  

يبيت "بقي حرف العلة فيه واو إًذا فهي على وزن يفعل وهي واويه، ولو رأينا نحو 

لو نتأمل يف تصرفاهتا تعرف مباشرة أهنا على وزن يفِعل  "أو يسير أو يديش أو ينيف

 وأهنا ياءيه.

ًعا على غار يغار أو ينال فانقلب حرف العلة فيه ألًفا هو قط "يغار"لكن نحو 

قد يكون  وزن يفعل، ولكنه قد يكون واوًيا وقد يكون ياءًيا، فيغار الياء أم الواو؟

، وقد يكون ياءًيا إن كان من "غاص وذهب"واوًيا إن كان من الغور بمعنى مثل 

 الغيرة؛ ألن المعنى يحتمل.

 فيكون واوًيا، فهذا مثال على هذه القاعدة: "النول"فهو من  "ينال"وأما 

 قعع ال او أو الياُّ عيِنا يف معار  ْالْ ، ومرال آخر ل َِ الِاعدة:إيا و

لو وقعت الياء أو الواو عينًا للفعل الماضي الذي على وزن أفعل، أو مضارعه، 

وهو ُيفِعل كذلك أمره أفِعل فأفَعَل العين متحركة وقبلها الفاء ساكنة، وكذلك ُيفِعل 

ثالثي على وزن فعل يفِعل اجعله  "ينبان يب"هذه  "بان"وأفِعل، مثل أفَعل من 

رباعًيا مزيدا بالهمزة؟ أفَعل سنقول: أبان، والمضارع ُيبين واألمر أبن واألصل فيه 

أكرم "الصحيح  "أكرم"ما أصل الماضي أبان؟ أفَعَل أبين نصدره بالصحيح مثل 

 إًذا أصل الماضي أفعل أكرم أبين "يكرم أكرم

ساكنة فتأيت القاعدة حينئٍذ فننقل الفتحة من الياء  أبين الياء مفتوحة وقبلها الباء 

والحركة المنقولة هنا فتحة إًذا يجب يف حرف  "أَبْينَ "إلى الباء الساكنة فنقول: 

العلة الواقع عينًا أن ينقلب من جنس الحركة يعني: سنقلب الياء غلى ألف فنقول: 

بنقل الحركة وبالقلب أي: إًذا الفعل أبان ُأعل إعاللين ُأعل بالنقل يعني:  "أبان"

 بقلب الياء ألًفا 
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 "ُيْبين"األصل  "أكرم يكرم أبين ُيبين"وكذلك المضارع وهو ُيبين ما أصله 

إًذا يبين المضارع فيه إعالل بالنقل  "ُيبِِين"نقلنا الحركة من الياء إلى الباء فقلنا 

 فقط.

فيه حتى صار ما الذي حدث  "أبين ُيبين أبِين" "أكرم يكرم أكِرم"واألمر 

نقلنا الحركة من الياء إلى الساكن قبلها إلى الباء فصارت أبين مثل:  "أبين"؟ "أبن"

نقلنا الحركة صارت أبين واألمر كما تعرفون مبني على  "أصله أكِرم أبيِن "أكِرم"

سكون آخره، والياء بسبب النقل صارت ساكنة فاجتمع ساكنان فحذفت الياء؛ 

 "أبن": لاللتقاء الساكنين فقيل

إًذا ما اإلعالل الذي وقع يف أبن؟ وقع فيها إعالالن إعالل بالنقل وبالحذف،  

 إال أن إعالل الحذف هنا ليس إعالاًل صرفًيا، وإنما إعالل إعرابي نحوي، نعم.

ثالثي فاجعله  "قام يقوم "قام يقوم"من  "أفعل يفعل أفِعل"ومثل ذلك لو قلنا 

أبان "لكن  "أبان يبين أبن"ومثل  "أقام يقيم أقم": رباعًيا مزيًدا بالهمزة؟ فسنقول

نقلنا الحركة من  "أفعل أكرم أقوم"أصلها  "فأقام"واوي  "وأقام يقيم"ياءي  "يبين

الواو إلى القاف فصارت الكلمة أقوم، ثم قلبنا الواو ألًفا لكي تكون من جنس 

ن إعالل بالنقل إًذا أقام فيها إعالال "أقام"الحركة التي قبلها، فصارت الكلمة 

نقلنا الحركة من  "يكرم"مثل  "يقوم"وأصله  "يقيم"وإعالل بالقلب، والمضارع 

 فيها إعالل بالنقل فقط. "يقيم"الياء إلى الساكن قبلها فقلنا: 

إًذا نعيد إلى يقيم أصلها يقوم نقلنا  "أقوم" "أكرم"أصله مثل  "أقم"واألمر 

ثم قلبنا الواو من جنس الحركة  "يقِومُ "الحركة كسرة من الواو إلى القاف فصارت 

فصار فيها إعالالن إعالل بالنقل  "يقيم"المنقولة يعني: قلبنا الواو ياًء فقلنا 

 وإعالل بالقلب.
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نقلنا الحركة من الواو إلى الكاف  "أفعل أكرم أقوم"أصله  "أقم"وكذلك يف  

اء لاللتقاء الساكنين ثم حذفنا الي "أقيم"ثم قلبنا الواو ياًء فصارت  "أقوم"فصارت 

كم فيها من إعالل؟ ثالثة إعالالت إعالل بالنقل نقلنا  "أقم"إًذا  "أقم"فصارت 

الحركة، وإعالل بالقلب قلبنا الواو ياًء، وإعالل بالحذف حذفنا الياء، وهكذا يف 

 كل نظير.

 : إِيا ف َِ الِاعدة ل ا أكرر من مرال   ر  و ِا    ق ل ابن مالِّ

ةةةِل اْلتَّْحرِْ ةةةَِّ ِمةةةْن لَِسةةةاكِنض َصةةة  ِ  ََّ اْن

 

َض َعةةةةةْيَن فِْعةةةةةلض َكةةةةةَأبِنْ     ِيب لِةةةةةْينض آ

للين يريد حرف علة، آت عين فعل يعني: وقع عينًا يف فعل ماٍض أو مضارع أو  

وقوله: واشرتاطنا لساكن صح قلنا إن الواو  "أبان يبين أبن"أمر كأبن هذا المثال 

كن صحيح يعني: البد أن يكون حرًفا ساكنًا، والياء إذا تحركتا وقبلهما ماذا؟ سا

وأن يكون حرًفا صحيًحا، حرًفا ساكنًا ماذا يخرج؟ المتحرك وقد تكلمنا على 

 حكمه من قبل.

وقولنا حرف صحيح ماذا يخرج؟ المعتل، لو أن الواو والياء تحركتا وقبلهما 

فبايع  "اومق"أو  "بايع"حرف علة ساكنًا فاإلعالل يقع أو ال يقع؟ ال يقع، مثل 

حرف العلة الياء تحركت بالفتح بايع وقبلها ألف واأللف ساكنة فال تنقل الحركة 

من الياء إلى األلف؛ ألن الساكن الذي قبلها ليس حرًفا صحيًحا، وكذلك يف 

  "قاوم"

ويخرج المضعف،  "بيع وقوم"وقوله: صحيح يخرج المعتل كما سبق يف 

ق"مثل فالمضعف أيًضا ال تنقل إليه الحركة  فإذا قلت بيَّن الياء الثانية  "بيَّن وعوَّ

مفتوحة والياء األولى ساكنة، إًذا حرف على متحرك وقبله ساكن فال تنقل الحركة 

ق ال تنقل الحركة، فهذا هو المراد بقوله:"هنا، وكذلك   عوَّ

ةةةِل اْلتَّْحرِْ ةةةَِّ ِمةةةْن   ِ ََّ اْن  لَِسةةةاكِنض َصةةة

 

َض َعةةةةةْيَن فِْعةةةةةلض َكةةةةة    َأبِنْ ِيب لِةةةةةْينض آ
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 ثم ذكر ابن مالك أيًضا بقية الشروط يف هذا اإلعالل فقال:

 ٍَ ةةةةبض َو ََْع   ْعةةةةَل 
ةةةةْن فِ  َمةةةةا َلةةةة  َ ك 

 

ْلةةةةةاَل     َكةةةةةاْبَي َّ َأْو َأْ ةةةةةَ   بِةةةةةالَمض ع 

يقول اإلعالل السابق يف نقل الحركة من الياء والواو إلى الساكن الصحيح  

 البيت:قبلهما ممتنع يف ثالثة مواضع، ذكرها يف 

فعال التعجب، وهما ما أفعله وأفِعل به، لو وقعت الياء والواو  الم اع ا ول:

عينًا لفعل تعجب ما أفعله وأفِعل به العين متحركة وقبلها ساكن، كالتعجب من 

ما أقومه الواو متحركة وقبلها القاف ساكنة،  "ما أقومه وأقوم به"تقول:  "قام يقوم"

صححنا لماذا لم ُنعل؟ ألن الفعل هنا فعل تعجب، لو  ما أقومه أعللنا أم صححنا؟

ولكن اإلعالل  "ما أقامه وأقم به"سننقل ونقلب،  "ما أقامه"أعللنا كنا نقول ماذا؟ 

 هنا ال يقع؛ ألن الفعل فعل تعجب.

ما أبينه وأبين "يبين، لكنا نقول:  "بان"وكذلك يف الياء لو أخذنا التعجب من 

وسبب المنع من العلل يف فعل التعجب،  "أبانه وأبن به ما"وال نعل ال نقول:  "به

قالوا: ألن اإلعالل سيزيد صيغة التعجب عن لفظها، وصيغة التعجب مقصودة 

 للفظها، فلهذا لم يقع فيها اإلعالل.

الذي ال يدخله اإلعالل هو: الفعل المضعف الالم نحو:  الم اع الراين:

وزن افعل العين هنا ياء العين وقعت  فابيض على "ابّيض واسّود واحّول واعّور"

العين وقعت واو مفتوحة  "، وكذلك يف اسود"ابيض"ياًء مفتوحة وقبلها باء ساكنة 

العين واو وقبلها ساكن، وهذه  "احول"، وكذلك "اسود"وقبلها سين ساكنة 

الياء بقيت على فتحها  "ابيض"الكلمات وقع فيها إعالل أم صحت؟ صحت 

 على سكونه، صح ولم ُيعل.والساكن قبلها بقي 

؟ "ابيض واسود واحول واعور"ما سبب منع اإلعالل يف مضعف الالم؟ مثل 
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قالوا: سبب منع اإلعالل هنا أنه سيؤدي إلى لبٍس أو إلى ممنوع، لو أعللت فإن  

اإلعالل سيؤدي إلى لبس أو إلى ممنوع، ُنعل وننظر إلى نتيجة اإلعالل كيف 

ننا سننقل فتحة الواو إلى السين فستكون السين لو أعللنا فإ "اسود"ستكون؟ 

حينئٍذ مفتوحًة، فإذا كانت الواو مفتوحًة فسنستغني عن همزة الوصل؛ ألن همزة 

الوصل يف نحو هذه الصيغة لماذا جلبت؟ جلبت للتمكن من البدء بالساكن، هذا 

 الساكن الذي وقع أواًل وهو السين تحرك اآلن 

اجة لها، فاإلعالل سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن إًذا سنذهب همزة الوصل ال ح

السين انتقلت إليها الفتحة فصارت سين مفتوحة، والواو انتقلت  "سود"نقول 

والالم المضعفة، الدال المشددة تعرفون أن  "سو"عنها الفتحة فصارت ساكنة 

المشدد عبارة عن ساكن ومتحرك فأول المشدد ساكن والواو سكنت بسبب 

بال همزة  "سودد"اكنان، فلهذا سنضطر لفك اإلدغام فنقول: النقل، فالتقى س

وصل وبال تضعيف يعني: سنحرك، وهذا سيؤدي إلى ممنوع وهو فك التضعيف 

 يف ما يجب فيه التضعيف، التضعيف يف نحو هذا واجب.

هذا تأديته إلى ممنوع، طيب، تأديته إلى ُملبس؟ قد يقول قائل: قد يمكن أن 

ما الحركة التي نقلت؟  "سودد"أخرى، أن نفعل ما سبق نجري اإلعالل بطريقة 

الفتحة، والفتحة ستؤدي إلى أن الواو تقلب ألًفا؛ ألن حرف العلة الواقع عينًا إذا 

نقلت الحركة عنه سينقلب إلى جنس الحركة، إًذا ستنقلب الواو ألًفا، فإذا انقلبت 

ة سيفك أو ال داعي الواو إلى ألف، فاإلدغام الموجود يف الالم الدال المشدد

 لفكه؟ ال داعي لفكه؛ ألن اإلدغام يقع بعد األلف.

ال إشكال هذا موقع مطرد يف التقاء الساكنين، من المواقع  "الضالين"مثل 

المطردة يف التقاء الساكنين، إًذا فالسين ستنفتح؛ ألن الفتحة نقلت إليها، والواو 

 "ساد"فسيكون لفظ الكلمة ماذا؟ ستقلب ألًفا تبع القاعدة، والدال ستبقى مشددة، 
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سيؤدي  "اسود"إًذا فاإلعالل يف نحو  "سد يسد فهو ساد"سيلتبس اسم الفاعل من 

فلهذا لم  "ساد "كاللبس وهو فك إدغام أو إلى ملبس وهو نحو إلى ممنوع وهو

ُتعل العرب، نحن نعلل فعل العرب، العرب لهم فعل لماذا؟ قالوا: ألهنا لم تعل 

 حينئٍذ سيؤدي إلى ممنوع أو إلى ملبس.ألن اإلعالل 

الذي ال يقع يف هذا اإلعالل يف الفعل المعتل اآلخر، لو كان  الم اع الرالَ:

أهوى عينه واو، وأحيا عينه ياء، والعرب  "أهوى وأحيا"الفعل معتل اآلخر مثل 

يعني: الواو تبقيها على فتحها ال تنقل الفتحة إلى الياء  "أحيا وأهوى"تقول: 

تبقي الياء مفتوحة وال تنقل الفتحة إلى الياء يعني: ال تعل  "أهوى وأحيا"اكنة الس

تبقي الفعل مصحًحا وال تبقي هذا اإلعالل المذكور يف الفعل المعتل اآلخر، 

وسبب منع اإلعالل هنا لماذا لم ُتعل العرب؟ يف الفعل المعتل اآلخر؟ ألنه 

العين واو، والالم  "أهوى"لك، سيؤدي إلى اجتماع إعاللين يف الكلمة، كيف ذ

ألف وعرفنا أن األلف ال تسكن أصاًل يف فعل أو يف اسم معرب، أصلها إما الواو 

إًذا فاألصل هنا الياء ولماذا انقلبت الياء  "هوي"وإما الياء، واألصل هنا الياء من 

الياء تحركت بعد فتح  "أهوي "أكرم"مثل  "أهوي "أهوى"ألًفا؟ األصل يف 

 إًذا فقد وقع إعالل بالقلب يف الالم. "أهوى"ألًفا فصارت فانقلبت 

لو أجريت اإلعالل المذكور اآلن على الواو ما الذي سيحدث؟ ستنقل الفتحة 

من الواو إلى الهاء، فستكون الهاء مفتوحة والواو ساكنة وبعدها األلف ساكنة 

ن فتجحف فسيلتقي ساكنان، فستضطر حينئٍذ إلى حذف الواو؛ لاللتقاء الساكني

بالكلمة؛ ألنك جمعت عليها إعاللين بالحذف وبالقلب، فلهذا لم ُتعل العرب 

 هنا.

يعني: العين ياء والالم كذلك ياء،  "حيي"من  "أحيا"وكذلك يف نحو  

انقلبت الياء الثانية الواقعة الًما ألًفا؛ ألهنا  "أكرم "أحييا" "أحيا"واألصل يف 
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قعنا هذا اإلعالل على الياء الواقعة عينًا فلو أو "تحركت بعد فتح فصارت أحيا 

لنقلت الحركة إلى الحاء فسكنت الياء فاجتمعت الياء ساكنة باأللف بعدها ساكنة 

 فسنحذف الياء فنجحف بالفعل.

إًذ هذا اإلعالل المذكور ال يقع يف ثالثة المواضع المذكورة، ال يقع فيفعل 

  الفعل المعتل الالم.التعجب، وال يقع يف الفعل المضعف الالم وال يف

 : ْ  قال ابن مالِّ

ةةة  َيا اٍْعةةةالَِل اْسةةة   
 َوِمْرةةةل  فِْعةةةلض فِ

 

ْيةةةةةِه َوْسةةةةة     
َعةةةةةاِرَعص َوفِ  َاةةةةةاَ ى م 

يعني: أن االسم مثل الفعل يف هذا الحكم إذا كان هذا االسم يشبه الفعل  

، المضارع، وهذا قوله: ضاهى مضارًعا، فإن حكمه يف هذا اإلعالل حكم فعله

ومتى يكون المضارع بل متى يكون االسم مشبًها للمضارع؟ إذا كان االسم على 

وزن المضارع فنقول: إنه يشبهه حينئٍذ، ويقصد باالسم الذي يشبه المضارع يف 

الوزن اسم الفاعل، واسم المفعول، واسم الزمان، واسم المكان، والمصدر 

 الميمي.

من غير الثالثي على وزن المضارع، فهذه تشبه المضارع يف الوزن؛ ألهنا تصاغ 

على وزن المضارع مع قلب حرف  "مكرم"ما اسم الفاعل منه؟  "يكرم"فالفعل 

  "يكرم مكرم"المضارعة ميًما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر 

واسم المكان والزمان والمصدر  "مكَرم" "يكرم"واسم المفعول من 

واسم المكان  "مكِرم"الفاعل إًذا فاسم  "مكَرم"الميمي؟ كلها أيًضا على وزن 

 الفعل. والزمان والمصدر الميمي كلها على وزن

على وزن الفعل، واسم المفعول  "منطلق"اسم الفاعل منه  "ينطلق"وكذلك 

والمعنى والسياق هو  "منَطَلق"واسم المكان والزمان والمصدر الميمي على وزن 
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 والمصدر الميميالذي يميز هل هو اسم مفعول أو واسم المكان والزمان 

مستخرج واسم المكان "السداسي اسم المفعول  "مستخرج"وكذلك 

 "مستخَرج"والزمان والمصدر الميمي 

فإذا وقعت الياء أو الواو عينًا يف هذا االسم الذي أشبه المضارع يف الوزن؟ فإن 

حركة الواو والياء حينئٍذ ستنقل منهما إلى الساكن الصحيح قبلهما، حكمهما يف 

حكم فعلهما، نحو اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان والزمان ذلك 

واسم  "أبان يبين فهو مبين"ما اسم الفاعل من  "أبان"والمصدر الميمي من نحو 

وكذلك اسم المكان والزمان والمصدر الميمي، وما  "أبنته فهو مبان"المفعول 

على وزن أفعل  ؟ أبان عرفنا أنه"أبان فهو مبين"الذي حدث يف اسم الفاعل 

 "أكرم فهو مكرم"، واسم الفاعل ننظره بالصحيح لكي يبين أصله مثل "أبين"

وهو  "مبيِّن"اإلعالل الذي وقع يف أبين هو اإلعالل الذي وقع يف  "أبين فهو مبين"

الياء تحركت بالكسر وقبلها ساكن صحيح وهو الباء،  "مبيِّن"اإلعالل بالنقل، فـ 

حركة الياء إلى الساكن قبلها يعني: إلى الباء، فالباء ستكون  إًذا نطبق القاعدة ننقل

ما اإلعالل الذي  "مبين"مكسورة والياء ستعود خالية من الحركة ساكنة فنقول: 

 وقع يف مبين؟ إعالل بالنقل

إَذا  "أكرمته فهو مكَرم"مبان ننظره بالصحيح  "أبنته فهو مبان"واسم المفعول 

ما اإلعالل الذي وقع يف مبين؟ حركة الياء  "بَينمكَرم مُ "ما أصل مبان؟ مثل 

ثم إن حرف العلة سينقلب من جنس  "مبيِّنٌ "فماذا سنقول:  نقلناها إلى الباء،

الحركة المنقول يعني: سنقلب الياء ألف؛ ألن الحركة المنقولة فتحة هنا، فسنقول: 

 وإعالل بالقلب.إًذا ما اإلعالل الذي وقع يف مبان؟ إعالالن إعالل بالنقل  "مبان"

وكذلك اسم الفاعل واسم المفعول والمكان والزمان والمصدر الميمي من 

فزيد مقيم وعلي مقام، فأقام فهو مقيم  "أقام زيد عليَّا"فاسم الفاعل من  "أقام"
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فاإلعالل الذي حدث نقلنا الحركة  "مقوم"األصل  "أكرم فهو مكِرم مقوم"مثل  

  "مقو"لقاف فصارت الكلمة من الواو إلى الساكن قبلها إلى ا

ثم إن الواو ستنقلب إلى جنس الحركة المنقول يعني: ستنقلب إلى ياء فنقول: 

مقيم حدث فيه إعالالن إعالل بالنقل وإعالل بالقلب، واسم المفعول مقام وأصله 

ما اإلعالل الذي حدث؟ نقلنا حركة الواو الفتحة إلى القاف  "مكَرم مقَوم"مثل 

سنقلب الواو من جنس الحركة المنقولة يعني: من جنس  ثم "مقوم"فصارت 

الفتحة فسنقلبها ألًفا فنقول: مقام إًذا فمقام فيها إعالالن إعالل بالنقل وإعالل 

 بالقلب.

أن االسم إذا أشبه المضارع يف وزنه فإنه يأخذ حكمه يف هذا فالخالصْ 

، متساويان يف الوزن ويف حرف الزيادة اإلعالل، فإن أشبه االسم المضارع يف الوزن

الميم،  "مبين"ومتساويان أيًضأ يف حرف الزيادة، حرف الزيادة يف اسم الفاعل 

الياء فهم متفقان يف الوزن لكن مختلفان يف  "يبين"وحرف الزيادة يف المضارع 

حرف الزيادة، لكن إن اتفقا يف الوزن واتفقا يف حرف الزيادة، ويراد بذلك اسم 

 "أبيض"ٍذ أنه ال يعل بل يصحح، فاسم التفضيل من البياض التفضيل فالحكم حينئ

 "أبيض أسود"أفعل فالعين مفتوحة والفاء ساكنة فنقول:  "أسود"ومن السواد 

أبيض الياء مفتوحة وقبلها ساكن صحيح، أعل أم صحح؟ صحح ما أعل لماذا ما 

دم أعل؟ ألن اإلعالل وقع هنا يف اسم التفضيل واسم التفضيل ال يعل، علة ع

اإلعالل لماذا ال يعل اسم التفضيل؟ يقال هنا ما قيل يف صيغة التعجب من أن 

الصيغة مقصودة، صيغة التعجب وصيغة التفضيل صيغتان مقصودتان فلهذا ال 

وال تعل لو أعللت كنت تقول ماذا؟  "أبيض"يحدث فيهما اإلعالل، فتقول: 

ال  "وأسود" "من هذا هذا أبيض"لكن ما يعل نقول:  "هذا أباض من هذا "أباض 

 "أساد"يعل، ال تقول: 



 

 
e 

g h 

f  517 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

فالذي يشبه يف الوزن ُيعل، والذي يشبه يف الوزن والزيادة ال ُيعل، االسم ال 

يشبه المضارع يأخذ حكمه أم ال يأخذ حكمه؟ ال يؤخذ حكمه ال ُيعل، ومن ذلك 

 مالك فقال: االسم الذي على وزن مفعال، ومفعل، ونص عليهما ابن

ةةةةةةةة ََ َكاْلِمْ َعةةةةةةةةاِل َوِمْ َعةةةةةةةةلع ص   ْح

 

 َوَألِةةةةةةةةَا اإلْفَعةةةةةةةةاِل َواْسةةةةةةةةتِْ َعالِ   

فالسم الذي على وزن مفعل العين مفتوحة وقبلها فاء ساكنة، وعلى وزن  

مفعال فالعين مفتوحة وقبلها فاء ساكنة أيًضا ال ُيعالن؛ ألهنما على وزن المضارع 

 هذه ال ُتعل. "مسواك ومقوال ومقول ومخياط ومخيط"نحو 

 بعد يلِّ:  قال ابن مالِّ ْ 

 َواْستِْ َعالِ       اإلْفَعالِ       َوَألَِا 

ا اإِلْعةةالَِل َواْلتَّةةا اْلةةَزْم ِعةةَ ْض  َِ  َأِدْل لِةة

 

بََّمةةةةةا َعةةةةةَرْض    ةةةةةِل ر  ِْ َ ا بِاْلنَّ ف  ِْ  َوَ ةةةةة

يذكر حكًما من أحكام هذه القاعدة  انتقل إلى حكم آخر يتعلق هبذا اإلعالل، 

قول: إذا كان المستحق لإلعالل بالنقل والقلب المذكورين، من قواعد اإلعالل في

وكمصدر  "أبان"إذا كان مصدًرا على وزن إفعال، أو على وزن استفعال كمصدر 

فإنك تجري يف المصدر اإلعالل السابق، وإجراء اإلعالل السابق  "استبان"

 آخر سيؤدي كما سنرى إلى حذف ألف اإلفعال، وألف االستفعال، فنأيت بالتاء يف

أبان يبين "نقول فيه:  "أبان"المصدر عوًضا عن هذه األلف المحذوفة، فالفعل 

 "كأكرم يكرم إكراًما"الفعل هنا على وزن أفعل فهو  "إبانة

مثل  "أبين يبين إبياًنا"واألصل  "إكرام"إًذا فأصل المصدر على وزن إفعال  

ها حرف صحيح ساكن الياء مفتوحة وقبل "إبيان ما الذي حدث يف إبيان "إكرام"

وهو الباء، فسننقل الفتحة من الياء إلى الباء فستكون الباء حينئذ مفتوحة والياء 

 ساكنة هذا إعالل بالنقل
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ثم إن الياء ستقلب من جنس الحركة المنقولة يعني: ستقلب ألًفا فهذا إعالل  

عد بالقلب، فعلى ذلك جاءت الباء المفتوحة وبعدها ألف المنقلبة عن الياء، وب

األلف هذه ألف اإلفعال، وما ينطق بالكلمة حينئذ؛ الجتماع األلفين الساكنين وال 

يجتمع الساكنان إال على حدهما يعني: يف مواضع معينة فالبد من حذف أحد 

 األلفين، ما األلف المحذوفة؟ 

خالف، سيبويه وتبعه األكثر، يرون أن المحذوف ألف اإلفعال يعني: األلف 

: ألهنا أقرب إلى الطرف، والطرف هو محل التغيير، وقال آخرون: بل الثانية؛ قالوا

المحذوف األلف األولى المنقلبة عن الياء على أصل التخلص من التقاء 

 الساكنين، وأبين مالك اختار قول سيبويه أم القول اآلخر؟ قال:

 َواْستِْ َعالِ  اإلْفَعالِ  َوَألَِا 

هو ألف اإلفعال واالستفعال  فجعل المزال المحذوف بسبب هذا المعلول

 يعني: اختار قول سيبويه أن المحذوف األلف الثانية.

وصلنا إلى أن الباء مفتوحة واجتمعت ألفان فحذفنا األلف الثانية، ثم تأيت 

 "أبان إبانةً "العرب بتاٍء ِعوًضا عن هذه األلف، ويجعلوهنا يف آخر الكلمة فيقولون: 

 ن الِعوض يلزم.وهذه التاء ألهنا ِعوض لزمت؛ أل

وهو على وزن استفعل، والقياس فيه أن يكون  "استبان"وكذلك مصدر 

استبين  "استبين يستبين استبياًنا" "استخرج يستخرج استخراًجا"كنظيره الصحيح 

صارت استبان، وعرفنا ذلك؛ إعالل بالقلب، ويستبين صارت يستبين إعالل 

ما اإلعالل الذي  "ستبين استبانةً استبان ي "بالنقل، واستبياًنا صارت استبانًة 

نقلنا الفتحة من الياء إلى  "استبيان"حدث؟ استبيان الياء مفتوحة وقبلها باء ساكنة 

الباء فصارت الياء مفتوحة والباء ساكنة، ثم قلبت الياء ألًفا؛ ألهنا ستقلب من جنس 
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فان الحركة المنقولة، فصارت الياء ألف، وبعدها ألف االستفعال، فاجتمعت أل

فحذفت الثانية أو األولى، ثم جيء بالتاء عوًضا عن األلف يف آخر المصدر فقيل: 

 استبانة.

إًذا ما الذي حدث يف إبانة واستبانة من إعالل؟ إعالل بالنقل نقلنا الحركة، 

وإعالل بالقلب قلبنا الياء ألًفا، وإعالل بالحذف لاللتقاء الساكنين، وأضفنا إلى 

 ا عن األلف المحذوفة.ذلك أتينا بالتاء عوًض 

 "واستقام استقامةً " "أقام إقامة"تقول:  "أقام واستقام"ومثل ذلك مصدر 

اإلعالل السابق  "واستقال استقالةً " "أقال إقالة "أقال واستقال"وكذلك مصدر 

 نفسه وهذا هو قول ابن مالك:

 َواْستِْ َعالِ  اإلْفَعالِ  َوَألَِا 

ا اإِلْعةةالَِل َواْلتَّةة َِ  ا اْلةةَزْم ِعةةَ ْض َأِدْل لِةة

 

بََّمةةةةةا َعةةةةةَرْض    ةةةةةِل ر  ِْ َ ا بِاْلنَّ ف  ِْ  َوَ ةةةةة

يعني: أن التاء يؤتى هبا يف آخر المصدر عوًضا عن هذه األلف المحذوفة من  

 اإلفعال واالستفعال، وألهنا عوض صارت الزمة.

 : ْ  قال

َ ا ف  ِْ ِْلِ  َوَ  بََّما بِاْلنَّ  َعَرْض  ر 

ي جيء هبا عوًضا عن األلف المحذوفة حذفها حذف ماذا؟ هذه التاء الت

بالنقل، يريد أن حذفها سماعي، حذفها جاء يف السماع يف بعض الشواهد من ذلك 

وجاء المصدر بالتاء ومن دون التاء، وقالوا:  "أجاب إجابة وإيجاًبا"قولهم: 

استفاه على وزن استفعل، استفاًها بال تاء، واستفاه الرجل معناه  "استفاه استفاًها"

شتد أكله وشربه بعد أن كان ال يأكل وال يشرب، وأكثر ما تحذف هذه التاء يف ا

 "أقام يقيم إقامةً "تقول:  [73ا نبياُّ:] (پ ڀ)اإلضافة، كقوله تعالى: 
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الَةِ ) وجاء يف اإلضافة حذفها "إقامة الصالة"  ولو أثبتها على القياس  (إَِقاَم الصَّ

 رى.كما جاء يف شواهد أخ "إقامة الصالة"لصح 

 نصبناه. "أجاب إيجاًبا"لكن ألنه وقع مفعول مطلق  "إيجاب"كذلك 

 : ْ  قال ابن مالِّ

ِ  َوِمةةةةْن  ِْ  َوَمةةةةا إِلْفَعةةةةالض ِمةةةةَن اْلَحةةةة

 

ةةةةْ لع بِةةةةِه َأْ َعةةةةص َقِمةةةةنْ    ةةةةلض َفَمْ ع  ِْ  َن

ةةةةةةةْ نض َوَنةةةةةةةَدْر    َنْحةةةةةةة   َمبِيةةةةةةةعض َوَمص 

 

  ِيب اْلَيا اْشت  َ   
َ  ِيب اْلَ اِو َوفِ  رَْْصِحْي

يقول: إن اإلعالل المذكور الذي ذكرناه يف اإلفعال، وهو أن تطبيق اإلعالل  

على إفعال سيؤدي إلى النقل والحذف، أنك ستحذف األلف من اإلفعال، يقول: 

هذا اإلعالل بالنقل والحذف يكون مثله يف اسم المفعول إذا كان من معتل العين 

العين فإن هذا اإلعالل يقع فيه، فإنك  بالواو أو الياء، إذا أخذت المفعول من معتل

ما اسم المفعول  "باع يبيع"ستنقل ثم تحذف الواو من مفعول كاسم مفعول من 

مثل  "مبيوع"األصل أن يكون على وزن مفعول  "بعته فهو مبيع"؟ "باع يبيع"من 

أن الياء ضمت وقبلها حرف  "مبيوع"مضروب مبيوع، الذي حدث يف  "مضروب"

فالياء  "مبوي"فسننقل الضمة من الياء إلى الباء  "مبيوع"الباء، صحيح ساكن وهو 

سكنت والقاعدة: أن حرف العلة سيقلب من جنس الحركة المنقولة، صح أو ال؟ 

هذه القاعدة لكن هنا القاعدة لن ُتطبق؛ بل سنقلب الضمة إلى كسرة؛ محافظًة على 

ثم إن العرب تقلب  "مبوي"انقل الضمة من الياء إلى الباء  "مبيوع"الياء، األصل 

فبقيت الياء ساكنة وبعدها واو مفعول ساكنة، والياء  "مبي"الضمة إلى كسرة 

سكنت بسبب نقل الحركة عنها فالتقى ساكنان الياء والواو، ما الذي حذف بالتقاء 

الساكنين؟ الساكن األول أم الثاين؟ الثاين وهذا مما يقوي قول سيبويه أن اإلعالل 

لثاين؛ ألنه أقرب إلى الطرف، وهنا واضح أنه يف الواو، فصارت الكلمة هنا وقع يف ا

  "مبيع"
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واألصل فيه على  "صان يصون صنته فهو مصون"وكذلك اسم المفعول من 

الواو مضمومة وقبلها  "مصوون "ألنه واوي إَذا  "مصوون" "مضروب"مفعول 

فالصاد "مُصون "صاد ساكنة، نطبق القاعدة: ننقل الضمة من الواو إلى الصاد 

صارت مضمومة والواو صارت ساكنة وبعدها واو مفعول، فالتقى ساكنان فحذنا 

 "مصون"الواو الثانية؛ لاللتقاء الساكنين فصارت الكلمة 

 "واألصل مْقُول "قال يقول فهو مُقول"وكذلك لو أخذت اسم المفعول من 

فاسم المفعول  "قال يقيل"يعني: ننفي القائلة هذه ياءي  "قال يقيل"بخالف 

 "باع يبيع مبيع وقال يقيل مقيل"مثل  "مقيل"

فهذا هو  "مْخيوط"واألصل  "خاط يخيط فهو مخيط"واسم المفعول من 

 :قول ابن مالك 

ِ  َوِمةةةةْن  ِْ  َوَمةةةةا إِلْفَعةةةةالض ِمةةةةَن اْلَحةةةة

 

ةةةةةْ لع بِةةةةةِه َأْ ِعةةةةةا َقِمةةةةةنْ    ةةةةةلض َفَمْ ع  ِْ  َن

ةةةةةةةْ نض َوَنةةةةةةةَدْر    َنْحةةةةةةة   َمبِيةةةةةةةعض َوَمص 

 

  ِيب اْلَيا اْشت َ رَْ   
َ  ِيب اْلَ اِو َوفِ  ْصِحْي

 ذكر مثالين األول ياءي مبيع، والثاين واوي مصون. 

 ثم قال:

 َوَنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَدرْ 

 

  ِيب اْلَيا اْشت َ ر  
َ  ِيب اْلَ اِو َوفِ  َْْصِحْي

يقول: القاعدة ما ذكرنا من تطبيق اإلعالل لكن جاء يف النقل يف السماع  

ن معتل العين، فمعتل العين بالواو جاء تصحيح اسم تصحيح اسم المفعول م

 المفعول منه، ولكنه نادر، الشواهد فيه نادرة.

وجاء أيًضا تصحيحه من الياء، وهو أكثر فتصحيح اسم المفعول من الواو 

أن يقال:  "فرس مْقود"والقياس يف  "وفرس مْقود" "ثوٌب مْصون"كقولهم: 

 وقال الراجز: "مقود"
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و    واْلِمْسِّ  فِ    َمْدو 
َِ  َعنَْبرِ

مبيوع "وتصحيح اسم المفعول من الياء كأن تقول:  "مدوف"وقياس 

وقيل: إن تصحيح اسم المفعول من الياء لغة ليس مجرد شواهد، يعني:  "ومخيوط

يف بعض السماع وإنما هي لغة صارت أقوى من مجرد شواهد خرجت عن 

ل من الياء مصحًحا، ومن ذلك القاعدة هي لغة لقوم من ربيعة، يأتون بباسم الفاع

 قول شاعرهم:

ر بيعةةةةةةاَ و ي  ةةةةةةه    ت ةةةةةةى ْةةةةةةِك 

 

  ةةةة م الةةةةريا  عليةةةةه الةةةةر َ مريةةةة م  

 فقال: مغيوم والقياس ما قيل، وقال اآلخر: 

 وكأن ا ْ ا ْ م ي بْ

 وقال اآلخر: "مطيبة"والقياس  "مطيوبة"

 قةةةد كةةةان ق مةةةِّ  حسةةةب نِّ سةةةيِدا

 

 وإخةةةةةةةال أنةةةةةةةِّ سةةةةةةةيد معيةةةةةةة ن 

 فهذا حكم من أحكام هذا اإلعالل. "معين"ون، والقياس قال: سيد معي 

وبذلك نكون قد شرحنا سبعة أبيات من هذا الفصل، وتبقى ثالثة أبيات  

نشرحها إن شاء اهلل يف الدرس القادم مع الفصلين الباقيين من فصول اإلعالل؛ 

ين، ألهنما فصالن قصيران، والمرجو إن شاء اهلل أننا ننتهي من األلفية بعد درس

الدرس القادم ننتهي من اإلعالل، والدرس الذي يليه نأخذ آخر باب يف األلفية، 

 وهو باب اإلدغام.

 واهلل أعل ، وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 الدرس التاسع والثالثون بعد املائة
﷽ 

 
ه َرْب اْلَعاَلِمْيَن والصالة وا د َوَعَلى آلِِه وأصحابه اْلَحْمد  لِلَّ َحمَّ لسالم على نبينا م 

 أجمعين.

  -أما بعد: 

فسالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة 

االثنين السابع والعشرين من شهر ربيٍع اآلخر، من سنة سٍت وثالثين وأربعمائة 

 وألف.

نة الرياض نعقد بحمد اهلل ونحن يف جامع الراجحي يف حي الجزيرة بمدي

عليه –وتوفيقه الدرس التاسع والثالثين بعد المائة من دروس شرح ألفية ابن مالك 

 .-رحمة اهلل

 
َّ

وال زال الكالم موصواًل على اإلبدال، فقد أهنينا من اإلبدال عدة فصول وبقي

ول لنا فصالن وبقية فصل، ألننا يف الدرس الماضي كنا تكلمنا على فصٍل من الفص

التي عقدها ابن مالك تبًعا لباب اإلبدال، ويف هذا الفصل الذي بدأنا يف الكالم عليه 

يف الدرس الماضي، تكلم ابن مالك يف هذا الفصل على نقل حركة الياء والواو إلى 

 الساكن قبلهما.

 منها ثالثة 
َّ

وعقد هذا الفصل يف عشرة أبيات، شرحنا منها سبعة أبيات وبقي
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 : درس بشرح هذه األبيات التي بقيت وفيها يقول ابن مالك أبيات، نبدأ ال 

ةةةْ َل ِمةةةْن َنْحةةةِ  َعةةةَدا  َِ اْلَمْ ع   َوَصةةةْح

 

َتَحةةةةةرَّ ا َْجةةةةةَ َ ا   َْ  َوَأْعِلةةةةةِل اْن َلةةةةةْ  

ةةةْ ل  ِمةةةْن   ع  اَي َيا َوْجَ ةةةْيِن َجةةةا اْل   َِ  َكةةة

 

 َ ِعةةةةن    
 ِيب اْلةةةةَ اِو ٍََم َجْمةةةةعض اْو َفةةةةْر ض

ةةةةةة  ِم َوَشةةةةةةاَ  َنْحةةةةةة   ن  ةةةةةة َّ ةةةةةة  ن 
 يَّ ض فِ

 

ِمةةةةةةة    َ  ن  ْوي   ِ ةةةةةةة يَّةةةةةةةامض ش   َوَنْحةةةةةةة   ن 

 يف البيع ا ول:  فِال  

ةةةْ َل ِمةةةْن َنْحةةةِ  َعةةةَدا  َِ اْلَمْ ع   َوَصةةةْح

 

َتَحةةةةةرَّ ا َْجةةةةةَ َ ا   َْ  َوَأْعِلةةةةةِل اْن َلةةةةةْ  

  فال  خل  من  التين:يقول: إذا صيغ اسم مفعول من فعٍل معتل الالم،  

 يكون معتاًل بالياء.أن  الحالْ ا ولى:

 أن يكون معتاًل بالواو. وا خر :

فإن كان معتاًل بالياء وجب إعالله، بقلب واو مفعول ياًء وإدغامها يف الم 

 الكلمة الذي هو ياء.

اسم المفعول من رمى يرمي، هذا المعتل اليائي، تقول: رميته، فهو  مرال يلِّ:

.
ٌ

 مرمي

 هذا اسم مفعول؟ مفعوٌل م
ٌ

رموٌي، ألنه يائي، فالواو هي واو ما أصل مرمي

 مفعول والياء يف األخير هي الم الكلمة، مرموٌي.

اجتمعت الياء والواو واألولى منهما ساكنة وسبق حكم اجتماعهما إذا كانت 

األولى منهما ساكنة، الحكم حينئٍذ أنه يجب أن نبدل الواو ياًء وندغمها يف الياء 

، فق
ٌ

لبت الواو يف مرموٌي ياًء وأدغمتها يف الياء األخرى فلهذا قالت العرب مرمي

 األخرى.

وكذلك اسم المفعول من هدى يهدي، تقول: هديته فهو مهدٌي، ومن عصى 



 

 
e 

g h 

f  525 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

 وهكذا.
ٌ

، وبنيته فهو مبني
ٌ

 يعصي عصيته فهو معصي

: لم يتكلم يف هذا البيت على اسم المفعول من  المصنا ابن مالِّ

يت، لماذا؟ ألن اسم المفعول من معتل الالم معتل الالم بالياء، لم يذكر ذلك يف الب

بالياء بق ذكر حكمه، عندما تكلم من قبل على حكم اجتماع الواو والياء، واألولى 

منهما ساكنة، فهذا يدخل يف هذا الحكم الذي سبق إنما البيت هنا للكالم على اسم 

 المفعول من معتل الالم بالواو.

فيقول اسم المفعول من معتل الالم مثل سما يسمو، وعال يعلو، كيف يكون؟ 

 المه واًوا كما هي وال ُنِعلها بقلبها ياًء، 
َّ

بالواو األجود فيه التصحيح، يعني أن نبقي

وذلك بشرط أال يكون فعله على وزن فعل، بل يكون على فعل المشهور، مثال 

ذلك: اسم المفعول من دعا يدعو، تقول دعوته فهو مدعٌو، ما أصل مدعٌو مفعوٌل 

 مدعوٌو.

الذي حدث أن الواو أدغمت يف الواو فقيل مدعوٌو أي حدث إدغام ما حدث 

إعالل، وكذلك اسم المفعول من غزا يغزو، تقول غزوته فهو مغزٌو، ومن لهى 

يلهو تقول لهوت به فهو ملهٌو به، إًذا فاألجود يف اسم المفعول معتل الالم بالواو 

 التصحيح.

ه فهو مغزٌي، مغزٌي أصله كما سبق مغزوٌو وبعض العرب يعله، فيقول: غزوت

هؤالء القلة من العرب قلبوا الواو التي هي الم الكلمة ياًء لوقوعها طرًفا فعندما 

قلبوا الواو المتطرفة ياًء اجتمعت الياء والواو واألولى ساكنة، فٌقلبت الواو ياًء 

 على وأدغمت يف الياء األخرى فقيل مغزٌي وكذلك تقول مثاًل يف دعوته 
ٌ

فهو مدعي

 هذه اللغة القليلة.

ِ ا  ومن يلِّ ق ل الشاعر: َ  َمْعةد  ْية ةنِة  َأَنا اللَّ ْ  َأنَّ َلْيَكة )وقد َعةِلةَمةْع ِعةْرِس  م 
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(؛ وقال معديا مع أنه من عدا يعدو، فكان األجود أن يقول معدًوا عةل َّ وعةاِ  ةةةةةةةا 

 عليه، لكنه جاء على هذه اللغة، قال معدًيا.

يل إن هذه لغٌة قليلة وقيل إنه شاذ، إن قلن إنه لغة قليلة معنى ذلك أنه لغٌة ق

لقوٍم من العرب، هذه لغتهم، وإن قلنا إنه شاذ، فمعنى ذلك أنه ليس لغة لبعض 

العرب وإنما جاء يف أبيات أو يف بعض الشواهد الشاذة التي ال تمثل لغة ألناٍس 

 وهناك. معينين وإنما أبيات متفرقة شذت من هنا

إًذا اسم المفعول من معتل الالم بالواو يصحح أم يعل؟ يصحح، ما لم يكن 

 وقويَّ فيصحح أم 
َّ

فعله على وزن فعل، فإن كان فعله على وزن فعل، مثل رضي

.
ٌ

 رضيت، عنه فهو مرضي
َّ

 يعل؟ يعل وإن كان واوًيا فتقول رضي

؛ مرضية [28ال  ر:] (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ): -تعالى-ومن ذلك قوله 

، وجاء فيها التصحيح فقيل قليل وقيل شاذ، ومن ذلك قراءٌة اس
َّ

م مفعول من رضي

شاذة )مرضوة(، فإن قيل اسم المفعول إذا كان من معتل الالم بالواو ثم صحح، 

 على أصله هذا ال ُيسأل عنه.
َّ

 فهذا على أصله أبقيت الواو على لفظها فبقي

ن الواو الذي على وزن فعل؟ وإنما الذي ُيسأل عنه لماذا أعل اسم المفعول م

أعل تبًعا لفعله الماضي،  وال  اب:مع أنه واوي ومع ذلك أثعل بقلب الواو ياًء، 

، الالم ياء أم واو؟ عرفنا أهنا ن الرضوان، فالالم واو، ما أصل الفعل 
َّ

كما يف رضي

؟ رضو، تطرفت الواو إثر كسر فانقلبت ياًء أعلت، فاسم المفعول له تبع 
َّ

رضي

 الماضي يف هذا اإلعالل. الفعل

 : ف ِا ق ل ابن مالِّ 

ةةةْ َل ِمةةةْن َنْحةةةِ  َعةةةَدا  َِ اْلَمْ ع   َوَصةةةْح

 

َتَحةةةةةرَّ ا َْجةةةةةَ َ ا   َْ  َوَأْعِلةةةةةِل اْن َلةةةةةْ  

فقال صحح المفعول من نحو عدا، ماذا يريد بـــ عدا، عدا يعدو؟ يريد معتل  
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معتل الالم بالواو فذكر أن فيه الالم بالواو ليخرج معتل الالم بالياء فهذا يعل، أما 

 وجهين: التصحيح وهو األجود.

َتَحرَّ  َل ْ  انْ  َوَأْعِللِ واإلعالل وهو غير األجود، ) (؛وعؤفنا أنه قيل إنه ا َْجَ َ ا َْ

 قليل وقيل إنه شاذ.

 : ْ  قال ابن مالِّ  

ةةةْ ل  ِمةةةْن  ع  اَي َيا َوْجَ ةةةْيِن َجةةةا اْل   َِ  َكةةة

 

 َ ِعةةةةن  ِيب اْلةةةةَ اِو ٍََم َجْمةةةة  
 عض اْو َفةةةةْر ض

الفعول؛ تكلم على صيغة فعول يف اللغة، صيغة فعول إذا جاءت من اسم المه  

واو، صيغة فعول إذا جاءت من معتل الالم بالواو، فلها حالتان: إما أن تكون جمًعا 

 وإما أن تكون مفرًدا.

الفعول قد يكون جمًعا وقد يكون مفرًدا، فقلوب فعول جمع، وجلوس فعول 

رد، وصيغة فعول تأيت جمًعا وتأيت مفرًدا، والذي يعنينا اآلن صيغة فعول إذا مف

 ُأخذت من معتل الالم بالواو، هل يسلم الواو تصحح الواو أم تعل؟ 

إن كانت صيغة فعول جمًعا فيجوز فيها الوجهان: التصحيح واإلعالل،  نِ ل:

 واإلعالل أجود.

او على فعول، وفعول كما سبق يف لو جمعت اسًما معتل الالم بالو مرال يلِّ:

جمع التكسير ال يجمع عليه إال الثالثي، اسم ثالثي معتل الالم بالواو، مثل دلو أو 

مثل عصا، عصا عرفنا أن ألفه منقلبة عن واو لقولهم عصوات إًذا فهو معتل الالم 

 بالواو.

، وكذلك دلٌو إذا 
ٌ

فإذا جمعنا عًصا على فعول، فإهنم يقولون عصٌو وعصي

.
ٌ

 جمعت على فعول يقال دلٌو ِودلي

نأخذ عصا، عصا يقال عصٌو ما أصلها؟ أصلها فعوٌلن عصوٌو، الذي حدث هنا 
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اإلدغام، أدغمت الواو بالواو فقيل عصٌو، وهذا على غير األجود، ألن األجود يف  

 األصل كما سبق 
ٌ

 بقلب الواو ياًء، فما أصل عصي
ٌ

الجمع اإلعالل، ويقال: عصي

 تطرفت الواو وانقلبت ياًء. فعوٌل عصوٌو،

ولما انقلبت ياًء اجتمعت الياء والواو واألولى منهما ساكنة، فقلبت الواو ياًء 

، ثم قلبت ضمة الصاد كسرة 
ٌ

وأدغمت يف الياء األخرى، فصارت الكلمة ُعُصي

، وهكذا يقول بعض العرب، بعض العرب يقف 
ٌ

لمناسبة الياء فقيل: ُعصي

 باإلعالل هنا.

ب يقلبون ضمة العين كسرة، ألن االنتقال من الضم إلى الكسر وكثر العر

 فعول ولكنه باإلعالل ومثل ذلك جمع دلٌو على دلٌو 
ٌ

، عصي
ٌ

ثقيل، فيقولون: عصي

 باإلعالل وهذا هو األجود.
ٌ

 بالم إعالل وهذا قليل، وِدلي

 هذا إذا كانت فعول جمًعا والحالة الثانية أن تكون فعوٌل مفرًدا.

 (.22:08@)  الب:

سبب اإلعالل هنا هو طبًعا األصل يف اإلعالل السماع، هذا األصل يف  الشيخ:

كل اإلعالل كما أنه األصل يف اللغة، إال أن النحويين والصرفيين يحاولون أن 

يعللوا ذلك وغالًبا يعللون بأسباٍب صوتية، طلًبا للتخفيف وأحياًنا قد يكن علل 

 ، فاألصل هنا أنه السماع.أخرى كالفرق من حيث المعنى ونحو ذلك

فإن كانت فعوٌل مفرًدا فيجوز أيًضا فيها اإلعالل والتصحيح، إال أن التصحيح 

هو األجود يعني عكس الجمع اإلعالل جائز والتصحيح جائز، والتصحيح هو 

 األجود.

كمصدر نما، نمًوا، نمٌو فعوٌل باإلدغام، ومصدر عال علًوا، وسما سمًوا، 

بجيد ولكنه جاء قلياًل كقول العرب قسى يقسو قسًيا بمعنى  واإلعالل قليل، ليس
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قسوًة، وقالوا قسًيا وأصلها قسًوا، قلبت الواو المتطرفة يًا ثم قلبت الواو الثانية ياًء 

وأدغمت، ثم قلبت الكسرة قبلها لمناسبتها، والكسرة األولى اتباًعا فصارت قسًيا، 

ف ِا    ق ل ابن ، م عتى عتًوا وعتًياوقد يأتيان مًعا باإلعالل وبالتصحيح كقوله

 : مالِّ 

ةةةْ ل  ِمةةةْن  ع  اَي َيا َوْجَ ةةةْيِن َجةةةا اْل   َِ  َكةةة

 

 َ ِعةةةةن    
 ِيب اْلةةةةَ اِو ٍََم َجْمةةةةعض اْو َفةةةةْر ض

أي أن صياغة الفعول من معتل الالم بالواو يجوز فيه اإلعالل والتصحيح، فإن  

عول مفرًدا فالجود التصحيح، كان الفعول جمًعا، فاألجود اإلعالل، وإن كان الف

 ثم ختكم ابن مالك هذا الفصل بقوله: 

ِم  ةةةةةة َّ ةةةةةة  ن 
ةةةةةةيَّ ض فِ  َوَشةةةةةةاَ  َنْحةةةةةة   ن 

 

ِمةةةةةةة    َ  ن  ْوي   ِ ةةةةةةة يَّةةةةةةةامض ش   َوَنْحةةةةةةة   ن 

ل   ل إذا جاءت جمًعا لما عينه واو، صيغة فعَّ تكلم يف هذا البيت على صيغة ُفعَّ

ل إذا كانت جمًعا لكلمة عينا إذا جاءت جمًعا لكلمة عينها واو، فيقول: يجوز  يف فعَّ

 واو، يجوز فيها التصحيح، بإبقاء العين واًوا، ويجوز اإلعالل بقلب الواو ياًء.

م، وباإلعالل صيَّم، كالهما  ل فنقول بالتصحيح صوَّ كجمع صائم على فعَّ

م ونيَّم، وكذلك يف جمع قائم وقائل إلى  جائز وشائع، وتقول يف جمع نائم، نوَّ

 آخره.

ل، وصيغة فعال، إذا كانت جمًعا لما عينه واو، واضح أن فعال هي ه ذه فعَّ

ل لكن بألٍف بعد العين إال أن حكمها يختلف فيجب فيها التصحيح، يجب  فعَّ

 تصحيح العين إلبقائها واًوا وأال تقلب الواو ياًء.

فإذا جمعت صائم على فعال، تقول صوام، وال يجوز صيام، وكذلك نائم 

ح، وُسيَّح، فإن جمعت سائح  نوام، وساح ل فتقولك ُسوَّ يسوح تجمعها على فعَّ

 على فعال فإنك تقول: سواح وال يجوز سياح.
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(؛ النيام أٍ  رقتنا ميْ ابنْ منِر، فما أرَ النيام إٍ كالم ا) وأما ق ل الشاعر: 

 جمع نائم لكنه أعل بقلب الواو ياًء فهذا شاذ، ال يقاس عليه.

ك قد انتهى من الفصل، لينتقل إلى فصٍل آخر، يتبع أيًضا وهبذا يكون ابن مال

باب اإلعالل وعقد ابن مالك هذا الفصل يف بيتين فقط، وجعله للكالم على إبدال 

 فاء االفتعال تاًء، على إبدال فاء االفتعال تاًء، وعلى إبدال تاء االفتعال طاًء.

لفاء تاًء وقد يقع يف صيغة افتعل، قد يقع اإلعالل يف الفاء من افتعل، بقلب ا

التاء، بقلب التاء طاًء فجعل هذا الفصل خاًصا باإلعالل الذي يقع يف صيغة 

 االفتعال وفروعها، افتعل ويفتعل ومفتعل وافتعال إلى خره.

 فِال: 

986 ٍَ ةة  اْفتَِعةةالض أْبةةِد
ةةا فِ َْ و الْلةةْيِن َفا  .ي 

 

ةةة  ِيب اْلَ ْمةةةِز َنْحةةة   اْ ةةةَتَكاَل  
َِّ فِ  َوَشةةة

ْ َبةةةِق .َ ةةة987  ةةةَر م  ْْ  ر  َّ إِ
ةةةا اْفتَِعةةةالض َْ  ا 

 

ةةةةة    ِِ كِةةةةةْر َ اٍِ َب اَن َواْدَ ْ  َوا َّ ةةةةة  ا َّ
 فِ

 فِال يف البيع ا ول:  

 ٍَ ةةةة  اْفتَِعةةةةالض أْبةةةةِد
ةةةةا فِ َْ و الْلةةةةْيِن َفا  ي 

 

ةةة  ِيب اْلَ ْمةةةِز َنْحةةة   اْ ةةةَتَكاَل   
َِّ فِ  َوَشةةة

حرف علة، وجب إبدال  يعني إذا صيغ افتعال من كلمة فاءها حرف لين، يعني 

حرف العلة ياًء، إذا صغت االفتعال من كلمة فاءها حرف علة، فإنك حينئٍذ يجب 

 أن تقلب حرف العلة الذي وقع فاًء يف االفتعال أن تقلبه تاًء.

كما لو صغت افتعل من وصل، وصل الفاء هنا واو، فصغ افتعل من وصل 

و، افتعل اوتصل قلبنا الواو تاًء يقولون اتصل، واألصل أصله اوتصل، ألن الفاء وا

فأدغمت يف تاء االفتعال فقيل اتصل، وكذلك يف بقية فروع وتصاريف اتصل، مثل 

 يتصل أصلها يوتصل.

ومتصل أصلها متصل موتصل، وكذلك اتصال اوتصال، قلبت الواو تاًء 
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 وأدغمت اتصال، فهذا صيغة افتعل من معتل الفاء بالواو وصل.

ليسر، اليسر فاءه ياء، معتل الفاء بالياء، لكنا نقول أتسر، ولو صغنا افتعل من ا

أي صار يسيًرا، أتسر وأصله إيتسر وكذلك يف بقية التصرفات، المضارع يتسر، 

 أصله ييتسر، ومتسر، أصله ميتسر، اتسار أصله إيتسار وهكذا.

تاًء والعلة يف اإلبدال هنا، العلة يف إبدال حرف العلة الواقع يف االفتعال بقلبه 

قالوا ألنه لو لم يبل تاًء لتالعبت به الحركات، لو أبقينا حرف العلى فاًء لالفتعال، 

ولم نقلبها تاًء لتالعبت به الحركات، فكنت تقلب حرف العلة الواقع فاًء يف 

 االفتعال من جنس الحركة التي قبله.

، قلنا فتالعب الضم كما هو يف اسم الفاعل، من اليسر، إذا صغته على االفتعال

اتسر واسم الفاعل متسر، ما أصله قبل اإلعالل؟ ميتسر، فكان الواجب حينئٍذ أن 

 تقلب الياء واًوا، موتسر.

لما سبق يف اإلعالل من أن الياء إذا ُضم قبلها تقلب واًوا، إًذا فالضم هنا 

 تالعب بالياء.

تقلب وتالعب الفتح كما يف المضارع من يتسر، يتسر أصله بالياء ييتسر فكنت 

 الياء ألًفا، أتسر، لكن قلبتها إلى تاء فلم تتالعب به الحركات فقلت يتسر.

وتالعب الكسر كاتصال، اتصال هذا من وصل أصله اوتصال، لو قلنا  

اوتصال لوجب أن نقلب الواو ياًء ايتصال ألن الواو إذا سبقت بكسر تقلب ياًء، 

 قبلها قلبت حرًفا جلًدا أي قوًيا.فوقايًة لحروف العلة أن تتالعب هبا الحركات التي 

واختير التاء ليكون مناسًبا لتاء االفتعال بعده فيحدث اإلدغام فتسهل الكلمة، 

هذا كله إذا كان فاء االفتعال حرف علة يف األصل، حرف علة يف األصل، فإذا كان 

فاء االفتعال حرف علة لكنه منقلب من همز أي أصله همزة، ثم هذه الهمزة 
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 لى حرِف علة، فإن حرف العلة حينئٍذ يبقى وال يقلب تاًء.انقلبت إ 

كاالفتعال من األكل، صغ افتعل من أكل، الفاء هنا ستكون همزة، أكل افتعل، 

أئتكل، وتذكرون يف كالمنا على أحكام الهمزتين إذا اجتمعت همزتان األولى 

فيجب  مكسورة والثانية ساكنة وجب قلب الساكنة من جنس الحركة التي قبلها،

أن تقول يف أئتكل، إيتكل، إًذا ففاء االفتعال هنا ايتكل صارت ياًء حرف علة، لكن 

حرف العلة هنا منقلب عن همز، فال يعل بقلبه تاًء، ما تقول اتكل، يف افتعل من 

 األكل بل تبقي حرف علة وتقول ايتكل.

زار، من وسمع شذوًذا قولهم اتزر، إذا لبس اإلزار اتزر افتعل من ماذا؟ من اإل

اإلزار يعني الفاء همزة إزار، فأصله ائتزر ثم تخفف الهمزة بقلبها ياء ايتزر، هذا هو 

 األفصح، ويقال ايتزر.

فإذا ذهبت الهمزة األولى وذلك يف وصل الكالم ألهنا همزة وصل، تعود 

الهمزة الواقعة فاء االفتعال فتقول: وائتزر بثوبه، لكن هذا الكالم على أنك لو 

  : ْ  قال ابن مالِّ بالكلمة فهذا هو شرح البيت، ابتدأت

ْ َبةةةةةِق  ةةةةةَر م  ْْ  ر  َّ إِ
ةةةةةا اْفتَِعةةةةةالض َْ  َ ةةةةةا 

 

ةةةةة    ِِ كِةةةةةْر َ اٍِ َب اَن َواْدَ ْ  َوا َّ ةةةةة  ا َّ
 فِ

إذا وقعت تاء االفتعال بعد حرف من حروف اإلطباق إذا وقعت  يقول  

هي الصاد والضاد تاء االفتعال بعد حرٍف من حروف اإلطباق، وحروف اإلطباق 

 والطاء والظاء وجب إبدال تاء االفتعال طاًء.

فمثال الصاد لو صغت افتعل من الصرب، فكنت تقول: اصطرب، وأصله اصترب، 

هذه صرب وتاء االفتعال، ثم قلبنا تاء االفتعال طاًء ألهنا وقعت بعد حرٍف مطبق 

ت التاء طاًء فقيل اصطرب، ومثال االد قولهم اضطجع، اضطجع أصله اضتجع قلب

 فقيل اضطجع.
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ومثال الطاء لو صغت افتعل من الطعن، كنت تقول اطعن، أصله اتعن فقلبت 

التاء طاًء وأدغمت الطاء يف الطاء فقيل اطعن، ومثال الظاء لو صغت افتعل من 

 الظلم لكنت تقول: أظلم وأصله أتلم.

مطبق، على اإلبدال هنا واضحة، وهي استثقال اجتماع التاء مع الحرف ال

فالتاء والحروف المطبقة بينهما تقارب يف المخرج، وتباين يف الصفة، فالتاء من 

 حروف الهمس واالستفال، وحروف اإلطباق من حروف االستعالء.

فلهذا أبدلت التاء إلى حرف من حروف االستعالء وهي الطاء فذهب هذا 

 الثقل، فهذا هو قول ابن مالك: 

ا َ ا ْْ  ر  َّ  اْفتَِعالض  َْ ْ َبِق  رَ إِ  م 

يقول: تاء االفتعال إذا وقع إثر حرٍف مطبق رده طاًء، تاء االفتعال إذا وقع إثر 

 حرٍف مطبق اقلبه طاًء.

 : ْ  قال 

انَ  فِ  كِرْ  َواْدَ  ْ  ا َّ ِِ  َ اٍِ  َوا َّ  َب

تكلم هنا على إبدال آخر، أيًضا يف صيغة االفتعال، يقول: إن وقعت تاء 

اٍي أو زاٍل قلبت دااًل، تاء االفتعال إذا وقعت بعد حرٍف من االفتعال بعد داٍل أو ز

 هذه الحروف بعد داٍل أو زاٍي أو ذال فإهنا تقلب ذااًل.

فمثال الدال قولهم )ادان( افتعل من الدين، يعني حصل دينه، فتقول افتعل من 

 دان.الدين إدان، وأصله اتان، ثم قلبت التاء دااًل وأدغمت يف الدال األخرى، فقيل إ

ومثال الزاي افتعل من الزيادة من زاد، تقولك ازداد، وأصله ازتات، واألمر من 

 ازداد يزداد ازدد، وهذا هو المذكور يف األلفية، ازدد يعني فعل األمر من ازداد.
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ومثال الذال افتعل من الذكر، يقال ادكر، ادكر وأصله ازتكر، قلبت التاء دااًل،  

دكر، مزدكر، يف قراءة، لكن جمهور العرب يقلبون وهناك لغة قليلة تقف هنا، از

 الذال دااًل فيدغموهنا يف الدال األخرى فيقولون ادكر، وهذا قراءة الجمهور مدكر.

علة هذا اإلعالل أيًضا واضحة، وهي استثقال التاء بعد هذه الحروف، فأبدلت 

 دااًل وأدغمت الدال يف الدال.

 هل هناك من سؤال، هذه أمور لغوية.

 (.50:41@) لب: ا

 بلى ولهذا ذكرناه هنا، هذا إبدال لغوي. الشيخ:

 (.51:02@)  الب:

بلى هو داخل يف اإلعالل لكن هنا اإلعالل يعني ليس ُمطرًدا، فلهذا  الشيخ:

 ذكرناه يف باب اإلعالل.

وصل ابن مالك اآلن إلى آخر فصل، من الفصول التي ذكرها تبًعا لباب 

 يات، وجعله للكالم على اإلعالل بالحذف.اإلعالل، عقده يف ثالثة أب

 :  وفيه  ِ لفهذا الفصل خاٌص باإلعالل بالحذف، 

َعةةاِر ض ِمةةْن َكَ َعةةْد 988  .َفةةا َأْمةةرض اْو م 

 

ةةةةةَر ْ    ْ  َوفِةةةةة  َكِعةةةةةَدةض َياَي ا َّ ِِ  إِْ ةةةةة

ِْ   َ ْمةةِز أْفَعةةَل اْسةةَتَمرَّ فِةة  989   .َوَ ةة

 

تَِّصةةةةةةةةةِا    َعةةةةةةةةةاِر ض َوبِنَْيَتةةةةةةةةةْ  م   م 

.ظِْلةةةةع  َوَظْلةةةةع  فِةةةة  َظِلْلةةةةع  990 

 اْسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ْعِماَل 

 

ةةةةاَل    ِِ  َوِقةةةةْرَن فِةةةة  اْقةةةةرِرَن َوَقةةةةْرَن ن 

 يف البيت األول:  فقال  

َعةةةةاِر ض ِمةةةةْن َكَ َعةةةةْد   َفةةةةا َأْمةةةةرض اْو م 

 

ةةةةةَر ْ    ْ  َوفِةةةةة  َكِعةةةةةَدةض َياَي ا َّ ِِ  إِْ ةةةةة
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﷽ 

 قال ابن مالك يف هذا الفصل الذي جعله لإلعالل بالحذف:  

َعةةةةاِر ض ِمةةةةْن َكَ َعةةةةْد   َفةةةةا َأْمةةةةرض اْو م 

 

ةةةةةَر ْ    ْ  َوفِةةةةة  َكِعةةةةةَدةض َياَي ا َّ ِِ  إِْ ةةةةة

إن الفعل الماضي الذي هو مثل الفعل وعد، ويعني بذلك أن  يقول  

يكون معتل الفاء بالواو، وعد معتل الفاء بالواو، وهو على وزن يفعل، يعني 

 مضارعه يعد.مضارعه على وزن يفِعل، بكسر العين مثل وعد، 

فهذا الفعل إذا كانت فاءه واًوا ومضارعه على يفعل، فإنك تحذف فاءه هذه 

 ْحِ  فاَُّ يف ْالْْ م ااع:الواو الواقعة فاًء 

 يف المضارع نحو وعد يعد، واألصل يوعد، ثم حذفت الواو. ا ول: 

 يف األمر، وتقول عد. :والم اع الراين

بالتاء إذا كانت يف آخره تاء التأنيث  يف المصدر يف مصدره إذا كان :والرالَ

 نحو عدة، عدة مصدر وعد يعد عدًة بمعنى وعد.

فإن لم يكن المصدر بالتاء لم يجز حذف الفاء منه بل تبقى الفاء تبقى الواو 

فيقال وعٌد ومثل ذلك وثب، المضارع يثب، واألمر ثب والمصدر ثبة، وثٌب، 

 وهكذا.

بالواو، ومضارعه على يفِعل يعني العين يف إًذا فالماضي إذا كان معتل الفاء 

يفِعل مكسور، أما إذا كانت العين يف المضارع غير مكسورة، يعني مفتوحة كيفَعل 

 أو مضمومة كيفُعل، فإن الفاء حينئٍذ ال ُتحذف بل تبقى على األصل.

كمضارع وجل يوجل، ألنه يفعل، وجل يوجل، ألنه يفعل، ما تقول يجل، 

مضارع َوُضأ إذا صار وضيًئا، مضارع َوُضأ يوضأ، ألنه على تقول يوجل، وكذلك 



 

 
e 

g h 

f  536 
 شرح ألفية ابن مالك

 يفعل. 

 : ْ  قال ابن مالِّ 

ِْ   َ ْمةةةةِز أْفَعةةةةَل اْسةةةةَتَمرَّ فِةةةة   َوَ ةةةة

 

تَِّصةةةةةةةةةِا    َعةةةةةةةةةاِر ض َوبِنَْيَتةةةةةةةةةْ  م   م 

 (.57:08@)  الب: 

همزة الوصل يؤتى هبا للتمكن يف النطق بالساكن فإذا وجدت هذه  الشيخ:

ادت ُحذفت، فهي تبًعا لهذه العلة، فعد أصلها أوعد، وجلبت العلة جلبت فإذا ز

الهمزة ألن الواو سكنة، فلما حذفت الواو لهذا اإلعالل، فصار الفعل مبدوء 

 بالعين الساكنة عد لم نحتاج إلى الهمزة، فلم يؤتى هبا.

فالهمزة إنما يؤتى هبا لهذه العلة، زيادهتا تذكر يف حروف الزيادة ألهنا تزاد من 

 جل هذا الغرض أما حذفها فهو عودة إلى األصل.أ

قال يف هذا البيت، أو ذكر يف هذا البيت الكالم على حذف الهمزة من صيغة 

أفعل، الفعل الذي على وزن أفعل كأقبل، وأكرم، وأجلس، وأعلم، ونحو ذلك، 

يقول: إن الهمزة يف صيغة أفعل تبقى يف الماضي فقط، فتقول أكرم وأقبل، أما يف 

ة المضارع فتحذف، وكذلك يف بنيتي متصفي، يعني اسم الفاعل واسم صيغ

 المفعول.

فتقول يف أكرم ُيكِرم فتحذف الهمزة، وُمكِرم، فتحذف الهمزة، وُمكَرم فتحذف 

 الهمزة.

أكرم أفعل، كان القياس يف مضارعه؟ أن يكون مثل دحرج، تقول دحرج 

س، أكرم يأكرم، لكن حذفت الهمزة، يدحرُج وبعثر يبعثر، إًذا أكرم يأكرم، هذا القيا

ويف اسم الفاعل نقول دحرج فهو مدحرج، وبعثر فهو مبعثر، وأكرم فهو مأكرم، 

 لكن ُحذقت الهمزة.
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ما علة حذف الهمزة هنا؟ قالوا: إن العلة يف األصل إنما تكون مع فعل المتكلم 

أن يكون  فالماضي أكرم ال إشكال فيه، فإذا انتقلنا إلى المضارع المضارع إما

للمتكلم، فيبدأ بالهمزة، وإما أن يكون للمتكلمين، فيبدأ بالنون، أو الغائب فيبدأ 

بالياء أو المخاطب فيبدأ بالتاء، فإن كان للمتكلم فإنه سيبدأ هبمزة المتكلم، 

 والفعل مبدوء هبمزٍة زائدة.

فتجتمع همزتان فيقال على األصل دحرج، أدحرج وأكرم أأكرم لو بقي على 

األصل أأكرم فتجتمع همزتان فيثقل يف الكالم، فحذفت الهمزة الثانية فيقال يف  هذا

 المضارع أكرم.

ثم ُحِمل الباقي على ذلك، ُحِمل نكرم وتكرم ويكرم وُمكرم، وُمَكِرم على 

 ذلك.

يبقى بيت سأتركه وأشرحه مع الباب الباقي يف األلفية وهو باب اإلدغام يف 

إن كان هناك من سؤال أو نختم الدرس على  :-تعالى إن شاء اهلل–الدرس القادم 

 ذلك بحمد اهلل.

 (.62:47@)  الب:

تكلمنا من قبل أكثر من مرة على العلل النحوية وقلنا إن العلل النحوية  الشيخ:

ثالثة أنواع فهناك العلل األولى، وهي قطعية، كتعليلهم التحريك يف نحو اذهب 

 لساكنين، فهذه علة أولى وهي قطعية.اآلن، فالتحريك هنا كان اللتقاء ا

وهي العلل التعليمية، يعني العلل التي تأيت  والن   الراين    العلل الر اين: 

لبيان الحكمة يف كالم العرب، وهذه قريبٌة يف القوة من العلل األولى، لكنها مع 

 ذلك قابلٌة لألخذ والرد واالجتهاد.

مرفوًعا والمفعول به منصوًبا ولم يكون كما لو قيل لماذا ُجِعل الفاعل  مرال ا:
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على طريقٍة واحدة، نحو أكرم زيٍد عمرو، فيقال: لمعرفة الفاعل من المفعول به،  

فهذه العلة على تعليمية لتعليل وبيان الحكمة من كالم العرب وهي قريبة من العلة 

 األولى لكوهنا قطعية.

ة، يعني هي علل يتخيل هي العلل التخيلي والن   الرالَ من العلل النح  ْ:

النحوي أهنا سبب هذا الحكم، وهو يعلم أهنا علة ضعيفة وإنما فقط يذكرها من 

باب محاولة التعليل وإن كان يعلم أهنا على ضعيفة، ألنه يعلم أن األصل هو 

السماع، وأن العلة ال تغير الحكم، الحكم ثابٌت بالسماع، فهو يحاول أن يعلل إن 

 ليس بذاك اإلشكال. أصاب وإال فإن األمر

كقولهم مثاًل همزة االستفهام، إذا جاء بعدها فعل فيجب أن يليها الفعل وأال 

يتأخر عنها فإذا قلت مثاًل هل حضر زيٌد فتقدم الفعل وتجعله بعد حضر، وال تقول 

هل زيٌد حضر، هذا أسلوب ضعيف، فيقال إن االستفهام ألصق يف المعنى من 

 األفعال.

يف حيزه حن إليه، وإن لم يأيت فعٌل يف حيزه بأن كان كل فإذا جاء الفعل 

الكلمات التي بعدها أسماء مثل هل زيٌد حاضٌر تسلى عنه، فتقول هل زيٌد حاضر 

 أو حاضٌر زٌد ال إشكال ألن ما يف فعل.

فهذه علل تخيلية، فالعلل ليست كلها على مستوى واحد قطعا وهذا األمر 

بيَّن هذه العلل وتكلم عليها وضرب األمثلة،  يذكره النحويون ويبينونه، وممن

 الزجاجي يف كتابه اإليضاح يف علل النحو، ذكر أن علل النحو على ثالثة أنواع:

ومثل ابن جني يف الخصائص قال يف فصل كامل عن لعل النحو، وكان مما  

قال أن علل النحويون أقوى من علل الفقهاء، وحاول أن علل لذلك، فهذا ما 

 لعلل، فلعل الذي قال الجملة التي نقلتها هو يعني النوع الثالث.يتعلق با
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 (.67:59@)  الب:

نعم هذا من النوع الثاين بيان الحكمة من كالم العرب، لماذا جاء  الشيخ:

الفاعل مرفوًعا ال منصوًبا فيقال ألن الفاعل هو العمدة يف الجملة الفعلية ال فعل 

الفاعل هو العمدة يف الجملة الفعلية فحقه أن إال بفاعل هذا حكم عقلين فإذا كان 

 يكون قوًيا أو ضعيًفا؟ أن يكون قوًيا فأعطي أقوى الحركات.

 الفتحة، هذه العلة لها 
َّ

وأما المفعول به فإنه يأيت يف المرتبة بعد الفاعل، فأعطي

حظ من القبول والعقل، لكنها ال ترتقي إلى لعلة األولى المقطوع بصحتها، فهذه 

قبولة ويمكن أن تقبل وتناقش وأن تأخذ وترد ليست تخيلية وليست علة علل م

 أولية، وهكذا.

 المنادى؟ هو األصل يف المنادى البناء، تقول 
َّ

كقولهم مثاًل المنادى لماذا بني

يا زيد أو يا رجل قالوا: ألن النداء يف األصل يعني دعاٌء للمخاطب أي تدعو 

، يا زيد أي أدعوك، فأدعو ُوِضع مكاهنا المخاطب وقولك يا زيد معناها أدعوك

 ياء.

فيكون ياء بمعنى دعو، وزيد صارت مقابلة لماذا؟ لكاف الخطاب فبنيت ألهنا 

 بمعنى كاف الخطاب.

 ..فإذا قيل

 يف الدر  الِا م -إن شاُّ اهلل-نكمل 

 واهلل أعل  وصلى اهلل وسل  على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

¹ 
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 األربعون بعد املائةس الدر
﷽  

 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

 أما بعد: أجمعين، 

فسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، حياكم اهلل وبياكم يف هذه الليلة ليلة اإلثنين 

من هجرة الرابع من شهر ُجمادى األولى، من سنة سٍت وثالثين وأربعمائٍة وألف 

، ونحن يف جامع الراجح بحي الجزيرة يف الحبيب الُمصطفى 

مدينة الرياض؛ نعقد بحمد اهلل وتوفيقه الدرس المكمل لألربعين بعد المائة من 

، وهو الدرس األخير من -عليه رحمة اهلل تعالى-دروس شرح ألفية ابن مالك 

 ظاهًرا وباطنًا.دروس شرح ألفية ابن مالك، وهلل الحمد هو أواًل وأخًرا و

يف الدرس الماضي ودروٍس قبله تكلمنا على اإلبدال، وقلنا: أن ابن مالك 

  عقد باب اإلبدال، وبعدُه خمسة فصول تتبعُه، ومجموع األبيات يف هذا

الباب والفصول التي تتبُعه ثمانية وأربعون بيًتا؛ ُكلها كانت يف موضوع اإلبدال، 

بق إال بيٌت واحد يف الفصل األخير من الفصول شرحناها ُكلها وهلل الحمد ولم ي

التي ذكرها بعد باب اإلبدال، وهذا الفصل كان يف أي موضوع؟ كان يف اإلعالل 

 بالنقل.
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 : والبيع الِب بِ     ق ل ابن مالِّ

 ظِْلع  َوَظْلةع  فِة  َظِلْلةع  اْسةت ْعِماَل 

 

ةةةةاَل   ِِ  َوِقةةةةْرَن فِةةةة  اْقةةةةرِرَن َوَقةةةةْرَن ن 

 عن  أن ال عل ظللع  إيا  "ع  َوَظْلع  فِ  َظِلْلع  اْست ْعِماَل ظِلْ ": فِ له   

 أسند إلى ْاُّ العمير أو ن نه جاد فيه ْالْْ أوجه: 

 إذا عملتُه بالنهار. "ظللع  أعمل كِا"إتمامه كقولك:  ا ول:-

 ."ظلع  أعمل كِا"حذُف إحدى الالمين وكسُر الفاء، فتقول:  والراين:-

 ."ظلع  أعمل  كِا"الالمين وفتح الفاء، كقولك:  حذُف إحدى والرالَ:-

فالمعنى فيها واحد ولكن اللغة السماع جاء هبذه األوجه الثالثة فيها، فقوُلنا: 

ماذا يشمل؟ تاء الضمير ماذا نريد بتاء الضمير؟  "إيا أ سند إلى ْاُّ العمير أو ن نه"

، أو "لِلَع ظ"أو الُمخاطب:  "ظللع  "تاء الفاعل سواًء كانت الُمتكلم: 

، "النس ة ظللن  عملن كِا"، والنون: يشمُل نون النسوة، "ظللِع "للُمخاطبة: 

 ."نحن ظللنا نعمل  كِا"ويشمل ناء المتكلمين: 

وناء الُمتكلمين(  -ونون النسوة -هذه الضمائر لها اسٌم يجمُعها )تاء الفاعل

ن الضمائر ماذا تسمى؟ ضمائر الرفع الُمتصلة الُمتحركة، نعم، نحن نعلم أ

 الُمتصلة كم؟ تسعة.

ْع بالرفع،- ختص ْع من ا م  تاُء الفاعل،  التاُّ:، أي )ْ اين(وهي ضمائُر  خمس

: ياُء ، والياُّنون النسوة والن ن:ألف اإلثنين،  وا لا:واو الجماعة،  وال او:

 الُمخاطب؛ هذه ُمختصٌة بالرفع.

ْع و   الم م عْ يف ق لِّ: ) يِّ(- لم، وكاف وهي: ياء المتك وْالْ

 الخطاب، وهاء الغيبة، هذه تأيت يف النصب والجر وال تأيت يف الرفع.
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تكلمين التاسع:-  وهو يأيت يف الرفع، ويأيت يف النصب، ويأيت يف  ،   ناُّ الم 

الجر؛ فالضمائر الُمتصلة تسعة، ما الذي يأيت منها يف الرفع بعد هذا الشرح؟ خمسة 

وهي )تواين( و)ناء( الُمتكلمين تأيت رفًعا أم ستة؟ ستة، خمسٌة ُمختصٌة بالرفع 

ونصًبا وجًرا؛ إًذا فضمائر الرفع الُمتصلة التي تأيت يف الرفع ستة وهي: )تواين مع ناء 

 الُمتكلمين( ستة.

هذه الستة لو تأملت فيها وجدت ثالثة منها ُمتحركة، وهي: تاُء الفاعل، ونون 

لُمتحركة الُمتصلة وهذه الضمائر النسوة، وناء الُمتكلمين، تسمى ضمائر الرفع ا

أحكاُمها تتشابه يف النحو والصرف، وثالثٌة منها ساكنة وهي: )ألُف اإلثنين، وواو 

الجماعة، وياء الُمخاطبة( وهذه الثالثة أحكاُمها أيًضا تتشابه يف النحو والصرف؛ 

 : اإلتمام، وحذُف إحدى الالمين وكسُر الفاء،"جاز فيه ثالثة أوُجه"وقولنا: 

 وحذُف إحدى الالمين وفتُح الفاء.

 :فهو إتماُم الفعل بعدم حذف شيٍء منه وهذا هو األصل  أما ال جه ا ول

، وظلِلَع، وظللِع، وظللَن، وظللنا"كغيره من األفعال، تقول:  هذا هو  "ظللع 

 األصل.

 :فما  "ظِلع  أفعل  كِا"حذُف إحدى الالمين وكسُر الفاء فتقول:  والراين

حذفنا إحدى الالمين وكسرنا الفاء، يعني  "ظِلع  "ذوفة إذا ُقلت: الالم المح

الحرُف األول، فما الالم التي ُحذفت؟ األولى أم الثانية؟ خالف، المشهور أن 

حذفنا الالم األولى، أما كسرًتها ألقيناها على  "َظِلِلع  "المحذوف الالُم األولى 

 ه وهو المشهور عند النحويين.هذا قول سيبوي "ظِلع  "الظاء على الفاء؛ فقلنا: 

، فإذا كان المحذوف "ظللع  "وقيل: المحذوف الالم الثانية، وهي ساكنة 

احذف الالم الساكنة ماذا سيكون عليه الفعل؟  "ظللع  "الالم الثانية الساكنة 

، وتاء الفاعل ضمائر الرفع الُمتصلة الُمتحركة إذا اتصلت بالفعل "َظِلع  "
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خره؟ ُتسكنُه، فتاُء المتكلم سكنت أخر الفعل وهو الالم الماضي ماذا تفعل يف أ

؛ فهذا قوالن يف المسألة، والقول "ظِلع  "فنقلت حركة الالم إلى الظاء، فقيل: 

 المشهور أقُل عماًل وتغييًرا.

 ََظلع  "الجائز: حذُف إحدى الالمين وفتُح الفاء، فتقول:  وال جه الرال

وما الالم التي ، [65ال اقعْ:] (ۀ ہ)ومنه قوله تعالى:  "أفعل  كِا

ظِْلع  َوَظْلع  ": ُحذفت؟ فيه الخالف السابق، نعم فهذا هو قول ابن مالك 

جاء فيه يف االستعمال أي يف  "َظِلْلع  "، يعني أن الفعل "فِ  َظِلْلع  اْست ْعِماَل 

، وظِْلع  "السماع  عف المكسور  :"َظِلْلع  "والُمراد ب  "َظلع  هو الفعُل الُمضًّ

 ُمضعف ومكسور العين. "َظِلْلع  "لعين، ا

، أم ُيقاُس عليه "َظِلْلع  "والسؤال بعد ذلك هل هذا الُحكم خاٌص بالفعل 

مثُله وما مثله؟ كل فعٍل ثالثٍي ُمضعٍف مكسور العين؟ خالف؛ فبعضهم يقول: إنما 

ُسمع ذلك يف هذا الفعل فُيقتصُر على السماع، وهذا هو ظاهر األلفية، إذ قال: 

 ."ْلع  َوَظْلع  فِ  َظِلْلع  اْست ْعِماَل ظِ "

والمشهور: أنه ُيقاُس عليه مثله: أي أن الحكم ينقاس يف كل فعٍل ثالثٍي 

فإن قلت: وكيف عرفنا  "مل،  مل  "و "ظَل،   ل  "ُمضعٍف مكسور العين نحو: 

عف؟ ُمضعَّف  ؟ الالم "ظلَّ "أين العين يف  "ظلَّ "أنه مكسور العين وهو ُمضَّ

، والالم األولى ُمدغمٌة يف الالم الثانية ومعلوم أن اإلدغام يوجب إسكان األولى

المثل األول؛ فالالم ساكنة، لكنها سكنت من أجل اإلدغام وإال فهي يف األصل 

 ُمتحركة.

يف األصل متحركٌة بماذا؟ بالفتح أم بالضم، أم بالكسر؟ ال يعرف ذلك إال 

ه، أما غيُر الظاهر ال يعرفُه إال العاِلم، وذلك العاِلم، طالَب العلم، الظاهر كلُّ يعرف



 

 
e 

g h 

f  544 
 شرح ألفية ابن مالك

بأن تقيسه على نظائره؛ وسبق أن درسنا يف باب التصريف أن الفعل الماضي يأيت  

على كم وزن؟ الفعل الماضي ليس االسم، االسم له عشرة أوزان الثالثي، لكن 

َل "الفعل الثالثي الماضي له ثالثة أوزان:   ًضا أن:، ودرسنا أي"فعَل، فِعَل، فع 

 :كم له من ُمضارع؟ ثالثُة ُمضارعات: "َفَعَل " ا ول 

َقَتَل "و  "َكَتَب  كتب  "بضم العين وهذا األكثر مثل  "فَعَل،   ع ل  " -

 ."َ ِت ل  

 و "َجَلَء، َ  ِلء  "، بكسر العين وهذا كثير ك "َفَعَل َ  ِعل  " والراين: -

 ."َنَزَل َ نِزل  "

لعين وهذا قليل، ويكاُد يكون منحصًرا يف ما بفتح ا "َفَعَل َ َ َعل  " والرالَ: -

ق َع "العين حرف حلق،  "َيَ َب  َِ ب  "كانت عينه أو المُه حرف حلق مثل: 

َ  "و "و ب   ب  " "منع  منع  "الالم حرف حلق، و " ِ ع   ََ  من فتَ "، و"من

  َ بفتح العين؟ إذا كانت عينه  "َ  َعل  "متى يكون ُمضارعه على  "فعَل "؛ إًذا "  ت

 و المُه حرًفا حلقًيا.أ

 : ْكم له من مضارع؟ درسنا أن  "َفِعَل " وال دن الراين لل عل الماا  الرال

 له ُمضارعين:

بفتح العين وهذا هو األغلب ليس األكثر؛ هذا هو  "َفِعَل   َعل  " ا ول -

َ  "و "وَ ِرَب   رب  " "َفرَِح   رح  "األغلب فيه، مثل:  ََ  رَر  ."َغرِ

عار  الرا - بكسر العين وهذا قليل أو نادر حتى أهنم  "فِعَل َ  ِعل  " ين:والم 

َوِرَث "يف لغة، ومثل:  "َ ِسَب  حسب  "حصروه ثمانية أو أحد عشر فعاًل، مثل: 

 . "  عل"ما ُمضارعه؟ يف األغلب:  "َفِعَل "إًذا  " رِث  

 : َْل " وال دن الرالَ لل عل الماا  الرال وليس له إال ُمضارٌع واحٌد  "َفع 



 

 
e 

g h 

f  545 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

َل   ع ل  "ثله، م  ."ع  َ   ع     "و "كب ر  كب ر  "بضم العين مثل:  "فع 

هل  "  عل"ماذا ُيحتمل أن يكون ماضيه،  "  عل    عل"بذلك عرفنا أن 

، "َفِعَل "أو  "َفَعَل "؟ ال، ُيحتمل أن يكون ماضيه "َفُعَل "ُيحتمل أن يكون ماضيه 

ا حلقًيا؛ فإن لم يكن كذلك فإن إذا كانت عينًه أو الُمُه حرفً  "َفَعَل "يكون ماضيه 

 هذا القياس. "َفِعَل "ماضيه 

ثم  "  لل  "األصل  "َ َ َعل  "؟ "  ل  "ما وزن  "  ل" "  ل  "فإذا رأينا  

أو  " وِ "ليس  "َ وَ "حصل إدغام، فانتقلت الفتحة إلى الساكن قبل الُمدغم 

إًذا فالماضي  "َ ل   َ "فإذا كان الُمضارع  "َ  َعل  "إًذا  "َ َ ل  " "َ وَ "ال  "َ و  "

؟ أحدهما، والحرف هنا هل عينُه حرف حلق أو الُمه حرف "َفَعَل " أو "َفِعَل "

فَعَل "على  "ظلَّ   ل  "إًذا  "َفِعَل "؟ "َفِعَل "أم  "َفَعَل "حلق؟ ال، إًذا فالماضي 

 ."  عل  

فإذا أردت السماع القاطع بذلك نقول: إذا اتصل بضميٍر ُمتحرك مثل تاء 

فهذا  "ظلِلع  "فتعود إلى األصل فكسرهتا  "ظللع  ": إن العرب تقولالُمتكلم ف

 من حيث السماع وهذا من حيث القياس.

َملَلَع أو "لو أسندتُه إلى تاء الُمتكلم كنت تقول:  "ملَّ  مل  "وكذلك: 

بالفتح، الُمضارع بالفتح إًذا الماضي بالكسر،  " َملَّ "؟ ألن الُمضارع "مِللع  

 ."مللع  أَمل  "

، يقول: إن الفعل "َوِقْرَن فِ  اْقرِرنَ ":ثم قال ابن مالك يف الشطر الثاين

الُمضارع الُمضعف المكسور العين، المكسور العين يعني على وزن ماذا؟ 

إذا اتصل بنون اإلناث جاز تخفيفه بحذف عينه بعد نقل حركتها إلى  "َ ِ ِعلَّن"

 الفاء، وكذلك األمر منه.
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ر  قر  َ  "قر  ِر  "نحو:   
يفعل إًذا  "  ِعل  " " ِر"المضارع على أي وزن  "ِِ

َل "الماضي ليس  إذا كان  "فِعَل " أو "فعَل "قطًعا، طيب هل الماضي  "َفع 

 يأيت يف الكثير ماضيه َفَعَل. "َ  ِعل"؛ ألن "َفَعَل "؟ "َ  ِعل"الُمضارع 

ين أنه لكنه قليل أو نادر، فنحمل على الكثير حتى يأيت دليٌل ُيب "َفِعَل "يأيت 

، والدليل السمعي "َفَعَل َ  ِعل  "على  "قر  ِر  "جعل هذا القليل أو النادر؛ إًذا ف

َ  يف"على ذلك أن العرب تقول:   ، يعني سكنُت فيه واستقررُت فيه."المكان قرر

؛ إلى نون النسوة تقول: النسوُة "يقرُ "فعلى ذلك إذا أسندت الُمضارع منه 

يف البيت؛ فلك حينئٍذ أن ُتتم تأيت بالراءين:  يقررن يف المكان، النسوة يقررن

، ولك أن تحذف إحدى الراءين وتنقل الكسرة إلى الساكن " ِرِرن يف المكان"

ن يف البيع": قبلهُما يعني إلى القاف، فتقول النسوة يقرن يف البيت، إًذا لك  " ِرَّ

 ." ِررن، و ِرن"

قرن ": " ِرن يف البيع" ، واألمر من"اقررن يف البيع": " ِررن"واألمُر من 

 (ڃ ڃ ڃ)، وهذه قراءُة الجمهور، قراءة الجمهور: "يف البيع
ڃ ڃ )وهي قراءة السبعة غير نافع وعاصم، ووجه القراءة: ، [33ا  زاب:]

 "قرَر  ِرر  "وأصلُه  "ِقر بالمكان  ِر  "أن الفعل من  [33ا  زاب:] (ڃ

 إلى الفاء سماًعا. فُحذفت إحدى الراءين وُنقلت الكسرة "فعل   عل  "

اَل "وأشار ابن مالك يف قوله يف أخر البيت:  ِِ أشار بذلك إلى قراءة  "َوَقْرَن ن 

بفتح القاف،  [33ا  زاب:] (ڃ ڃ ڃ)نافٍع، وعاصم من السبعة، 

بالمكان  "َقرَ "الوجُه أن الفعل من  ما وجه هذه القراءة؟ [33ا  زاب:] (ڃ)

 ."قر بالمكان  ِر  "، يقُر أحسنت

ر  "قلنا إن األصل  لو َِ يقُر: يفعُل، الُمضارع، والماضي ماضي هذا  "َقَر  
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ر  "؟ إذا قلت إن الُمضارع "َفَعَل "، أم "َفِعَل "هل هو  "قر  ِر  "الفعل:  َِ  َ

لما شرحناه قبل قليل، نعم، إًذا فاألصل على هذا  "َفِعَل "؛ فالماضي: "  عل  

 قر، يعني يمُكث ويستقر.بمعنى ي "فِعَل َ َ عل  " "قرَر  ِرر  "الوجه 

وقد حكاه ابن القطاع لغًة، وحكى ابن القطاع وهو من اللغويين أنه ُيقال يف 

ر  "
ِِ بالمعنى نفسه، ثم ُحذفت إحدى الراءين يف القراءة وُنقلت  "قَر َ ِر  " "قرَّ  

وهذا  [6ا نعام:] (ڻ)الفتحة ألنه يقر الموجود الفتح، وُنقلت الفتحة فقال: 

لتخفيف ال يكون بالفتح، يعني الشيء المفتوح ال يدُخلُه تاء التخفيف ألن ا؛ نادر

 ألنه خفيف، وإنما التخفيف يكون يف المكسور العين لثقله.

 ر  " "قر  ِر  "يف هذا الفعل  فا دة
ِِ المشهور يف هذا الفعل أنه ُيقال:  "وَقَر  

َ  بالمكان أقر  فيه" إذا  " ِر   قر" "فعل   عل  "إذا سكنُت فيه فهو على  "قرر

 ."  عل   فعَل "استقر وسكن فهو على 

َ  عينِا أقر  "وُيقال:  َ  عينِا أقر  "إذا ُسررُت،  "قرر إذا ُسررُت فهو على  "قرر

 ."َفِعَل   َعل  "ماذا؟ على وزن 

بمعنى سكن، ال  "قر  ِر  "والُحكم السابق إنما هو يف مكسور العين إًذا فهو يف 

ك قراءة الجمهور هي التي جاءت على القياس ، فعلى ذل"يقرُ "يف مفتوح العين 

 (ڃ ڃ ڃ)وقراءة نافع وعاصم  [33ا  زاب:] (ڃ ڃ ڃ)
لم تأيت على القياس وإن كانت فصيحًة يف السماع؛ هبذا ينتهي  [33ا  زاب:]

 الكالم على اإلبدال ببابه وفصوله الخمسة التابعة له، هل هناك من سؤاٍل فيه؟ 

ن الكالم تطاول عليه؛ خالصة الكالم على اإلبدال نريد أن ُنلخصُه بسرعة، أل

أن أغلب اإلبدال إنما يقع يف أحرٍف يسموهنا أحرف اإلبدال، كم وما هي؟ كم 

أحرف اإلبدال يا شباب؟ األغلب هي أربعة، أغلب اإلبدال إنما يقع يف أربعة 
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أحرف وهي )أوي( أي حروف العلة مع الهمزة؛ وذلك بانقالب بعضها إلى  

 بعض.

بدال يكون بانقالب هذه األحرف األربعة حروف العلة والهمزة بعِضها إلى اإل

بعض، وقد يقع قلياًل بين غيرها؛ فمجموعها جميًعا يف األغلب وغير األغلب كم 

َ  م  ِيا"قال األخ؟ يف  أما األغلب فهي يف )أوي(: )الهمزة، والواو،  " دأ

 والياء، واأللف(:

o بدل  إ ْ  لى مايا؟ إلى ال او والياُّ وا لا:نبدأ بال مزة: ال مزة 

 ."كأ "يف  "كا "فإبدالُها ألًفا نحو قولهم:  -

 ."مؤمن"يف  "م من"نحو قولهم: ، وإبدالها واوً  -

 ."ي ب" يف "ي ب" نحو قولهم: وإبدالها ياًء، -

 فهذا إبدال الهمزة إلى أحرف العلة.

o  ،بدل  إلي ا جميِعا ْ ْ بدل  إلى مايا من  َِ ا  ر ؟   مزِة، "ْ بدل  وال او 

 ."وألِ ا، و اُِّ 

 ."قال،  ِ ل"من  "قا ل"فإبدال الواو همزًة، نحو   -

 ؛ ف)الواو( انقلبت )ألًفا(." سم  سمِ ا"من  "سما"وإبدالها ألًفا، نحو  -

 انقلبت الواو ياًء. "الرا ان"من  "را "وإبدالها ياًء، نحو:  -

o .بدل   مزِة وواِو ْ  والياُّ كِلِّ 

 ."با   بيع  "من  "با ع"نحو:  فإبدال الياء همزًة، -

 ." رم  رمِيا"من  "رمى"وإبداُلها ألًفا، نحو:  -
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 فانقلبت الياء واًو. "اليِين"من  "م قن"وإبداُلها واًو، نحو  -

o  :بدل  أ ِعا ْ  :" مزِة، وواِو، و اُِّ "وا لا 

 . "سحا ب"على  "سحابْ"فإبدال األلف همزة، نحو جمعهم  -

 ."ش  عر"على  "اشاعرِ "وإبدالها واًو كتصغيرهم  -

 ."م اْيَ"على  "م تاِ ا"وتصغيُرها ياًء كجمعهم  -

بذلك ُيعلم أن أغلب اإلبدال يكون يف الهمزة وحروف العلة بأن ينقلب بعُضها 

إلى بعض، وُكلها قد تنقلب إلى ُكلِها؛ كل ذلك قد جاء يف لغتنا الشريفة، هذا ما 

وهو أهم وأشرف أبواب علم يتعلق بباب اإلبدال انتهينا منه بحمد هلل تعالى 

 التصريف؛ بل هو الغاية من التصريف.

فإن ما ُذكر قبله يف الغالب ُمقدمٌة وتوطئًة له؛ بأن تضبط التصريف حتى تصل 

إلى باب اإلعالل لتعرف ما اإلعالل الذي حدث يف الُلغة، ولن تستطيع أن تعرف 

وفيها...، لكن لن  يعني ما حصل من إعالل شرحنا قواعد اإلعالل وفيها تفاصيل،

 تستطيع أن تضبطها حتى تضبط قواعد سابقة ُذكرت وُدرست يف علم الصرف.

يبقى يف األلفية بعد ذلك الباب األخير وهو باُب اإلدغام، وهو أخر باب يف 

األلفية وعلى ذلك جرت كثيٌر من ُكتب النحو، وكذلك ُكتب الصرف؛ فيجعُلون 

 هذا الباب يف األخير.

 باب اإلدغام  

 يف ْمانيْ أبياَ قال في ا:  عِدَ ابن مالِّ

َحةةةةةرَكْيِن فِةةةةة 991 َل ِمْرَلةةةةةْيِن م   .َأوَّ

 

ةةةةَ ِا   ْض اْ ِغةةةةْ  ٍَ َكِمْرةةةةِل ص   كِْلَمةةةة

ل ةةةةةةةةلض َوكَِلةةةةةةةةلض َوَلَبةةةةةةةةِب 992   .َوي 

 

ةةَل ابِةة   ةةءض َوٍَ َكاْخص  سَّ  َوٍَ َك  
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َِّ فِةةةة  َألِةةةةْل 993   .َوٍَ َكَ ْيَلةةةةلض َوَشةةةة

 

بِةةةةةةْل َوَنْحةةةةةةِ َ َفةةةةةةِّ  بِ    ِ ةةةةةةلض َف ِْ  نَ

رْ 994  َِ ْوَن َ ة ِغةْ     ِّْ َوا َّ  .َوَ ي  اْفك 

 

ةةةةةى َواْسةةةةةَتَترْ   َتَ لَّ َْ اَي َنْحةةةةة    َِ  َكةةةةة

َتَصةةرْ 995  ِْ  . َوَمةةا بَِتةةاَُّْ ِن اْبت ةةِدب َقةةْد   

 

ةةةةةا َكَتَبةةةةةيَّن  اْلِعَبةةةةةرْ   َْ ْيةةةةةِه َعَلةةةةةى 
 فِ

ةةْدَغ ع فِْيةةِه َسةةَكْن 996  َ  م  ةةَِّّ َ ْيةة  .َوف 

 

ْعةةةة  ْفةةةةع اْقَتةةةةَرنْ لَِكْ نِةةةةِه بِم   َمرِ اْلرَّ

 .َنْحةة   َ َلْلةةع  َمةةا  َلْلَتةةه  َوفِةة  997 

 

ِ ةةة   ْخيِيةةةرع ق  َْ  َجةةةْزمض َوِشةةةْبِه اْلَ ةةةْزِم 

ةِب اْلت ةِزْم 998  ة  اْلتََّع  
 .َوَفِّ  َأْفِعةْل فِ

 

ةةة     ةةة  َ ل 
 َواْلت ةةةِزَم اإِلْ َغةةةام  َأْ ِعةةةا فِ

ون يستعملون اإلدغام وهذا فهذا هو باب اإلدغام، اإلدغام ُمصطلح فالبصري  

هو الُمصطلح المشهور عندهم وهو الذي استعملُه سيبويه يف كتابه ويستعملون 

اإلِدغام، فاإلِدغام من ادَغّم الشيء يف الشيء، واإلدغام من أدغم الشيء يف الشيء؛ 

؛ وأما الكوفيون فإنما يستعملون ُمصطلح إفعال، واإلدَغام افتعالفاإلِدّغام: 

وكذلك أغلب القراء وخاصًة الُمتأخرين يستعملون هذا الًمصطلح اإلدغام، 

 اإلدغام.

هو إدخاُل حرٍف بحرٍف بحيُث يصيران حرًفا واحًدا  فاإل غام:وأما تعريُفه 

ُمشدًدا؛ هذا هو تعريُف اإلدغام: إدخاُل حرٍف بحرف بحيُث يصيران حرًفا واحًدا 

 ُمشدًدا.

فين ساكٍن فُمتحرك من مخرٍج واحد، بال اإلتيان بحر و ِيِْ اإل غام  ِيِته :

فصٍل بينهما بحيُث ُينطقان ُدفعًة واحدة، أن تأيت بحرفين ساكن فُمتحرك من مخرٍج 

واحد ال تفصل بينهما بفاصل، طبًعا ال بحرف وال بحركة ليس بينهما فاصل؛ 

 فُينطقان دفعًة واحدة.

 :المثالن  يدُخُل على جميع الحروف كل الحروف قد ُيدغمُ  واإل غام

منهما يف بعضهما؛ إال األلف: أي األلف المدية فال إدغام فيها، بل ال يلتقي ألفان، 
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والغرُض من اإلدغام هو التخفيف، فكونُك تنطق حرفين حرًفا واحًدا ُمشدًدا بنُطٍق 

 واحد أخف من أن تنطق حرفين.

 :إال  ال يكون إال يف حرفين متماثلين، اإلدغام ال يكون ال يحدث واإل غام

 بين حرفين متماثلين، بأن يكون:

 ."مر  "إما من جنٍس واحد سواٌء يف كلمة نحو: -

 ."قل له"أو يف كلمتين نحو: -

 وشرحنا ذلك قريًبا.، [45  سا:] (ٺ)أو من جنسين ُمتقاربين نحو: -

، ويف الُمتقاربين كيف يحُدث اإلدغام؟ البد [22الك ا:] (ڌ ڎ) ونحو:-

ون مُماثاًل لآلخر ألننا قلنا إن اإلدغام ال يحدث إال بين من قلب أحد الحرفين ليك

ال  [22الك ا:] (ڌ ڎ)ُمتماثلين، حتى لو كان بين متقاربين كالالم والراء 

واإلدغام  [22الك ا:] (ڌ ڎ)يحدث اإلدغام حتى تقلب الالم راًء، ثم ُتدغم: 

 ال ُيمكن أن يحدث إال بين متماثلين.

    منا  نه سيأْ  يف الشرح اإل غام واإل غام على ْالْْ أن ا ِا الِب قد    

 على ْالْْ أن ا : 

اإلدغام الواجب الذي الُبد منه، وخالُف ُيعد خطًأ يف اللغة،  الن   ا ول:-

 هذا إدغاٌم واجب. "فرر د دع "وال يصح أن تقول:  "فر زيدٌ "فتقول  "فر"نحو: 

ة وأن تُفك الكلمة، نحو: يعني يجوز أن ُتدغم الكلم والراين اإل غام ال ا ز:-

فاإلدغام هنا جائز،  "غ   بصري، واغع  بصري"واألمُر منه:  "غَ  بصرَ"

 وسيأيت شرُحه.

من اإلدغام هو اإلدغام الممتنع، الذي ال يجوز فيه اإلدغام  والن   الرالَ:-
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لَّ "وال تقل:  "يلل" "يل ل"جمع  "ي لل"بل البد فيه من الفك كقولهم    "ي 

لل"على  "يل ل"أخرى ليست جمًعا لكلمة  "يلَّ "  ، نعم."ي 

فإذا جاء مثالن أولهما ساكن والثاين ُمتحرك فما ُحكم اإلدغام؟ واجب، 

تاء، ألهنا من  "افتعل"، الفاء يف "ْبع"هذه افتعل من  "اتبع" "اْبع"واجب، نحو: 

ثم جاءت تاء افتعل مفتوحة فتحقق شرط اإلدغام الواجب؛ فحينئٍذ  "إَ" "ْبع"

 وال ُيمكن هنا أن تُفك. "إْبع"ب أن ُتدغم فتقول: فيج

  :اإلدغام واجب. "من ناصر"وكقولك 

  :بال البد من اإلدغام. " فع -قد"ما يصح أن تقول:  "قد  فع"وكقولك 

  :وهكذا، واإلدغام يف مثل ذلك واجٌب لتحقق شرطه. "قل له"وكقولك 

ُمتحرك هنا اإلدغام  والشرط هنا أي عند اجتماع مثلين أولهما ساكن، والثاين

واجب، واجٌب بشرط: بشرط أن ال يكون الساكن األول مدًة يف اآلخر، بشرط أن 

ة يف آخر الكلمة، فإن كان كذلك لم يجز اإلدغام ووجب  ال يكون الساكن األول مدَّ

 الفك.

 ع   "هنا ما ُتدغم  " ع    اسر ما   ب عليه"، "  ع    اسر"كقولك: 

بال  " اسر– ع   "بل تفك  " ع    اسر"ا ما ُتدغم هن " اسرع ما   ب عليه

 إدغام.

يجب الفك وال ُتدغم، يدعو وائٌل، هنا  " دع  وا لع إلى الحق"وكقولك: 

 اإلدغام غيُر جائز؛ هذا ما يتعلق بالمثلين إذا كان األول ساكنًا والثاين ُمتحرًكا.

ن الُمتحركين؟ وما ُحكم المثلين إذا اجتمعا وهما ُمتحركان؟ ما حكم المثلي

َل ِمْرَلْيِن "من حيُث اإلدغام؛ ذكر ُحكمهما ابن مالك يف أول بيٍت فقال:  َأوَّ

ْض اْ ِغ ْ  َحرَكْيِن فِ  كِْلَم واألصل كما عرفنا:  "فر الرجل   ر  "يف بعضهما، نحو:  "م 
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َل "ألن الثالثي ما فيه إال  "َفَعل" "َفَررَ "، "َفَرَر َ  رِر  " ما يف  "َفَعَل وَفِعَل وَفع 

؛ فلوجود هذين المثلين الُمتحركين وجب اإلدغام "َفَررَ " "َفَعل"فهو  "َفْعَل "

 ."  ر  "يجب اإلدغام فيه فتقول:  "  رر  "وكذلك  "َفرَّ "تقول: 

أي صار  "لبَّ الرجل  ل ب  "، و"ظل   ل  "، و"هد البيت يُهدهُ "وكذلك: 

 لبيًبا.

 :بستٍة شروط ذكرها ابن مالك: فما ُحكم إدغام املثلني؟ واجٌب بستٍة شروط 

 :أن يكونا: أي الحرفان أن يكون الحرفان يف كلمٍة واحدة،  الشرط ا ول

إلى آخره، فإن كانا المثالن يف كلمتين: المثُل األول يف آخر الكلمة  "َفَر   ر  "مثل 

 األولى، والمثل الثاين يف أول الكلمة الثانية، فاإلدغام جائٌز ال واجٌب.

، يجوز الفك وهو األكثر يف اللغة، ويجوز [22البِرة:] (ہ ھ)نحو: -

اإلدغام؛ فإذا أدغمت وجب تحقيُق شرط اإلدغام بإسكان المثل األول فتقول: 

ويسمون اإلدغام هنا اإلدغام الكبير، أن ُتدغم  [22البِرة:] (ہ ھ)

 متحركين.

سرِعا"وكذلك:  –ما يصلح، نقول: يذهُب  "ال يذهب هذا " ِ ب   ِا م 

 ِ ب باس ع "لك أن تقول:  "يذهُب باسٌم مسرًعا"باسم،  -وا اسم يبدأ بالباءهات

سرِعا  ."يذهب باسم ُمسرًعا"أو أن تفك:  "م 

لك الفك وهو األكثر، واإلدغام  "قل  مالِّ"، " ِا قل   مالِّض "وكقولك: -

 أي "فِي كِْلَمةٍ "وهذا هو قول ابن مالك قبل قليل:  "هذا قلم مالٍك "جائز، فتقول: 

أن اإلدغام بين المثلين الُمتحركين ال يكون واجًبا إال إذا كان المثالن يف كلمة، أما 

 إذا كان يف كلمتين فاإلدغاُم جائز.

 :تحركين أن ال يكون ذلك يف وزن  الشرط الراين ل ج ب إ غام المرلين الم 
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َعلض "بضم الفاء وفتح العين،  "ف علض "  ع لض "وال  "ف   بضم الفاء والعين، وال "ف 

بفتح الفاء والعين، فإن كانت الكلمة  "َفَعلض "بكسر الفاء وفتح العين، وال  "فَِعلض "

 على شيٍء من هذه األوزان لم ُيدغم المثالن يف بعضهما.

َعَل "ُتجمع على  "ف علْ"جمُع ُصفة،  "ص  ا"نحو:  وهنا ال  "ص  ا" "ف 

َعَل "يجوز اإلدغام ألن الكلمة على وزن   ."ف 

َرة"وكجمع  رر"قول: ن "    وال ُندغم. "  

ل ل"وكذلك: جمع   .ال إدغام...على "ي لل"نقول:  "ي 

د "على  "جد دض "وجمع  َْ "، وكذلك لو جمعنا "ف عل" "ج  لمة الرجل  "لِم

 بال إدغام. "فَِعَل " "لم "الشعر؛ فنجمعها على 

ْ  "الكِلْ"وكذلك  : هي التي تسمى اآلن الناموسية، يعني ُقماش رقيق ، والكل

بال إدغام ألهنا على  "كِلل"إلنسان من الحشرات ونحوها، وُتجمع على يقي ا

 ."فَِعل"وزن 

 ."فعل"وهي بقايا األبنية ونحوها؛ ال إدغام ألنه على وزن  "ال لل"وكذلك: 

 ."اللبب"وهو موضع القالدة من الصدر تسمى  :"اللبب"وكذلك: 

ل لض َوكَِللض َوَلَبِب ٍَ َكِمْرِل ص  َ "وقد ذكر ابن مالك هذا الشرط بقوله:    "ِا َوي 

 فاشرتط أن ال تكون الكلمة على وزن من هذه األوزان.

بِْل  ": ثم قال ابن مالك   ِ ِْلض َف َِّ فِ  َألِْل َوَنْحِ َ َفِّ  بِنَ يعني أنه جاء  "َوَش

الفك وعدم اإلدغام خالًفا للقياس يف غير األوزان المذكورة، فجعلُه شاًذا ُيحفظ 

 يه.وال ُيقاس عل

إذا تغيرت رائحته، السقاء: الذي ُيسقى به يكون يف  "ألْل السِاُّ  "كقولهم: 
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مع أن  "ألْل السِاُّ  "العادة من جلد أو نحوه؛ فقد يتغير تتغير رائحته، فُيقال: 

ولكنه جاء بالفك  "ألَّ السِاُّ"كان ينبغي فيه اإلدغام على القياس فُيقال:  "ألْل "

 سماًعا.

إذا التصقت بالرمص: يعني إذا أصاهبا الرمص، أو  "ه  لححع عين  "وكقولهم: 

 إذا التصقت. "لححت عينه"ما ُيسمى بالغمص؛ فيقال: 

 ومن ذلك قول الراجز: 

 الحمةةةةةةةد هلل العلةةةةةةة َّ ا جلةةةةةةةِل 

 

 ال اسةع ال عةل ال  ة ب الم  ةزلِ  

ليس على  "أفعل"أجلل هذا على وزن ماذا؟  "ا جللِ "والشاهد يف قوله:  

 "ا جل"ن السابقة، فكان القياس إدغاُمه أم فُكُه؟ إدغامه، فيقال: شيٍء من الوزا

 وإنما فكه لضرورة الشعر؛ وإال فالواجب إدغاُمُه فهذا الشرط الثاين.

 :َلوجوب إدغام المثلين الُمتحركين: أال يتصل أول المثلين  الشرط الرال

سء"بُمدغم، نحو:  ثم  "جاسءع " "فاِعل"على وزن ماذا؟  "جاس"جمع  "ج 

لء"مثل:  "ف َعل"وفاعٌل: يجمع على  "جا ع "ُأدغم المثالن:  ، "جالءع ج 

سءَّ "فقيل:  "ف عل"؛ فجاٌس ُجمع على "صا   وصَّ م"و سءَّ "، "ج  اآلن  "ج 

عندنا السين األخيرة وسيٌن قبلها؛ فلماذا لم ُتتقن السين األخيرة بالسين التي 

 حدث إدغام بعد ذلك.فال ي "ُجسس"قبلها؟ ألن السين الثانية ُمدغمة 

 :أن ال يكون ذلك يف وزٍن ُملحق، أال يحدث ذلك يف وزٍن  الشرط الرابع

ُملحق، وتكلمنا عن اإللحاق يف دروٍس ُمتعددة مما سبق، وهو أن ُتلحق بناًء ببناٍء 

أعلى منه بزيادة، ُتلحق الثالثي برباعي، أو الرباعي بخماسي، أو الُخماسي 

ال لشيء، يعني ال لمعنى إال لُمجرد أن ُتلحق الثالثي  بسداسي، بزيادٍة ُتدخُلها

 بالرباعي، أو الرباعي بالُخماسي.
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هذا ثالثي )القاف والراء والدال( لماذا  "قر  ع "، "قر  ع "فمن ذلك قولهم:  

؛ "جعفر"ك "فعلل"فقط لنقل الثالثي إلى وزن  "قر  ع "زدنا دال أخرى؟ فقالوا: 

 القردد: هو المكان الغليُظ الُمرتفع.هذا اإللحاق، و "جعفر"فألحقوه ب

فيه مثالن ُمتحركان لكن ال ُيدغم  "قر  "اسم امرأة، ف "م د "وقولهم: 

 أحدهما باآلخر ألنه يف وزٍن ُملحق.

 : أي تأخر ورجع."اقعنسء"وكذلك: 

إذا أكثر من  " يلل الرجل"ُيقال:  "َوٍَ َكَ ْيَللض "ومن ذلك مثاُل ابن مالك: 

فعٌل أم اسٌم؟ فعٌل  "هيلل الرجل"، فعلى ذلك تعرف أن "ال اهللال إله إ"قول: 

وُضبط يف بعض النُسخ خطًأ:  "َوٍَ َكَ ْيَللض "ماضٍي، إًذا فضبُطُه الصح يف األلفية: 

 فجعلوه اسًما، وهذا خطأ. "وال كهيللٍ "

والسبب يف عدم وجود اإلدغام يف الوزن الُملحق أن اإلدغام سُيغير صيغتُه، 

ات ُيراُد هبا لفُظها، يعني لفُظها مقصود، صياغُتها مقصودة؛ فلهذا لم ُيغير والُملحق

 لفُظها باإلدغام.

 :لوجوب إدغام المثلين الُمتحركين: أن ال تكون حركة  الشرط  الخامء

المثل الثاين عارضة، مثالن، حرفان مثالن يجب أن تكون حركُة األول أصلية، 

 ."فرَّ " "فررَ "مثلة السابقة مثل: وحركة الثاين أصلية ال عارضة؛ كاأل

ل أب  ب ِا ا مر"لكن لو ُقلت:    :"أ خص 

 فعل أمر مبني على السكون. أخصل:

مفعول به، هبذا األمر، أبي مبدوء هبمزة مفتوحة، ومن أحكام الهمزة أنه  أب :

يجوز أن ُتخفف إذا كان قبلها ساكن بأن ُتلقى ُتحذف وُتلقى حركتها على الساكن 

 "أخصل اب "أن تقول:  "أخصل أب "فعلى ذلك يجوز لك يف قولك: قبلها، 
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تحذف الهمزة يف حركتها على الساكن قبها وهذا جائز يف كِل همزٍة ُمتحركٍة قبلها 

 ساكن.

 .-ُنكمل بعد األذان– "أخصل أب "فإذا قيل: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم، قلنا الشرط الخامس لوجوب إدغام المثلين 

 "أخصل أب "ال تكون حركة المثل الثاين عارضة، كما يف نحو:  الُمتحركين: أن

 "أخصل أب "فإذا خففت الهمزة بحذفها ونقل حركتها إلى الساكن قبلها قلت: 

 فتحقق أن المثلين وهما الصادان أهنما ُمتحركان.

ومع ذلك يمتنع اإلدغام ألن حركة الثاين عارضٌة وليست أصلية، وهذا هو 

َل ابِ َكا "قول ابن مالك: فهذه خمسُة شروط لوجوب إدغام المثلين  "ْخص 

الُمتحركين، وقد ذكرها ابن مالك، ونحن قلنا: إن شروط إدغام المثلين 

 وهو:  ، إًذا بقي شرٌط سادس لم يذكره ابن مالك "ستة"الُمتحركين: 

  وهو اللهو واللعب،  "  ن"أن ال يكون المثالن يف أول كلمة، كقولهم

ُكلها بمعنى  "َ  "ويقال:  "  َ "، وُيقال:   نع لهو واللعب، ُيقال اسم من أسماء ال

اللهو واللعب، فاجتمع الداالن يف أول كلمة فال يجوز فيهما اإلدغام، والعلُة 

واضحة: وهو أن اإلدغام سيوجب إسكان األول، وال تبدأ الكلمة يف العربية 

 بساكن.

 :  ْ  قال ابن مالِّ 

ِغةةة ْ  ةةةِّْ َوا َّ رْ  َوَ يةةة  اْفك  َِ ْوَن َ ةةة    

 

ةةةةةى َواْسةةةةةَتَترْ   َتَ لَّ َْ اَي َنْحةةةةة    َِ  َكةةةةة

بعد أن ذكر من قبل اإلدغام الواجب ذكر يف هذا البيت ثالثة أشياء مما يجوز  

 فيها اإلدغام والفك: 

ما كان مثالُه ياءين الزًما تحريُكهما، ما كان المثالن فيه ياءين  ا ول: -
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 ًضا.متحركين تحرًكا الزًما ليس تحرًكا عار 

أي تعب،  "عي َ "يعني بقي على قيد الحياة، و " يَ  الرجل" " ي َ "نحو: 

ل"فيجوز فيهما الفك  ويجوز فيهما اإلدغام فتقول:  "عي  الرجل"و " ي  الرج 

ک گ گ گ )بالمعنى نفسه، قال تعالى:  "ع َّ الرجل  "، و"  َّ الرجل"

، [42ا ن ال:] (ک گ گ گ گ): ، ويف قراءة[42ا ن ال:] (گ

 فكالهما وجهان جائزان يف الُلغة.

مما ذكرُه ابن مالك يف هذا البيت:  والراين مما    د فيه اإل غام  وال ِّ -

 .ال عل  المبدوُّ بتاُّ ن

 وهذا مثاُل ابن مالك. "ْت لى"نحو: 

 ونحو ذلك. "ْتسن "، و"ْتب ُّ"و "ْت سع"ونحو: 

 .وهكذا "ْت سع  ا م ر"، "ْت لى الِعيْ"أما الفك فواضح: 

وأما اإلدغاُم الجائز فكيف سيكون؟ يقول: يجوز فيه اإلدغام مع أهنما يف 

مثلين يف أول الكلمة؛ وهذا سيوجب البدء بالساكن، والصحيُح يف المسألة على 

خالٌف بين النحويين، الصحيُح يف المسألة أن اإلدغام فيهما ال يصُح إال يف الوصل 

 دون الوقف؛ ألن هذا هو المسموع.

بعض القراءات، لكن جاء يف الوصل دون االبتداء؛ فعلى ذلك يجوز جاء يف 

أو تتوسع،  "وْ لى ا م ر"بالفك أو ُتدغم  "وْت لى ا م ر"لك أن تقول: 

، وُربما تسمُع ذلك يف بعض اللهجات؛ فهذا جائز، وإن كان "ْ سع ا م ر"و

 الفك هو األصل واألكثر.

م مما ذكرُه ابن مالك يف هذا مما يجوز فيه الفك واإلدغا ا مر الرالَ -
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البيت: التاءان إذا كان أولهما تاء افتعل، التاءان إذا كانت التاء األولى منهما هي تاء 

 االفتعال.

هي تاء البناء  "استتر"التاء األولى يف  "ا   َ َ ر" "استتر واقتتل"نحو: 

أوالهما  "استتر"فاجتمع التاءان  "ستر"والتاء الثانية هي عين الفعل  ،"افتعل"

، فيجوز يف ذلك الفك وهو "قتل"من  "اقتتل افتعل"تاُء االفتعال، وكذلك: 

 وجاء اإلدغام وهو قليل. "واقتتل" "استترا"األكثر واألحسن فتقول: 

وقتَّل  اقتتل الِ م  "و ،"استتر"بمعنى  "استتر ا مر  وستر ا مر"فيقولون: 

، لكن استترهي  "استتر"بمعنى  ستربمعنى اقتتلوا؛ فعلى ذلك نعلم أن  "الِ م

مثل افتعل، فتقول:  "استتر"حدث فيها إدغام فلذلك يجب أن تتصرف مثل 

ٍِ "بفتح الياء،  "  تعل  " "افتعل" ثم  "استتاِرا استتر  ستتر  "، "افتعل   تعل  افتعا

وحدث  "استتاِرا"واألصل  "ِستاِرا"، " ستتر  "واألصل  "ستر َ ستر  "ُتدغم 

 اإلدغام.

حمدع على ا مر"ما لو قلت مثاًل:  بخالف تر م  فعل من سرت، "، وهو "سَّ

افتعل "وإنما الُمراد ُهنا:  "ستَّر ُيستَّر"هذا رباعي  "سرت"، "سرتتُه وسرتتهُ 

ُثم ُيحدُث فيه اإلدغام؛ فهذه ثالثة أشياء ذكر ابن مالك أنه جاء  "استرت"الُخماسي 

 ُك فيها أكثر.يف اللغة فيها الفُك واإلدغام وإن كان الف

 :  ْ  قال ابن مالِّ

َتَصةةةرْ  ِْ  َوَمةةةا بَِتةةةاَُّْ ِن اْبت ةةةِدب َقةةةْد   

 

ةةةةةا َكَتَبةةةةةيَّن  اْلِعَبةةةةةرْ   َْ ْيةةةةةِه َعَلةةةةةى 
 فِ

ذكر يف هذا البيت ُحكم الُمضارع المبدوء بتاءين ألنه ذكره أيًضا يف البيت  

بدوء بتاءين فذكر يف هذا البيت ُحكم الفعل الُمضارع الم "ْت لى"السابق يف قوله: 

، وذكر يف هذا البيت -هذا ذكره يف البيت السابق–وأنه يجوز فيه الفك واإلدغام 
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 أنه: 

يجوز لك فيه أيًضا إبقاء التاءين أن ُتبقي التاءين وهذا هو األصل فيه فتقول: -

"  ْ  ."أنع ْتعل  بسرعْ"، و"ْتبين العبر"، و"أنع ْتكبر علينا"و "ْت لى الِعي

ذُف إحدى التاءين تخفيًفا، أن تحذف إحدى التاءين ويجوز أيًضا فيه ح-

َّْعل   بسرعْ"فتقول:  ْ  "و "أن  أي تتبين وهذا مثال  "ْبين  الِعبر"، و"ْ لى الِعي

 ابن مالك.

 أي تتنزل.، [4الِدر:] (ٿ ٿ ٹ ٹ): قال 

 أي الذين تتوفاهم.، [97النساُّ:] (ڇ ڍ ڍ)وقال: 

 .أي ناًرا تتلظى: [14الليل:] (وئ ۇئ)وقال: 

أي ولقد ُكنتم تتمنون؛ ، [143آل عمران:] (ٹ ٹ ٹ ٹ)وقال: 

 فهذا كثير، فهذا ُحكٌم كثيٌر يف اللغة وعلتُه طلب التخفيف.

 :  ْ  قال ابن مالِّ

ةةةْدَغ ع فِْيةةةِه َسةةةَكْن  َ  م  ةةةَِّّ َ ْيةةة  َوف 

 

ْفةةةةع اْقَتةةةةَرنْ   ْعةةةةَمرِ اْلرَّ  لَِكْ نِةةةةِه بِم 

 َنْحةةةة   َ َلْلةةةةع  َمةةةةا  َلْلَتةةةةه  َوفِةةةة   

 

ِ ةةة   ْخيِيةةةرع ق  َْ  َجةةةْزمض َوِشةةةْبِه اْلَ ةةةْزِم 

: إذا اتصل بالفعل الُمضعَّف ضميُر رفٍع ُمتحرك فيجب فيه يقول  

الفعل -يقول: إذا اتصل بالفعل الُمضعف،  " للع  ما  للته"الفك، نحو: 

إذا اتصل بالفعل  "شد، وهد، وفر"، مثل -الُمضعف ما كانت عينه كالمه

تاء الفاعل، ونون النسوة، "تحرك؛ عرفنا ضمائر المتحركة: الُمضعف ضميُر رفٍع مُ 

 ، فُحكمه: يجب فيه الفك وال ُيدغم."وناء الُمتكلمين

 " للع  ما  للته  "وإنما بالفك  " لَّع  "وال تقول:  " للع  "فتقول: 
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؛ " لع  "والسبُب يف ذلك العلة لعدم جواز اإلدغام ووجوب الفك فال تقول: 

 تحركة ماذا توجب يف أخر الفعل؟ توجب فيه اإلسكان.ألن ضمائر الرفع المُ 

أما لو أدغمت؛ فاإلدغام يوجب يف أول المثلين اإلسكان فيجتمع ساكنان على 

غير حدهما فال يجوز، فلهذا بطلت المسألة يعني بطل اإلدغام ووجب الفك بقاًء 

ام على األصل؛ ألن األصل هو الفك، واإلدغام كما ُقلنا يف غرضه: هو اإلدغ

َ  "ُيجلب للتخفيف ما لم ُيعارض بمانع، فتقول:  : صر ، ولببع  ، ومللع   َ فرر

 ."لبيِبا

 .[50سبأ:] (ڀ ڀ ڀ)قال تعالى: 

 .[28اإلنسان:] (ٿ ٿٹ)وقال: 

 فهذا هو قوله: 

ةةةْدَغ ع فِْيةةةِه َسةةةَكْن  َ  م  ةةةَِّّ َ ْيةةة  َوف 

 

ْفةةةةع اْقَتةةةةَرنْ   ْعةةةةَمرِ اْلرَّ  لَِكْ نِةةةةِه بِم 

 ا  َلْلَتةةةةةةةه  َنْحةةةةةةة   َ َلْلةةةةةةةع  َمةةةةةةة 

 

   

إًذا ما الُحكم هنا؟ وجوب الفك، الُحكم وجوب الفك فإن انجزم هذا الفعل   

عف، لو أن الفعل الُمضعف انجزم بجازٍم ما، فتقول مثاًل:  ل د دع يف "الُمضَّ ل   ح 

: يعني لم يكن لبيًبا؛ إذا انجزم ما ُحكمُه؟ "، ول    ر، ول   مل، ول   ل ب"البيع

اإلدغام، يجوز لك أن تُفك، ويجوز لك أن ُتدغم؛ فالفك هو ُلغُة جواُز الفك و

 الحجازيين؛ وهي اللغة األفصح واألكثر.

، "ل   ملل من كِا"، وتقول: "ل    رر د دع "، وتقول: "ل   حلل"فتقول: 

 أي لم يصل لبيًبا. "ل   لب ب د دع "وتقول: 

 .[81 ه:] (ک ک ک ک) قال تعالى:
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 .[120ران:آل عم] (ۋ ۅ ۅ ۉ)وقال:  

 [6المدْر:] (ۈ ٴۇ ۋ)وقال: 

، اآلية [115النساُّ:] (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)وقال: 

 يف النساء.

إًذا فهذا هو الفك، وهو لغة الحجازيين، ويجوز اإلدغام، وهو لغة بني تميم، 

وقلنا من قبل: إذا ُقسمت العرب إلى حجازيين وتميميين فإن الُمراد عند النحويين 

ن الحجازيين أهُل الحجاز يعني أهل هتامة ما بين جبال بذلك على األكثر أ

 الثروات إلى البحر، والتميميون بقية العرب، فأطلقوا عليهم ذلك تغليًبا.

، ول  "فاإلدغام هو لغُة بني تميم فيقولون:  ل د دع عندب، ول    ر د دع ل   ح 

 ." مل منه، ول   ل ب د دع 

، ولو فك قال: [233:البِرة] (ې ې ې ې)ومن ذلك قولُه تعالى: 

ْ عارر"  ."وٍ 

، يف [4الحشر:] (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ) ومن ذلك قوله:

 الحشر.

جاء يف موضع على ُلغة الحجازيين بالفك، وجاء يف  "  شاقق"إًذا فالفعل 

 موضع على لغة التميميين باإلدغام.

، [217البِرة:] (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): ويف قوله 

 ،[217البِرة:] (ڳ ڳ) رأوا بالفك:قراءتان سبعيتان، فبعُض السبعة ق

َوفِ   "هذا هو قول ابن مالك:  (ومن يرتد منكم) وبعُض السبعة قرأوا باإلدغام:
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ْخيِيرع ق ِ   َْ أي تخييٌر بين اإلدغام والفك، أي تخييٌر بين اإلدغام  "َجْزمض َوِشْبِه اْلَ ْزِم 

اهلل وسلم على نبينا  واهلل أعلم وصلى -ونكمل إن شاء اهلل بعد الصالة–وبين الفك 

 ُمحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

 

 

 

﷽  
 

حمد وعلى آله وأصحابه  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على نبينا م 

 أما بعد: أجمعين 

فنُكمل ما كنا نشرحه قبل الصالة من باب اإلدغام، وصلنا إلى قول ابن مالك 

 : 

ْخيِيةةرع  َوفِةة  َجةةْزمض َوِشةةْبِه اْلَ ةةْزمِ " َْ

ِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   "ق 

 

عف إذا ُجزم جاز فيه الفك، وهي لغة  وعرفنا أن الُمراد بذلك أن الفعل الُمضَّ

َوِشْبِه "أهل الحجاز، واإلدغام وهي لغة بني تميم، ولكن ما ُمراد ابن مالك بقوله: 

، الجزم عرفناه: الُمضارع المسبوق بجازم، أما وشبه الجزم؟ أراد به فعل "اْلَ ْزمِ 

المبني على السكون، فعل األمر المبني على السكون ُفحكمُه يف ذلك ُحكم األمر 

الُمضارع؛ لما ذكرنا أكثر من مرة أن األمر إنما يؤخُذ من الُمضارع؛ فلهذا َيأخُذ 

 أحكامُه.

ل عندب"فلهذا تقول:  على  "أفرِر وفِر منه"على اللغتين، و "أ  لل  و  

لَّ منه"اللغتين، و  على اللغتين. "ألب ب ول ب  ا د د"تين، وعلى اللغ "أملل وم 
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وقد جاء ذلك على ، [19لِمان:] (حت خت متىت)ومن ذلك قوله تعالى:  

 لغة أهل الحجاز، ولو أردت أن تقول نحو ذلك على لغة بني تميم كنت تقول:

 ."وغ   من ص ِّْ"

وهنا مسألٌة مهمة يكثر السؤال عنها يف هذا الموضوع وهي: كيف ُنحرك آخر 

ُمضعف يف لغة اإلدغام؟ الفعل الُمضعف إذا انجزم ويف ُحكمه األمر الفعل ال

ل   حلل "المبني على السكون؛ أما على لغة الفك فال إشكال سيسكن، تقول: 

األمر مبني على السكون لُمضارع مجزوم  "وأ لل  ا د د عندب" "د دع عندب

لَّ  ا "وعالمة جزمه السكون، لكن على ُلغة اإلدغام؛ تقول:  فرَّ  ا "و "د دْح 

 كيف ُنحرك آخر الفعل الُمضعف يف لغة اإلدغام؟  "ملَّ  ا د د"و "د د

عارِعا م زوِما بالسك ن  ال  اب عن يلِّ: ععا إيا كان م  أن ال عل الم 

 ومرله  ا مر المبن  على السك ن يف لرْ اإل غام فيه ْالث  لراَ: 

ل  عندب"ول: الفتُح تخفيًفا وهي لغٌة كثيرة، تق اللرْ ا ولى:- لَّ  ا رج  أي  "  

ل"، و"فرَّ  ا رجل"أسكن واستقر، و لَّ "، "ملَّ  ا رج  هذا من يحُل يعني أن  "  

رَّ "الُمضارع مضموم، و
ملَّ "يعني أن الُمضارع عينُه مكسورة، و "  ر"هذا من  "فِ

ل  يعني عين المضارع مفتوحة فُيخفف آخره بالفتح. "َ َملَّ "هذا من  " ا رج 

الكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين، وهي لغٌة قليلة،  الرانيْ:اللرْ -

ل عندب"تقول:  لَّ  ا رج  ل من كِا"و "فرَّ  ا رجل  "و "   فُتحرك  "ملَّ  ا رج 

 آخره بالكسر.

هي اإلتباُع لحركة الفاء، يعني أن ُتحرك آخره بحركة فائه،  واللرْ الرالرْ:-

لَّ "وقيل: هي األكثر، فوهي ُلغٌة كثيرٌة يف كالم العرب  حائه مضمومة، فُتتبع  "  

لَّ  ا رجل"فتقول:  لَّ  ا رجل عندب" "   رَّ "، و"  
فائه مكسورة فُتتبع فتقول:  "فِ
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رَّ  ا رجل"
 ."ملَّ  ا رجل"فائه مفتوحة فُتتبع  "ملَّ "، و"فِ

 إًذا فآخر الُمضعف يف هذه المسألة على لغة اإلدغام؛ لك فيه:

 وهي ُلغٌة كثيرة وهي المشهورة اآلن يف االستعمال.الفتح تخفيًفا  -

 والكسر وهي ُلغٌة قليلة.-

ْع كريرة، وااَ؛ فإيا كان  ِا وااِحا فنِ ل إنه   سترنى من - واإلْبا  و   ل ر

 يلِّ ْالث مسا ل: 

إذا اتصل بالفعل ساكنًّ بعده، إذا جاء بعد هذا الفعل  المسألْ ا ولى: -

فاآلن  "ملَّ اآلن" أو "ِفرَّ اآلن" أو "لَّ اآلن   "الُمضعَّف ساكن، كقولك: 

مبدوءة ب)أل( فالالم ساكنة، والهمزة همزة وصل ستسقط يف الوصل فسيكون 

 بعد الفعل الُمضعف حينئٍذ ساكن؛ فكيف ُينطق آخر الفعل الُمضعف هنا؟ 

فنقول: األكثر واألفصح حينئٍذ الكسر، األكثر واألفصُح فيه الكسر، تقول: 

لَّ " ل اآلن"، "المسألْ    ."غ   ال ر "تقول:  غ ، و"  

 .[4الحشر:] (پ پ پ)ومن ذلك قوله: 

 «.ما ل  ْص ر الشمء  » ومن ذلك حديث:

 قال جرير: 

ةةةَِّ  ةةة َّ الَ ةةةرَ  إِنَّ َميةةةرض  ِمةةةن َفر   ن 

 

 َفةةةةةال َكعبةةةةةص َبَلرةةةةةَع َوٍ كاِلبةةةةةا 

عض العرب فهذه هي اللغة األكثر واألفصح: أن تكسر، وهناك ُلغٌة قليلة لب  

وُتنسب إلى غير الُفصحاء من بني أسد أهنم يبقون على الفتح، نحن قلنا من قبل: 

ْع كريرة" ه  لر فتحه لغٌة كثيرة، إال إن جاء بعده ساكن؛ فالُفصحاء يعودون إلى  "فتح 

الكسر، إال غير الُفصحاء من بني أسد فإهنم يبقون على الفتح، حتى ولو جاء بعدُه 
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 ونحو ذلك. "غ  َّ ال ر "، و"لَّ المسألْ   "ساكن؛ فيقولون:  

فعرفنا أن األفصح واألكثر يف ذلك أن تكسر، وهذا مما يكثر فيه يعني ُنطُق 

الكلمة على غير األفصح؛ وبعُضهم يبقى بالفتح حتى ولو جاء بعده ساكن، ويف 

مء  »هذا الحديث:  ر الشَّ  قصٌة مشهورة ُتذكر غالًبا يف هذا الموضع يف «ما ل  ْص  

قرأوا عليه هذا الحديث  -ال يحضرين اسمه اآلن–ُكتب النحو وهو أن شيًخا 

ر"كيف ننطق "فسألهم:  ر" ؟ فقالوا:"ْص   إال أبا بكر الشلوبين سكت فلما  "ْص  

 الشيخ؛ فصل الجواب: (83:05:00@سأله)

إن العرب لهم يف ذلك ُلغات، لكنهم جميًعا إذا جاء بعده ساكن عادوا "وقال: 

، والقصة طويلة "ر، إال غير الفصحاء من بني أسد فإهنم يبقون على الفتحإلى الكس

وفيها أبيات وفيها مناقشات يجب أن تعودوا إليها فيها ُكتب الحواشي يف شرح هذا 

 البيت، إًذا فهذه المسألة األولى ُمستثناة إذا جاء بعد الفعل الُمضعف ساكن.

سترناة: - عل هاء الغائبة، فيجُب يف الفعل إذا اتصل بالف المسألْ الرانيْ الم 

لَّ ا"الفتح، فتقول:  رَّ ا"و "ملَّ ا"و "  
 وليس لك يف ذلك الضم أو الكسر. "فِ

سترناة الرالرْ: - إذا اتصل بالفعل هاُء الغائب، إذا اتصل بالفعل  المسألْ الم 

الُمضعف هاُء الغائب؛ فاألكثر واألفصُح الضم، األكثر واألفصح ضُمه، تقول: 

لَّ " َ"و "ه    ."ر   

، إذا قلنا: [79ال اقعْ:] (پ ڀ ڀ ڀ)وعلى ذلك قولُه تعالى: -

 أن ال فيه ناهيٌة ال نافية.

وبعُض العرب يفتُح الُمضعف هنا إذا اتصل هباء الغائب تخفيًفا، يفتح، وهي -

َ"ُلغٌة قليلة، فيقول:  ل ه"و "ر      ". 

 فالخالصْ: 
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زوًما بالسكون، أو أمًرا مبنًيا على أن الفعل الُمضعف إذا كان ُمضارًعا مج

السكون؛ فإنك يف لغة اإلدغام تنطقُه إما بالفتح تخفيًفا وهذا كثير، وإما بإتباع آخره 

لحركة الفاء وهذا كثير، أو بالكسر وهذا قليل؛ إال يف المسائل الثالث الُمستثناة 

على صيغة وقد فصلنا القول فيها، ولو الحظتم أن جميع األمثلة السابقة كانت 

 فعل األمر.

والفعل الُمضارع المجزوم بالسكون كفعل األمر يف ذلك ُكلِه، فلهذا نقول: 

ل  د دع " على األكثر أو على الكثير، يعني اإلتباع، أن ُنتبع آخره بحركة ما  "ل   ح 

لَّ د دع "أو  "ل    حل  د دع "، قبله  بالفتح على الكثير. "ل  َ ح 

ِل المسألْ" وإذا جاء بعده ساكن نقول:-  على األفصح. "ل   ح 

ل ا"وإذا جاء بعده هاء الغائبة - وجوًبا، وإذا جاء بعدها هاء الغائب،  "ل   ح 

له  "نقول:   على األقل. ول   حَله  ، على األفصح، "ل   ح 

 "ل   َ رَّ د دع "باإلتباع؛ وهذا كثير، و  "ل    رِ د دع "نقول:  "  رَّ "ويف -

 بالفتح وهذا كثير.

 على األفصح. "ل    ْر الرجل  "جاء بعده ساكن نقول:  وإذا-

 وجوًبا. "ل    ر ا"وإذا جاء بعدها هاء الغائبة نقول: -

َ  "وإذا جاء بعده هاء الغائب نقول: - َ"على األفصح، و "ل   ِ ر   "ل   َ ر 

 على األقل.

  :بالوجهين على اإلتباع والفتح ألن "ل   َملَّ د دع "نقول:  " ملَّ "وكذلك 

 العين مفتوحة.

 على األفصح. "ل   ملَّ الرجل"وإذا جاء بعده ساكن نقول: -
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 وجوًبا. "ل   َملَّ ا"وإذا جاء بعده هاء الغائبة، نقول: - 

ه  "وإذا جاء بعده هاء الغائب نقول: - ه  "على األفصح و "ل   مل  على  "ل   ملَّ

ينبغي لطالب العلم أن  القليل؛ فهذا ما يتعلق هبذه المسألة وضبُطها من األمور التي

 يضبطها لكثرة ورودها يف كالم العرب.

 هذا الباب باب اإلدغام بقوله:  ْ  خت  ابن مالِّ

ةةةِب اْلت ةةةِزْم  ةةة  اْلتََّع  
 َوَفةةةِّ  َأْفِعةةةْل فِ

 

ةةة     ةةة  َ ل 
 َواْلت ةةةِزَم اإِلْ َغةةةام  َأْ َعةةةص فِ

استثنى يف أن فعل األمر الُمضعَّف يجوز فيه الفُك واإلدغام  لما ذكر   

 هذا البيت منه شيئين: 

-  ْ أ بب "فصيغُة أفعل يف التعُجب مثل  يف التع ب؛ "أفعل"ا ول صير

وإن كانت يف المعنى إخبار، لكنها يف الصيغة  "أفعل"هي على صيغة األمر  "بز دض 

يف الظاهر يف اللفظ على صيغة األمر فنبه ابن مالك على هذه الصيغة، وأن الواجب 

 وال يجوز فيها اإلدغام.فيها الفك؛ 

وقد ذكرنا العلة يف نحو ذلك من قبل وهو أن صيغة التعجب، صيغٌة مقصودٌة 

 للفظها؛ فلهذا ال ُتغير من إدغام ونحوه، ومن ذلك قول الشاعر: 

  وقةةةال َنبِةةةة   المسةةةلمين ِْةةةةدم ا

 

ما  دَّ َِ  وأ بِْب إلينا أن ْك ن الم

وال يجوز يف  "ألبب بز د"، و"أملل بكالمِّ"و "أشد  با مر"وتقول: 

 شيٍء من ذلك اإلدغام؛ ألن الصيغة صيغة تعُجب.

بمعنى تعال؛ فيجُب  " ل ": هو قولهم والراين: فعل ا مر المسترنى الراين-

فيه خالٌف بين العرب فبعضهم يجعله  " ل "فيه اإلدغام، وال يجوز فيه الفك، و

ُمذكًرا ومؤنًثا ومفرد وُمثنى اسم فعل أمر؛ فلهذا ُيلزم هذه الصيغة مع الجميع: 

 ل َّ  ا "وجمًعا، وبعُضهم يجعله فعل أمر فُيصرفه، تصريف فعل األمر فيقول: 
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، و لم ا، و ل   ...، وهكذا.د د، و ل ْ ، و ل َّ

فهذا هو باب اإلدغام وهذا شرح أبياته، فهل هناك سؤال يف باب اإلدغام قبل 

 أن ننتقل إلى الخاتمة؟ 

 .(91:32:00@)  الب:

 ."ص  ا"، نعم مستثناة، مثل "ف عل"على  "  رر" الشيخ:

 .(91:51:00@)  الب:

هذا  "ُفْعل"وإنما على وزن  "ف عل"ليس على وزن  " ور"نعم،  الشيخ:

ر   ِرا"مصدر، إما أن يكون مصدًرا إن أردت من  ر"، أو اسم إن أردت " رَّ  د   "الد 

 "  ر"، "ف َعل"وليس على وزن  "ف عل"اللي هو المفرد الواحد، هذا على وزن 

رة"هذا اسم جنس، واحده  "  ر"ال، ليس جمع،  رة"وليس جمًعا ل  "     ". 

رة"لو أردت أن تجمع  َعلَّ "فإنك تجمعها على  "   وال  "  رر"فتقول  "ف 

رع "تقول:  رع "وإن قلت  "   هذا اسم  "وْمرع " "ْمر"هو اسم جنس مثل:  "  

َعلَّ "و الجمع الذي يكون على وزن وه "ف عل"جنس إذا كان على وزن  أما  "ف 

 إيش قال فيه، نعم سؤااًل آخر؟ "ق  ل"فهذا وزن موجود يف األسماء مثل:  "ف علع "

  بِ له:  ْ  خت  ابن مالِّ

نِْيةةع  َقةةْد َكَمةةْل 999  .َوَمةةا بَِ ْمِعةةِه ع 

 

َِ اْشةةَتَمْل   ةةا ِ مَّ ةةْل اْلم   َنْ ِمةةا َعَلةةى ج 

الََصةهْ .َأْ َصى ِمَن اْلَكا1000   اْلخ 
ِْ  فَِية

 

 َكَمةةا اْقَتَعةةى ِغنِةةى بِةةالَ َخَصاَصةةهْ  

َصةةةةةْلِيا َعَلةةةةةى1001   .َفَأْ َمةةةةةد  اهللَ م 

 

 َخْيةةةةةةرِ َنبِةةةةةة   أ ْرِسةةةةةةالَ  
ةةةةةةدض َحمَّ  م 

 1002 َْ ةةةةْر اْلكِةةةةَراِم اْلَبةةةةَرَر  .َوآلِةةةةه اْلر 

 

  َْ نَْتَخبِةةةةةةْيَن اْلِخَيةةةةةةَر  َوَصةةةةةةْحبِِه اْلم 

عه من علم النحو، وما كان وعد به من قبل على ما أراد جم فلما أتى  
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 قال هنا:  ،"مِاصد النح  ب ا مح  ْ": يف ُخطبة األلفية عندما قال 

نِْيةةةةع  َقةةةةْد َكَمةةةةْل   َوَمةةةةا بَِ ْمِعةةةةِه ع 

 

َِ اْشةَتَمْل   ةا ِ مَّ ةْل اْلم   َنْ َمص َعَلةى ج 

َِ "وقوله هنا:   ا ِ مَّ ْل اْلم  حو يف جميع أي أن األلفية لم تستوعب الن "َعَلى ج 

يف ذلك  مسائله، وخالفاته، ولكنها جمعت أكثر ُمهمات النحو، وقد صدق 

كما رأينا؛ ففي األلفية أغلُب أبواب النحو، ولم يُفته منها إال القليل؛ ك)باب 

 القسم( فإنه لم يذكره يف األلفية، وإن كان ذكرُه يف أصلها ]الكافية الشافية[.

لمحو التي ذكرها أكثر مسائل هذا الباب؛ ال وقد ذكر يف كل باٍب من أبواب ا

أبواب النحو، ومسائلُه، وخالفاته،  جميع المسائل، وقد استوىف ابن مالٍك 

يف كتابه العظيم ]التسهيل[، واسمه الكامل: ]تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد[ 

 وهو من أواخر ُكتبه. وهو أعظم ُكتب ابن مالك 

قبل أن ُيكمل شرحه؛ فلهذا قالوا: إنه  وقد شرح أكثره إال أنه تويف 

اشتغل بشرح التسهيل عن شرح األلفية، وإال فإن عادة ابن مالك يف ُكتبه: أن يؤلف 

متن ثم يشرُحه، وكذا فعل يف أغلب ُكتبه إال األلفية فلم يشرحها قالوا: اكتفى بشرح 

نشغل أصلها ]الكافية الشافية[ وهي مطبوعة ُمحققة أو مطبوعة مع شرحها، وا

 بذلك بتأليف كتابه العظيم ]التسهيل وشرحه[.

 :وقوله 

الََصةةةهْ   اْلخ 
ِْ  َأْ َصةةةى ِمةةةَن اْلَكافَِيةةة

 

 َكَمةةا اْقَتَعةةى ِغنِةةى بِةةالَ َخَصاَصةةهْ  

أي أن هذه األلفية قد أحصت من منظومة ابن مالك الطويلة الُمسماة: ]الكافية  

ان قد نظمها يف حلب؛ عندما كان الشافية يف النحو[ وهي يف ُقرابة ثالثة أالف بيت ك

ُمدرًسا بالمدرسة الُسلطانية يف حلب يف أول قدومه من األندلس، ثم بعد ذلك 

 انتقل إلى دمشق، وبعد الغزو الترتي ارتحل إلى حماه، ويف حماه ألف ألفيته.



 

 
e 

g h 

f  571 
 شرح ألفية ابن مالك

 

 

وبقي هناك قرابة سنتين ثم عاد بعد انتهاء الغزو واستقرار األمور عاد إلى 

يء الدنيا؛ فُأعطي المدرسة العادلية أعظم جامعة يف العالم يف ذلك دمشق عالًما مل

يف  ا مديًرا ألحد قسميها وهو قسم القراءات والعربية إلى أن توَّ الوقت فكان قيمَّ

. 

إن األلفية أحصت من أصلها "وألف حينذاك التسهيل وشرحه؛ فيقول: 

فيه تورية، وربما فيه  ]الكافية الشافية[ الُخالصة، وقوله الخالصة هنا قد نقول

ا يف النظم؛ حتى قيل: إنه يعني ُسهل  شيٌء من بالغته  فقد كان بارًعا جدًّ

عليه النظم رجُزه وطويله، ولو شاء أن يجعل كالمه نظًما ُكله لفعل، وله منظومات 

كثيرة منها األلفية وأصُل الكافية الشافية، وله منظومة يف ثالث آالف بيت اسمها 

وهي مطبوعة وله ألفية يف القراءات المية وهي ُمحققة وسُتطبع؛ فله  ُمثلث اللغة

 منظومات كثيرة.

هنا تكون صفًة يعني أحصت من أصلها خالصتها،  "الخالصْ"فقوله: 

وتكون علًما ألنه سمى هذه الخالصة من ]الكافية الشافية[ سماها الخالصة يف 

م اشُتهرت يف حياته وبعد مماته النحو، فألفيته اسمها العلم ]الخالصة يف النحو[ ث

باسم )ألفية ابن مالك(؛ ألنه كان معروًفا، يعني يف زمانه وقبل زمانه األلفيات 

العلمية، وأهنا ُتسمى باسم ناظمها ألفية فالن ألفية فالن وإن كان صاحبها قد 

 ُيسميها باسٍم آخر.

يتعلق بذلك من  وقد كنا تكلمنا على ألفية ابن مالك، واسمها وعدد أبياهتا، وما

شروح يف أول درٍس لنا يف شرح هذه األلفية فال ُنعيد ذلك، وكما بدأ ابن مالٍك 

 ؛ ختم ذلك بقوله: ألفيتُه بحمد اهلل والصالة على الرسول 

َصةةةةةةةةْلِيا َعَلةةةةةةةةى  َفَأْ َمةةةةةةةةد  اهللَ م 

 

 َخْيةةةةةةرِ َنبِةةةةةة   أ ْرِسةةةةةةاَل  
ةةةةةةدض َحمَّ  م 

ةةةةةةْر اْلكِةةةةةةَراِم اْلَبةةةةةةَررَ    َْ َوآلِةةةةةةه اْلر 

 

  َْ نَْتَخبِةةةةةةْيَن اْلِخَيةةةةةةَر  َوَصةةةةةةْحبِِه اْلم 
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قال شارحه العبد الفقير إلى ربه سليمان بن عبد العزيز بن عبد اهلل بن حمد  

العيوين: بدأت شرح ألفية ابن مالك يف الثامن عشر من شهر صفر من سنة تسٍع 

 فأتممت شرحه يف هذ
َّ

ه الليلة؛ وعشرين وأربعمائة وألف، وقد منَّ اهلل بفضله علي

ليلة الرابع من شهر ُجمادى األولى من سنة سٍت وثالثين وأربعمائة وألف أي يف 

 سبع سنواٍت وشهرين.

فالحمد هلل رب العالمين حمًدا كثيًرا طيًبا ُمبارًكا فيه كما ُيحبُه رُبنا ويرضى، "

الحمد هلل كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم ُسلطانه وسابغ نعمته، وأسأل اهلل 

ه بأسمائه الُحسنى وصفاته الُعلى وبكل عمٍل صالٍح لي، وبكل ما ُيحب أن سبحان

ُيدعى به؛ أن يجعل هذا الشرح نافًعا وُمفيًدا ومفهوًما، وأن يجعله ُمبارًكا يف الُدنيا 

واآلخرة، وأن يُعم بنفعه من شرحه وحضره وسمعُه ونشره واعتنى به، وأسأل اهلل 

 رياء فيه وال ُسمعه وليس فيه شيٌء لغيره كبيٌر وال أن يجعلُه عماًل صالًحا خالًصا ال

صغير، وأسأل اهلل أن ينفعني به ووالدي وزوجي وأوالدي وأهلي وإخواين 

 ."والُمسلمين

ما يف الشرح من خيٍر ونفٍع ووضوٍح وبركٍة وقبوٍل فمحض فضل اهلل، "وأقول: 

تقصيٍر وغموٍض ونفحات رحمته، فأسأل اهلل المزيد من ذلك، وما فيه من خطأٍ و

فمني؛ وإين أعوذ باهلل منها وأتراجُع عنها، وأسأل كل من حضره وسمعُه أن 

يتجاوزوا عما فيه من خطأٍ وتقصير، والحمد هلل حمًدا يبلُغ رضاه، وُيبلغنا جنته، 

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما ُكنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، والصالة والسالم 

رسوله وُمصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحساٍن إلى على خير خلق اهلل و

 ."يوم الدين

 والسالم عليك  ور مْ اهلل وبركاْه.
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